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پيشگفتار/ 7 

پيشگفتار

حق بر مطالبه صلح عادالنه
ــت.  ايجاد و حفظ صلح، يكي از كارويژه هاي اصلي هر قاعده حقوقي و هنجار ديني و الهي اس
ــند تا ضمن  ــام هنجاري طبيعي و موضوعه جملگي در تالش ــن مندرج در مجموعه نظ موازي
برقراري روابطي نظام مند، نظم و امنيتي را كه الزمه حيات پايدار انسان است، استقرار بخشند 
ــي  ــازگاري حداكثري تبديل نمايند. مطالعه و بررس و تعارض هاي ميان اعضاي جامعه را به س
ــي به چنين هدفي، از ضروريات اساسي حقوق  ــيوه هاي عينيت بخش ــتقرار ش علمي نحوه اس

موضوعه اعم از ملي و بين المللي خواه در مرحله «وضع» و خواه «اجرا» است. 
ــى به  ــان از حق بنيادين و اساس ــبت به تحقق و پيگيرى صلح، انس در رهيافت حق محور نس
ــت؛ صلحى كه چارچوب آن تمامى زندگى بشرى است؛ صلحى كه  ــتن صلح برخوردار اس داش
نه تنها خود يك حق است بلكه بستر ديگر حقوق او نيز هست. حق بر صلح كه امروزه عمدتاً 
ــوم حقوق بشر يا حق هاى همبستگى تفسير مى شود، به نظر ما حقى فردى  ــل س در قالب نس
ــانها  ــلهاى اول و دوم بين المللى انس ــت كه در قبال حقوق نس و جمعى از نوع حقوق اوليه اس
نيز معنادار است. انسان، اصلى ترين صاحب اين حق است. از آن رو كه چنين حقى، همگانى 
است، مطالبه و جستجوى دستيابى آن نيز در جامعه جهانى و در قبال مناسبات قدرتها، حقى 
ــازمانهاى غيردولتى براى پيگيرى و فعاليت در زمينه صلح،  ــلم است. شايد شكل گيرى س مس
ــتا هويت حقوقى يابد و آنها نيز از مشروعيت مطالعه، پايش و مطالبه صلح عينى  د همين راس
برخوردار شوند. مفهوم حق بر صلح، تدابير و مفاهيم صلح جهانى را ماهيتى انسانى مى بخشد 
ــازد. اين است كه در گفتمان صلح  ــته مى س ــانى را در اين حوزه برجس و اهميت كرامت انس
ــت؛ حمايتى فراتر از آنچه نظام حقوقى  ــر مورد حمايت اس عادالنه نيز همين حق براى نوع بش
امروزه آن را در قالب حقوق همبستگى و جنبه هاى تكامل نيافته اين دسته دنبال مى كند.

مجمع جهانى صلح اسالمى، سازمانى غيردولتى و داراى كميته علمى و برنامه هاى مطالعاتي 
و تحقيقاتي در زمينه پيگيرى صلح جهانى بر پايه عدالت است كه صلح واقعى را از نظام بين 
ــتقرار صلح ماندگار است.  المللى مطالبه مى كند و خود نيز داراى طرحها و برنامه عمل در اس
ــي ترين محور فعاليت  ــترش فرهنگ صلح به عنوان اساس همانطور كه مي دانيد، ايجاد و گس
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ــال 1995 به بعد بوده و همچنان محور اصلي ترين كاركردهاي آن است. اما تا  ــكو از س يونس
ــتور كار جامعه بين المللي  ــاي خود را كه مؤثر بر دس ــي از اين فعاليت ه كنون نتيجه ملموس
باشد، ارائه نكرده است دپارتمان دانشگاهيان مجمع در تالش است تا گام هائي جدي به منظور 
ــه و تحقيق در ابعاد مفهومي و نظريه هاي صلح همچنين وضعيت موجود قواعد ماهوي  مطالع

و شكلي حقوق بين الملل معاصر راجع به صلح بردارد. 
ــراي اقدامي آغازين و  ــته، زمينه اي ب ــال گذش ــزاري همايش «حق بر صلح» در  اواخر س برگ
اميدواركننده در اين راستا است كه با كرسى حقوق بشر دانشگاه شهيدبهشتى برنامه ريزي و 
ــده كه از جناب آقاى دكتر كوشا، رياست اين كرسى سپاس گزاريم. در اين قالب، تالش  اجرا ش
ــر، مطرح و نه  ــد تا گفتمان صلح عادالنه را بر پايه منطق حقوقي و آرمان عدالت خواهي بش ش
تنها دركشور بلكه درسطح منطقه و جهان ارائه و رهيافتي ايراني در ارتباط با فرهنگ صلح را 
ايجاد و ترويج كنيم. صلح همانند ساير مفاهيم به صورت هاي گوناگون تعبير مي شود؛ برخي 
ــت در عمل منجر به ظلم و  ــير و تعابيرى ارائه مي نمايند كه ممكن اس ــورها از صلح تفاس كش
بي نظمي شود. اميدوارم بتوانيم آنچه شايسته صلح و عدالت است، عرضه و در درجه اول، در 

ادبيات حقوقي و ساختار فرهنگي كشور ترويج كنيم. 
ــالمي (دپارتمان  ــع جهاني صلح اس ــت و نقش علمي مجم ــت، عالوه بر مديري ــن نشس در اي
ــديم كه تمايل خود را  ــور بهره مند ش ــگاهيان)، از همفكري برخي حقوقدانان جوان كش دانش
براي ارائه آخرين دستاوردهاي خود در مطالعه مفهوم، مولفه ها، مباني و مظاهر حقوقي صلح 
در جامعه بين المللي ابراز داشتند. در واقع، برخي از حقوقدانان و پژوهشگران صلح، مقاله  هائي 
ــار در كنار دستاوردهاي اين نشست به اين مجمع ارسال نمودند كه همه آنها با  را جهت انتش
نظارت، هماهنگي و ويراستاري دكتر نادر ساعد، دبير محترم اين همايش، در مجموعه حاضر 
ــي و عالقمندان به ارتقاي  ــر صلح عادالنه" به جامعه حقوق ــردآوري و با عنوان كلي "حق ب گ
ــود. در پايان از اهتمام دانشكده هاي  ــازي عمومي و تخصصي آن تقديم مي ش صلح و فرهنگ س
ــازمان هاي مردم نهاد داخلي در  ــي دانشگاه تهران و س مطالعات جهان و حقوق و علوم سياس
ــار در كنفرانس بين المللي ائتالف  ــكاري فعال با اين مجمع در تدوين اثر حاضر براي انتش هم
ــانها از  ــم براي صلح عادالنه قدرداني مي نمايم. نهايتاً اينكه به نظر ما، انس جهاني عليه تروريس
ــبت به داشتن صلح عادالنه برخوردارند و به همان ميزان، براى تحقق  حق فردى و جمعى نس

اين صلح، صاحب تكليف و مسئوليت هستند.
داود عامرى
دبير مجمع جهانى صلح اسالمى
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مقدمه  

چارچوب گفتماني صلح و ابهامات رهيافت حقوقي
پرداختن به صلح و جستجوى راههاى دستيابى به آن، يكى از اصلى ترين دلمشغوليهاى بشر 
ــاس شده و البته هنوز هم  ــر احس ــايه جنگ اغلب بر حيات بش در طول تاريخ بوده، چرا كه س
ــايه و همين دلمشغولى به قوت گذشته بلكه بيش از پيش وجود دارد و احساس مى  همين س
شود.1 آنچه در دوران جديد (معاصر) متفاوت از گذشته است، نخست در آستانه تهديد و نقض 
صلح است: اينكه صلح نقطه مقابل جنگ (نبود جنگ)2 نيست بلكه آنتى تز خشونت آشكار و 
پنهان3 و به يك تعبير كاركردى، ناظر بر »نبود مرگ»4 است. گستره موضوعى دوم در گستره 
ــخصى است: اينكه صلح صرفاً پديده اى بين الدولى نيست، بلكه بين انسانى و بين گروهى  ش
ــت. اما نظام هنجارين موسوم به حقوق بين الملل كه بر اصل صلح استوار است، بعد از  هم اس
1945 به رغم تالشهاى بسيار در تنظيم روابط انسانها، دولتها و ملتها در وضعيت يا چارچوب 

مفهومى اصلى دارد.
صلح مسلح،5 ناظر بر تضمين صلح از طريق توازن تسليحاتى و تجهيز جهان به قدرت واكنش 
قهرى است. اين مفهوم، ناگزيز و ناگزير به پيدايش مفهومى حساس به نام بازدارندگى سخت 
ــت هاى  ــاس سياس ــليحاتى انجاميده و هنوز هم اس يا بازدارندگى مبتنى بر ارتقاى توان تس
ــت كه چنين مفهومى، براى جهان امروز كه  ــت. روشن اس خارجى و امنيتى برخى كشورهاس
صلح را در رهائى از سالحهاى كشتارجمعى و نابودى زرادخانه ها جستجو مى كند، مطلوبيتى 

ندارد و بيش از آنكه يادآور صلح باشد، موجب تضعيف و تهديد مداوم صلح خواهد شد.

1- با اين حال، از يك منظر، با درنظر گرفتن فطرت و طبع بشر و همچنين مقايسه زمانى درگيريها با شرايط صلح در طول تاريخ، 
اصالت با صلح بوده و پديدارهاى مغاير آن، امرى غيرذاتى و عرضى تلقى مى شوند كه هرچند در برخى مقاطع بر حيات اجتماعى 
سايه افكنده اما اين سايه، با اهتمام بشر قابل رفع خواهد بود. البته همانطور كه مالحظه مى شود، اصلى ترين مولفه در اين رويكرد، 

محدودسازى صلح به «نبود جنگ» است.
2- Absence f war

3- Absence of violence

4- Absence of death

5- Armed peace



 / 10
وضعيت نه جنگ و نه صلح، مفهومى ديگر است كه از صلح مسلح فاصله مى گيرد. اين مفهوم 
ــت نيروهاى مسلح در روابط خارجى  ــدن از «اصالت» برخورد نظامى و كاربس به معناى دور ش
ــراى برقرارى  ــت درگيرى، عناصر الزم ب ــرايط باوجود فعال نبودن وضعي ــت كه در آن ش اس
وضعيت عدم مخاصمه و پرهيز پايدار از آن وجود ندارد. به واقع، در اين حالت نيز امكان وقوع 
ــت و تنها اين احتمال، وضعيت فرعى دارد.  ــت بلكه كامًال محتمل اس جنگ نه تنها بعيد نيس
ــل به زور به معناى ايجاد صلح نيست و  ــت كه الزاماً «فرعى» كردن كاربرد و توس ــن اس روش
حتى چون جنگهاى متعددى در فراسوى ادبيات انتزاعى حقوقى به صورت عينى وجود دارند، 
ــًال حالت نه «جنگ-نه صلح» نه به نفع  ــد، عم هرچند حقوق معاصر آنها را جنگ نمى شناس
ــود. پس اين مفهوم نيز نمى تواند مبين نظمى اطمينان  ــود جنگ تمام مى ش صلح بلكه به س

بخش براى صلح مورد انتظار بشر باشد. 
ــت؛ مفهومى كه بدون  ــور ملل متحد اس مفهوم ديگر، حفظ صلح و امنيت بين المللى در منش
ــازمان ملل متحد را در يد اعضاى شوراى امنيت قرار  تعريف و تبيين، عنان اختيار دولتها و س
داده تا هم در مقام مقنن، واضع تعريف و معيارهاى صلح باشند و هم به عنوان قاضى، در مورد 
رفتار بازيگران بين المللى به قضاوت و صدور حكم سياسى بنشينند و هم به عنوان قوه مجريه، 
ــكن معرفى كرده اند، بكار بندند. چنين  اين تصميمات و احكام را عليه دولتهائى كه هنجارش
گفتمانى، به رغم ارتقاى اوضاع وخيم گذشته، هرگز قادر به ايجاد صلحى فراگير و مورد قبول 

همگان نشده، دنيا را در تالطم بى ثباتى ها و آتش هاى زير خاكستر رها كرده است. 
ــرى و  ــهاى بش ــت كه بايد گفتمان و طرحى نو در انداخت. طرحى كه آرمانها و ارزش اين اس
ــتى ها و  ــان و فطرت و طبيعت آن را مدنظر قرار داده، از اين كاس كرامت و منزلت الهى انس
ــد. طرحى كه بتواند رها از سلطه و قدرت طلبى ها، بشريت را محور كار  ــها در امان باش چالش

خود قرار دهد و بدان خدمت نمايد.
ــانى و جامعه بين المللى دولتها و حتى جامعه ملى، هم  ــاختن صلح بر جامعه انس ــتوار س اس
ــكل دارد و هم ماهيت؛  رهيافت نظرى دارد و هم عملى؛ هم نظريه دارد و هم رهيافت؛ هم ش
هم لفظ و هم معنا؛ هم زمينه و هم محتوا؛ هم زمينه و هم پيش و پس زمينه: تا جائى كه از 
صلح مسلح، صلح مثبت، صلح منفى، صلح جاويد، صلح پايدار، صلح دموكراتيك، صلح فراگير، 
ــح مطلق، صلح واحد، صلح متكثر، صلح حال گرا، صلح آينده محور، صلح بنيادافكن، صلح  صل
ــح دولتى، صلح بين ملل، صلح بين  ــانى، صل بنياد برافكن، صلح ذهنى، صلح عينى، صلح انس
ــى و صلح بين تمدنى، صلح گفتگو محور، صلح جدال محور، صلح عدالت بنياد، عدالت  فرهنگ
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ــردى و صلح گروهى، صلح درونى و صلح  ــاد، صلح واقع گرا، صلح آرمان گرا، صلح ف ــح بني صل
بيرونى و نظاير آن سخن گفته مى شود.

در اين ميان، ادبيات حقوقى بنا به طبع سازندگى و نظم سنجى اش كه مدام در پى نظم دادن 
ــت، دچار  ــط اجتماعى عينى با بهره گيرى از مفاهيم كلى انتزاعى اما مصداق پذير اس ــه رواب ب
ــت. منشور ملل متحد، كه گاه قانون اساسى جامعه بين المللى جلوه مى كند،  ــر درگمى اس س
"صلح" و "امنيت" بين المللى را شاخص هدف گزارى سازمان ملل متحد مى داند. اما فارغ از 
ــه با تمركز بر روابط بين الدولى، چنين تابعيت انعطاف را ايجاد كرده كه حتى گاه  ــف بلك تعري

مسائل اساساً ملى و درون ملى نيز بين المللى تلقى شوند و گاه خير.
ــكو به فرهنگ صلح در روابط بين انسانها تمركز دارد و براى خود مسيرى نسبتاً متفاوت  يونس
ترسيم كرده است. نظام حقوق بشر معاصر نيز مقدمه اى به نام "حق بر صلح" را در خود جذب 
نموده است. در اين پرتو تكثر مضاف اليه ها و صفت هاى صلح، براستى "صلح" فى نفسه و ذاتاً 
ــت؟ چه ابزارهائى دارد و چه مسيرى؟ با چه رهيافتى قابل حصول است؟  ــت؟ براى كيس چيس
آيا اساساً قابل حصول و دست يافتنى است؟ در حيطه فيزيك است يا متافيزيك؟ نسبى است 

يا مطلق؟
ــتركى براى  ــت. آيا اين قدر مش ــور اس ــترك مفهوم صلح در منش حفظ وضع موجود، قدر مش
جامعه اى بين المللى كه سازمان ملل متحد تبلور ساخت و پرداخت مديريت و طراحى آن در 
سده حاضر است، مناسب است؟ اين صلح چه آسيب هايى براى بشريت – كه كفه ديگر هدف 
گذارى فرايندها و تعيين هنجارهاى رفتارى اين جامعه است- دربر دارد؟ عادالنه سازى صلح، 
آرمان است يا واقعيت؟ براى تحقق آن، حقوق كافى است يا بايد از علوم اجتماعى به كل مدد 
ــش ها، علل و انگيزه هاى  ــود يا اخالق، حقوقى؟ اين پرس گرفت؟ حقوق موجود بايد اخالقى ش
ــگاهيان مجمع جهانى صلح اسالمى و با  ــي بود كه به ابتكار واحد دانش اصلى برگزارى همايش

همكاري كرسى حقوق بشر، دانشگاه شهيد بهشتى برنامه ريزى و اجرا گرديد.
ــه هاى اجتماعى غالب در هر دوره و عصر  ــى از انديش ــه و تفكر حقوقى، اغلب انعكاس انديش
ــت كه  ــتا اس ــت. حقوق، كاركردى «تنظيم كنندگى» و «قاعده مندى» دارد و در اين راس اس
فهم بسترها و عناصر اجتماعى و غيرحقوقى دخيل در شكل گيرى و تحول هر يك از موازين 
ــتى  ــى در درك صحيح قواعد خواهد بود و اين معضل و كاس حقوقى، يكى از ضروريات اساس
ــت كه در آموزش و پژوهش حقوق با آن مواجه هستيم و صاحبنظران را جدا از هم  مهمى اس
قرار مى دهد بدون اينكه يافته هاى آنها بتواند در منظومه اى كالن تر به نظم درآمده و زواياى 
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پنهان يك مساله و پديدار- كه به اهتمام و تالش جمعى و بين رشته اى ميسر است- بر مبناى 
كار مشترك روشن و شفاف گردد. نمونه اين امر، ابتناى ادبيات حقوقى سنتى صلح بر انديشه 
ــته، حقوق را هم به دو  ــاس همين تفكر غالب در گذش ــت. بر اس برابرى صلح با نبود جنگ اس
ــيم بندى كرده بودند كه هنوز هم همين تفكيك  بخش «حقوق جنگ» و «حقوق صلح» تقس
جارى است. حقوق صلح به صورت اصل و ناظر بر وسيع ترين ابعاد از امور زندگى بين المللى 
ــتانه تغيير نام داده) تنها ناظر بر شرايطى است  ــت. اما حقوق جنگ (كه به حقوق بشردوس اس
ــتانه خاصى كه براى آن وجود دارد) تا خاتمه  ــلحانه (آن هم با آس كه از آغاز درگيريهاى مس

مخاصمات و همچنين پيگيرى و تعقيب جنايات ارتكابى در طول نبرد ادامه مى يابد.
ابهام در اينجاست كه در بخش هاى ديگرى از حقوق صلح (نظير حقوق بشر و حقوق محيط 
زيست)، جريانى در حال بسط دادن وضعيت «غيرصلح» و همچنين تبديل نمودن نقطه مقابل 
ــونت، نبود فقر، نبود مرگ  ــيع تر و كالن تر به نام نبود خش ــح (يعنى جنگ) به امرى وس صل
ــرايط امروز جهان در مناطق فاقد درگيرى مسلحانه را  ــته ش ــت. يعنى اگر در گذش و غيره اس
ــاى دنيا وضعيت غيرصلح وجود دارد. به  ــود حالت صلح» مى ناميديم، امروزه در همه ج «وج
واقع، از دامنه مفهومى صلح روز به روز كم تر مى شود و به نقطه مقابل آن افزوده مى گردد. 
ــونت يا نبود مرگ باشد، در كمترين جائى از جهان و در  چون اگر نقطه مقابل صلح، عدم خش
خالل كمترين مصاديق از روابط اجتماعى و انسانى مى توان نبود خشونت يا مرگ را مشاهده 
ــى تنها نبود جنگ براى  ــتانه تحقق صلح دارد. يعن ــن تحول، حكايت از باال بردن آس ــرد. اي ك
ــته شان انسان متكامل و پويا است  ــت. بلكه صلح وقتى معنادار و شايس تحقق صلح كافى نيس
كه عدالت، برابرى، حقوق و آزاديهاى بنيادين، محيط سالم، همدلى، اخالق و معنويت نيز در 
ــد. البته هنوز اين رهيافت بسط دهنده مقتضيات صلح،  ــانى حكمفرما و غالب باش جامعه انس
ــوق موجود هنوز هم صبغه بين الدولى و توازن  ــت. چراكه حق در وضعيتى از قوام نيافتگى اس
ــاً توسط دولتها تعريف مى شود و حقوق ناظر بر  ــت؛ صلح اساس حاكميت ها را حفظ نموده اس

آن نيز از مجراى تفكر دولتها است كه در قاموس معاهده و عرف مى نشيند.
در اين ميان، مفهومى كالن به نام «صلح و امنيت بين المللى» داريم كه مركز ثقل منشور ملل 
متحد است و بارى، اين مفهوم حساس و حياتى كه كاركردهاى اين سازمان جهانى را تعريف 
ــور دارد و نه در اسناد ديگر حقوق بين الملل. گويا نظر  ــرحى در منش و تبيين مى كند، نه ش
ــئول تعقيب حفظ صلح و امنيت بين المللى  ــر اين بوده كه اركان ملل متحد كه همگى مس ب
ــوراى امنيت نهاده شده، مى بايست  ــئوليت اصلى در اين روند بر عهده ش ــتد و البته مس هس
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ــتقيم چنين  اين صلح را تعريف مى نمودند و در كاركردهاى خود بكار مى گرفتند. نتيجه مس
رهيافتى، نامشخص بودن هسته مهوهى صلح و تعريف آن از طريق مصاديق است. اين شيوه و 
ــته يك نظم حقوقى قوام يافته و داراى استحكام نيست. چون هيچ شاخصى  متدولوژى، شايس
ــت نمى  ــوراى امنيت و ديگر اركان ملل متحد در پيگيرى صلح بدس جهت ارزيابى عملكرد ش
ــال و هر دوره زمانى، يك موضوع را تهديد عليه صلح مى شمارد ولى در  ــورا در هر س دهد؛ ش
ــن بود، مى شد عملكرد  ــكوت اختيار مى كند. اگر تعريف صلح روش ــابه، س مورد مصاديق مش
شورا را در اين خصوص نقد نمود. اما از نظر حقوقى، منشور با عدم تعريف صلح چنين مجالى 
ــت. از طرف ديگر، همراه با مفهوم صلح، «امنيت بين المللى» نيز قيد شده  را خلق ننموده اس
ــد. همانطور كه مى دانيم، صلح داراى مفهوم و  ــت تركيب آنها چگونه خواهد ش كه معلوم نيس
ــه ها و افكار امنيتى است. به همين دليل، حوزه مطالعات  ابعاد و زمينه هائى متفاوت از انديش
ــنى براى درك علت  ــفانه قرينه روش ــتند. متاس صلح و حوزه مطالعات امنيت، مجزا از هم هس
تركيب آن دو  نتيجه آن در منابع حقوقى وجود ندارد. به همين دليل است كه مطالعه و تامل 
بيشتر در ابعاد اين قضيه، الزمه حاكميت بين المللى قانون در عصرى است كه بيش از پيش 
ــت اين اثر و ديدگاههاى مطروحه در آن، به ارتقاى  در معرض تهديد صلح قرار دارد. اميد اس
ــته اى صلح به نوعى شايسته كمك نمايد و بيش از پيش، تفكر اسالمي  روند مطالعات بين رش
ــت:  ــته و فراخوان ما اين اس ــيد. خواس و ايراني در مورد صلح ماندگار برپايه عدالت، به بار بنش

«همه باهم براى صلح عادالنه جهانى متحد شويم».

دكتر نادر ساعد 
دبير همايش





فصل اول
مفهوم شناسى و مبانى نظرى
                                            





چكيده 
ــناخته شده در همه  ــانى ش صلح همانند آرمان هائى نظير عدالت و امنيت، يكى از ارزش هاى انس
ــر انسانها را دلمشغول نموده  ــت كه در طول تاريخ بش فرهنگ ها، تمدن ها و نظام هاى فكرى اس
ــن محيط هاى متعدد آن هم از  ــا اين حال، جنبه هاى مختلف و گوناگون صلح و همچني ــت. ب اس
ــكل داده و نظام بين المللى و  ــم عملى، نگرش هاى متكثرى را در اين رابطه ش ــه نظرى و ه جنب

نظامهاى ملى معاصر نيز همچنان در اين تكثر سير مى نمايند. 
ــدن اولويت پيش شرط ها، بسترها و جنبه  ــت كه در وضعيت معاصر و با آشكار ش ــاله اين اس مس
هاى مادى و معنوى نياز انسان به زندگى در صلح، اهميت گام برداشتن به سمت برقرارى عدالت، 
ــگيرى از وقوع درگيريهاى مسلحانه و خشونت هاى  ــعه و كرامت انسانى (صلح مثبت) بر پيش توس
ــت؛ گوئى انديشه حاكم بر ساختارها و نظام بين المللى  كمتر از جنگ (صلح منفى) تقدم يافته اس
بعد از 1945 كه متكى بر اولويت جلوگيرى از تكرار جنگ هاى جهانى استوار بوده، وجاهتى ثانويه 
يافته و به اتخاذ اقدامات جهانى براى توزيع عادالنه امكانات زندگى و قدرتهاى اقتصادى و سياسى 
ــت. با اين حال، تحليل صلح و مولفه هاى آن مستلزم تفكيك گستره ميان دولتى  ــده اس منوط ش
ــيتمى جهانى است كه صلح بين المللى در  ــيب هاى س ــانى آن و همچنين مداقه در آس و بين انس
ــبات ميان دولتى تعريف  وضعيت معاصر را همراه با «امنيت» و از مجراى صالحديد دولتها و مناس

و تعقيب مى نمايد. 
اين نوشتار، به سطوح و آستانه هاى مختلف تحليل صلح و همچنين عناصر حقوقى دخيل در اين 

رابطه را با تكيه بر گفتمان صلح عادالنه مى پردازد. 
واژگان كليدى: صلح، صلح مثبت، صلح منفى، صلح عادالنه، صلح بين المللى، سازمان ملل متحد، يونسكو.

گفتار اول
 گفتمان صلح عادالنه: مبنا و معنا

� دكتر نادر ساعد
مسئول واحد  دانشگاهيان مجمع جهاني صلح اسالمي
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ــت كه ارزيابى ثبات و بى  تحليل جنگ و صلح، اصلى و ثابت ترين مقوله روابط بين المللى اس
ثباتى نظام بين المللى بر حسب نزديكى يا فاصله نسبت به هر يك از آنها سنجيده مى شود.1 
ــوان دو رويكرد را از هم تفكيك  ــه ها و نظام گفتمانى راجع به جنگ، مى ت ــوع نظري در مجم
ــلم و واقعيتى غيرقابل انكار بلكه جزئى از ماهيت حيات بين  نمود: رويكردى كه جنگ را مس
ــمارد كه چنان با ماهيت جامعه بين المللى عجين است كه جز  المللى مبتنى بر قدرت مى ش
با انحالل چنين جامعه اى نمى توان به جهان عارى از جنگ انديشيد و چنين ايده اى را قابل 
تحقق شمرد. از طرف ديگر، نگاهى وجود دارد كه در پرتو آن، جنگ هرچند واقعيت غيرقابل 
ــت اما عينيت يافتن آن مالزمه اى با شناسائى جنگ به منزله  ــت بين المللى اس انكار در زيس
ــطوح درون ملى، ملى و بين المللى هرچند  ــر الينفك از اين زندگى ندارد. زندگى در س عنص
ــه جنگ-نه صلح را نيز  ــا وضعيت هائى عارى از نزاع يا ن ــزاع را تجربه نموده ام ــى از ن فرازهائ
شاهد بوده و از اين رو، مى توان صلح را كه در طول حيات بشرى كمتر (و نه هرگز) مورد بى 
ــطح روابط بين انسانى و بين دولتها از جنگ  توجهى قرار گرفته، محقق نمود و جهان را در س

عارى و رها نمود. 2 
بخشى از چنين رويكردهائى را مى توان در مكاتب واقع گرا3 و آرمان گرا به ويژه تحليل هاى 
ــانى و انسان شناسى يا جوهرشناسى و معرفت به جوهر خير (نگرش الكى) يا شر (قرائت  انس
ــناختى، روانشناختى، زيست شناختى،  ــان يافت. به واقع، تحليل هاى جامعه ش هابزى)4 انس

1-  نك به: جيمز دوئرتى و رابرت فالتزگراف، نظريه هاى متعارض در روابط بين الملل، ترجمه وحيد بزرگى و عليرضا طيب، تهران، قومس، 83، 
چاپ سوم، ص 295. 

2-  طرفداران اين رويكرد دنبال اين نيستند كه ببينند دنيا چگونه است، بلكه آنها مى خواهند بدانند كه دنيا چگونه مى توانست باشد و يا چگونه 
 http://www. mehrnews. com/fa/newsdetail. aspx?NewsID=850200.:بايد باشد؟». نك به

ــيدن به هدفها و باالخره مرجح  ــونت به عنوان يك راه قابل قبول و طبيعى براى رس 3-  توجه صرف بازيگران به منافع ملى، اعتقاد به وجود خش
بودن نظم بر عدالت، از جمله مفروضات اساسي رويكرد واقعگرايى هستند. 

4- پيام واقعى فلسفه هابز اين است كه وجود دولت براى [برقرارى و] حفظ صلح «واجب» است ولى دولت [شرط كافى نيست به طورى كه] فى 
نفسه نمى تواند صلح داخلى را [برقرار و] حفظ كند. مورگنتا، هانس مورگنتا، سياست ميان ملتها، ترجمه حميرا مشيرزاده، تهران، دفتر مطالعات 

سياسى و بين المللى وزارت امور خارجه، بهار 84، ص 801. 
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ــده اند. به تعبير ديگر،  ــالش هاى مداومى از دو مكتب فوق را نمايان ــارى علل جنگ ت و هنج
ــرد منازعه (كه فراگيرتر از  ــته نظريه هاى كالن و خ ــن تحليل ها را مى توان در دو دس همي
جنگ است)1 قرار داد. 2 در اين ميان، جنبش صلح طلبى نوين، 3 در دوره پسانوزايش و عصر 
ــد و ضمن رد آئين اخالقى-حقوقى قرون وسطى در مورد جنگ، امحاى  ــنگرى متولد ش روش
ــتمداران انگاشت. 4 روحيه  ــت بين الملل را عالى ترين هدف سياس كاربرد زور از عرصه سياس
ناسيوناليستى ناپلئون، رونق دوباره قدرت نظامى را احيا نمود. اما همزمان نگرش صلح خواهى 
نيز هرچند با فراز و فرود، اما ادامه يافت و عالوه بر اروپا، به اياالت متحده نيز گسترش يافت. 
5 از اين زمان تا كنون نظريه هاى صلح طلبى موازى با رويكردهاى جنگ طلبى متحول شده 

ــتى جنگ  ــخى قاطع به چرائى و چيس ــند پاس و ادامه يافته اند بدون اينكه هيچ يك قادر باش
داده، نفى و اثبات آن را قطعيت بخشند. در اين ميان، نظام بين المللى جديد كه پس از جنگ 
ــده است، تا كنون فراز و فرودهائى قابل توجه را در توجه و اغماض  جهانى اول پايه گذارى ش
ــالت اصلى اين نظام تلقى شده  ــبت به عدالت در پهنه «صلح و امنيت بين المللى» كه رس نس
ــو، ميثاق جامعه ملل با تاكيد بر ضرورت تضمين صلح بين  ــت، طى نموده است: از يك س اس
المللى بر پايه عدالت آغاز كرد ولى با روى آوردن دولتها با جنگ، عمًال نتوانست وضع موجود 
را حفظ كند، چه اينكه قادر به پيگيرى عدالت گردد. سازمان ملل متحد با تعديل حدت آرمان 
گرائى سلف خود، صرفاً صلح و امنيت بين المللى بر مبناى حقوق موضوعه را در دستوركار قرار 
ــد رعايت «اصول عدالت» را  داد و تنها در حوزه «حل و فصل اختالفات بين المللى» حاضر ش

در كنار «حقوق بين الملل» پذيرا گردد. 
اين است كه عدالت در نظامى كه منشور ملل متحد پايه گذارى نموده، قوام نداشته و وجاهت 
ــدون تعريف و تعيين مبنا و  ــت. 6 اما تاكيد بر صلح (ب ــتون هاى نظام گم و ناپيداس آن در س
ــازمان با پذيرش همه دولتهاى  ــت كه «س ــور، ظاهراً داللت بر اين داش محتواى آن) در منش
ــده بود، به يك  ــتعمارزدائى كه در همان دوران آغاز ش ــتقل و صلح جو، به لطف روند اس مس
سازمان حهانى واقعى تبديل شود». 7 . در اين راستا، هم مى توان چهره هائى از آرمان گرائى 

1 - دوئرتى و هالتزاگراف، پيشين، صص 302-303. 
2 - همان، صص 298-300. 

3 - Pacifism or peace movement
4-همان، ص 309. 

5- نك به: همان، ص 312. 
ــده است، هرچند با توجه  ــو، «در حقوق بين الملل، تفكيك عدالت تعويضى و عدالت توزيعى كامًال فراموش نش ــارل روس ــور ش 6- به تعبير پروفس
ــو، «-حقوق بين الملل و انديشه عدالت»، ترجمه دكتر اردشير  ــت». شارل روس ــتر اس به اصل معامله به مثل، تاكيد عمًال بر روى صورت اول، بيش

اميرارجمند، مجله تحقيقات حقوقى، شماره 12-11، 72-1371، ص 445. 
7 - فرانسوا ريگو، «تاملى بر نظم نوين جهانى»، ترجمه دكتر ابراهيم بيگ زاده، مجله تحقيقات حقوقى، شماره، 12-11، 72-1371، ص 330. 
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را يافت و هم واقع گرائى: آرمان هائى كه در پرتو برخى (و نه همه) واقعيات، محدوديت يافته 
اند. نظام هنجارين ناظر بر روابط بين المللى معاصر نيز به رغم سابقه چندين قرن جنبش صلح 
جهانى، جنگ مشروع را قابل سلب نشمرده بلكه كاربست زور در وضعيت هاى دفاعى و اجراى 
نظام امنيت جمعى را «براى صلح» برشمرده و البته امكان تضمين نظم داخلى و اجراى قانون 
ــائى نموده است؛ به گونه اى كه جنگ نه به صورت مطلق  ــورها را نيز شناس نيز در داخل كش
ــته  ــهاى پايه اى آن، شايس بلكه تنها در موارد بى اعتنائى به نظم عمومى بين المللى و ارزش
واكنش است و در غير اين صورت، نه تنها كاربست زور تهديدى براى صلح جهانى نيست بلكه 
ابزار تحقق، صيانت و اعاده صلح جهانى خواهد بود مشروط به اينكه حدت و شدت اين جنگ 

نيز با موازين بين المللى عام سازگار باشد. 
ــت كه گفتمان هاى  ــت، چيس ــتره اس اما منظور از صلح كه كليدى ترين مفهوم در اين گس
ــاى بنيادين در غايت ها، روش ها و  ــان حول همين محور اما با تفاوت ه ــى را در جه گوناگون
ــاخته است.1 در اين نوشتار ضمن تمركز اصلى بر جنبه هاى مفهومى و تنوع  منابع، پديدار س
نگرش هاى راجع به آن در حوزه اى مطالعاتى كه به همين نام (مطالعات صلح) استقرار يافته 

است، به ايده و نگرش صلح عادالنه يا عدالت محور، پرداخته مى شود. 

بنداول: تاملي بر جنبه هاي مفهوم شناختى صلح 
شناخت مفهوم و معناي صلح، پيش شرط هرگونه كندوكاو راجع به آن و استدراك رهيافت ها 
ــن سازي  ــت و طبعاً نظريه پردازي صلح نيز تنها در پرتو روش و رويكردهاي نظري و عملي اس
ــري بلكه داراي  ــأله اي نه صرفاً نظ ــد. تعريف صلح، مس ــر خواهد ش ــي اين امر ميس مقدمات
جنبه هائي بسيار عملي و كاربردي است. تعريف اين مفهوم نه تنها رهيافت به بسترهاي زايش 
ــي را كه در پناه صلح ارزش  ــته هائ ــاي ضدصلح را مي نماياند، دامنه اقدامات و بايس پديداره
ــفه به عنوان مقدمه  ــته طراحى فلس حمايت مي يابند، تعيين مي كند و به همين دليل، هس
طراحى گفتمان2 را تشكيل مى دهد: تفكر سنتي به صلح، تنها به جلوگيري از جنگ معطوف 
ــر نابرابري هاي اجتماعي و اقتصادي غافل  ــتمر صلح زدائي مبتني ب بود و چون از جريان مس
ــنتي، به حفظ وضع موجود قانع است بلكه همان را غايت  بود، هيچ گاه توفيق نيافت. صلح س
ــمارد و طبيعي است كه چنين ديدگاهي معطوف به صيانت از پديدارهاي نابرابر امروز،  مي ش
ــهيم نخواهد كرد. از اين روست كه تعريف  ــاخت و همگان را ازآن س صلح را فراگير نخواهد س

1 - صلح جاويد، صلح پايدار، صلح فراگير، صلح مطلق، صلح مسلح، و . . . از جمله مصاديق قابل توجه در اين زمينه هستند. 
 .Nelson, op. cit. , p. 7 .2- طراحى صلح مستلزم طراحى سه جزئى فلسفه، متدولوژى و ابزارها است
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ــاخصي براي استدارك نوع نگرش، بهره مندان و همچنين مخاطبين و متعهدان  صلح، خود ش
ــت كه از رهگذر آن دنبال  ــطح و عمق تفكر و نهايتاً دريافت غايتي اس به الزامات هنجارين، س
مي شود. از صلح سنتي طالب صيانت از وضع موجود، جز «آرام سازي» فضاي ملتهب معاصر 
ــت هرچند با چارچوب هاي مفهومي  ــت و بُردي فراتر از آن نخواهد داش نمي توان انتظار داش
ــوند؛ و وضعيتي قابل استمرار بوجود نخواهد آورد هرچند آن را  نظير «صلح فراگير» ناميده ش
ــتعدادها،  «صلح جاويد» بنامند. پس، تعريف صلح نمادي از مباني نظري و فكري، منابع و اس
دامنه و عمق، مخاطبان و منتفعان، ساختارها و فرايندها، علت ها و معلولها و ديگرمولفه هائي 
است كه يك مكتب و جريان فكري منسجم و قوام يافته، از وضعيت انسان و اجتماعات انساني 
ــده ارائه مي نمايد. در نگاه معرفت به صلح اعم از درك  ــي، ملي و فراملي، حال و آين درون مل
چيستى، ماهيت، مولفه ها، ابزارها، دامنه، صاحبان و مخاطبين آن، مفاهيمى متنوع خلق شده 
اند كه گاه نمادى از گفتمان هاى راجع به اين مقوله را نيز تشكيل مى دهند. دسته بندى هاى 
ــلبى  ــع به اين موضوع را مى توان چنين خالصه نمود: صلح منفى و مثبت، صلح س ــى راج كل
ــاجنگ؛ كه در  ــاجنگ و پس و ايجابى، صلح ذهنى و عينى، صلح ملى و بين المللى، صلح پيش
ــد مقدمات پردازش نقش و منزلت عدالت در  ــتار و به منظور تمهي چارچوبى ايجازى اين نوش

اين گردونه، بدانها پرداخته خواهد شد.

1- صلح منفي و صلح مثبت
به دليل جايگاه مختلفى كه صلح در حوزه هاى فرهنگى، دين، تاريخ، اقتصاد،1 حقوق و علوم 
ــت. از  ــده اس ــته به هر يك از اين جايگاهها ارائه ش ــى دارد، مفاهيم متعددى از آن بس سياس
ــى و تحليل وضعيت منازعات، خلع سالح و توقف  نظرمفهومي و در مطالعات صلح (علم بررس
خشونت)،2 اين واژه به طور سنتي و از ابتدا براى «نبود وضعيت تجاوز، خشونت يا مخاصمه» 
ــي كند. با وجود اين نگرش  ــم اين جنبه آن براي عموم غالب تر جلوه م ــكار رفته و هنوز ه ب
سنتي كه رويكردي حداقلي است، صلح به دليل گستره وسيعى كه در پرتو نگرش هاى اخير 
امنيت انسانى و حقوق بشر يافته، از آن فراتر رفته و ايجاد و حفظ روابط بهنجار ميان- انسانى 

و بين دولتى، ايمنى در حوزه رفاه اجتماعى يا اقتصادى را نيز در بر گرفته است. 

-1See A. Guzman, How International Law Works, A Rational Choice Theory, Oxford, Oxford Uni. Press, 

2008, p. 104. 

ــابقه پردازش آن در روابط بين المللى و صبغه تحليلى آن در  ــت كه س ــطح بين المللى اس 2- مطالعات صلح، حوزه اى از مطالعه و پژوهش در س
ــاً روش تحليل حقوقى يا قانون محور، خود بخشى از  ــت. بلكه اساس ــت بين الملل، مقدم بر مطالعات هنجارى حقوقى اس چارچوب قدرت و سياس

شيوه ها و رهيافت هاى تحليلى در روابط بين الملل بوده است. 
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به بيان بهتر، صلح از نظر محتوا، جنبه هاى سلبى و ايجابى دارد. از يك سو، ممانعت از اتخاذ 
ــده ترين  ــناخته ش اقداماتى كه صلح زدائى مى كنند به ويژه اقدامات منتهى به جنگ كه ش

مصداق از نبود صلح هستند، جنبه حداقلى مفهوم صلح را تشكيل مى دهند. 

الف- صلح منفي و گريز از جنگ
ــت و نه ساير  ــاً ناظر بر نبود و نفى جنگ اس ــى)، صلح منفى اساس در ادبيات حقوقى (و سياس
اقدامات برانداز صلح. البته كه جنگ، خود مفهومى دقيقاً حقوقى است و تنها كاربرد گسترده 
نيروهاى مسلح به منظور تهديد يا نقض تماميت ارضى دولتها و استقالل سياسى آنها را در بر 
ــرد. محدوديت در مفهوم حقوقى «جنگ»، دامنه مفهوم صلح منفى را نيز محدود مى  مى گي
سازد. اين در حالى است كه منظور از صلح منفى، بايد نبود همه وضعيت هاى سلب آسايس و 
رفاه عمومى بشر و همزيستى مسالمت آميز دولتها باشد و هرچند جنگ، بارزترين نماد از اين 
وضعيت ها است، اما خشونت هاى كمتر از آستانه جنگ و همچنين روابط خصمانه غيرجنگى 
(نظير جنگ سرد، تبليغات سياسى و اقتصادى، جنگهاى اقتصادى، روانى و فرهنگى كه بدون 
ــوند) نيز بايد  ــوب نمى ش ــت قوه قهريه بوده و در نتيجه جنگ به معناى حقوقى محس كاربس
در اين قالب قرار گيرند. نفى سلطه بيگانه، سياست نژادپرستى و نقض حقوق انسانى نيز بايد 
ــت كه صلح منفى، صلحى  ــوند. اما نكته در اينجاس عناصر حياتى مفهوم صلح منفى تلقى ش
حداقلى است و بدون اينكه گام برداشتن در مسير موانع ماهوى و ساختارى صلح ميان انسان 
ــد تنها و تنها بر حفظ وضع موجود نه  ــا، فرهنگ ها، تمدن ها و دولتها را تعقيب كن ــا، ملته ه

صلح و نه جنگ تاكيد مى ورزد.1
ــح و اينكه جنگ قديمى (و نه اصلى) ترين مانع صلح  ــدن جنگ با مقوله صل نظر به عجين ش
ــل و ادراك جنگ و  ــى و مطالعات صلح نيز تحلي ــت، الزمه صلح شناس ــر اس در دوران معاص
ــته مطالعات صلح بوده و با  ــت. به واقع، نبود جنگ به مثابه هس ــناختى اس مطالعات جنگ ش
ــتره شمول اين مفهوم طى اواخر قرن بيست و يكم، هنوز  وجود كترث معنائى و همچنين گس
ــگ» مركز ثقل و قلب  ــى و بين المللى از «بالى جن ــازى جوامع مل ــم تالش براى عارى س ه
ــاس، نخستين مساله بلكه پيش شرط ورود به  ــكيل مى دهد. بر اين اس مطالعات مذكور را تش
ــى برون رفت از دنياى عادت كرده به چنين  ــتجوى راههاى ذهنى يا عين تحليل جنگ و جس

1- صلح مبتنى بر بازدارندگى متقابل (نظير دوران جنگ سرد)، نمادى از راهبردهاى مبتنى بر صلح منفى سنتى است. نك به:

Sienho. Yee, Toward an International Law of Co-progressiveness, Leiden, Martinus Nijhoff Pub. , 2004, p. 7. 
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وضعيتى، در شناخت ماهيت و طبع جوهرى يا عرضى جنگ براى اجتماع انسانى است: اينكه 
ــرايط حاكم بر  ــت يا اينكه تنها به اقتضاى برخى ش جنگ وضعيتى طبيعى و ذاتى اجتماع اس
ــان در طول تاريخ رخ نموده و ظاهر  ــت جمعى و نه متكى بر جوهر زندگى اجتماعى انس زيس

گشته است. 
ــتى تفكيك قائل شد.  ــتى و ايده آليس ــك بايد بين تحليل هاى رئاليس در اين رابطه، بدون ش
ــتره كلى روابط بين المللى و  ــت ها كه نه تنها در حوزه جنگ و صلح بلكه در گس آيده آليس
هنجارهاى حاكم بر آن نيز نظريه پردازى دارند، حقيقت و جوهر زندگى اجتماعى را در پهنه 
ــگ را امرى عرضى و غيرذاتى براى اجتماعات ملى و بين  ــت صلح تحليل مى كنند و جن اصال
ــان داراى طبعى صلح جو و منزجر ار خشونت نسبت به همنوع  ــمارند. اينكه انس المللى مى ش
ــتا، تجربه تاريخ حيات بشرى  ــكيل مى دهد. در اين راس ــاس چنين بينشى را تش ــت، اس اس
ــطح جنگ و پائين تر از آن بوده نيز  ــونت هاى در س كه مدام گريبانگير انواع منازعات و خش
نتوانسته در چنين بينشى خلل ايجاد نمايد. چراكه به تعبير ايده آليست ها، جنبه هاى عينيت 
يافته حيات بشرى نمى تواند دليلى بر اثبات يا نفى جوهر انسانى باشد. بلكه شرايط غالب در 
طول تاريخ بشر عمدتاً بر مناسباتى ناسازگار با همزيستى دائمى انسان ها و دولتها استوار شده 
و گاه نيز حداقل جنبه هاى صلح منفى سارى بوده اما مهم اين است كه با رو آوردن به صلح 
مثبت، زمينه هاى عينيت يافتن طبع و جوهر صلح جوى انسان فراهم گردد. به هر حال، طبع 

و فطرت انسانى را الزاماً نمى توان با تكيه بر تجربه تاريخى حيات بشر شناسائى نمود. 
ــت بين الملل  «طرفداران رويكرد مطالعات صلح از اينكه واقع گرايان جنگ و تعارض در سياس
ــود جنگ خوب و صلح بد  ــد، با آن مخالفت مى ورزند و وج ــر طبيعى تصور مى كنن ــك ام را ي
ــات صلح، ضمن نقد ماهيت جنگ و نقش آن در  ــى پذيرند. با اين اوصاف رويكرد مطالع را نم
ــمار نمى آورند».1 هدف اصلى صلح مثبت از بين  جامعه، جنگ را تبيين طبيعى قدرت به ش
بردن خشونت ساختارى در جامعه است در حالى كه صلح منفى صرفاً از بروز خشونت ظاهرى 

جلوگيرى مى كند». 

ب- صلح مثبت و الزامات ايجابي در بازسازي نظم اجتماعي
ــت زور (و  ــده تا كاربس ــع- از صلح، «جنگ» به «منازعه» بدل ش ــر –و موس ــت معاص در قرائ
ــتانه) در روابط اجتماعي اعضاي حقيقي و حقوقي  ــيوه هاي غيرقهري اما غيردوس همچنين ش

1- تعصب اخالقى رويكرد مطالعات صلح، 
www. mehrnews. com/fa/newsdetail. aspx?NewsID=850200. 
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ــازمان يافته ملي يا بين المللي را تحت پوشش قرار دهد. به همين دليل، صلح  هر مجموعه س
ــرل يا ممنوعيت «جنگ» عبور نموده و «نزاع» در  ــازي، كنت از نگرش هاي راجع به محدودس
ــخصي و ژئوپليتيك آن را در بر گرفته است؛1 مساله اي كه آرامش در حيات  ــطوح ش همه س
ــلبي) و بودن برخي ملزومات  ــتقيم از نبود برخي شرايط (مولفه هاي س ــري را تابعي مس بش
ــه هاي ايجابي) مي نگرد. چنين رويكردي، نگرش جامع و مورد قبول در مطالعات صلح  (مولف
ــفي و اجتماعي اش، در موازين و هنجارهاي حقوقي  ــت كه عالوه بر بنيادهاي فلس معاصر اس
بين المللي نيز از قوام و استحكام قانع كننده برخوردار است. يونسكو به عنوان تخصصي ترين 
سازمان تخصصي خانواده ملل متحد در ارتباط با صلح و جنبه هاي فرهنگي، تمدني و علمي 
ــن نگرش را از ابتداي دهه 1990 در پيش گرفته و واردكننده اين مفاهيم در اليه هاي  آن، اي

غيرسياسي (و حتي سياسي) ملل متحد و پشتيبان اين روند2 محسوب مي گردد.3 
ــرايط صلح به سمت حداكثرسازى وضعيت هائى است  صلح مثبت مبتنى بر گذار از حداقل ش
ــر در همه محيط هاى سياسى، فرهنگى، تمدنى، جغرافيائى ميسر  كه در آن زندگى پايدار بش
ــى» در وضع موجود استوار است و هرگز صلح واقعى  ــاله اى بر «تغيير اساس گردد. چنين مس
ــرايط كنونى محيط هاى مذكور جستجو نمى نمايد. بلكه شرايط  ــتر ادامه ش و پايدار را در بس
موجود را مغاير با صلح مى داند و همه بازيگران را متعهد مى سازد براى برطرف سازى موانعى 
كه هم اكنون فراروى چنين صلحى وجود دارد، تالش نمايند و به همين منظور نبايد به «عدم 
ــاذ اقدامات مانع صلح» اكتفا نمايند بلكه به عكس بايد براى صلح جهانى، اقداماتى به نفع  اتخ
ــعه، حقوق بشر، امنيت انسانى و عدالت انجام دهند، با بيمارى، فقر، نابرابريهاى اجتماعى  توس
و اقتصادى، تبعيض ها، بيسوادى و آسيب هاى محيط طبيعى و اجتماعى مقابله كنند تا همه 
ــانها بتواند با بهره مندى از امكانات يك زندگى معمولى و عادى، در كنار و براى همديگر  انس

ــوى  ــت. جنگ ملتها چهره جديدى از جنگ در فراس ــنتى به درآمده و قالب هاى جديد به خود گرفته اس 1- به تعبيرى ديگر، جنگ از قالب س
درگيريهاى بين دولتى است. نك به:

D. Cortight, Peace, A History of Movements and Ideas, Cambridge, Cambridge Uni. Press, 2008, p. 5. 

2- نظر به اينكه تاكيد صرف بر نبود مخاصمه، مساله اي ناقص و حداقلي از صلح مي باشد و مطالعات صلح معاصر اكتفا به آن را قانع كننده نمي 
ــنتي صلح  ــده و از تمركز بر مفهوم س ــتار به نگرش و مفهوم جامع و حداكثري صلح يعني «جمع صلح منفي و مثبت» تكيه ش داند، در اين نوش

پرهيز مي گردد. 
ــاي ناظر بر صلح را  ــكو، پيگيريهمين رويكرده ــوه مديريت و فعاليت ملي در ارتباط با يونس ــورمان نيز هنگام پردازش  نح ــي كش ــوق داخل 3- حق
ــكو در ايران مصوب 1366/9/29 هيات وزيران، كميسيون ملي  ــنامه اصالحي كميسيون ملي يونس ــاس ماده 2  اساس ــت. بر اس مدنظرقرار داده اس

يونسكو از جمله داراي اهداف و وظايف آن به شرح زير است:
ــاعه دانش و معرف و اهتمام در امر  ــتقرار صلح و ايجاد تفاهم متقابل ميان ملت ها از طريق اش ــكو به منظور اس ــاركت در فعاليت هاي يونس 1 - مش

نشر فرهنگ و آموزش. 
2 - تالش در جهت برقراري، حفظ و بسط عدالت، آزادي و حقوق اساسي افراد انساني با الهام از اصول اسالمي و اهداف يونسكو از طريق همكاري 

با سازمان مركزي يونسكو و موسسات تابعه آن . . . ». 
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حياتى متعالى را رقم زنند و همدلى و همنوعى را تجربه نمايند. 
ــعه، ميراث مشترك  ــتگى (حق بر توس صلح مثبت، ديگر مقوله هاى حقوق بين المللى همبس
بشريت و محيط زيست) را نيز با خود همراه مى سازد. در اين صورت، همچنانكه توسعه برابر 
ملتها، دولتها و افراد مستلزم وجود آرامش و امنيت خاطر يعنى صلح ذهنى، مادى، ملى و بين 
ــعه را يكى از مجارى و ابزارهاى الزم در فرايند  ــت، صلح نيز تحكيم و تعقيب توس المللى اس
ــمارد. پيوستگى اين حق ها، جامعه بين المللى دولتها و ملتها را به  ــازى جهانى مى ش صلح س
اقدام جامع و هماهنگ فرا مى خواند. در اين رويكرد، وضعيت صلح، هم وضعيت نبود جنگ و 
هم فقدان منازعه و حتي خشونتهاي غيرجنگي است1 و به همين دليل، نه تنها ناظر بر جنبه 
هاي سخت منازعه يعني روياروئي دولتها، ملتها و حتي انسانها است بلكه علل و بسترهاي نرم 
افزاري (فرهنگي، تمدني، ديني و فكري) را نيز در بر مي گيرد. ناامنى، نبود عدالتى اجتماعى 
ــح تلقى مى گردد كه هرچند به  ــادى، از مهمترين علل برافكنى وضعيت صل ــرى اقتص و نابراب
مثابه مقوله هائي مستقل نيز مورد بحث قرار مي گيرند اما خود به مجموعه اي بهم پيوسته از 
ــان امروز و اجتماع معاصر را رقم زده اند، نشات  علل و عوامل تعلق دارند؛ مجموعه اي كه انس

گرفته از جرياني تاريخي هستند و انسان را گريزي تاكنون نبوده است. 

پ- صلح منفى از رهگذر صلح مثبت
ــگامى در زمينه تحقق بخشى به الزامات برقرارى صلح  ــبات صلح منفى و مثبت، پيش در مناس
ــان داده كه  مثبت، مقدم بر صلح منفى خواهد بود. زيرا مطالعات واقعگرايان نيز به خوبى نش
ــاعد بودن شرايط زندگى ملتها و عدم تعادل  ــى مهم از علل وقوع درگيرى و جنگ، نامس بخش
ــت. به طورى كه اين عدم تعادل و نبود اعتدال خواه  ــى به آنهاس در توزيع امكانات و دسترس
ــتانه طبيعى و يا مازاد بودن امكانات در دسترس، موجبات  ــطح دسترسى نازل تر از آس در س

گسست در شرايط طبيعى حيات اجتماعى و گذار به خشونت را به دنبال خواهد داشت. 
بنابراين، در مطالعات صلح بايد صلح منفى يا نبود جنگ، از مجراى گسترش زمينه هاى تحقق 
ــالها بر حوزه  ــان مى دهد كه صلح منفى س صلح مثبت تعقيب گردد. اما رويه بين المللى نش
ــلطه داشته و عجيب نيست كه اين  مطالعاتى و همچنين اقدامات عملى جامعه بين المللى س

ــونت و درگيرى  ــت؛ مرگى كه خواه از خش ــر و تاكيد بر «نبود مرگ» اس 1- در نگرش ديگر، صلح به عنوان عبور از عناصر تهديدكننده حيات بش
ــنگى. صلح با تكيه بر عدم خشونت يا پرهيز از مرگ، اوصافى نيز احترام، عدالت و حسن نيت  ــود يا از بيمارى و فقر و گرس ــلحانه برانگيخته ش مس
ــه و عمل خود را در  ــانها و ملتها اعطا مى كند. صلح در اين نگاه، از فرديت آغاز و به جمع ختم مى گردد؛ هر كس بايد انديش را به روابط بين انس
ــطح  ــخت افزار چنين صلحي را در س ــانى طراحى كند و جامعه نيز بايد نرم افزار و س ــاز با ديگر اعضاى اجتماع بزرگ و جهانى انس وضعيت همس

جمعي و همگاني فراهم ساخته، بپاردارنده و پاسدار آن باشد. 
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ــتاورد موثر و مفيدى در حوزه صلح منتهى نشده، هرچند موجب تقليل جنگ  اقدامات به دس
شده اما هرگز مانع كامل بروز آنها نگرديده است. گفتنى است كه اولويت صلح مثبت بر منفى، 
عكس جريانى است كه جامعه بين المللى هم در حوزه مطالعاتى (نظرى) و هم عملكرد دولتها 
ــت. در گذشته يعنى تمامى دورانى كه  ــازمانهاى بين الدولى تا اين اواخر دنبال نموده اس و س
انديشه هاى منع يا محدوديت جنگ به عنوان سياست خارجى دولتها در سطح بين المللى (از 
ــتم) جريان داشته،  ــازمان ملل متحد و بعد از آن تا دهه آخر قرن بيس جامعه ملل گرفته تا س
ــترهاى  ــت. اما واوكاوى منازعات اخير و بس صلح منفى به عنوان تنها بُعد صلح مدنظر بوده اس
ــازمان هاى غيردولتى و نخبگان، نشان داد كه فقر، بى سوادى،  ــط س مادى و معنوى آنها توس
ــت، تخريب محيط زيست، عدم بردارى هاى فرهنگى، سياسى و  ــب، نبود بهداش تغذيه نامناس
ايدئولوژيك، اصلى ترين عوامل بروز جنگ ها و خشونت هاى كمتر از جنگ بوده اند كه خود 
ــاخته اند و تاپيش از  ــر نمودار س چهره هائى از جنگ مخفى و پنهان را در حيات اجتماعى بش
ــازمان  ــتگذاران ملى و بين المللى دور مانده بودند. س آن، اين جنگ ها از منظر و توجه سياس
ــتين مجراى بپادارى تقدم صلح مثبت بوده است. انتشار گزارش دستوركارى  ملل متحد نخس
ــگيرى از درگيرى ها و خشونت ها  ــط پترس غالى و تاكيد وى بر فرهنگ پيش براى صلح توس
ــول محور فرهنگ صلح،  ــكو براى تمركزدهى به اقدامات دولتها ح ــن اقدامات يونس و همچني

بارزترين نمادهاى عملكرد ملل متحد و خانواده آن در اين راستا بوده است. 
ــازمان هاى بين المللى جهانى  ــطح س ــرايط حاضر نيز همچنان صلح مثبت و منفى در س در ش
ــته به آن در حال پيگيرى  ــازمان ملل متحد و آژانس هاى وابس و منطقه اى و بويژه اركان س
ــت، جامعه مدنى  ــوراى امنيت اغلب در زمينه صلح منفى اقدام نموده اس ــت و هرچند ش اس
ــى اولويت صلح مثبت در مطالعات صلح را به عنوان مجراى قطعى خاتمه دادن به امكان  جهان
ــلحانه و همچنين خشونت هاى ديگر داخلى و بين المللى شناسائى نموده  بروز مخاصمات مس
ــح، نوعى «جنگ صلح»1 درگرفته  ــت. نهايت اينكه در وادى گذار از جنگ به صل ــر اس و پيگي
ــند تا از فرصت هاى نهفته در صلح طلبى براى خود بهره اى جستجو  ــت و همگان در تالش اس

نمايند.2

1-Peace war game

2- جذابيت هاى صلح و ظرفيت هاى بهره مندى از آن براى تاثيرگذارى بر ديگران، «بازى» صلح را در سطحى چنان گسترده در 
ــر اين موضوع را خود به مثابه «جنگ صلح» يا جنگى در صحنه  جهان بر انگيخته كه مى توان رقابت ها و جدال هاى نهفته بر س

صلح و بازى با آن تلقى نمود. 
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5- صلح واحد و صلح متكثر
ــد صلح را تنها در يك روش و مجرا و رهيافتى  ــمندان صلح از اينكه بتوان يا باي  برخى انديش
ــته و صلح هاى  ــوده بلكه معتقدند صلح واحد وجود نداش ــف نمود، ابزار ترديد نم ــد تعري واح
ــد. به واقع، نظر به اينكه نمى توان تعريف صحيح و واحدى از  متعددى را مى توان متصور ش
ــاس، در هر جامعه  صلح ارائه داد، صلح را بايد به عنوان مفهومى متكثر تلقى نمود. بر اين اس
ــتند. برخى از اين  ــه گاه عام و گاه خاص هس ــف از صلح وجود دارد ك ــا چند تعري ــك ي اى ي
انديشمندان عقيده دارند صلح در حال حاضر وجود دارد و مى توان آن را به روشهاى كوچك 
ــت؛ صلح آرمانى و  ــترش داد و صلح دائماً در حال تغيير اس در زندگى روزمره ايجاد كرد و گس

استاتيك نيست، بلكه حال است و پويا. اين نگرش، بسيار متاثر از پسامدرنيسم است. 
ــاوى ارزش و اعتبار  ــرش تعدد مفهوم صلح و اجتناب ناپذيرى گفتمان هاى متكثر، با تس پذي
آنها همراه است و اين گفتمان ها به صورت موازى باقى خواهند ماند. در عمل، هرچند همواره 
ــت، اما ظرفيت مثبتى در آن ديده نمى شود. «تنوع» هرچند  ــته اس چنين تعددى وجود داش
ــاز تلقى مى گردد اما در گفتمان هاى صلح –كه خود  ــر فرصت س در محيط فرهنگى براى بش
ــان شديد باشد، نفعى  ــت- در صورتى كه اختالف و تفاوت ميان ش مقوله اى فرهنگى نيز هس
به حال اصالح اوضاع كنونى جامعه بشرى نخواهند داشت. نظر به اينكه هنجارهاى (حقوقى) 
ناظر بر صلح متكى بر مفاهيمى معين و كمتر منعطف هستند، الجرم بايد با تعريفى روشن و 
عام الشمول از آن، ترتيباتى براى تحقق اهداف انسانى و اجتماعى نهفته در آن استوار ساخت. 
ــم»، از  ــمول و مورد قبول جامعه دولتها از واژه «تروريس به عنوان نمونه، فقدان تعريف جهانش
اساسى ترين عوامل تبديل شدن فرايند مبارزه با ترور به تهديدى براى صلح طى سالهاى اخير 

بوده و خواهد بود. 

6- صلح ملى و صلح بين المللى
ــتره، صلح كه وضعيتى اجتماعى است، متناسب با سطح اجتماعات مى تواند جلوه  از نظر گس
ــر در نظام حقوق بين الملل  ــد. با اين حال، صلح مدنظ ــته باش محلى، ملى و بين المللى داش
ــت كه البته به دليل سياليت و انعطاف در مفاهيم و اجزاى صلح و  ــاً صلح بين المللى اس اساس
ــت صلح محلى و ملى را نيز  ارتباط متقابل جوامع ملى با منافع جامعه بين المللى، ممكن اس

در برگيرد. 
ــتم به خوبى نشان داده  ــازمان ملل متحد در اواخر قرن بيس به واقع، عملكرد و تجربه كارى س
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كه با محدودشدن تدريجى صالحيت هاى صرفاً ملى به نفع صالحيت هاى بين المللى، برخى 
موارد خشونت در درون اجتماعات ملى و حتى عليه پاره اى از اقشار جمعيت يك كشور ممكن 
است تهديدى عليه صلح و امنيت بين المللى شمرده شوند. در اين صورت، صلح بين المللى نه 
ــر بر صلح در روابط بين دولتها بلكه متضمن وضعيت بهينه در روابط دولتها و ملتها  ــاً ناظ صرف

و همچنين در روابط بين انسانها نيز هست. 
نظريه هاى راجع به جنگ و صلح، در همه سطوح مذكور نيز مطرح شده اند. اما همانطور كه 
ــد، اولويت جامعه بين المللى و حقوق حاكم بر آن، صلح فراگير بين المللى (نه تنها  ــاره ش اش
ــت، صلحى كه همه بازيگران بين المللى، ملتها، تمدنها، فرهنگها،  منطقه اى بلكه جهانى) اس
ــائى حق بر صلح، نمادى از اين  ــش قرار دهد. شناس ــرى را تحت پوش اديان و آحاد جامعه بش
گستره جهانى و نامحدود است كه بشريت و جامعه بشرى را شاخص تعيين كننده دامنه صلح 

مى شمارد. 

7- صلح پيشاجنگ و صلح پساجنگ
ــاير  در ادبيات حقوق و روابط بين الملل، صلح خواه به عنوان وضعيتى مبتنى بر معاهده يا س
جلوه هاى ارادى بازيگران بين المللى و ملتها و گروهها، اغلب در وضعيت هاى پساجنگ و به 
ــوس خاتمه بخشيدن به درگيريهاى مسلحانه آشكار و شديد بكار مى رود.  منظور نتيجه محس
ــكيل كنفرانس هاى صلح و طى فرايندهاى مذاكراتى راجع به انعقاد معاهدات بين المللى  تش
ــتجوى سازش و منع وقوع  ــتند. اما مهمترين بُعد از صلح، جس صلح، جلوه گر همين معنا هس
ــونت بلكه ارتقاى همبستگى بين المللى در وضعيت هاى پيشاجنگ يا نه جنگ  جنگ يا خش
ــت. دستوركارى براى صلح كه دبيركل وقت ملل متحد در سال 1992 در پاسخ  و نه صلح اس
به اعالميه 31 ژانويه 1992 سران شوراى امنيت تنظيم نمود،1 بادرنظر گرفتن تفكيك زمانى 
صلح در جنگ، سه مفهوم «حفظ صلح؛2 استقرار مجدد صلح؛3 و تحكيم صلح4 يا صلح سازى 
ــاس عمليات حفظ صلح سازمان ملل متحد را تشكيل  بعد از مخاصمه»5 را ابتكار نمود كه اس

1-Betros Betros-Ghali, An Agenda for Peace: Preventive diplomacy, peacemaking and peace-keeping, 

A/47/277 - S/24111, 17 June 1992, Report of the Secretary-General

pursuant to the statement adopted by the Summit Meeting of the Security Council on 31 January 1992, 

http://www. un. org/Docs/SG/agpeace. html. 
-2Peace-keeping, Ibid. , Ch. V. 

-3Peacemaking, Ibid. , paras. 1, 5, 15 and ch. IV. 

-4Post-conflict peace building, Ibid. , Ch. VI, (paras. 56-59)

ــماره 14-23، پائيز 72 تا  ــور ملل متحد»، ترجمه دكتر ابراهيم بيگ زاده، مجله تحقيقات حقوقى، ش ــرى، «برنامه براى صلح و منش ــر تيي 5- هوب
تابستان 73، صص 296-297. 
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داده اند. 

 با وجود كثرت منازعات بين المللى جنگ گونه، وضعيت هاى متعددى از نه جنگ و نه صلح 
ــمت جنگ و گاه صلح تمايل مى يابند.  ــز در روابط دولتها و ملتها وجود دارند كه گاه به س ني
الجرم بايد چنين وضعيت هائى را نيز در گستره صلح طلبى قرار داد و به وضعيت نبود جنگ 

واقعى و عينى اكتفا نكرد. 

3- صلح ذهنى و صلح عيني
ــناختي، ناظر بر تفكيك صلح درونى به عنوان  ــك از طبقه بندي هاي صلح از نگاه مفهوم ش ي
ــتقرار صلح،  ــط تنوع در ابزارها و منابع اس ــت. بس وضعيتى ذهنى از صلح عيني يا بيروني اس
ــدن صلح به حوزه روانشناختى و اخالق فردى است.  ــانده ش از جمله محورهاى توجيهى كش
ــي، خودسازي و ارتقاي جنبه هاي تعالي و كمال  ــانى كه صلح درونى به عنوان خودشناس كس
اخالقي و معنوي خود هم در ارتباط با خود و هم ديگران و محيط اجتماعي1 را تجربه كرده اند 
معقتدند احساس به زمان، مردم، مكان يا هيچ چيز يا وضعيت خارجى وابسته نيست بلكه افراد 
مى توانند صلح درونى را حتى در طول جنگ نيز تجريه كنند. يكى از قديمى ترين نوشته ها 

در مورد صلح درونى، واگاوات گيتا –بخشى از انجليس مقدس بوميان- است. 
تنوع بيشتر در ابزارها و منابع = ثبات بيشتر در روابط اجتماعى

ثبات بيشتر در روابط اجتماعى = صلح بيشتر2
نتيجه: صلح هم در حيطه ذهنى و هم عينى؛ هم در خانواده، مدرسه، موسسه، اقوام، دولت، 

و همه جاى ديگر بايد مورد توجه قرار گيرد. چنين تفكرى، عمًال توسط يونسكو مبنائى 
براى مقوله فرهنگ صلح گرديده است. 

ــش، هماهنگى، تعادل، عدالت، بى زمانى، آزادى و تعالى  ــح درونى، «وضعيت يا حالت آرام صل
ــت به گونه اى كه در برابر هرچيز ضد آن ظفر يافته و قادر به  فردى يا خود بخود موجود اس
ــت  ــد. چنين حالتى، نتيجه خودآگاهى، ايجاد درايت، درك و اعتقاد اس ــازى باش جايگزين س
خواه در فرايندى از پردازش داده هاى ايدئولوژيك، عقلى، نقلى يا هرچيز ديگر كه يك انسان 
ــاخته و رفتار و كردار و  ــنا س ــندد، آش ــبت به آنچه براى خود و ديگران و جامعه مى پس را نس

گفتارش را هدايت نمايد؛ اينكه همان چيزى را براى خود بخواهد كه براى ديگران. 
ــا، عواطف و عقايد، متمركز  ــه ه ــات، انديش اما صلح عيني، فراتر از جنبه هاي ذهني، احساس

-2See R. Sasson, Peace of Mind in Daily Life, 2007, www. SucessConsciousness. com. 
-3Nelson, op. cit. 
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ــاختارها،  ــند. صلح عيني، بر س ــت كه در هر اجتماع به منصه ظهور مي رس بر رويدادهائي اس
ــت كه بايد در هر اجتماع به نام و براي تحقق منافع عمومي  ــتوار اس فرايندها و هنجارهائي اس
ــن جنبه از صلح هرچند در  ــاً هنجارهاي حقوقي بر اي ــي تعريف و تعقيب گردد. اساس و جمع
روابط بين انساني، متمركز هستند.  به عنوان نمونه، در مقدمه ميثاقين بين المللي 1968 ملل 
متحد آمده است كه «هر فرد نسبت به افراد ديگر و نيز نسبت به اجتماعي كه بدان تعلق دارد 
عهده دار وظايفي است . . . ». «يونسكو از اواخر دهه 80 اقدامات و ابتكارات جديدي را با هدف 
ــح كه در ژوئيه 1989 در  ــت. دركنگره بين المللي صل ــاى فرهنگ صلح به كار گرفته اس ارتق
ساحل عاج برگزار شد، يونسكو رويكرد جديدي از مفهوم صلح مثبت و متكي بر ترويج فرهنگ 
ــت». 1  ــان ارائه داده كه تا كنون جلوه حقوقي به خود نگرفته اس صلح در ذهن و روان هر انس

البته دين و اخالق، رابطه انسان با خود را نيز از نظر دور نداشته اند. 

بند دوم: عدالت: پوسته صلح منفي و هسته صلح مثبت
ــنجه  ــي غائي بلكه س ــت)، 2 هدف و ارزش ــيال اس عدالت (كه همانند صلح، مفهومى پويا و س
ارزيابي جهت گيري و محتواي رفتارهاي فردي و جمعي است كه در همه نحله ها از وجاهتي 
وزين –به رغم چارچوب معنائي متفاوت- برخوردارند به گونه اى كه به تعبير پروفسور بجاوى، 
ــد اعمال قضائى بايد بر پايه آن يعنى  ــمت گيرى هنجارهاى حقوقى بين المللى نيز در رون س
ــردد. 3 گفتمان صلح عداالنه، تالقي اين هدف و ارزش  ــتوار گ «عدالت و صلح بين المللى» اس
ــت كه در آن، عدالت به مثابه هدف و صلح به عنوان  ــاني اس غائي و بنيادين با مقوله صلح انس
وسيله تلقي گردند. به يك تعبير، «راهى براى صلح وجود ندارد. بلكه صلح خود يك راه است». 
ــان درمقابل خطراتي كه حيات و منزلت انساني او را تهديد مي كنند  4 »امروزه حمايت از انس

حوزه عمل حقوق بشر را گسترش داده و مسائل حساسي چون حق برخورداري از يك محيط 
ــدي از عدالت دركليه زمينه ها  ــعه پايدار، حق بهره من ــالم، حق برخورداري از صلح و توس س

1- موالئى، پيشين. 
2- See M. Reisman, “On the Causes of Uncertainty and Volatility in International Law”, in: T. Broude 

and T. Shany (eds. ), Shiffting Allocation of Authority in International Law, Portland, HART Publishing, 

2008, p. 324. 

-3 qouted by S. Yee, op. cit. , pp. 102-103. 

4- در اين رابطه، سه رويكرد مفهوم، هدف و فرايند را بايد از همديگر تفكيك كرد كه صلح در هر يك از اين رويكردها، وضعيتى 
خاص و متفاوت (به ترتيب، بسيار پيچيده و نفساً مورد قبول جهانى؛ بسيار فردى؛ و قابل تحليل) خواهد داشت. البته رويكردهاى 

سه گانه مذكور، قابل جمع تلقى شده اند. نك به:
P. Nelson , “Can Peace be Designed”, Canadian Culture of Peace Program, Apr 24, 2005, www. 

peace. ca/canadiancultureofpeaceprogram. htm. 
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همچون عدالت اقتصادي، اجتماعي، قضايي را در بر مي گيرد».1

1- عادالنه سازي صلح: عدالت براي صلح و صلح براي عدالت
ــر (صلح منفي-مثبت)، عدالت  ــنتي (صلح منفي) و هم قرائت معاص ــم در صلح به مفهوم س ه
جايگاهي خاص دارد. خاتمه دادن به جنگ هرچند محدود به روابط بين دولتها است، اما تنها 
ــرنبوده و تاريخ نيز با ابراز ناخرسندي از  ــي يا الزامات حقوقي ميس با تحميل اراده هاي سياس
ــزار اين تحميل ها بوده اند، عدم توفيق  ــكل گيري نهادهائي نظير «معاهدات نابرابر» كه اب ش
ــت. ازاين رو، عادالنه سازي روابط بين الدولي، (اگر نه تنها)  چنين ابزارهائي را ثابت نموده اس
ــاختارهاي  ــتقرار صلح جنگ زدا محور بوده اما جامعه دولتها و س يكي از مهمترين مباني اس
ــتن بر همين حقايق، در  ــته، به دليل چشم بس ــي و حقوقي پيگير صلح در قرون گذش سياس

اهداي صلحي واقعي به جهان و جهانيان قاصر و عاجز بوده اند. 

ــت. 3 صلح،  ــاً عدالت مبنا2 و مبتنى بر درك نياز به وجود عدالت اس اما در صلح مثبت، اساس
ــت انساني (خواه در  ــت بلكه به هر هويت تاثيرگذار بر زيس تنها ناظر بر روابط بين دولتها نيس
ــات محلي، ملي يا بين المللي) تعميم دارد؛ صلح تنها متكي بر ايجاد ابزارهاي بيروني  اجتماع

ــكده حقوق و علوم سياسى دانشگاه تهران، شماره  ــعه و جهانشمولى حقوق بشر»، مجله دانش ــف موالئي، «حق توس 1- دكتر يوس
56، تابستان 81، 

http://www. irbar. com/content/view/3754/113/

2- عدالت به تعبير گاندى، صلح نه تنها مستلزم نبود خشونت است بلكه به وجود عدالت نيز نياز مبرم دارد. جان گالتونگ، محقق 
برجسته صلح در نروژ اين صلح همراه با عدالت را «صلح مثبت» ناميده است. مارتين لوتر كينگ نيز صلح را فراتر از نبود خشونت 
ــاختارهاى اجتماعى، فرهنگى و سياسى به منظور آشتى دادن همه انسان ها متمركز نموده است. به عقيده او،  ــازى س بلكه بر بازس

صلح واقعى نه صرف نبود تنش بلكه متكى به وجود عدالت است. 
-3Cortright. , op. cit. , pp. 6-7. 

 

 

(2)صلح

(3) عدالت (1)
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ــازوكارهاي سياسي و اداري براي بازداشتن بازيگران از كاربست قوه قهريه نيست بلكه به  و س
بستر زندگي اجتماعي يعني آنچه زيربناي حيات همه اين هويت ها است، معطوف مي گردد و 
«تنظيم» روابط شان را از بنياد و بر پايه اي «عادالنه» تعقيب مي نمايد؛ و البته طبيعي است 
ــاي حيات جمعي پايدار و  ــازي همه يا اغلب مولفه ه ــه چنين رويكردي بنيادين براي بازس ك
معنادار بشر و تجمع هاي بشري ملي و بين المللي، با دشواريهائي عملي روبروست كه ممكن 
ــد. اما به همان  ــت حتي از نگاه برخي ها، ورود به عرصه ناممكن ها يا محاالت به نظر برس اس
ــهاي اخالقي عام، مطالبه اي  ــت مطلق و وحدانيت الهي و اقامه داد و ارزش ــزان كه حاكمي مي
ــد، اقامه صلح فراگير براي آحاد بشريت نيز موعود و شايسته  وجداني و عقالئي به نظر مي رس

مجاهدت تلقي گرديده است. 

2- توسعه براي صلح و عدالت
ــت كه به حاصل شدن اهداف صلح منفى نيز كمك مى  ــعه يكى از عناصر صلح مثبت اس توس
ــتيابى به صلح، توزيع نابرابر منابع  ــر در دس نمايد. نظر به اينكه يكى از عوامل مهم ناكامى بش
ــعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى به گونه اى  ــت، توس ــى به امكانات بقا اس زندگى و دسترس
ــكاف اجتماعى و فرهنگى را تقليل دهد (صلح مثبت)، به  كه اين ناعدالتى را ترميم كند و ش
ــونت را خواه در روابط بين انسانى، بين ملتها و تمدن ها  همان ميزان نيز احتمال تنش و خش
ــن دولتها كاهش خواهد داد و بدين ترتيب، جنگ و درگيرى نيز به حداقل خواهد  ــاً بي و نهايت
ــعه حلقه اى از حلقه هاى واسط صلح مثبت و منفى است  ــيد (صلح منفى). بنابراين، توس رس
ــم افزائى با صلح دارد: نه تنها به صلح كمك مى كند بلكه به دليل  ــه در عين حال، رابطه ه ك
ــعه را نيز فزونى خواهد داد و  وجود صلح، ظرفيت هاى درونى و بيرونى براى ارتقاى روند توس
ــعه رابطه اى متقابل و برهم كنشى اثربخش  ــعه به صلح و از صلح به توس بدين ترتيب، از توس

برقرار خواهد شد. 
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ــكل و  ــعه و ضرورت آن كمك نموده بلكه در تعيين و تغيير ش البته صلح نه تنها به وجود توس
ماهيت آن را دخالت داشته است. تفكيك ماهيت توسعه به صلح آميز و غيرصلح آميز، نتيجه 
ــيتى،  ــعه بوده كه مفاهيمى نظير به زمامدارى، برابرى جنس ــتقيم اثرگذارى صلح بر توس مس
ــت هاى اقتصادى، حاكميت قانون،  ــوانح، توسعه زيرساخت، سياس آمادگى در برابر حوادثو س
حقوق بشر، حفاظت محيط زيست و ديگر مسائل سياسى و اجتماعى را به مثابه شاخص هاى 

تعيين كننده سمت گيرى و محتواى توسعه تبديل نموده است. 
ــتگي هاي معنادار  تئورى صلح فعال،1 از جمله چارچوب هاي نظري تحليل همگرائي و پيوس
صلح، عدالت و توسعه است كه هر سه مفهوم مذكور را بر پايه اشتراكات غائي و پيوندهاي هم 
ــان، در مفهوم «صلح فعال» تجميع ميكند. اين تئورى، توسط جان گالتونگ نروژى  افزائي ش
ارائه شده و بر اين نظر است كه صلح ضلعى از مثلثى است كه كه عدالت و رفاه دو ضلع ديگر 
ــس كالج جان ولمن، پنج مرحله و سطح  ــكيل مى دهند. ورمونت ويلمردينگ، موس آن را تش
ــد صلح در افراد، گروهها و جوامع را اقناع مبتنى بر پذيرش ضمنى، صلح طلبى، مقاومت  رش
ــطحى  ــاس اين نظريه، آگاهى س گذرا، مقاومت فعال و نهايتاً صلح فعال تعيين مى كند. بر اس
ــربى رفتارى دارند، در روابط بين  يكايك افراد از از اينكه ديگر اعضاى جامعه چه بينش و مش
ــد و نهايتاً صلح فعال،  ــع به صورت تدريجى مراحل فوق را طى مى كن ــراد، گروهها و جوام اف
ــه مسير صلح سازى، صلح بانى و صلح سازى پس از مخاصمه  آخرين مرحله خواهد بود كه س

را به روى آنها خواهد گشود. 

صلح 

توسعه عدالت
عناصر سه گانه مثلث تئوري صلح فعال

با مداقه در ميثاقهاي ملل متحد در مورد حقوق مدني و سياسي و همچنين حقوق اقتصادي، 

-1Active Peace Theory



 /34
ــاله عدالت مدخليت  اجتماعي و فرهنگي،1 جنبه هائي از مثلث مذكور به ويژه آن گاه كه مس
ــت و صلح» را مثلثي مي  ــت.  مقدمه ميثاقين، «آزادي، عدال ــورد تاييد قرار گرفته اس دارد، م
داند كه هرچند براي جامعه دولتها اهميت دارند اما كارآئي بلكه موجوديت شان را به حرمت 
ــاني» مرتبط مي سازد، گو اينكه كرامت بشري، راهنماي تعيين  «حقوق مبتني بر كرامت انس
ــور ملل  ــت. به اين تعبير، «بر طبق اصولي كه در منش ــه هدف مذكور اس محتوا و جهت هر س
ــان و غير قابل انتقال كليه  ــايي حيثيت ذاتي و حقوق يكس ــت، شناس متحد اعالم گرديده اس

اعضاء خانواده  بشر، مبناي آزادي - عدالت و صلح در جهان است». 
اما منشور سازمان كنفرانس اسالمي (1972) كه سند تاسيس نهادينه سازي روابط كشورهاي 
ــالمي) به تحكيم روابط برادري و دوستي موجود  ــالمي است،2 بر »عزم راسخ (دولتهاي اس اس
ــترك تمدن اين ملل كه بر اصول عدالت و  مدارا  بين ملتهاي خود و حفظ آزادي و ميراث مش
ــت و  با كوشش براي تحكيم مباني سعادت بشر و پيشرفت و آزادي  ــتوار اس و عدم تبعيض اس
ــريك مساعي در راه استقرار صلح جهاني كه متضمن امنيت  و  ــر جهان و با تش ملتها در سراس
ــالمي و ملل ديگر جهان خواهد بود» تاكيد و تصريح نموده اند؛  آزادي و عدالت براي ملل اس
ــلمان و همچنين همه ملتهاي ديگر، بايد  بدين معنا كه به اعتقاد آنها، روابط بين ملتهاي مس
بر پايه عدالت استوار بوده و صلح جهاني فرايندي همكارانه براي دستيابي به عدالت (و امنيت 
و آزادي) عمومي باشد. بند 4 ماده 2 نيز در همين راستا يكي از اهداف اين سازمان را چنين 
بيان مي دارد: « اتخاذ تدابير الزم براي تحكيم صلح و امنيت بين المللي به نحوي كه بر اساس 
عدالت استوار باشد».3 بر اين اساس، مي توان گفت «صلح عادالنه» گفتماني پذيرفته و مستند 
به منشور سازمان كنفرانس اسالمي است. حقوق بين الملل در دهه 1990 ارتباط متقابل صلح 
و عدالت را به رسميت شناخت4 اما اقدامات عملى راجع به آن، به عدالت كيفرى محدود ماند. 
ــازى و صلح بانى ملل متحد نيز  البته عدالت، در نظريات راجع به اقدامات حفظ صلح، صلح س
ــتا، كارويژه اساسى اين اقدامات، خاتمه دادن به درگيريها براى  ــده است. 5 در اين راس وارد ش

1- اين ميثاق ها در تاريخ 1354/2/17 به تصويب مجلسين وقت كشور رسيده است. 
2- اين قانون در تاريخ 1351/10/17 به تصويب مجلسين وقت كشور رسيده است. 

ــور ملل متحد و مصوبات اركان  ــور را تا حدانطباق با منش ــين وقت ايران، مقررات اين منش 3- البته كه رزرو اعالمي مصوب مجلس
آن الزم االجرا دانسته است. تا كنون، در اين رزرو تغييري قانوني ايجاد نشده است. گفتني است كه به رغم منزلت حقوقي و البته 
قراردادي ماده 103 منشور ملل متحد، رزرو مذكور مانعي فراروي بسط گفتمان صلح عادالنه و اسالمي در فراسوي تفكر و موازين 

سازمان ملل متحد خواهد بود. 
-3H. Ball, War Crimes and Justice, A Reference Book, Sunta Barbara, Contemporary World Issues, 

2002, p. 29. 

-4T. Unger and M. Wierda, “Pursuing Justice in Ongoing Conflict: A Discussion of Current Practice”, in: 

K. Ambos et al. , Building a Future on Peace and Justice, Berlin, Springer, 2003, pp. 263-302. 
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استقرار عدالت است. 1 با اين حال، يافتن مصداقى از ايفاى اين كارويژه و تحقق سناريو مذكور 
در طول شش دهه فعاليت اين سازمان، بسى دشوار خواهد بود. 

4- صلح اسالمى و صلح عادالنه
ــالمى، برايند انديشه اسالم به صلح، مولفه ها، موانع و ابزارهاى تحقق آن است كه به  صلح اس
ــالم و نقشي كه به عنوان «غايت و هدف» در تعيين شيوه ها  دليل عدالت محوري موازين اس
ــم روابط جمعي دارد، از نظر تحليلي جلوه اي بارز از تبيين و تصديق گفتمان  ــاري تنظي و مج
ــتردهتر و داراي حمايت  ــوب مي گردد. البته صلح عادالنه، نظريه اي گس صلح عادالنه محس
ــه هاي فلسفي ديگر –در غرب و شرق سياسي و نحل  ــتر هم در مكاتب الهي و هم انديش بيش
گوناگون- است. از نظر اسالم، «سالم» عالوه بر تجلى دادن به تمايل تسليم شدن به خواست 

و اراده الهى، نمادى از بيان احساس متقابل آرامش خواهى در روابط انسان-انسان است. 
ــته و مقيد به  ــالمى تنها صبغه ايدئولوژيك نداش ــرين معتقدند كه مفهوم صلح اس برخى مفس
ــت. چراكه اسالم نه تنها مسلمانان بلكه همه بشريت را خطاب  ــاخص هاى ناشى از آن نيس ش
ــت. بنابراين، در عين روابطى كه بين  ــتجو نموده اس ــرى را جس ــعادت كل بش قرار داده2 و س
مسلمانان وجود دارد، اسالم همه اعضاى خانواده بشرى بلكه همه هستى3 را مدنظر قرار داده 
ــانها  ــت و بنابراين، صلح، براى همه انس ــرط حيات»4 اس به طورى كه مى توان گفت «صلح ش
ــت.5 اين وحدت مقصود، ناشى از نگرش اسالم به  فارغ از مالحظات مختلف ذهنى و عينى اس

وحدت مبدأ آفرينش انسان است. 
قرآن همه انسان ها را اعضاى خانواده اى واحد و فرزندان آدم و حوا مى شمارد و اينكه پيامبر 
اعظم براى هدايت همه ملتها از سوى خدا ماموريت يافته و كارويژه وى، اصالح (صلح سازى) 
ــادات آغاز مى گردد و بر  ــازى كه از ذهن ها و فكرها يا اعتق ــت. صلح و صلح س ــان اس در جه
شاخص گناه و ايمان استوار است، پرده اى برجسته از فرايند توسعه انسانى است. شايد تاكيد 
ــانها آغاز مى شوند» برايندى از  ــكو بر اينكه «جنگ ها از اذهان و فكرهاى انس ــور يونس منش
ــد كه صلح را نخست از درون مى جويد و سپس محيط پيرامون  ــالم باش همين نگاه عميق اس

-5S. Brata Das, “Sustainable Peace: Who pays the Price?”, in: T. Keating and W. Knight (eds. ), Building 
Sustainable Peace, Tokyo, United Nations Uni. Press, 2004, , p. 269. 

-1M. Zakzouk, On Philosophy, Culture and Peace in Islam, Shrokintl Bookshop, 2004, p. 12. 

3- در اسالم صلح بيش از آنكه بر هويت هاى فرضى استوار باشد راجع به سرنوشت اشخاص حقيقى يعنى همان موجودات انسانى 
 .Ibid. , p. 106 :است

-3Ibid. , p. 96. 

-4Chris Brown et al. (eds. ), International Relations in Political Thought, Cambridge: Cambridge 

University Press, p. 130. 
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ــش قرار مى دهد. 1 انطباق رفتار دنيوى با صلح، يكى از محورهاى آخرت  ــر را تحت پوش بش

شناسى2 و تحليل وضعيت آخرت نيز خواهد بود. 
عدالت به تعبير اسالم، وضعيت تعادل است3 و اينكه هرچيز جاى خود باشد. پس صلح عادالنه، 
ــت كه در آن همگان از حقوق و حمايت مناسب  ــب و متوازن امور اس وضعيتى متعادل، مناس
ــوند.4 جامعه آرمانى در نگاه قرآن، دارالسالم يا سرزمين صلح است؛ سرزمينى كه  بهره مند ش
در جاى جاى آن و لحظه به لحظه آن، صلح در تمامى سطوح اش –فردى، اجتماعى، دولتى و 
بين المللى- جارى است. صلح عادالنه در صورتى كه متكى به آموزه هاى اسالم و ديگر اديان 
الهى باشد، را مى توان برايندى از صلح اسالمى تلقى نمود كه رسالتى فراگير و به گستردگى 

جامعه بشرى دارد. 

استنتاج: صلح عادالنه، چارچوبى براى حال وآينده
چيستى صلح و دامنه آن و جنبه هاى صورى و ماهيتى تعيين كننده مفهوم صلح، از حساس 
ــناخت و ترسيم چشم اندازى هنجارى  ــائل در نگاه حقوقى هستند كه بدون آنها ش ترين مس
ــد. با اين حال، نظم حقوقى بين المللى و نظام بين المللى ناظر بر تنيسق و  ــر نخواهد ش ميس
ــدون پرداختن به اين جنبه ها مدنظر قرار  ــازمان ها عمدتاً صلح را ب تنظيم روابط دولتها و س

داده است. 
ــطح، سازمان ملل متحد صلح را بدون پردازش چارچوب مفهومى و معنائى آن  در باالترين س
ــت. در  ــوراى امنيت پى ريزى نموده اس ــتقرائى مبتنى بر عملكرد ش بلكه با روش برهانى و اس
نتيجه، ادراك معنائى روشن و عام از اين مقوله و همچنين ارتباطى كه با مساله «امنيت بين 
ــت درآمده و چون نمى توان  ــوراى امني ــى» دارد كامًال در انحصار عملكردهاى خاص ش الملل
ــخن  ــود، هرگز نمى توان به يقين در مورد مصاديق آن نيز س ــه صلح را دقيقاً تعيين نم دامن
گفت. به عنوان نمونه، مساله نقض سيستماتيك حقوق بشر از جمله مواردى است كه در پرتو 
ــت. اما مواردى از همين  ــده اس ــمرده ش ــورا، تهديد عليه صلح و امنيت بين المللى ش رويه ش
ــازمان ملل  ــى در مورد همگرائى و اتحاد ملتها وجود دارد: امت واحده (گرايش دينى) و ملل متحد (گرايش س ــم متفاوت 1- مفاهي

متحد) نمادى از آنهاست. 
1-Eschatology

ــت، درگيريها و اختالفات از  ــاهل بر جامعه حاكم اس ــت كه تس 3- صلح وضعيت توازن و درك متقابل خود با خود و با ديگران اس
ــود؛ خواست ها و نظرات شان استماع مى گردد؛ هر كسى  ــمرده مى ش طريق گفتگو حل و فصل مى گردد؛ حقوق مردم محترم ش

بدون وجود تنش اجتماعى، در جستجوى بروز استعدادها و خالقيت ها براى تعالى خود و اجتماع است. 
ــالم گاه هرچند حق قانونى براى اقدام وجود دارد، بايد به طرف  ــروعيت است. از نظر اس ــالمى، فراتر از قانونيت و مش 4- صلح اس

 .113-Ibid. , pp. 112 :ديگر فرصت صلح داد
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ــور مورد توجه  ــورا دور مانده و در چارچوب فصل هفتم منش ــت وجود دارند كه از نگاه ش دس
ــى در ادارك مفهوم عام صلح در ملل متحد،  ــه اند. علت اصلى چنين عجز و ناتوان ــرار نگرفت ق
ماهيت اشتغاالت شوراى امنيت و تاثير مولفه هاى سياسى بر اعمال فصل مذكور است. همين 
ــايد اصلى ترين دليل بر تلقى «عدم كارائى قواعد عمومى و اختصاصى مربوط به حفظ  امر، ش

صلح»1 باشد. 
ــت كه البته خود نه تنها محتواى الگوهاى صلح  صلح عادالنه، قرائت صلح از مجراى عدالت اس
ــى  ــكل و صورت بندى جامعه بين المللى معاصر را نيز با تحول و دگرگونى هاى اساس بلكه ش
ــيرى است كه آرمان بشر بوده و صلح  مدنظر قرار مى دهد. به واقع، چون عدالت به مثابه اكس
ــيد، هر آنچه از نظر شكلى و محتوائى بايد در تحقق اين الگو  ــتمرار خواهد بخش را پايدار و اس

انجام داد، بايد به عمل آورد. 
در يك نگاه، نيروى اقتداربخش، وفادارى فرامحلى و انتظار رفتار عدالت وار، سه شرط اساسى 
ــط به محيط بين المللى نيز صلحى جهانى را  ــتند2 كه با بس برقرارى صلح در محيط ملى هس

محقق خواهند ساخت. 
«در جوامع ملى، مساله عدالت در دو سطح مطرح مى شود: يكى در سطح اصول كلى مشتركى 
است كه جامعه در كل مى پذيرد؛ ديگرى در سطح دعاوى خاص گروههاى مختلف است. در 
سطح اصول كلى، تهديدى نسبت به صلح صورت نمى گيرد. زيرا همگان در مورد اصول كلى 
ــاس آن تعريف مى شود، متفق القول هستند».3 مشكل عدالت  ــترك جامعه بر اس كه خير مش
ــر اصول كلى نيز وجود ندارد.  ــت كه چنين اتفاق نظرى بر س بين المللى يا جهانى در اين اس
ــعه به سياست و امثال آن بسط يافته است. همين نگرانيها،  ــكاف ميان دولتها عمدتاً از توس ش
اعتراض به نظم موجود و نظامى كه خود را ضامن وضع مذكور مى شمارد، توليد نموده است. 
جهان سوم با تاكيد بر عدم مشاركت در ساخت و پرداخت مولفه هاى نظم جديد، بسيارى از 
ــكل گيرى شان توسط  اصول پايه اى جامعه جهانى را كه به واقع از نظر تاريخى نيز قبل از ش
ــازگار با ارزشهاى خود نمى پندارد. در نتيجه،  ــاخته و پرداخته شده اند، س قدرتهاى بزرگ س
ــترك در اجتماع بين المللى4 به سبكى كه در جوامع ملى مشهود است، وجود  ارزش هاى مش

ــيرى در حقوق بين الملل، ترجمه دكتر مرتضى كالنتريان، تهران، اگه، 82،  ــريت و حاكميت ها: س ــميليه ژانرو، بش 1-مونيك ش
صص 98-99. 

2-مورگنتا، پيشين، ص 792. 
3-مورگنتا، پيشين، ص 796. 

ــفي،  ــريت » خالصه نمود، دكتر هدايت اهللا فلس ــهاى متعالى جامعة بين المللى را مي توان در «صلح و بش 4-به يك عقيده، ارزش
حقوق بين الملل معاهدات، تهران، فرهنگ نشرنو، 75، ص 88. 
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ــر در وضعيت معاصر، غلبه و وزانت غالب دارند  ندارند؛ هرچند ارزش هاى متكى بر حقوق بش
ــترك وجود ندارد، غرب، روسيه و جهان سوم هر يك  ــان نظرى مش (اما باز هم در محتواى ش

تعاريفى گوناگون از محتواى اين ارزشها مدنظر دارند). 
در هر حال، دولتها به عنوان هدايت كنندگان اصلي روابط بين المللي، در اين زمينه تعهدات و 
تكاليفي عام دارند كه از محدوديت صالحيت هايشان در قبال همديگر و بشريت نشات گرفته 
است. «تكاليف عام بين المللى(ergaomnes) درست ترجمان اين واقعيت است كه در جامعه 
بين المللى منافع مشترك و برترى وجود دارد كه طبعاً معرف نيازهاى اساسى آن جامعه است 
و به همين سبب، جامعه بين المللى داراى سلسله مراتبى است كه بنابر آن مي توان منافع عام 
را از منافع خاص تفكيك كردو اين طور نتيجه گرفت كه هر يك از اين قواعد به حكم طبيعى 
كه دارد دولتها را ملزم مى كند كه در معاهدات خود از حدود آن تخطى نكنند. بنابراين جامعه 
ــتقيم حقوق  ــت كه قواعد امره تظاهرات مس بين المللى دولتها. . . در كل، مفيد اين معنى اس
ــت، بلكه مبين  ــى يا افادات وجدان حقوقى جمعى –البته به صورتى غير قراردادى نيس طبيع
تصور نوعى همبستگى يا وحدت عميق جامعه بين المللى(صلح-بشريت) است كه در مرتبه اي 
فراتر از منافع خاص دولتها قرار گرفته است».1 صلح در چنين جامعه اي در صورتي به عنوان 
ــد  ــتوار و جاويد مي ماند كه با عدالت پيوند يافته، موجد و قوام بخش روابطي باش ارزش،2 اس
ــته، اميد به جهاني سازگار با زيست امن  ــده گذش كه با گذار از نابرابري هاي درك و تجربه ش
ــد. مطلوب اين روابط در چنين گفتماني عادالنه،  و پايدار براي همگان را جلوه اي عيني بخش
ــطوح ملي و بين المللي، بين انساني و بين دولتي، بين فرهنگي و بين  تعميم صلح در همه س
اديان و تمدن ها است. حقوق برخاسته از اجتماع، و مشروعيت آن به ارزشهاى اجتماع است.3 
با درنظر گرفتن صلح و عدالت به عنوان ارزش هاى بنيادين جامعه بين المللى، بايد هنجارهاى 

آن در راستاى تحقق و صيانت از همين ارزشها بازتعريف گردند. 

1- فلسفي، پيشين، صص 307-308. 
2- منشور ملل متحد با كاربرد عبارت «كشورهاى صلح دوست» [در بند 1 ماده 4]، صلح را ارزشى مبنائى براى سازمان ملل متحد 

 .S. Yee, op. cit. , p. 99 :تلقى نموده است. نك به
ــتنتاج مذكور، معتقد  ــت)، در عين موافقت با اس 3- بتروس غالى (دبيركل وقت ملل متحد كه مبتكر برنامه اى براى صلح بوده اس
است «حقوق بين الملل با جامعه اى كه بر آن حكومت مى كند، روابط پيچيده اى دارد. در جوامع داخلى، جامعه بر حقوق تقدم 
دارد. اين رابطه در نظم بين المللى كامًال بر عكس است. اغراق آميز نيست اگر بگوئيم حقوق بين الملل بر جامعه بين المللى تقدم 
دارد. حقوق بين الملل خالق جامعه بين المللى است». بطروس بطروس غالى، «حقوق بين الملل در تكاپوى ارزشهاى خود: صلح، 

توسعه، دموكراسى»، ترجمه دكتر ابراهيم بيگ زاده، مجله تحقيقات حقوقى، شماره 36-35، 1381، صص 245-246. 



چكيده 
ــته در  ــر به طبع غايت گرايانه اش پيوس ــر بوده اند و بش «صلح و عدالت» از جمله آرمان هاى بش
ــت. به واقع، صلح و عدالت، دو مقوله اى هستند كه از گذشته تاكنون، به  ــتجوى آنها بوده اس جس
ــان مانده اند و به نظر مى رسد  ــترس انس ــانها بوده، دور از دس ــمند انس عنوان غايت و آرمان ارزش
مادامى كه «قدرت» و «خشونت»، بر نوع رفتار بشرى سايه افكنده است، اين دو همچنان آرمانى و 
دور از دسترس باقى خواهند ماند و با تمركز بر ارزشهاى عام و پايدار بشر مبتنى بر فطرت اوست 

كه مى توان اين فاصله را برداشت و از هجر گذر كرد. 
ــت؛ جنگ افروزي تاريخي بشر  ــر اس ــن مقابله با عادت جنگ طلبي دربش  ايده صلح، برآيند روش
ــم مهلك  ــت تا از اين رهگذر پادزهرى در مقابل اين س وى را ناگزير از طرح ايده «صلح» نموده اس
ــه هاى  ــر مقبوليت يافت، در گردونه انديش ــان كه اين ايده قدرى در جامعه بش ــد. آن زم بيافرينن
ــى جاى گرفته و هر نگاهى، رويكردى خاص به خود گرفته و صلح هاى گونه گون، از صلح  سياس

آرماني گرفته تا صلح واقع گرا و از اين دست گفتمان ها، پا به عرصه وجود گذاشته اند. 
ــش مفهومى اجمالى به رابطه آنها، صورتها و جلوه  ــتار حاضر با تمركز بر اين آرمان ضمن پوي نوش
هائى عينى از تالقى شان را به ويژه درحقوق بين الملل كيفرى و صيانت از نظم عمومى مبتنى بر 

ارزشهاى عمومى انسانى، تبيين و تحليل خواهد كرد. 
واژگان كليدى: عدالت، صلح، حقوق بين الملل، نظم عمومى، عدالت كيفرى، حقوق بين الملل كيفرى. 

گفتار دوم
 صلح و عدالت: مفهوم، برهم كنش 

و چشم اندازهاى عملى 
� دكتر محمدجعفر ساعد

دكتراى حقوق كيفرى دانشگاه شهيدبهشتى؛ وكيل دادگسترى
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مقدمه
ــت و صلح نيز به مثابه مفهومى اجتماعى، بر وجاهت  ــان، اساس تحليل هاى اجتماعى اس انس
ــوان در دو جلوه  ــانى را مى ت ــت. روابط بازيگران انس ــط اجتماعى او متكى اس ــان و محي انس
ــتقيم افراد در يك روند اجتماعى انسانى  ــت. گاهى اين رابطه از رهگذر ارتباط مس متصور گش
ــود و گاهى هم در اندرون نظامى كه مدير آن، «دولت» بوده و اين  ــيده مى ش به تصوير كش
ــرد برخوردارند. در اين دو وضعيت، آنچه كه بيش  ــتقيم در اين فراگ افراد از رابطه اى غيرمس
ــت با همين  ــت كه در وضعيت نخس از همه رخ مى نمايد، نظم و امنيت و برقرارى اين دو اس
تلقى، سياست ها اتخاذ مى گردد و در وضعيت دوم، نياز به برقرارى يا حفظ صلح صلح نمودار 
مى گردد. به واقع، مسأله «صلح» گرچه ماحصل نظم و امنيت برقرارشده بازيگران بين المللى 
ــت كه در روابط بين المللى يا به عبارتى صحيح تر در روابط  ــت، يك نوع تلقى خاص اس اس
بين الدولى ظاهر مى گردد. اين تلقى در نظام هاى داخلى و در سطحى كالن، در نظام اجتماع 
ــيم دولت ها، در قالب «نظم و امنيت» مطرح مى گردد. در واقع،  ــانى بدون تصور و ترس انس
ــتى واحد در قالب  ــر، داراى سرش ــر و برقراى صلح براى بش تعابير برقرارى نظم و امنيت بش
تلقى هاى متفاوت است و هر دو يك هدف را نشانه رفته است: دست يابى به كمال غائى بشر 

از رهگذر حفظ حيات بشر در پرتو ماندگارى كرامت و شرافت وى. 
ــت با بهره گيرى از واژه هايى همچون  ــعى داشته اس ــر س ــه مقوله، همواره بش در كنار اين س
ــوق دهد كه از برهم زدن  ــويى س ــمت و س ــر را به س «عدالت»، «كرامت»، و از اين قبيل، بش
ــح بپرهيزد. اما اگر بخواهيم ميان اين چهار گزاره كه از  ــم و امنيت يا به تعبيرى ديگر، صل نظ
ــتين داراى رسالت واحدى هستند، رابطه اى برقرار بسازيم، اين  ــه مورد نخس منظر نگارنده س
ــه گزاره نخست از يك سو و  رابطه به چه نحو پديدار مى گردد. ميان صلح به مثابه نماينده س
ــخى راسخ به  ــتار، يافتن پاس عدالت چه رابطه اى مى توان برقرار نمود. هدف آغازين اين نوش
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اين پرسش بنيادين است. 
ــازد، نبض نوشتار حاضر مبتنى بر بررسى و  ــگفته نمايان مى س چندان كه چهره واژگان پيش
ــرى (با سنجه هاى مادى يا معنوى،  ــة انسان محورى است كه صيانت نفس بش تحليل انديش
ــمانى)، هدف آغازين بشر، تداوم آن، غايت راستين و ماندگارى منزلت وى، ايده  زمينى يا آس
ــتين آن است. چنين رهيافتى، با دستاويز صلح در سطحى كالن و زندگى مسالمت آميز  نخس
بشر در كنار هم به جنبش در مى آيد و هدف، غايت و ماندگارى بشر و منزلت وى را در جهان 

انسانى جستجو مى كند. 

بند اول: مفهوم شناسى صلح و عدالت
ــن مقابله با سرشت جنگ طلبي دربشر است؛ جنگ افروزي بشر وى را  ايده صلح، برآيند روش
ــم مهلك  ــت تا از اين رهگذر پادزهرى در مقابل اين س ناگزير از طرح ايده «صلح» نموده اس
ــر مقبوليت يافت، در گردونه انديشه هاى  بيافرينند. آن زمان كه اين ايده قدرى در جامعه بش
ــود گرفته و صلح هاى گونه گون، از  ــاى گرفته و هر نگاهى، رويكردى خاص به خ ــى ج سياس
صلح آرماني گرفته تا صلح واقع گرا و از اين دست گفتمان ها، پا به عرصه وجود گذاشته اند. 

ــر را به خود معطوف نموده است.  ــر» همواره ذهن بش صلح به مثابه «آرمان غائى و دائمى بش
ــوى بشر به  ــتگيرى آن از س ــت كه دس اين مقوله از اين باب در چهره «آرمان» تبلور يافته اس
ــخ بشر، دستيابى بدان بوده است؛ امرى كه به  مثابه امرى محال رخ نموده و هماره تالش راس
ــر هيچ گاه به شكل مطلوب نظر بشِر خشونت  ــاى بش ــد به رغم تالش طاقت فرس نظر مى رس
طلب و ستيزه جوى فرويدى و هابزى، به بار نيامده اما اميد دستيابى آن هم بشر را دوچندان 
نموده است. چه بسا همين امر محال است كه رويكردهاى مردم ساالر و اقتدارگرا را در فرايند 
جامعه سياسى موجب شده و تحقق اين آرمان را به حد صفر رسانيده است. گرچه اين تالش 
ــا در چند دهه اخير همواره دورنماى راستين نظرى نوع بشر بوده است اما ميل به  طاقت فرس
دست يازى به منافع شخصى و تغلب راسخ قدرت طلبى در بطن و متن انسانى و در چارچوب 
دولت ها و حكومت ها مانعى مسجل در تحقق كامل اين آرمان برتر بشرى بوده است كه گويى 
ــير تحقق كمال  ــر بنياد چنين تمايالتى بوده كه كانت نيز در مس ــت. ب گريزى از آن هم نيس
بشرى و جامعه اى صلح مدار، اميد به دست يابى به اين آرمان را در زمانه خود منتفى دانسته 
و «قدرت شخصى، تمايالت و شهوات و نيز ميل به حاكميت مستقل در ذهن حاكمان»1 را در 

ــوم، 1384، ص  ــارات نقش و نگار، چاپ س ــفه اخالق، برگردان منوچهر صانعى دره بيدى، انتش 1-كانت، ايمانوئل، درس هاى فلس
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اين راستا به منزله موانع معرفى نموده و از «صلح مداوم يا ابدى»1 ياد مى كند.2 

ــن المللى، مدل ليبرالى بيش  ــى در نظام بي ــه ديگر كالم، گرچه در تقابل رويكردهاى سياس ب
ــاره اى تا اين نگرش جنبه  ــد و به باور پ ــازنده صلح جهانى به نظر مى رس ــه حامى و س از هم
جهانگير به خود نگيرد، از صلحى جهانى خبرى نخواهد بود اما وجود مدل هاى متنوع اعم از 
ــرال و اقتدارگرا در نظام بين المللى خود جلوه اى از توازن وضعيت «تحقق- عدم تحقق»  ليب
ــبب كه نظام مزبور متشكل از دولت هاى مردم ساالر و  ــت. به اين س صلح در دنياى حاضر اس
اقتدارگراست كه «هم دربرگيرنده حوزه هاى صلح و هم حوزه هاى جنگ يا در بهترين حالت، 
ــت. »3 به واقع، تا زمانى كه در عرصه  ــاالر و اقتدارگراس بازدارندگى ميان دولت هاى مردم س
بين المللى، در كنار مردم ساالرها، ديكتارتورها هم نقش آفرينى نمايند، نمى توان به صراحت 
ــخن راند. از اين رو، صلح، نتيجه تعامل رويكردهاى سياسى  ــتين آن س از صلح به مفهوم راس
ــر در چارچوب دولت ها و ملت ها در نظام بين المللى خواهد بود؛ امرى تابِع تعامل  متنوع بش
دولت هاى وفادار به انديشه هاى سياسى مختلف كه تبلور وجودى آن مستلزم نظام بين المللى 
ــود، حقيقتى كه تحقق آن در فضاى قدرت مآب  ــد و مبتنى بر رويكردى جهانى خواهد ب واح

جهان امروزى، عمر نوح مى خواهد و صبر ايوب. 

1- صلح: تصور و واقعيت
غالب نويسندگان صلح را به دو وادى «صلح ايجابى» و «صلح سلبى» دسته بندى مى كنند و 
ــلبى نيز ياد مى  بعضاً در رويكردى صلح محور، از «صلح راديكالى»4 در كنار صلح ايجابى و س
شود. صلح سلبى، صرفا در «نبود جنگ» توصيف مى شود و صلح ايجابى در «وجود عدالت».5 
در رويكرد صلح محور كه مثلث صلح سلبى، ايجابى و راديكال را ترسيم مى كند، كارپايه صلح 
سلبى «كاهش احتمال جنگ و حل و فصل منازعات» و كارپايه صلح راديكال «حذف سلطه» 
است و در ميانه دو سر طيف نيز وضعيت صلح ايجابى قرار دارد كه حذف «خشونت ساختارى» 

1-Perpetual peace 

ــگ پيوند دارند و  ــه گونه اى جدايى ناپذير با جن ــته اى ب ــابقه هاى هس ــت كه ارتش هاى موجود و مس ــن رويكرد مبين آن اس اي
تسليحات فراوان به جاى آنكه ضامن صلح باشند متضمن جنگ اند. 

ــور خارجه، چاپ اول، 1373، ص  ــار وزارت ام ــه چاپ وانتش 2-جونز، والتر، منطق روابط بين الملل، ترجمه داود حيدرى، موسس
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ــرال، در: اندرو لينكليتر، صلح ليبرالى، برگردان  ــن، جان، اعتراضى كانتى بر گفتمان غريب صلح ميان دولت هاى ليب ــك ميل 3- م
عليرضا طيب، انتشارات وزارت امور خارجه، چاپ اول، تابستان 1385، ص 356. 

4- Radical peace 

5- Cortright, David, Peace: A History of Movement and Ideas, Cambridge University Press, 2008, p. 21
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كارپايه آن را تشكيل مى دهد.1

ــونت»3 ياد مى  ــود جنگ»2 و «عدم خش ــه از صلح به معناى «نب ــتگان ديرين ــى نوش در برخ
ــلبى صلح4 را  ــرى رخ مى نمايد. اين تعريف كه بعد س ــترك بش گردد كه به مثابه آرمان مش
ــد كه از نظرگاه  ــود اما به نظر مى رس ــته ش دربرمى گيرد، گرچه امروزه نمى تواند كنار گذاش
ــد، زيرا يافته هاى  ــته باش ــپهر مفهومى جامع صلح را دربرداش ــتره اى هم نمى تــواند س گس
ــت.5بر  ــت كه صلح را بايد چيزى فراتر از فقــدان جنگ دانس مطالعات صلح حاكى از آن اس
ــذر نموده و به جاى آن از  ــاره اى ديگر بر اين باورند كه از واژه صلح بايد گ ــه، پ همين انديش
«طرد خشونت»6 ياد شود. گرچه فلسفه اين جـــايگزينى اندكى مبهم است اما تعبيـر مزبور 
نيز چندان نتيجه اى درخــور به بار نمى آورد و تنها مى تواند تغيير سيماى مفهوم يگانه مزبور 

را به همراه داشته باشد. 
حق صلح يعنى حق بر زندگى در صلح و يا به تعبير ديگر حق بر داشتن حاكميت بر خود. اين 
ــتوار است و در  ــايد» اس ــلبى به صلح مى دهد كه بر مدار «نبايد» و «نش تعبير نيز مفهومى س
ــر و رعايت منزلت وى بشر را به سمت و سوقى رهنمون مى شود كه  ــتاى حفظ حيات بش راس
ــتوارى نوع بشر از نظرگاه حياتى و منزلتى درنگذرد. اگر ارزش هايى  از مرزهاى ماندگارى و اس
ــگ با حق بر صلح درنظرآوريم، ارزش  ــتگى را در پيوندى تنگاتن نظير آزادى، عدالت و همبس
ــتقالل عمل بشرى و تكليف عدم آسيب پذيرى به بشر مستفاد مى  آزادى كه از آن حق بر اس
ــر را نويد مى دهد كه از آن نه  ــره مندى از محيطى امن و آكنده از امنيت براى بش ــردد، به گ
خبرى از درگيرى و جنگ است و نه مظهرى از خشونت و خشم طلبى به چشم ديده مى شود. 
اين وضعيت پيام آور پيرامونى است كه در نهايت، «امنيت انسانى» را هديه مى دهد؛ پيرامونى 
ــوم «صلح» از نظرگاه  ــود، در مفه ــيده مى ش ــه چون ميان ملت ها حصار مرز و حدود كش ك

حكومت ها پديدار مى گردد. 
در معنايى ايجابى نسبت به صلح، پاره اى انديشمندان نظير گالتونگ، صلح را به معنى تعقيب 

ــه فرهنگى مطالعات  ــارات موسس 1- عبداله خانى، على، نظريه هاى امنيت؛ مقدمه اى بر طرح ريزى دكترين امنيت ملى(1)، انتش
و تحقيقات بين المللى ابرار معاصر تهران، چاپ اول، 1383، ص 53. 

2- تريف، ترى و همكاران، مطالعات امنيتى نوين، برگردان على رضا طيب و وحيد بزرگى، انتشارات پژوهشكده مطالعات راهبردى، 
چاپ اول، 1383، ص 132. 

3- Nonviolence 

4-Negative peace 

5- ساعد وكيل، امير، حقوق بشر، صلح و امنيت بين المللى، انتشارات مجد، چاپ اول، 1383، ص 118. 
5-Remission of violence 
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ــى «بهتر» مى داند.1 چنان كه  ــتيابى به جهان ــى چون همكارى و همگرايى با هدف دس اهداف
ــدن به قابليت نوع بشر  ــتوار بوده كه با قائل ش ــت اين نوع نگرش بر بنيادى آرمانگرا اس پيداس
ــى  ــه همكارى و هميارى و نيز ضرورت همگرايى آنها به دنبال تحقق جهانى بهتر در مقياس ب
ــل به زور و جنگ عليه  امروزينه از رهگذر همگرايى و همكارى در امر امتناع از تهديد و توس
ــاير راه هاى مسالمت آميز براى  ــتقالل دولت هاى خود و بهره گيرى از س تماميت ارضى يا اس
ــور ملل متحد كه  ــه نوعى مى توان در منش ــت. اين نگرش را ب ــع تعارض هاى موجود اس رف
اقدامات دسته جمعى را از رهگذر شيوه هاى عدالت محور و مبتنى بر حقوق بين الملل دست 

يافتنى دانسته، ديد.2
ــدود كرده و نيز تضمين  ــر را مح ــت كه قابليت بش ــح ايجابى، تفوق بر اوضاع و احوالى اس صل
ــاره به  ــت. به واقع، صلح ايجابى اش ــتعدادهاى ذاتى اس فرصت ها براى درك خود و نيل به اس
وضعيتى صلح مدار دارد كه بدان سان با حل و فصل داليل بروز درگيرى ها ميان ملت ها (در 
گفتمان انسان محورى) و دولت ها(در گفتمان دولت محورى) از وقوع هرگونه جنگ و جنگ 
افروزى ميان ملل و دول جلوگيرى مى نمايد. در اين توصيف، آتش بس تنها جلوه اى از صلح 
ايجابى بوده و حل و فصل اختالف ها در ساير موارد زمينه ساز جنگ و درگيرى ميان آنها هم 
ــونت، اعم از مستقيم يا روانى تا ساختارى در بطن  ــكال خش صورت مى گيرد. دراين معنا، اش
ــند، صلح محلى از ارعاب  صلح جاى گرفته و تا زمانى كه هر يك از اين گزينه ها موجود باش

نخواهد داشت. 
ــاله شامل حفظ و بقاى جامعه واجد نظم و  ــت. اين مس صلح، مقوله اى فراتر از نبود جنگ اس
عدالت نيز هست. واجد نظم از منظر وجود حمايت در مقابل خشونت يا زياده ستانى و اخاذى 
خشونت طلبان و واجد عدالت از نظر وجود حمايت در مقابل استثمار يا سوءاستفاده از رهگذر 
ــتدالل مى كنند كه صلح به معناى نبود تعارض و  ــتر. پژوهشگران صلح امروزه اس قدرت بيش
اختالف(درگيرى) نيست. تعارض، ذاتِى روابط انسانى است، گرچه نبايد همراه با خشونت باشد 
ــت كنشگران صلح، يافتن شيوه هايى است كه از رهگذر آنها  ــت. چالش نخس و همراه هم نيس
جوامع بتوانند اختالف ها را بدون خشونت فيزيكى حل و فصل نمايند. در اين مفهوم، صلح به 

منزله فرايندى پويا بدون نقطه پايانى مطلق تلقى مى گردد. 

1-تريف، ترى و همكاران، پيشين، ص 139. 
2- همان، صص 146و144. 
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2- عدالت: غايت و آرمان دست يافتنى
ــگذارى براى وضعيت مطلوب انسان اجتماعى است. بر  عدالت نيز همانند صلح، وصفى از ارزش
ــت كه مى توان گفت عدالت، زاده اخالق است و اخالق  ــى اس مبناى همين طبع غائى و ارزش
مولود تصورهاى عينى و ماورائى بشر.1 تعبير «انسان حيوانى سياسى»،2 رهارود تراوش ذهنى 
ارسطو است كه مراد خويش را از الزام بشر در اين سپهر خاكى به نمايش گذاشته است؛ الزامى 
كه بدان سان بشر اين جهانى بدون وجود جامعه اى سازمان يافته نمى تواند بر پيشينه حياتى 
ــان اخالقى»3 برايند تلقى ديگرى است از بشر با اين  خويش بيفزايد. در اين ميان، تعبير «انس
ــب براى چند و چون اعمال و رفتار خويشتن  ــر بدون اينكه توجيه و تبيينى مناس باور كه بش
ــى گوياى اين  ــه مى تواند زندگى كند و نه مى تواند آگاهانه عمل كند.4 چنين نگرش ــد، ن بياب
واقعيت است كه انسان همواره در حال ارزشيابى و داورى هاى اخالقى سير مى كند و هماره 
عملكرد خود را در محيط پيرامون اش به بوته داورى و قضاوت مى گذارد. پاره اى را با انديشه 
«خير» ارتقا مى بخشد و پاره اى را با نگاه خيرانديش اش اصالح مى كند يا به كل به فراموشى 
ــر با محيط به گونه اى بارز جلوه مى نمايد و ضمن  ــپارد. در چنين فضايى، ارتباط بش مى س
ــر، بشرى سياسى،  ــازمان يافتگى آن براى تبلور بش تغلب رنگ ضرروت وجود يك جامعه و س
ــازد، براى  وجود موازينى توجيه گِر چند و چون رفتارى اش كه از او «حيوانى اخالقى» مى س
ــايد به  ــتن به پا مى كند كه در تعامل با محيط، حيات و دوام خود را به پيش ببرد. ش خويش
همين دليل و با نگرشى اين گونه اى است كه انديشمندانى همچو كارل ماركس تاكيد دارند 

اگر سجاياى انسانى ثمره محيط است، پس بايد محيط را انسانى كرد. 
ــى گيرد، درصدد بر مى آيد تا  ــى، وصف اخالقى هم به خود م ــان كه اين حيوان سياس آن زم
قوانين اخالقى اش را در فراگرد جامعه سازمان يافته اى كه در بطن آن مى زيد و گذران عمر 

ــه رهگذر موجود است و بشر كمال زندگى اخالقى و صفات انسانى را به سه نحو در ذهن خويشتن مجسم  ــاً در اخالق س 1- اساس
نموده است. يكى ان است كه بودا و مسيح مى گويند و بر خصال و فضايل زنانه متكى است و افراد بشر را از جهت ارزش يكسان 
ــت  ــاء» مى گويد و فضيلت را با محبت يكى مى داندو در سياس ــن الى من اس مى داند و بدى را به نيكى پاداش مى دهد و «احس
ــت كه ماكياولى و نيچه تبليغ مى كنند و بر پايه خصال و فضايل مردانه است: افراد  ــى مطلق است. ديگرى آن اس طالب دموكراس
بشر را يكسان نمى داند؛ از مبارزه و پيروزى و فرمانروايى لذت مى برد؛ فضيلت را با قدرت يكى مى داند و طالب حكومت اشرافى 
موروثى است. سومى اخالق سقراط، ارسو و افالطون است: فضايل مردانه و زنانه را به طور مطلق و همه جا قابل انطباق نمى داند 
ــق و محبت حكومت  ــد فقط اذهان پخته و آگاه و آزموده مى توانند در اوضاع و احوال مختلف حكم كنند كه كجا عش ــى گوي و م
ــت طالب مخلوط متغيرى است  ــد و بنابراين فضيلت را با عقل و علم يكى مى داند و در سياس كند و در كجا بايد قدرت حاكم باش

از حكومت اشرافى و حكومت عامه. رك به: دورانت، ويل، پيشين، ص 163. 
2. Political animal

3. Moral animal

ــر ثالث، چاپ نخست، 1387،  ــرفت ارزش هاى نوين در جهان انقالبى، برگرداِن مجيد مددى، نش ــلزام، هوارد، اخالق و پيش 4- س
ص 25. 
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ــه «حيوانى ناطق» هم خود را  ــد، در چارچوبى منطقى قرار دهد و اين زمان، به منزل ــى كن م
ــت هنگامه تولد علمى است به نام «اخالق» كه  ــان مى دهد. همين هنگامه درس به محيط نش
بشر به دنبال توجيه موازين آن، به هر دِر منطقى و خردورزانه مى زند كه پايگاه خويشتن در 
ــد، را پررنگ تر نمايد. بارزترين جلوه  ــى كه وصف حيوان سياسى به او مى بخش جامعه سياس
اخالقى در اين هنگامه اخالقى، عدالت است كه همچنان ذهن بشرى را به همهمه واداشته و 

ذهن متفكرين را در لهيب يافتن مفهومى واحد براى آن. 
ــد،  ــالوده هاى فكرى واقعى يا ماورائى باش ــان، هراندازه اخالق اجتماعى مبتنى بر ش بدين س
ــمت و سوى  ــير عدالت خواهى را به س بى ترديد در معنا و مفهوم عدالت نيز رخنه كرده و مس
ــش واقع  ــتى عدالت مورد پرس ــوب خويش رهنمون مى كند. با اين اوصاف، هر آن چيس مطل
ــت.  ــوى متفكرين صورت گرفته اس ــلبى از س ــده، واكنش هاى متفاوتى اعم از ايجابى و س ش
عدالت عبارتست از رفتار همسان در موارد همسان يا نسبت به افراد همسان. اين تعريف، جلوه 
اى از تعاريف ايجابى است كه امروزه به نظر مى رسد گوى سبقت از رهيافت هاى ديگر ربوده 
است. با اين حال تعاريف گونه گونى به شكل ايجابى از اين واژه بس نام آشنا اما مغلق و مبهم 
ــه اى خاص مفهوم  ــت كه هر كدام از نظرگاه خاصى تعريف و مبتنى بر انديش ارائه گرديده اس
ــده است. عده اى عدالت را معامله كردن با مردم مطابق استحقاق ها و امتيازهاى آنها  يابى ش
ــانها همچون موجودات برابر قلمداد  تعريف كرده اند و پاره اى نيز آن را عبارت از رفتار با انس
ــارت از رفتار با مردم مطابق با نيازها و توانايى هاى  ــوده اند. عده اى ديگر هم عدالت را عب نم

شان يا هر دو دانسته اند.1 
در مقابل با انديشه اى سلبى، پاره اى چنين سخن مى رانند كه «حق در قدرت است و عدالت 
ــت كه به درست يا غلط  ــت از نفع قوى تر».2 اين باور از منظر عده اى همان باورى اس عبارتس
ــت هاى  ــن غالباً از ديدن مردم ناتوانى كه خود را به علت دس ــبت مى دهند: «م ــه نيچه نس ب
ــتيرنر نيز پيام و مفاد اين تعبير  ــان نيك مى پندارند، خنديده ام». در همين زمينه، اش فلجش
نيچه اى را به نحوى ديگر بازگو نموده است، آن زمان كه اينگونه قلم مى راند: «دستى كه از 
ــتر از يك كيسه پر از حق ارزش دارد. »با چنين نگرشى است  ــد بيش توانايى و اقتدار مملو باش
كه كاليكس، بازيگر رساله گورگياس افالطون، اخالق را اختراع ضعفا براى خنثى سازى قدرت 

1-ويليام، كى فرانكنا، فلسفه اخالق، برگردان هادى صادقى، انتشارات كتاب طه، بهار 1383، ص 114. 
ــت كه بند احتياط را پاره كرده و اين چنين  ــوماخوس در پاسخ به پرسش هاى مكرر سقراط اس ــب به تراس 2-عبارت مزبور منتس
قدرت و عدالت را توصيف مى كند. رك به : دورانت، ويل، تاريخ فلسفه، برگردان عباس زرياب، شركت انتشارات علمى و فرهنگى، 

1386، ص 19
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نيرومندان مى داند و عدالت را اخالق ناتوانان، نه اخالق قهرمانان.1 
بر بنياد تعاريف ايجابى عدالت كه پيشتر اشاره بدان گرديد، عدالت مبتنى بر امتياز و استحقاق 
كه مالك و معيار آن «فضليت» است، همان نگرشى است كه وامدار آن را مى توان «ارسطو» 
ــطو به تفصيل بدان مى  ــن تعريفى، چندان كه ارس ــروان آن را «راس». در چني ــد و از پي نامي
ــت با توزيع خير بر پايه فضيلت. به نگاه وى، بايد با برابران به صورتى  پردازد، عدالت برابر اس
ــان رفتار كرد.2 افالطون نيز با تفاوتى  ــب با تفاوتش برابر و با نابرابران به صورتى نابرابر و متناس
ــطو، دست يابى هر شخص به آنچه توليد مى كند و برخوردارى از كارى كه  ــه اى با ارس انديش
ــت كه كسى آنچه حق  ــتگى دارد را عدالت مى انگارد. از منظر وى، «عدالت آن اس بدان شايس
اوست به دست بياورد و كارى را در پيش بگيرد كه استعداد و شايستگى آن را داشته باشد.»3 
ــتحقاقيش بنشيند، هر اندازه در توان  ــت كه در مقام اس ــخص عادل آن اس بنابر اين تعبير، ش
دارد كار كند و بدان اندازه هم دريافت دارد و در اين ميان، جامعه عادل يا بهره مند از عدالت 
بسان هماهنگى ستارگان در حركات منظمى است كه دارند.4 با اين تعريف، افالطون در مقابل 
ــت متفكرين، عدالت را در قدرت نمى بيند  ــوماخوس، نيچه اى ها و از اين دس كاليكس، تراس
بلكه در قدرت انتظام و هماهنگى مى داند. در نتيجه به زعم وى عدالت حق اقويا نيست بلكه 

عبارت است از توافق و هماهنگى كل.5 
ــاوى انگارى  ــه تس ــان با آنها از آن روى كه برابرند، گوياى انديش ــانها و رفتار همس برابرى انس
نسبت به انسان هاست كه از رهگذر آن، بدان سان كه انسان ها از همه نظر برابرند، مى بايست 
ــند. در اين مفهوم، برابرى وضعيت و  ــبت به خود برخوردار باش ــان نس از رفتارى برابر و همس
شخصيت معادلى است براى برابرى رفتارها نسبت به آن شخصيت ها. وامدار اين نوع نگرش، 
ــت كه در پرتو قرارداد اجتماعى6، دولت به  ــه مردم ساالرى يا نظام دمكراسى محور اس انديش
ــا تبعه در نظام هاى  ــهروند (و نه تابع ي ــت و مردمان آن به منزله ش ــه مدير اجتماعى اس مثاب

اقتدارگرا يا اقتدارگراى فراگير). 
1- پيشين، ص 20. 

ــن وزيرى، دفتر سوم، انتشارات طرح نو،  ــهايى كوچك در باب مقوالتى بزرگ، برگردان دكتر روش ــكى، لشك، در س 2-كوالكوفس
چاچ نخست، 1381، ص 55. 

3-به نقل از: ويل دورانت، پيشين، ص 39. 
4-پيشين، ص 40. 

ــت، در نتيجه، آنچه اخالق در چارچوب آموزه و اصل و قاعده بدان تاكيد مى  ــتر گفتيم، عدالت زاده اخالق اس 5-چندان كه پيش
ورزد در بطن و اندرون عدالت نيز نهفته است. در اين راستا، عده اى همچون عيسى، اخالق را نيكى در حق ضعفا مى داند، نيچه 

آن را قدرت اقويا مى خواند و افالطون در هماهنگى موثر و فعال كل. 
ــن رضايى خاورى، انتشارات دانشگاه علوم اسالمى رضوى، چاپ نخست، 1384، ص  ــفه حقوق، برگردان حس 6-تبيت، مارك، فلس
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ــه ماركسيستى  ــعار وزين انديش هر كس به اندازه نيازش و از هركس به قدر توانش، پيام و ش
ــخص درخور نيازش بايد از آن بهره مند گردد.  ــت كه عدالت را چنان مى بينيد كه هر ش اس
ــاوى انگار و در نهايت توان انديش و نياز  ــتحقاق گرا، تس ــه رويكرد اس با اين حال، در ميان س
ــانى امروزى  ــد و از مقبوليت خرد جمعى دنياى انس ــتر رخ مى نماي ــه كه بيش ــنجش، آنچ س
برخوردار است، رويكرد تساوى انگارى در پرتو نظام مردم ساالرى است و نگاه نخستين نوشتار 
ــان، در درك امروزينه ما اندرون سياق  ــت. بدين س حاضر نيز بر مقوله عدالت از اين منظر اس
عدالت، مفاهيمى چون آزادى، برادرى و برابرى از جايگاه كليدى و ويژه اى بهره مند اند و در 
ــى، نظامى مبتنى بر هنجارهاى اجتماعى عادالنه است كه براى همه آحاد جامعه  چنين نگرش
ــروزى و آزادى يكديگر فرا خواند.1  ــده و يكايك آنها را به تضمين به ــوق برابرى متصور ش حق
ــداى از اينكه به وضوح  ــت، ج ــانگر تلقى نوينى از تئورى عدالت اس ــرد موصوف كه نش رويك
وابستگى و برهم كنش مسلم اخالق و عدالت را نمايان مى سازد، اصولى تعامل گونه ميان اين 
دو به تصوير مى كشد كه به مثابه استلزامات وجودى آنها برشمرده مى شود. در اين تلقى، بر 
مقوله عدالت، نسبيت در گام نخست بايد حاكم بوده و ضمن پذيرش استقالل داورى و ارزشى 

اخالق، يافته هاى آن را در بطن و اندرون خود بازتاب دهد. 

بند دوم: مناسبات صلح و عدالت: تقابل يا تعامل
ــد تا كه از  ــا برهم كنش صلح و عدالت مى توان فروضى را متصور ش در مورد رابطه و چه بس
ــخ منفى  ــدام گزاره در خدمت ديگرى بوده و در صورت پاس ــن رهگذر بتوان دريافت كه ك اي
ــاد كرد. به نظر مى  ــخن ي ــش، چگونه مى توان از تعامل و برهم كنش اين دو س ــه اين پرس ب
ــت بايد محمل سخن را روشن نمود تا به بى راهه كالم قدم نراند و در  ــد كه در وهله نخس رس
ــت آورد. چنان كه پيشتر  ــخص، محتويات مبتنى بر خرد را بدس ظرف منطق با دورنماى مش
ــت همچون عدالت، ابزارهايى  ــاره گرديد، نظم و امنيت و صلح و مقوله هاى از اين دس نيز اش
براى حصول به حقيقت موعود بشر از رهگذر حفظ صيانت بشر و ماندگارى وى بر اين گردونه 
ــطحى كالن و بدون پيروى از دسته بندى هاى جامعه بشرى نظير جوامع  ــت. در س خاكى اس
مكانيكى و ارگانيكى اميل دوركيم، ايستا و پوياى اگوست كنت و باز و بسته كارل پوپر، حيات 
بشرى در چارچوب يك «جامعه» يا «اجتماع» يا »گروه درهم تنيده»، ضرورى است و نظم و 
ــطحى محدودتر و مبتنى بر دسته بندى هاى سياسى  ــدار اين مهم و در س امنيت، ابزارى پاس

1-محموديان، محمد رفيع، اخالق و عدالت، انتشارات طرح نو، چاپ نخست، 1380، ص 126. 
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ــانه است،  كه ماحصل آن، تولد دولت ها در جوامع ارگانيكى، پويا و باز در نگاهى جامعه شناس
ــت كه  ــح» طليعه دار نگرش هاى موجود در واقعيت موجود به مثابه حقيقتى موعود اس «صل
هر آن بشر در جامه دولت ها و در روابط ميان خود در تالش براى تحقق آن است. در نوشتار 

حاضر، محور بنيادين كالم مبتنى بر هر دو رويكرد باالست. 

1- عدالت در خدمت صلح: كاركرد مقدماتى عدالت براى صلح
ــتقرار مى يابد كه عدالت  ــا زمانى صلح (ابدى و جهانى) پديدار و اس ــا بتوان گفت تنه چه بس
ــود. با چنين نگرشى، عدالت در خدمت صلح بوده و به واقع، هدف راستين  (جهانى)حاصل ش
بشر، دست يابى به صلح از رهگذر عدالت گسترى خواهد بود. تا چه اندازه اين سخن در منطق 

و خرد بشرى(خرد جمعى) مى تواند واجد پاسخ مثبت باشد؟
ــر و به واقع، حفظ حيات وى بر اين كره خاكى دورنماى حركت و  اگر منطق صيانت نفس بش
ــوى حقيقت يابى و غايت نهايى اش را شكل دهد، نقش آفرينى عدالت در  ــر به س جنبش بش
ــت، از وجاهتى بنيادين نيز برخوردار نمى  ــازى اين مسير بدان سان كه بى تاثير نيس هموارس
باشد. اين مقوله به روشنى در انديشه هاى «صلبح ليبرالى» نمايان است، به نحوى كه حصول 
صلح در اين انديشه مستلزم عدالت خواهى نيست بلكه پيروى از منافع شخصى بشر به منزله 
دورنماى راستين آن كفايت مى كند.1 در نتيجه، عدالت، عدالت گسترى و عدالت خواهى، در 

نقش نخستين صلح جويى در نظام فكرى مزبور تبلور نمى يابد. 
با اين حال، اگر در عالم انديشه اى، بشر به دنبال كمال غائى خويشتن بوده و فلسفه وجودى 
وى را در اين دير بر اين بنياد وزين بپنداريم، چه بسا گل واژه اى همچون عدالت از جايگاهى 

متقن برخوردار مى گردد، منزلتى كه هر عمل و رفتار بشرى بايد در اين مسير تحقق يابد. 

2- صلح براى عدالت: غائى بودن عدالت و كارويژه ابزارى صلح
ــا متولد مى گردد. حداقل  ــتقرار يافت، عدالت حاصل ي ــك ديدگاه، آن زمان كه صلح اس از ي
ــازد.  ــتن آنچه عدالت نياز دارد را فراهم مى س ــرايط مقدماتى براى به بار نشس اينكه صلح، ش
ــر، دست يابى به  ــتين بش ــى، صلح در خدمت عدالت بوده و به واقع، هدف راس با چنين نگرش
ــد. با اين حال، نقدى كه بر اين تصور وجود  ــت كه از رهگذر صلح محقق خواهد ش عدالت اس

ــاالرى ها مى شود، در: اندرو لينكليتر، صلح ليبرالى، برگردان عليرضا  ــم موجب صلح ميان مردم س 1- اوئن، جان، چگونه ليبراليس
طيب، انتشارات وزارت امور خارجه، چاپ اول، تابستان 1385، ص 183. 
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ــد، نمى  ــت. اگر منظور از صلح، اكتفا به وضع موجود باش دارد، عدم تمكين به صلح منفى اس
ــت، در  ــده اس ــتوار ش توان تنها با اكتفا به وضع موجود كه خود بر ناعدالتى هاى بنيادين اس
ــتجوى عدالت بود. نتيجه اينكه صلح در مفهوم مثبت است كه مى تواند زمينه ساز شكل  جس

گيرى عدالت باشد. 

بند سوم: هماورد صلح و عدالت و رهيافت حقوق بين الملل عام
ــم حقوقى بين المللى در كليت آن، صلح را هرچند متكى به «حفظ وضع موجود» و اكتفا  نظ
به همكارى هاى نيم بند معاصر (و نه همبستگى هاى پويا) است، مقدم بر عدالت برشمرده و 
براى عدالت، شأنيت يك غايت را قائل نيست تا بتوان صلح را مقدمه و مجرائى براى دستيابى 
ــت و  ــمرد. به واقع، در حقوق بين الملل عمومى صلح خود غايت اصلى هنجارها اس به آن برش
ــد، مى تواند نتيجه اى از  ــتوركار و محورى از رفتار بين المللى بازيگران باش عدالت نيز اگر دس
ــاله اى  ــتجوى عدالت خود مس ــد بدون اينكه جس همين فرايند صلح و امنيت بين المللى باش
ــت كه در اين وادى،  ــمار آيد. به همين دليل اس مجزا از صلح، رقيب آن و يا غايتى نهائى به ش
ــمول اين  ــت. البته الزمه تعيين دامنه ش ارتباطى متقن بين «از صلح تا عدالت» متصور نيس
ــت و هنوز حقوق موضوعه از آن چنان شفافيت و تكاملى برخوردار نشده كه  دو، تعريف آنهاس
بتوان براى آنها دامنه اى روشن و قطعى تعيين نمود. رويكرد حقوق مبتنى بر منشور اين است 
ــازد به گونه اى كه  ــياليت و پويائى صلح را به بى نيازى از تعريف دقيق آن رهنمون س كه س
ــوراى امنيت) و كمكى (مجمع عمومى و ديگر اركان) مسئول صلح جهانى  نهادهاى اصلى (ش
ــب با وقايع و وضعيت عينى جامعه بين المللى، محتواى صلح را احراز نموده، خطوطى  متناس

از اين كليت اليتناهى را تدوين نمايند. 
ــه جنايات بين المللى  ــازى راجع ب ــن حقوق بين الملل كيفرى يعنى هنجارس ــعه و تدوي توس
(اعمالى كه نظم عمومى بين المللى را به شدت برهم مى زنند)، از جمله موارد نادرى است كه 
ــت (كيفرى) به عنوان ابزارى در خدمت صلح درآمده، از ظرفيت هاى اين صورت  در آن، عدال
از عدالت به منظور پيشگيرى از برهم خوردن نظم عمومى در جامعه بين المللى (كه گاه نظم 
ــتفاده مى شود. با اين حال،  عمومى داخلى را نيز در بردارد) و واكنش به اين قبيل رفتارها اس
ــائل نظرى راجع به تقدم و تاخر صلح و عدالت در مواردى كه محاكمه جناياتكاران  بازهم مس
بين المللى با وقوع ناآرامى هاى داخلى همراه است، به قوت خود باقى است. اما در كل، حقوق 

بين الملل كيفرى تالقى عدالت كيفرى و صلح را به تصوير كشيده است. 
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1- هماورد صلح و عدالت در حقوق بين الملل كيفرى
فرزند همگامى اين دو گزاره يعنى عدالت و صلح در جامعه بشريت، عدالت كيفرى (بين المللى 
ــت كه بشر براى دفاع از بشر  ــطحى مضيق) اس ــطحى كالن و عدالت كيفرى ملى در س در س
ــت به وضع آن مى زند تا از اين رهگذر آرمان غايى خويش را به سر منزل  ــر دس در مقابل بش
ــان  ــت آن در قالب حفظ حيات و ماندگارى منزلت و ش ــاند. آرمانى كه گام نخس مقصود برس

انسانى اش در اين كره خاكى تبلور مى يابد. 
ــكل گيرى  با اين حال، در حقوق بين الملل كيفرى كه عدالت به مفهوم كيفرى آن مبناى ش
ــى و نظام معرفتى بين صلح و  ــت، فاصله معنائ ــش هنجارها و نظم دهى به نهادها اس و پراكن
عدالت كامًال متصور است اگرچه در مفاهيم حقوق كيفرى، اشاره اى به صلح به عنوان مقدمه 
ــت اينكه  ــت. آنچه در اين رابطه قابل گفتن اس ــده اس با نتيجه چنين فرايندى بين المللى نش
ــى آن و در فرايند مقابله با بى كيفرى بين  ــت كيفرى به مفهوم حقوقى بين الملل ــه عدال مقول
المللى، جزئى از گستره كلى ترى به نام «حفظ صلح و امنيت بين المللى» است. بر اين اساس، 
ــتقرار نظام صلح شمرده مى شود كه مقتضيات و مالحظاتى  عدالت به مثابه مجرائى جهت اس
ــا جنايات بين المللى افراد، از  ــاير حوزه هاى صلح طلبى دارد. مقابله با جرائم ي ــاوت از س متف
آن جهت واجد اهميت و ضرورت است كه چنين جناياتى به مثابه تهديدكننده ترين اقدامات 
ــوند، همان نظمى كه هدف اصلى آن صلح است  ــمرده مى ش عليه نظم عمومى بين المللى ش
(و نه عدالت به صورت اصل). بنابراين، مقابله با بى كيفرى نيز به دليل اقتضاى صلح و امنيت 
بين المللى است كه ارزش و اعتبارى در حقوق بين الملل يافته و حقوق بين الملل كيفرى به 
ــيرى از مسيرهاى گوناگون دستيابى به اين ارزش محسوب مى گردد كه مركز ثقل  عنوان مس

و مفهوم پايه اى آن همانا «عدالت» است. 
ــياق حقوق بين الملل و نظم  ــير حقوق بين الملل كيفرى در س خالصه اينكه مى توان با تفس
عمومى بين المللى به اين نتيجه رسيد كه در جامعه بين المللى، عدالت كيفرى همانند ساير 
مقوله هاى ديگر، به عنوان ابزار و مقدمه دستيابى به غايتى برتر به نام صلح هستند و كارويژه 
ــكيل مى  ــكلى راجع به آن را نيز همين مفهوم تش ــرى و هنجارهاى ماهوى و ش ــت كيف عدال
ــت ارزش ثانويه عدالت كيفرى اهميت خود را در موارد ناسازگارى  دهند. در نتيجه، ممكن اس
ــواردى كه صلح بين المللى به  ــت بدهد. يعنى عدالت كيفرى در م ــا ارزش اوليه صلح از دس ب
ــت كه مساله عدالت انتقالى به ويژه جايگزينى  ــت. از اين روس خطر افتد، كاربرى نخواهد داش
شيوه هاى غيركيفرى سامان دادن به نظم شكنى هاى ناشى از ارتكاب جرائم بين المللى (نظير 
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ــت بسيار بيشتر از عدالت كيفرى، به صلح بعد از وقوع درگيريهاى  عفو عمومى) گاه ممكن اس
ــأن و منزلت صلح بين المللى ايجاب مى كند كه  ــلحانه كمك نمايد. در چنين مواردى، ش مس
ــقوط نموده، مصلحت  ــطحى نازلتر س عدالت كيفرى مبتنى بر مجازات يك يا چند فرد، به س
ــش در نظم بين المللى حتى بى كيفرى يا  ــى مبتنى بر تقليل زمينه هاى تعارض و چال جمع

گذار نظام كيفردهى به سمت عدالت غيركيفرى را نيز تحمل پذير سازد. 

2- هم گامى و همراهى صلح و عدالت
ــتند كه بتوان براى آنها تقدم و  ــد كه اين دو واژه در طول هم نيس با اين حال، به نظر مى رس
ــمرده شده و  ــت. به نوعى كه اين دو الزم و ملزوم يا كامل و مكمل هم برش تاخرى متصور گش
هر آن وجود يكى در ديگرى تاثير گذار است و عدم آن نيز. گرچه در عرصه حقوق بين الملل 
ــت اما  ــود كه صلح، طليعه دار اتخاذ هر گونه اقدامى بين المللى اس ــاهده مى ش به وضوح مش
غفلت جهانى نسبت به اين مقوله نمى تواند گوياى اين مساله باشد كه عدالت از وجهه درجه 
ــانى برخوردار  ــع فرعى و جانبى براى جامعه بين المللى و در حقيقت جهان انس ــه واق دوم و ب
ــان كه صلح، آرمانى غايى براى بشر محسوب مى  ــنى مى توان دريافت بدان س ــت. به روش اس
ــت، عدالت نيز واجد  ــان كه از ارزش معنايى و عملى براى وى بهره مند اس گردد و به همان س
ــت اما اگر مسامحه اى در عنايت مضاعف بدان وجود داشته، چه بسا  ــان هس همين وصف و ش
ــر دامنه معنايى و محتوايى آن بوده است  ــه ها در اين باب و عدم تفاهم اوليه بر س تنوع انديش

كه تحليل آن خود حديثى ديگر مى طلبد. 
از اين رو، صلح بدون عدالت و عدالت بدون صلح، هيچ يك نمى تواند به نيكى آرمان راستين 
بشرى را هويدا سازد و هيچ كدام نمى تواند سنگ حقيقت بر سينه زنند. گرچه در عرصه بين 
المللى، ظهور دولت ها و بروز ضرورت وجود مديرى اجتماعى براى جوامع در سطح ملى منجر 
ــى براى حفظ جامعه مزبور و ماندگارى حيات  گرديده كه رنگ «صلح» از باب مصلحت انديش
شهروندان در پرتو زندگى مسالمت آميزشان، غليض شده و بر عدالت رحجان داده شود اما در 
بطن صلح انديشى مزبور، از آن نظر كه عدالت محورى در متن ذهن و فكر بشرى نهان است، 
ــت كه  ــترى نيز نهفته بوده و آن زمان كه صلحى پديدار گردد، به واقع از اين روس عدالت گس
خواسته هاى واقعى مردم اين جهانى در باب عدالت رفتارى نيز مرتفع گشته است، چراكه در 
غير اين صورت اقدام هاى نارضايتى، همچنانكه گوياى نبود عدالِت رفتارى نسبت به معترضان 

در مفهومى كالن است، پبام آور نبود صلح نيز هست. 
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 به همين صورت، در بطن جامعه و خارج از گستره دولت ها و روابط دولت ها و مرزبندى ها 
ميان جوامع از سوى مديران شان، وقتى در فراگرد اجتماعى شهروندان به اين نتيجه اقناع مى 
ــده و شان و منزلت شان محترم انگاشته مى شود، به  ــان رعايت ش گردند، كه حق و حقوق ش
ــى كه مقوله عدالت به مفهوم رفتار برابر در موارد برابر بر روند اجتماعى و فعل و انفعاالت  نوع
بازيگران اجتماعى حاكم است و مدير اجتماعى نيز با محوريت اين دو مقوله انجام وظيفه مى 
ــطح ملى  ــك صلح و آرامش بر اين فرايند حاكم بوده و اين صلح محدود در س نمايد، بدون ش
چندان كه در جوامع ملى ديگر نيز حادث گردد، سرانجام «صلح جهانى ملى» را به همراه مى 
آورد. اما چنين مقوله اى به معناى تحقق «صلح جهانى دولى» نيست. چراكه تحقق اين گزاره 
مستلزم وجود رفتار برابر از سوى دولت ها در موارد برابر نسبت به دولت هاست، مقوله اى كه 

بيش از همه به رويا و توهم نزديك است تا واقعيت. 
ــت، «عدالت جهانى»  ــاالرى جهانى» متصور گش به ديگر كالم، اگر بتوان يك «نظام مردم س
ــوى دولت ها در موارد برابر بايد صورت  ــت كه رفتارى برابر با دولت ها از س مفيد اين معناس
ــاله اى كه بيشتر به خيال شباهت مى يابد تا واقعيت. چراكه در عرصه بين المللى،  گيرد، مس
بازوى وزينى كه مالك رفتارى است و به نوعى هم موازنه و برابرى دولت ها را به هم مى زند، 
ــد و نه محدوديت مى بيند بلكه  ــت و قدرت نيز نه مرز مى شناس نه عدالت بلكه «قدرت» اس
تنها دورنماى آن تسرى و گسترش دائمى و پيوسته بر مرزهاى دست نيافته است؛ در حقيقت، 
بسترهاى رنگينى يا پررنگى عدالت در عرصه جهانى، نيازمند تحديد قدرت دولتهاست، چندان 
كه به نظر مى رسد هيچ ظرفى منطقى را نمى توان يافت كه مظروف آن آميخته اى از قدرت و 
عدالت باشد، گويى نقيض هايى هستند كه جمع آنها محال مى نمايد. رهيافت قدرت محورى 
ــائبه  ــوند، بى محابا و بى ش براى تحقق آرمان و غايت اش، هر آن مرزهاى عدالت مانع آن ش
همه آنها را به كنارى مى نهد و چه بسا در توجيه اين عمل، خود عدالت گسترى يا يارى گرى 
ــت كم ماندگارى عدالت حداقلى را نيز بهانه كند، همان نگرشى كه  به پديدارى عدالت يا دس
ــكل «جنگ براى صلح» مى توان به روشنى ديد،  ــتدالل پاره اى به ش مى توان به نوعى در اس
ــته اين  ــود اما زير پوس با اين تفاوت اندك كه اين بار «جنگ براى عدالت» نام گذارده مى ش
ــت كه «قدرت» بيداد مى كند، امرى كه فاسد مى كند و هر چه مطلق باشد، مطلقاً  جنگ اس

فاسد مى كند. 
در حقيقت، چنانكه شوپنهاور مى گويد، جهان نه ضد ماست و نه همراه ما؛ بلكه فقط در دست 
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ــت يا دوزخ گردد. از اين رو، اين بشر است كه  ــت كه مى تواند بهش ما به منزله مادة خامى اس
به مثابه حيوان سياسى ارسطويى، حيوان اخالقى هوارد سلزام1 يا حيوان ناطق و خردورى كه 
همه فيلسوفان حقيقت ذهن وى را انديشه و شعور مى پندارند، دست در طبيعِت طبيعت مى 
ــازد و آن زمان كه به تنگ آيد، گناه را بر گردن  ــتن را تلخ و ناگوار مى س برد و زندگى خويش
ــتى» به تعبير هايدگر و «انسان مسأله  ــبان هس ــتى، اين «ش محيط و جهان مى اندازد. براس
ــل2، بدان سان كه بر اين دير سكنى گزيده و روزگار مى گذراند،  گون» به تعبير گابريل مارس
ــانى» جاى مى گيرد و از فضاى  در قبال هر عمل(فعل و انفعال) خود كه در زمره «رفتار انس

«رفتار انسان»3، خارج، مسئوليت دارد و بدون عمل بدان رهگذر آن به تركستان است. 

فرجام
ــر طى حيات چند ميليون ساله خويش  ــانى، بش به رغم همگامى صلح و عدالت در جهان انس
ــر «كمال» آن دو، كه از رويت  ــن دو آرمان دائمى اش را نديده و به رغم علم ب ــز روى اي هرگ
ــرى كه اندرون ناشاد يا عارض شدن  ــت. چنين نافرجامى بش ــان بى بهره بوده اس «جمال» ش
ــونت طلبى را  امور فرعى و غلبه جهات عرضى بر جوهر «نيك» او بر مى خيزد، در عمل خش
به طبع يا قهر، اندرونِى خويش ساخته، از درك حقيقت هستى و مسير حقيقى كمال درمانده 
ــتجوگرى صلح و  ــت. در چنين فضاى فكرى و عملى، هيچ ترديدى باقى نمى ماند كه جس اس

عدالت بشرى همچنان جلوه اى از آرمان خواهى بشر خواهد ماند. 
ــتى به مثابه  ــر، صلح و عدالت را خالق هس اما از نگاه تعالى خواهى نهفته در فطرت خدائى بش
وضعيت بهينه حيات اجتماعى انسان برگزيده، توان درك و تحقق آن را نيز به اين مخلوق برتر 
اعطا فرموده، آن را در انتخاب مسير مختار قرار داده است. اما اين انسان معاصر است كه بايد 
با دورى از گسست هاى گذشته و تحكيم ارتباط خود با ارزشهاى برتر الهى، راه مستقيم را از 
كج راهه ها و بيراهه هائى كه زندگى امروز تحت تسلط شديد آنهاست، دريابد. صلح مبتنى بر 
ــان در روند  عدالت كه ملهم از آموزه هاى اديان توحيدى و درك عميق ضروريات حقيقى انس

كمال فردى و جمعى است، رهيافتى پايدار به سمت و سوى تحقق اين دو آرمان است. 

ــر ثالث، چاپ نخست، 1387،  ــرفت ارزش هاى نوين در جهان انقالبى، برگرداِن مجيد مددى، نش ــلزام، هوارد، اخالق و پيش 1- س
ص 25. 

2- مارسل، گابريل، انسان مساله گون، برگردان بيتا شمسينى، انتشاران ققنوس، چاپ اول، 1388، ص 9. 
3- «رفتار انسانى» از «آزادى و اراده وى» سيراب مى گردد و «رفتار انسان» از «سرشت طبيعى و غيرارادى اش». رك به: زاگال، 
ــارات حكمت، چاپ اول،  ــت: داورى اخالقى، برگردان دكتر احمد على حيدرى، انتش ــفه اخالق چيس هكتور و گاليندو، خوزه، فلس

1386، ص 42. 



ــت كه نمى توان به تمام  ــيار كلى اس ــده ،يك عنوان بس عنوانى كه براى اين مقاله در نظر گرفته ش
ــعه يافته،عميق و  ــيار توس ــاد آن در يك گفتار پرداخت. در ادبيات نوين، صلح، به مفهومى بس ابع
ــترده اي از صلح برمي خوريم كه با آن مفهومى كه در اديان توحيدى سخن مي رود، متفاوت  گس
ــت. اديان از دو جهت براي ورود به اين عرصه با تأمل مواجه اند: ابتدا ازنوع ورود آنها به چرخه  اس
ــالمت آميز و تساوي حقوق ديني با غير هم مسلكان خود و ديگري  ــتگاري و امكان زندگي مس رس

ورود به عرصه ها و قلمرو هاي جديد صلح در جهان.
 مفهوم صلح در معناى آنچه كه امروز در محافل حقوقى مورد بحث قرار مى گيرد،كامًال يك مفهوم 
مدرن است. ديدگاهى كه اديان نسبت به صلح دارند، شايد به اطالق مفهوم امروز نباشد. حال اينكه 
ــتند، باز يك  ــت و اديان توحيدى چه اديانى هس در دين صلح به چه معني وصلح عادالنه كدام اس
ــترده و قابل بحث است كه جز از طريق مطالعه در درون مايه هاى اديان ميسر نيست. مفهوم گس
ــتيم: دين و اديان توحيدي؛ صلح و ديگري عدالت  ــه مفهوم روبرو هس در هر حال ما در اينجا با س
ــترده خود قابل پرداختن در يك مقاله  ــيار عميق و گس ــه عنوان با مفاهيم بس كه هريك از اين س
ــود  ــت. اما اينكه چرا به مفهوم" صلح در دين" در دنياي معاصر ما پرداخته مي ش حتي بلند نيس
ــت كه نهاد دين در نيمه دوم قرن بيستم در روابط بين الملل موضوعيت  ــت به اين نكته اس برگش
پيدا مى كند. اين موضوعيت پيدا كردن صرفاً به خاطر ظهور " يك عنصر قدرت"و متفاوت از ديگر 

عناصر در روابط بين الملل است.

گفتار سوم
صلح عادالنه از منظر اديان توحيدى

� دكتر عبدالمجيد ميردامادى
پژوهشگر سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي
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صلح در دين
ــتم آرام آرام  ــي اجتماعي از اواخر نيمه دوم قرن بيس ــمندان و صاحبنظران سياس ــذا انديش ل
ــتنند . دين و نقش تاثير گذاري هاي سياسي  قدرت مذهب را در تحوالت جهاني مد نظر داش
ــن دوره رقم مي خورد يك خيزش و  ــت ويژه مي يافت. تحوالتي كه در اي ــي آن اهمي اجتماع
ــين نبود بلكه به  ــي از جنس پيش نهضت بر آمده از فقر ؛ فاصله طبقاتي ويامطالبه هاي سياس
ــين و عمدتاً برخاسته از جنبش چپ  ــيد مطالبه اي فراتر از آنچه دردهه هاي پيش نظر مي رس
سوسياليستي بود، در حال ظهور بود. اين ظهور نوين خيزش نهضت هاي ديني بويژه بيداري 

دوم مسلمانان بود البته در اين ميان سهم اديان ابراهيمي در عرصه جهاني يكسان نبود.
ــته  ــاختار قومي قبيله اي خود و بنا بر آنچه آن را يك دين بس ــه دليل جايگاه وس ــت ب يهودي
ــي را بنا به  مي دانند هيچگاه ظرفيت و توانائي ايجادتحوالت و دگرگوني هاي اجتماعي سياس
ويژه گي هاي دروني و همچنين عدم عالقه به تعامالت بيروني ازخود بروز نداد جامعه اي بسته 
ــريعت؛كالم و اعتقادات؛ اخالق و عرفان خود با پيروان  كه با تعاليم و آموزه هاي مبتني بر ش
خود دلمشغول بود هر چند نمي توان از مجموعه معارف اين دين آسماني و ظرفيت هاي آن 

در زمينه هاي مباحث جديد نيز با انكار گذشت.
ــه دوره  ــي، ضربات س ــر از تجربه تاريخي خود درحاكميت سياس ــيحيت غربي صرف نظ مس
ــنگري را در تاريخ اروپا بجان خريد كه پس از آن رمق  ــانس؛ اصالح طلبي و روش تاريخي رنس
چنداني براي سربرآوردن از اين هجوم سخت برايش نماند و آرام آرام به روند عرفي شدن كه 
براي اوترسيم شدن درداد . شرايطي كه محوريت انسان ؛ طبيعت ؛ دنيا ؛ مردم ؛ خرد وعقالنيت؛ 
ــكاكيت وگريز از دين از ويژه گي هاي بارز  ــبيت و تكثر؛ منفعت طلبي و لذت جوئي وگاه ش نس
ــيحي هنوز عالقمنداني  آن بود وبنابر همان عملكرد تاريخي خود هرچند در ميان مومنان مس
داشت و ليكن خارج از حيطه كليسا ؛ موعظه وتوصيه هاي اخالقي وانجام فعاليت هاي متعارف 
ــل تعميد و خطبه ازدواج كه  ديني كه در چهارچوب عبادت و فرائض ديني مومنان چون غس
ــم  ــهرداري محل و بدور از چش ــم را در ش گاهي زوجين ترجيح مي دهند كه حتي اين مراس

كشيش انجام دهند ويا مراسم روز يكشنبه صورت مي گرفت بروز ديگري نداشت.
 البته كليسا به همين ميزان نيز راضي بود. چون شاهد آن بود كه هر چنددر اين ميان ضربات 
جانكاهي را تحمل نموده و ليكن در همين چارچوبه ترسيم شده نظام سكوالر براي او فرخناي 
حيات يافته و در مقابل كليساي قلمرو سوسياليست كه كليسا فرصت هرگونه بروز را از دست 

داده بود وگاه به تعطيلي كشيده شده بود، حيات نيم بندي را تجربه مي كرد.
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ــه تعاليم و آموزه هاي خود و همچنين  ــالم در اين ميان با عنايت به ويژه گي هاي مجموع اس
حضور تاريخي خود نقشي سياسي اجتماعي فعالي را در دوران حيات يكهزار و چهارصد ساله 
ــئوليت محوري در  ــت. اين آموزه ها به ويژگي تكليف مداري؛ مس ــود به نمايش گذارده اس خ
ــخگوئي در محضر و درگاه خداوندي همواره  ــلمانان وضرورت پاس حيات فردي واجتماعي مس

مسلمانان را در قبال جريانات حاكم بر سرنوشت سياسي اجتماعي حساس مي نمود .
ــتيزانه دوران هاي پس از رنسانس و  ــلمانان هرچند تجربه هاي سخت و دين س ــالم و مس اس
مشابه را بنابر شرايط خود نداشت ولي نمي توانست خود را در قبال شرايطي كه ناشي از پيامد 
ــائل  ــخگوئي به مس ــاي دوران مدرن بود بي تفاوت نگاه دارد .يكي از همين موارد لزوم پاس ه
ــاني و اجتماعي  ــائلي كه در قلمرو مفاهيم جديد علوم انس و موضوعات دوران جديد بويژه مس

همچون صلح و شاخه هاي بين رشته اي آن بود.
ــاي بين پيروان يك دين وضرورت نظر رافت و مغفرت  ــن صلح نه تنها در مقوله صلح و صف اي
ــبت به همكيشان كه تنها مفهومي درون ديني وتاريخي صلح بين اديان بود كه مفهمومي  نس
چالشي وحوزه آن بين جامعه بشري را در خود داشت مفهومي كه بسياري از اديان بدليل نگاه 
ــاي اديان الهي در اين ميان بروز داده  ــعه آن عاجز بودند. آنچه آموزه ه ــه اي از توس درون ماي
ــان مخلوق خداوند و هرمخلوقي  ــاني ؛ انسان دوستي ديني واينكه انس بودن بحث كرامت انس
ــان ؛ حقوق او؛عدالت و صلح و عناصر و مقتضيات اين  ــت .ليكن مفهوم مدرن انس محبوب اواس
ــر و واژگاني از  ــعه ؛ صلح و حقوق بش مفاهيم در دوران جديد چون صلح و امنيت ؛ صلح و توس
ــي بر مبناي ضرورت هاي زمان و مكان  ــايه استنباط و اجتهاد و نوانديش ــت جز در س اين دس
ــياري از اديان ميسور نبود كه وجود و عدم ظرفيت ها و درون مايه هاي ديني بايد اين  براي بس
امكان را به عالمان و انديشمندان ديني مي داد تا در مقام پاسخ به نيازمندي هاي پيروان خود 
ــاوت ها ؛ و نقاط ضعف و قدرت در رويكرد ها  ــارات جهاني برآيند ولي عليرغم تمامي تف و انتظ
ــت. در كل مي توان گفت اديان بويژه اديان  ــائل و پديده هاي جديد اس و آموزهائي كه به مس
توحيدي و ابراهيمي بنابر اقتضائات خود كه رسالت نجات و رستگاري انسان ها را در سر لوحه 
خود دارند بتوان گزاره هاي مثبتي مبني بر توجه به انديشه صلح جهاني و روش هاي زندگي 
مسالت آميز و صلح جويانه انسان ها با يكديگر جستجو نمود هر چند اديان به همان ميزان كه 
براي صلح اصول و شرايطي قائلند براي جنگ نيز اصول و قواعدي را پيشنهاد مي كنند. نگاهي 

هر چند گذرا به پاره اي از اين تعا ليم ما را به دريافت بهتر رهنمون مي كند:
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صلح و يهوديت 
ــت .اين دين  ــرائيل اس ــته ومبتني بر بنيان هاي قومي وملي قوم بني اس يهوديت ديانتي بس
ــبت به ”جنگ“ دارد وبه موازات اين دو ”عدالت“ چون صلح از  ــي تقدمي به ”صلح ”نس نگرش
ــت. شالوم1واژه  ــت از اين رو مي توان نگاه ديني آن را صلح عادالنه دانس تعاليم محوري آن اس
صلح وآرامش يهودي است كه منظور ارمغان صلح وآن نامي براي خداوند وگاه مفهومي وسيع 
تر وجامع براي نوعي زندگي مسالمت آميز انسان ها با يكديگر است. اين آئين داراي نماد هاي 
ــم يافته بوده كه بعنوان نمونه  ــمبول هاي تجس صلح در واژگان و ادبيات يهودي وهمچنين س

مي توان از نام "اورشليم" به معناي شهر صلح نام برد.
ــتاني متون مقدس وآثار مكتوب وهنري يهود نقل  اين نام بارها در تورات وتلمود وادبيات داس
وبيان گرديده است وگوياي صلح در دو بعد "صلح درون گروهي يهوديان" و"صلح با ديگران"و 
ــده در قالب شريعت يهود گاه  ــيرهاي ارائه ش بدون عنصر زمان و مكان ياد نمود. هرچند تفس
ــد ليكن محتواي عبارات متون  ــه صلح را به جامعه قومي و ملي خود متوجه مي نماي ــه ب توج
ــت. ــمندان يهودي اس ــران و انديش مقدس يهود كمتر مويد ديدگاه هاي انحصار گرايانه مفس
تالش براي تحقق صلح در جهان وظيفه هر يهودي متشرع در كنار تالش براي تحكيم عدالت 
ــه خود سازيد.3 و يا در  ــت.2 از بدي دوري كنيد و نيكوئي و صلح پيش ــتي در جهان اس و درس
فرازي ديگر: عظيم است صلح؛ از آنجائيكه تمامي نمازها با درخواست صلح به پايان مي رسد و 
همه دعاها داراي مضامين صلح است و با صلح به پايان مي رسد . همچنين :شما از هرجنگي 

منع شده ايد تازماني كه تمامي راه هاي صلح را بيازمائيد 4
ــه در اين ميان به  ــت ك ــگاه عدالت محور يهودي خود قابل طرح اس ــدگاه صلح ن ــار دي  دركن
ــي چون قضاوت صلح آميز ؛ داوري عادالنه 5 برخورد مي كنيم. اين مفهوم در تلمود كه  واژگان
در حقيقت توضيح المسائل فقهي يهوديان نيز هست و سنت آباء يهود آمده كه: جهان بر سه 
ــت: راستي و درستي ؛ داوري عادالنه و صلح و دوستي و مفاهيمي از اين دست  ــتوار اس پايه اس

كه گاه داستان هاي يهودي نيز مويد اين ديدگاه است.

1- حگي نبي ،فصل 2،آيه 7 
2- اشعياي نبي ،باب 11،آيات 9-12

3- مزامير،باب 34،آيه14
4- پادشاهان

5- پادشاهان ،باب 3 ،آيه16 وبيد ويا اعداد ،باب 35 ،آيه 12
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صلح و مسيحيت
در انديشه مسيحيت نيز، نگاهي مشترك به جنگ و صلح مطرح است. منتهى مطالعه مسيحيت 
ــت چنان كه در يك جا به مفهوم مصطلح صلح است كه عيسى مى گويد:  ــيار متفاوت اس بس
ــا به حال صلح كنندگان  ــتند و صلح را تحكيم مى كنند ويا اينكه خوش اينها فرزندان من هس
زيرا ايشان پسران خداوند خوانده خواهند شد.1 در جاي ديگري عيسى مى گويد: شايد گمان 
مي كنندكه من آمده ام تا صلح را در جهان گسترش بدهم. نه چنين نيست،آمده ام جنگ را 
ــير وجنگ را ؛ در خانه اى كه 5 تن باشد،سه تن بر عليه دو تن  ــترش بدهم. آتش ؛ شمش گس
و دو برضد سه ،پدر عليه پسر و پسر عليه پدرخواهند بود.2يك جا مى گويد اگر شما شمشير 
ــيد و شمشير بخريد.3 اين هم نگاه به صلح و هم نگاه به  نداريد،مى توانيد جامه خود را بفروش
ــنت مسيحيت در بسياري از شرايط تابع مقتضيات زمان و مكان بود،يعنى  جنگ دارد. ولي س

در شرايط قدرت، خشونت تئوريزه مى شود و در شرايطى عشق مالك است. 
 مسيحيت همراه با شرايط،متفاوت است. سنت مسيحيت نيز گوياي همين طبيعت است آغاز 
ظهور آن تاهنگامي كه كنستانتين (337- 272م) اين ديانت را رسميت نبخشيده بود دوران 
ــتر  ــونت ديني بيش ــحيت خش ــپري مي كرد و از اين به پس با قدرت يافتن مس بردباري را س
ــونت ذاتاً بد نيست  ــد. البته اين تئوري داراي گزاره هاي منطقي بود چون: خش تئوريزه مي ش
ــهور مسيحي  ــد. از اوان قرن چهارم تئوري پردازان مش و يا اينكه جنگ مي تواند عادالنه باش
ــنت آگوستين (354 م)صلح و جنگ را محور گفتمان مسيحي مي كنند. او مي گويد :  چون س
ــت زيرا بشر نمي تواند عدالت را بر پا نمايد ولي مي تواند صلح را بنابر  تحقق عدالت محال اس
ــرايط صلح بر قرار نمي شود و جنگ ضرورتاً ايجاد  مصالح دنيوي خود برپا نمايد ولي گاهي ش
ــروع است.4  ــت و جنگ براي اقامه صلح ، خود مش ــروع اس مي گردد و آن جنگ عادالنه و مش
ــيحي عليرغم  ــيحي اكويناس (1274-1225 م ) اين ديدگاه را در منطق مس نظريه پرداز مس
ــري گاه گريز ناپذير  ــح، همچنان جنگ را بعنوان ام ــاي بنيادين در امر صل ــتن ديدگاه ه داش

تئوريزه مي كند ومي گويد : جنگ با چهار شرط مي تواند مشروع باشد : 
ــتوار باشد، راه ديگري وجودنداشته باشد  ــد، برانگيزه اي براي عدالت گستري اس  عادالنه باش

واينكه رهبري عادل آن راهدايت كند..5
1- انجيل متي ء5ء10

2- انجيل توما ءباب 16
3- انجيل لوقا ءباب 22 آيات 27-26

4- فاستر مايكل،خداوندان انديشه سياسي ، ترجمه فارسي ،ج1 ،ص136 ، امير كبير ، تهران
5- ، مجله سياست خارجى. ش دوم، ص 390) 
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ــيحي مبتني بر عدالت  ــه پاره اي از عالمان ومتالهان مس از اين رو مي توان جنگ را در انديش
دانست. ليكن صلح در اين آئين امري في نفسه ممدوح و مستقًال مطلوب بيان گرديده كه به 

نشانه هائي از آن اشارت رفت.
ــت و اعتقاد دارد عدالت طلبي امري فطري درآدمي  ــالم عدالت محور اس ولى در اين ميان اس
ــه در اسالم مطرح و به  ــالم ذاتاً ممدوح وچيز خوبى است وخود فى نفس ــت عدالت در اس اس
ــرط است به عبارتي ما عدالت  ــود.اين عدالت بدون قيد و ش عنوان يك ارزش محوريابى مي ش
ــه نداريم ولي صلح عادالنه داريم. يعني اگر صلح بر مبناي عدالت و مصداق عدالت قرار  عادالن

گيرد مقبول و در غير اين صورت پذيرش آن جاي تامل است.
جا دارد در انتهاي اين گفتار نيم نگاهي به پاره اي از ديدگاه هاي جديد در خصوص توانائي ها 
ــته باشيم كه  ــمندان معاصر داش ــيل هاي اديان و پيروان آن از ديد گاه بعضي از انديش وپتانس

بعنوان نمونه به بخشي از ديدگاه هاي هانس كونگ مي پردازم. 
 نظريه معروف هانس گونك است كه مى گويد كه اديان به دليل داشتن پيروان فراوان داراي 
قدرت سياسي در گذشته و هم اكنون هستند. كسانى كه مقيد به دين هستند، يك پتانسيل 
بسيار قوى را در جوامع گوناگون تشكيل مى دهند اين اديان از مسئوليت انسان ها سخن مي 
گويند و از رهبران ديني به عنوان الگوهايى برتر در اخالق ومعنويت نام مي برند كه مى توانند 
ــه اديان و پيروان آن بتوانند تأثير گذاري  ــان ها ايجاد كنند و البته اين ك صلح را در ميان انس
ــته باشند، سخن نابجائي نيست. از اين رو، همانطور  عميقي در صحنه هاى اجتماعى هم داش
ــى كه اديان دارند، هيچ صلحى ميان  ــت كه بدليل قدرت كه در نظريه هانس گونك معتقد اس
دولت ها بدون صلح ميان اديان پايدار نخواهد بود و البته اين عقيده پيش از اين در اوايل قرن 

بيستم مطرح شد كه هيچ صلحى بين دولتها بدون صلح ميان اديان ميسر نمى شود.
ــان اديان صورت نخواهد  ــان ملت ها بدون گفتگو مي ــي دهد كه هيچ  صلحي مي ــه م وي ادام
پذيرفت و اينكه هيچ گفتگويى ميان اديان بدون معيار اخالق جهاني مطرح نمى شود و نتيجه 
مي گيرد كه هيچ حياتي بر روي كره خاكي بدون يك اخالق جهاني ادامه نخواهد يافت چون 
ايشان اعتقاد دارند كه اگر ما حقيقت مشتركات و تفاوت هاى ميان اديان را مورد مطالعه قرار 
بدهيم، متوجه مى شويم كه اديان در توسعه اخالق و معنويت با هم مشترك هستند. ولي در 

حوزه الهيات و شريعت،گاه اديان با هم تفاوت هايي دارند. 
ــتند، گاه داراي نگاه متفاوت  ــيار نزديكي هس حتى اديان توحيدى كه داراي ويژه گي هاي بس
ــريعت يهوديت  ــالمى كه مكمل و تكميل كننده آموزه هاي الهي در  ش ــريعت اس ــتند. ش هس
ــالم مطالعه مى كنيد، از  ــت. آموزه هايي را كه در يهوديت ،مسحيت وي ا اس ــيحيت اس و مس
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ــتند. سرجمع آنچه اديان ابراهيمي در خصوص صلح مي انديشند صرف  همديگر متفاوت هس
ــت بين مسلمانان، يهويان  ــت كه در نشس نظر از پاره اي از تفاوت هاي جزئي آن بيانيه اي اس
ــت آمد و به بيانيه گفتگوهاي وين معروف  ــيحيان پس از يك دهه گفتگوي ديني به دس و مس
ــخنان  ــه ده اصل تحقق صلح در جهان را بيان مي دارد كه با بيان آنها به س ــد .اين بياني گردي

خود پايان مي دهم:
«1-صلح پايدار جهانى بدون عدالت و عدالت بدون صلح قابل تحقق نيست.

ــنگى در آن وجود دارد،تحقق پيدا  ــى كه نابرابرى،فقر و گرس ــح پايدار جهانى در جهان 2-صل
نمى كند.

3-هيچ صلحى بدون رد مطلق خشونت قابل تحقق نيست.
ــناختن حرمت درونى و ذاتى همه ى انسان ها  ــميت ش 4-هيچ صلحى در جهان بدون به رس

تضمين نمى شود.
ــميت  ــت مگر اينكه بنياد هاي كثرت گرائي اجتماعي به رس 5-هيچ صلحى در دنيا پايدار نيس

شناخته شود.
ــركت كننده  ــد بدين منظور اتفاق بيافتد كه آگاهى افراد ش ــل گفتگو در بين اديان باي 6-اص
ــريت عمق پيدا بكند نه اينكه حقيقت  ــان براى حل مشكالت بش در گفتگو درباره مسئوليتش

مشخص شود.
ــالمت آميز نزاع ها و جلوگيرى از نزاع هاى آينده محقق  7-هيچ صلحى پايدار بدون حل مس

نمى شود.
8-صلح پايدار بوجود نمى آيد مگر با آموزش براساس ارزش هاى متعالى انساني و ديني. 

ــاني  ــاحت هاى زندگى انس ــچ صلح پايدارى بوجود نمى آيد مگر اينكه زنان در همه س 9-هي
حقوق مساوى داشته و در آن حضور يابند.

ــته حقوق اقليت ها به  ــود نمى آيد،مگر اينكه به صورت شايس ــچ صلح پايدارى بوج  10- هي
رسميت شناخته شود».

ــه اعالم آن اصولي  ــي ندارند بلك ــن محورهاي ده گانه، از برخي جهات جنبه تاسيس ــه اي البت
ــي كه براي  ــتند كه االن هم وجود دارند ولي در مورد برخي جنبه هاي آن به ويژه نقش هس
انسان و كرامت او قائل شده اند، آموزه هاي اديان توحيدي را تجميع نموده اند. اما الزاماً فرايند 

تعريف و جستجوي صلح جهاني، بر مدار اين اصول و آموزه ها نمي چرخد.





چكيده
ــت تاكنون مورد توجه  ــرى از آغاز خلق ــه بش ــت به عنوان يكى از بنيادى ترين مفاهيم انديش عدال
ــتمر هميشه انسان ها  ــرى بوده و آنها در دعوتى مس تمامى پيامبران و مصلحان و خيرخواهان بش
ــه  ــتا اگر به تاريخ بنگريم خواهيم ديد ريش را به عدالت و صلح توامان دعوت نموده اند. در اين راس
ــته  ــم و بى عدالتى بوده كه عده اى بر عده اى ديگر روا داش ــگ ها و ناامنى ها را در ظل ــه جن هم
ــالم به عنوان آخرين دين توحيدى براى تامين امنيت روانى و اجتماعى افراد بشر،  اند. لذا دين اس
ــته است و از آنجا كه عدالت داراى ابعاد  ــط دانس يكى از مهمترين اهداف خود را تحقق عدل و قس
ــت شايد بتوان يكى از مهمترين و ملموس ترين جنبه هاى آن را عدالت  و جنبه هاى گوناگون اس
ــگرف بر ساير روابط بشرى و در نهايت بر ايجاد صلح و امنيت جامعه  ــت كه تاثير ش اقتصادى دانس

انسانى خواهد داشت. 
ــده با ديد تحليلى و نقادانه در يك مسير تاريخى، تحقق عدالت به طور كلى  ــعى ش در اين مقاله س
ــالمى  ــى قرار گرفته و با ديدگاه اس و عدالت اقتصادى به طور خاص در مكاتب مختلف مورد بررس
ــود و در پايان تاثير عميق و پايدار عدالت به طور كلى و عدالت اقتصادى به طور خاص  ــه ش مقايس

بر صلح جهانى بر اساس اصول و مبانى اسالمى تشريح و تحليل شود. 
چكيده:وا  ژگان كليدي: عدالت، عدالت اقتصادي، صلح جهانى، اسالم، قرآن كريم.

گفتار چهارم
عدالت اقتصادى و صلح جهانى از نگاه اسالم

� سيروس منصورى
�  ميمنت عابديني بلترك

� جمال نيلى 
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مقدمه
ــوف ومصلحى را مى توان يافت كه از عدالت و صلح سخن به ميان نياورده  كمتر پيامبر، فيلس
ــانها را سرلوحه ى كار خود مى دانسته  ــد. پيامبران الهى تحقق و اقامه عدالت در بين انس باش
ــلنا رسال بالبينات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان  اند. چنانچه قرآن كريم مى فرمايد ”لقد ارس
ــتادگانمان را با دالئل روشن فرستاديم و همراه  ــط“ (حديد/25):همانا فرس ليقوم الناس بالقس
ــتاديم تا مردم را به عدالت قيام كنند. مسئله عدل و عدالت تا آنجا  ــان كتاب و ترازو فرس ايش
ــيعه] خود را عدليه ناميده و عدل را  ــده كه بعضى از فرقه هاى اسالمى[ش با اهميت قلمداد ش
ــمار آورده اند(مطهرى، 1385).  ــاير فرقه ها بش يكى از اصول اعتقادى و مايه امتياز خود از س
ــتين3 عدالت را از دغدغه هاى اصلى مباحث  ــوفانى چون افالطون1 و اكويناس2 و اگوس فيلس
خود به شمار آورده اند. به عنوان مثال افالطون ، اجراى عدالت را برترين هدف دولت مى داند 
ــك اصل عام در نظم و ترتيب و وحدت و قانونمندى  ــه نظر او عدالت، جامع همه فضايل و ي ب
ــت (عيوضلو، 1384) آگوستين عدالت و صلح را مى ستايد و هر دو را در ارتباط با يكديگر  اس
ــد (همان منبع ) الك4 نيز صلح و  ــهر خدا ممكن مى دان ــى داند اما تحقق آن را فقط در ش م
ــت كه محتواى آموزش و پرورش بايد آموزش صلح و  قانون را با اهميت مى داند و معتقد اس
ــاى مختلفى دارد كه عدالت اقتصادى از محورى  ــد(گوتگ، 1386). عدالت جنبه ه قانون باش

ترى مسئله در اين زمينه مى  باشد. 

عدالت
عدالت از مبنايى ترين مسائل در حوزه هاى مختلف معرفتى مى باشد كه هنوز بعد از گذشت 
قرن ها بحث راجع به آن و ارتباط با موضوعات مختلفى در حوزه اخالق، فلسفه، حقوق، اقتصاد 
1- Plato

2- Aquinas

3- Augustin

4- Locke
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ــت. از عدل و عدالت  ــده اس وتعليم و تربيت. . . هنوز اجماع كاملى در رايطه با آن حاصل نش
ــر و كار داشتن عدالت با  ــود و يكى از داليل اين موضوع نيز س معانى مختلفى متداعى مى ش
مسائل ارزشى مى باشد. واژه عدالت1در زبان يونانى معادل كلمه "dike“ به معناى راه، جاده و 
صراط است. اين كلمه در فارسى به حق و عدالت ترجمه شده است(ناظر زاده كرمانى، 1376). 
ــى نبوده و با دو مفهوم“  ــت اين مفهوم در ابتدا داراى بار اخالقى و ارزش ــخص اس چنانچه مش
وضعيت طبيعى“ و“ مشى، آداب و سلوكى كه معموال هر طبقه ى خاص برمى گزينند“ تفسير 
ــعه ى جامعه ى يونانى به ”انتظارى كه از يك فرد مى رود“ تغيير  ــد و به مرور با توس مى ش
يافت و به معناى منشهاى اجتماعى اطالق شد كه از لحاظ اخالقى درست به شمار مى رفت. 

بدين شكل اين مفهوم از«راه» به« راه راست و درست» تغييرمفهوم داد. 
ــر احترام به حقوق ديگران و دادن  ــت اگر از جهت اجتماعى مورد توجه قرار گيرد دال ب عدال
حق هر صاحب حقى است. اما موضوع عدالت اقتصادى2 نه تنها بخش اعظم عدالت در جامعه 
ــود  ــته ش را در بر مى گيرد بلكه حتى مى تواند به مثابه تمام جوانب عدالت اجتماعى نگريس

(عيوضلو، 1383). 
ــته هاى متعارض وجود دارد و قاعده  ــت كه خواس ــئله عدالت اقتصادى زمانى مطرح اس مس
ــازگارى  ــته هاى متفاوت را فراهم مى كند. س ــازگارى ميان خواس ــت اقتصادى امكان س عدال
ــته هاى متعارض اقتصادى در هر جامعه اى بر اساس توافق عمومى و قراردادهاى  ميان خواس

اجتماعى در حوزه اقتصادى ميسر است. (عيوضلو ، 1383)

تحقق عدالت در مكاتب اقتصادى
ــدركاران نظام هاى اقتصادى و  ــت ان ــتمداران و دس تحقق عدالت از دغدغه هاى اصلى سياس
ــت اما نكته اينجاست كه هر گروهى و هر مكتبى راه رسيدن به عدالت اقتصادى  اجتماعى اس
ــب اقتصادى مى توان  ــى ترين مكات ــكل خاصى عملى مى  داند. از اساس ــق آن را به ش و تحق

ماركسيسم، سرمايه دارى و اسالم را نام برد . 

عدالت اقتصادى در مكتب ماركسيسم
ــراغ ديدگاههاى ماركس  ــم3 بهتر از هر چيز اين است كه س ــناخت ديدگاه ماركسيس براى ش
1- justice

2- Economical justice

3- Marxism
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ــرمايه دارى با توجه به لزوم ديالكتيك و در  ــتم اقتصاد س ــت :سيس برويم. ماركس1 معتقد اس
ــم را كه نقطه ى  ــتم سوسياليس ــت ، سيس ــه ى تضاد هايى كه در درون آن موجود اس نتيج
ــتدالل مي كند كه ضبط قيمت مازاد اجناس از  ــت بوجود مى آورد. و اين طور اس مقابل آن اس
ــرايط اقتصادى خاصى را موجب مى شود كه سرمايه دارى  ــرمايه دار، ايجاد ش طرف طبقه س
ــير مى كند. ابتدا توليد محصول به مقدار زياد و دوم اينكه انحصار در اين  را ناگريز به دو مس
زمينه منجر به تمركز ثروت و تجمع سرمايه در دست عده معدودى مى شود، و بالطبع جامعه 
ــود. يعنى شكاف روز به روز بين اين دو دسته  ــرمايه دار و كارگر تقسيم مى ش به طبقه ى س
ــود. اين وضع منجر به انقالب مى شود كه در آن سرمايه دار خلع يد و تصرف  ــكارتر مى ش آش
ــرون آمده و به جامعه تعلق مى  ــت عده معدودى بي ــوال صورت مى گيرد و محصول از دس ام
گيرد(طاهرى، 1383). ماركس معتقد است كه كاپيتاليسم در جامعه ى بشرى به خودى خود 
ــوم به كارگر، و عده افراد اين طبقه بخودى  ــت موس اين خاصيت را دارد كه خالق طبقه اى اس
خود در حال افزايش است. يعنى هر چه كاپيتاليسم رو به نمو گزارده و حوزه عمل آن وسيع 
تر شود، بر تعداد طبقه ى كارگر نيز افزوده مى شود. از آنجايى كه اين طبقه براى دفاع از خود 
ــكل شدن ندارد، لذا جنبش اين طبقه  ــلحه و قدرتى به جز متش و احقاق حقوق خود هيچ اس
ــكيالت منظم در ميان توده هاى كارگر اقدام  ــود كه به ايجاد تش در صورتى موثر واقع مى ش
ــتقرار عدالت اقتصادى  ــه طور كلى ماركس راه حل عملى براى اس ــازارگاد، 1359) ب نمايند(پ
ــتن مالكيت خصوصى مى دانست(شوارزمنتل 1927) بدين منوال ماركس و  را از ميان برداش
ــتوار است كه پايان كاپيتاليسم و سرمايه دارى زوال و به  ــتى بر اين عقيده اس ديدگاه ماركيس
جاى آن ماركسيسم حكم فرما خواهد شد و عدالت اقتصادى از اين راه و با توزيع آن در جامعه 

متحقق خواهد شد. 

عدالت اقتصادى درمكتب سرمايه دارى
طبق ديدگاه سرمايه دارى و با توجه به اصاللت فرد به عنوان يك اصل اوليه، تعريف عدالت در 
ــد. لذا عدالت در راديكالترين  اين مكتب تعريفى فرد گرايانه و بر محور منفعت فردى مى باش
ــام 3، عدالت به معنى  ــردمدار آن ، جرمى بنت ــب آن يعنى"اصالت فايده ها2" و س ــرده مكت خ
شرايطى است كه تحت آن مجموع فايده و مطلوبيت تك تك افراد جامعه حد اكثر مى شود. 
1-Marx

2- Utilitarism

3-J Bentham
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با توجه به اين تعريف از عدالت، تناقضات و مناقشات مكتبى در بيان رابطه عدالت و آزادى در 
اين مكتب باال مى گيرد. و لذا تز آزادى تحت اين بيان از عدالت، دچار آنتى تزى مى شود كه 

شايد قرنهاست مكتب سرمايه دارى از پس آن بر نيامده است. 
ــرمايه دارى مى توان نوزيك، راولز و هايك نام  از نظريه پردازان عدالت اقتصادى در اقتصاد س
برد. به عنوان مثال هايك معتقد است كه مالكيت شرط الزم براى عدالت است و مفهوم عدالت 
بايد از فرهنگ سياسى حذف شود. هايك معتقد است عدالت اجتماعى (عدالت اقتصادى)، در 
ــت از كنترل نظم اقتصادى و تنظيم ارادى توزيع ثروت، به منظور فائق آمدن  حقيقت عبارتس
ــى از نظم بازار و چنين اقدامى به معنى تنظيم فعاليت هاى اعضاى  بر نابرابرى اقتصادى ناش
ــود - و  ــيدن به نوع معينى از توزيع - كه روايتى عادالنه تلقى مى ش جامعه براى تحقق بخش
ــازمان است. (غنى نژاد، 1376). همچنين راولزمعتقد  به عبارت صحيح تر، تبديل جامعه به س

است كه عدالت آن چيزى است كه اشخاص آزاد و برابر، بر سر آن توافق كنند

عدالت اقتصادى در مكتب اسالم 
ــت ضعفا، يعنى كسانى كه از  ــاخته ى دس ــت عدالت س بر خالف نظر گالوكن1 كه معتقد اس
ــت پس قانون زاده ناتوانان است كه خود را در زير آن از گزند  ــتند ، اس ارتكاب ظلم ناتوان هس
ــاخته ى دست  ــالم س اقويا محفوظ مى كنند (به نقل از عيوضلو، 1384)عدالت مورد نظر اس

ضعفا نيست. 
ــت و ايده  ــهر زمينى عملى اس ــه تحقق آن در جامعه و ش ــت ك ــى اصلى عدالت آن اس ويژگ
ــد(عيوضلو، 1383) و بر خالف ديدگاه  ــهر خدا جامه ى عمل بپوش ــت كه فقط در ش الى نيس
ــدن  ــتين كه عدالت را در ذيل امكان تحقق جامعه ى بهتر دنبال مى كند و با منتفى ش آگوس
شهر خدا تحقق عدالت را نيز منتفى مى داند و بر منحط بودن سرست آدمى از هبوط آدم به 
بعد پا فشارى مى كند (فاستر، 1362)، اسالم تحقق عدالت را در جامعه عملى مى داند وهدف 
ــط بيان مى كند ”لقد ارسلنا رسال بالبيبات و انزلنا معهم  ــتادن پيامبران را اقامه ى قس از فرس
ــن  ــتادگانمان را با دالئل روش ــط“ (حديد/25)همانا فرس الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقس

فرستاديم و همراه ايشان كتاب و ترازو فرستاديم تا مردم را به عدالت قيام كنند. 
ــاس نگرش اسالمى مسئله عدالت اقتصادى در چارچوب حقوق بايسته مربوط به افراد و  بر اس
اموال مطرح مى شود و لذا تعيين حق مردم در اموال مشترك، اموال خصوصى و در مبادالت، 

1- Glaucon
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ــالمى موضوع بحث  ــوال، و همچنين ، تعيين حق خود مال در چارچوب موازين اس ــال ام انتق
ــب نظام  ــت(عيوضلو، 1384). به طور كلى - كس ــالمى اس ــت اقتصادى در جامعه ى اس عدال
ــد در افراد را به دليل  ــتعدادها، نابرابرى درآم ــالمى با پذيرش نابرابرى افراد، تفاوت در اس اس
ــت ها برابر سازى بدون توجه به نابرابرى  اين گونه تفاوت ها عادالنه مى پندارد. هرگونه سياس
ــانى جغرافيا، خود  ــمارد. نابرابرى طبيعى و غير يكس ذاتى را غير عادالنه و غير منصفانه مى ش
ــا نابرابرى طبيعى موثر ولى  ــد همانند نابرابرى افراد گردد، ام ــت باعث تفاوت درآم ممكن اس

تعين كننده نيست. 
ـ تفاوت در شايستگى و آزادى در كسب آن، انگيزه ها را زياد مى كند اگر تحقق نياز متفاوت 
ــتقل از  ــود، از يك توزيع نابرابر مبتنى بر انگيزه كه مس به عنوان يك امر خير در نظر گرفته ش
نيازها باشد دفاع شود، دفاع منطقى است. از مورد ديگر اگر نيازهاى نسبى افراد متفاوت باشد 
ــائى شده توصيه شود به نظر مى رسد كه  ــاس تفاوت نيازهاى شناس و يك توزيع نابرابر بر اس

دفاع از اين موضوع خود مبتنى بر دالئل توزيعى باشد. 
ــانى  ــتر را به كس ــتگى، منتهى به نظام مزيت مى گردد كه درآمد بيش ـ نظام مبتنى بر شايس
كه داراى استعداد هاى طبيعى هستند مى دهد و مبلغ كمتر را به كسانى مى دهد كه بدون 
ــتند. افرادى كه دچار نقض ژنتيكى هستند، قادر به كسب درآمد بر اساس نظام  ــتعداد هس اس
ــاس نظام مبتنى بر نيازها حمايت شوند.  ــتند بايد توسط دولت اسالمى بر اس ــتگى نيس شايس

بدين منوال در نظام اسالمى :
الف: با پذيرش نابرابرى افراد، تقدم را به نظام مبتنى بر شايستگى مى دهد تا نظام بر مزيت

ــر تقدم نظام مزيت بر نظام  ــاص (نقص غير اجتماعى) ذاتى، راى افراد نابراب ــرايط خ ب: در ش
شايستگى اولويت دارد. 

- در نظام اسالمى در اجتماع بايد برابرى فرصت هاى منصفانه پديد آيد. در اجتماع تقدم نظام 
مبتنى بر مزيت بر نظام مبتنى بر عدالت و فرصت منصفانه ظالمانه است. 

ـ ماليات اسالمى ابزارى است كه عناصر با نظام شايستگى مى پردازند تا عناصر با نظام مزيت 
ــوند تا نابرابرى  ــكين و فقير) ، حمايت ش كه ذاتاً بايد مورد حمايت قرار گيرند (مانند افراد مس
ــت كه با خود  ــالمى در اين فرايند ماليات عبادى اس ــاه در اجتماع كاهش يابد. ماليات اس رف

هيچگونه آثار سوء و منفى و زيان مرده يا بار اضافى پديد نمى آورد. 
ــرايط، نابرابرى افراد خود باعث نابرابرى درآمدها  - در نابرابرى افراد و تلفيق آن با نابرابرى ش
مى گردد، اما نابرابرى در فرصت منصفانه جامعه يا تقدم نظام مبتنى بر مزيت به نظام مبتنى 
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ــارى، نابرابرى و تبعيضى  ــد. و ويژگى عمده اين جامعه انحص ــتگى جامعه را نمى ش بر شايس
است. 

ــتعدادها، نابرابرى در  ــى از نابرابرى افراد و اس از جمله نتايج اين جامعه نابرابرى در درآمد ناش
شرايط منصفانه، نابرابرى رفاه و تشكيل طبقات اجتماعى مى شود. از جمله مهمترين مشخصه 
اين نظام توزيع درآمد تكاثرى است كه قرآن كريم ويژگى نظام غناى تكاثرى را نظام فرعونى 

مى شمارد. 
ـ در اين ويژگى از نظام ماليات اسالمى كه ابزار عبادى است قادر به حل تبعيضى و انحصار و 
ــتثمار نيست انتظار اينكه سياست اقتصادى در اين مدل بتواند با ابزار سياست مالى اصالح  اس

شود، بيهوده است. 
ــه  ــت كه عدالت اجتماعى و اقتصادى در طول تاريخ هميش ــه بايد به اين نكته توجه داش البت
ــى كه بتواند كل جامعه  ــت. اصوالعدالت نهايى و كل ــبى و فراگيرمطرح بوده اس به صورت نس
ــط در زمان ظهور امام مهدى1 (عج)تحقق خواهد  ــرى را با تمام ابعاد آن در برگيرد، فق ى بش
ــى در عصر حاضر با بينش عميق و الهى  ــس حكومت دين يافت؛چنانكه حضرت امام (ره)موس
ــود: «. . . اجراى  ــان نقل مى ش ــن ختام نظر ايش خويش بر آن تاكيد فرموده اند كه براى حس
ــى و كامل با ظهور امام زمان خواهد بود. براى اينكه يك همچو كار بزرگى كه در  ــت نهاي عدال
ــود در تمام بشر نبوده كسى، اال مهدى موعود(عج). .  تمام دنيا عدالت به معناى واقعى اجرا ش
ــان هم اين بود كه  ــر هر يك از انبيا كه آمدند براى اجراى عدالت آمدند و مقصودش . براى بش
ــى كه به اين معنى موفق  ــدند. . . آن كس اجراى عدالت را در همه عالم بكنند، لكن موفق نش
ــانيت،  ــد و عدالت را در تمام دنيا اجرا خواهد كرد، آن هم عدالت در تمام مراتب انس خواهد ش
ــت. حضرت مهدى(عج)اين معنا را اجرا خواهد كرد و در تمام عالم زمين پر از  مهدى (عج) اس
عدل و داد خواهد كرد به همه مراتب عدالت، به همه مراتب دادخواهى. وقتى ايشان ظهور كند 
تمام بشر را از انحطاط بيرون خواهد آورد و تمام كجى ها را راست خواهد كرد(نقل از ندايى، 
ــاختن حكومتى  1382). اما دليلى وجود ندارد كه ما دنبال عدالت نرويم يكى از اين كارها س
ــخصى عادل در راس اين حكومت است و از  ــرايط تحقق آن بودن ش ــت و يكى از ش عادل اس

ديگر كارها ساختن قوانين اقتصادى عدالت محور است . 

1- در اغلب اديان و مذاهب الهى اعتقاد بر وجود يك مصلح كه در آخرالزمان جهان را پر از عدل و داد مى كند وجود دارد و تنها 
در كيفيت ظهور آن اختالف نظروجود دارد. 
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صلح جهانى
ــر مى گذارد كه هنوز با  ــت س ــت ويكم را پش ــرايطى دهه اول قرن بيس جامعه جهانى در ش
ــتيابى به صلح1 ، عدالت اقتصادى و امنيت انسانى روبه روست.  ــهاى جدى در زمينه دس چالش
ــى در صحنه بين المللى است ديگر  در مطالعات جديد مراد از صلح كه يكى از هدفهاى اساس
ــان  ــد، بلكه به معناى هماهنگى در فعاليتهاى انس به معناى نبود جنگ (صلح منفى) نمى باش
ــالمت آميز و  ــتى مس ــد(فوجى كان، 2003). حالتى كه در آن، همزيس يا صلح مثبت مى باش
ــمندترين و اصولى ترين نيازهاى بشرى است كه در سايه  ــرافتمندانه رواج دارد وجزوءارزش ش
ــرد و آدميان بجاى درگيرى واختالفات،  ــر مى ب ــى اجتماعى در تعادل و توازن به س آن، زندگ
توان خود را جهت تامين زندگى مناسب بكار مى گيرند. بعبارتى ديگر منظور از صلح، سازش، 
ــتالم نيست بلكه وجود روابط عادى، طبيعى و آرام بين افراد و كشورها مى باشد  ــليم يا اس تس
بطورى كه بتوان آن را همزيستى مسالمت آميز، شرافتمندانه و دوستانه تعريف نمود (بزرنونى، 

 .(1384
امروزه همزيستى مسالمت آميز يك حق و تكليف است و ترويج فرهنگ جهانى عدم خشونت، 
صلح و برابرى اولويت دارد(توحيدى، 1380). چيزى كه نياز است گسترش يك ديدگاه جديد 
و يك حس همدردى بين فرهنگهاى مختلف مى باشد و الزم است فعاليتهايى برعليه نابرابريها، 
تبعيضات در سراسر جهان صورت بگيرد (راكس، 2004). به عقيده توحيدى(1380به نقل از 
رضايى، 1387) آموزش صلح بايد از اذهان آغاز شود. بدين ترتيب صلحى كه برمبناى ترتيبات 
ــى، پايدار و صميمانه  ــت مى آيد نمى تواند حمايت همگان ــى و اقتصادى حكومت بدس سياس
ملت ها را جلب نمايد. اگر خواهان صلح پايدار باشيم چنين صلحى بايد ، بر مبناى همبستگى 
فكرى، عملى و اخالقى كل بشر بنا شود. دربيانيه سازمان ملل متحد نيز آمده است:« فرهنگ 
ــامل احترام به حقوق  ــازمان ملل متحد ش ــور س ــده در منش صلح بر مبناى اصول گنجانده ش
ــعه، آموزش براى صلح، آزادى مبادله ى اطالعات  ــى، و برابرى، گسترش توس ــر، دموكراس بش
ــت، بگونه اى كه يك رويكردتلفيقى براى رفع خشونت  ــتوار اس ــاركت وسيع تر زنان اس ومش
ــودن موقعيت صلح و تثبيت آن فراهم آيد» (به نقل  ــارض وتالش هدفمند براى فراهم نم وتع

ازمحسن پور، 1385). 
يونسكو (1387) به عنوان نهاد تربيتى، علمى و فرهنگى ملل متحد براى رويارويى با چالشهايى 
ــتيابى به صلح، عدالت اجتماعى و امنيت انسانى راهبردهايى اتخاذ كرده است و  در زمينه دس
1- peace



عدالت اقتصادى و  صلح جهانى از نگاه اسالم/ 71 

ــده، آورده است كه اين سازمان بايد  ــنامه اش كه در سال 1945 تصويب ش در بند اول اساس
ــوزش، علوم و فرهنگ همكارى  ــانى تالش كرده و از طريق آم ــتقرار صلح و امنيت انس در اس
ــانها و آزادى هاى بنيادى  بين ملت ها را در جهت احترام جهانى به عدالت، قانون، حقوق انس
ــف نيز آموزش  ــيت، زبان يا مذهب تحكيم نمايد. يونيس ــراى همه بدون توجه به نژاد، جنس ب
ــت: " فعاليتى است كه دانش، مهارت، ارزشها و نگرشهاى الزم  صلح را چنين تعريف كرده اس
براى تغيير رفتار كودكان، جوانان و بزرگساالن را براى اجتناب از ايجاد تعارض، حل مسالمت 
ــترش شرايط اجتماعى براى ظهور صلح فراهم مى آورد و ممكن است اين  آميز تعارض و گس
ــى ملى يا بين المللى رخ دهد" (به  ــطوح ميان فردى، درون فردى، ميان گروه فعاليتها در س

نقل ازمحسن پور، 1385). 
ــالوده آزادى، عدالت و صلح جهانى  ــور سازمان ملل متحد، ش ــده در منش طبق اصول اعالم ش
همانا به رسميت شناختن منزلت ذاتى و حقوق مساوى و غير قابل انكار همه اعضاى خانواده 
ــر، كشورهاموظف به  ــش اعالميه جهانى حقوق بش ــت. دربند دوم ماده بيست وش ــرى اس بش

آموزش صلح شده اند
همچنين بايد فعاليت هاى سازمان ملل متحد، را در حفظ صلح گسترش دهند. اعالميه اصول 
ــط كنفرانس عمومى يونسكو در سال1995 به تصويب رسيد، در ماده يك خود  مدارا كه توس
ــانها حق زندگى در صلح را دارا بوده و اين حق تا زنده هستند  در بند اول اعالم مى دارد" انس
ــاعد، 1383). مردم بايد به تدريج بدون از دست دادن  ــد" (به نقل ازس ــته باش بايد وجود داش
ــهروندان جامعه  ــداوم نقش خود در زندگى ملى و جامعه محلى به ش ــت خود، در كنار ت اصال
ــن است كه اميد برخى از مردم را درباره  ــوند. جهان معاصر اغلب دنيايى خش جهانى تبديل ش

پيشرفت انسان به ياس تبديل مي كند. 
ــتگى هاى خود و گروههاى وابسته به خود  مردم ذاتا تمايل دارند درباره توانمندى ها و شايس
بزرگ نمايى كنند و تعصب به ديگران را در ذهن بپرورانند. بعالوه امروزه رقابت در درون ملتها 
ــده است و به روحيه رقابت و موفقيت  ــورها از خصيصه هاى فعاليتهاى اقتصادى ش و بين كش
فردى اولويت مى دهند ولى چنين رقابتى اكنون به جنگ اقتصادى ظالمانه و ايجاد تنش بين 
ــده و رقابت هاى تاريخى را  ــت و اين امر باعث تقسيم كشورها ش ــده اس فقير و غنى منجر ش
شدت مى بخشد ولى با اين حال الزم است تعليم و تربيت براى مواجهه با چنين وقايعى خود 
باعث بروز انديشه رقابت و چشمى در بين دانش آموزان نشود. وظيفه تعليم وتربيت از يك سو 
آموزش تفاوتهاى نژادهاى مختلف بشر و در عين حال آگاهى از شباهتهاى بين آنها و رابطه ى 
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نموده و اين موارد را به كودكان بياموزند (همان منبع). 
ــه عنوان يكى از مهم  ــتن ب ــده از تنش و تضاد مفهوم يادگيرى براى باهم زيس ــان آكن در جه
ترين موضوعات در تعليم و تربيت و نيز به عنوان پيش زمينه اى براى برقرارى صلح پيشنهاد 
ــتن به دليل جهانى شدن و رشد وابستگى متقابل، كه از  ــده است. يادگيرى براى باهم زيس ش
ــت، از هر زمان ديگرى بيش ترى ضرورت دارد. با  ــت ويكم اس ــته قرن بيس ويژگى هاى برجس
يادگيرى براى با هم زيستن مى توان افراد را به اعضاى قابل و شايسته جامعه محلى_ جهانى 
ــوليت آموزش صلح  ــى، از مس تبديل نمود. به عقيده جينگ لين(2007) اگر نظامهاى آموزش
ــت شاهد توقف،  ــهروندان صلح جو اجتناب ورزند، ما به هيچ عنوان نخواهيم توانس و تربيت ش
ــانها و نابودى زندگى ديگران  ــا كه عاملى براى نابود كردن نژاد انس ــونت و جنگه افزايش خش
ــيم. بچه ها بايد بگونه اى تربيت شوند كه خودشان را جزئى از يك  ــد، باش روى زمين مى باش
خانواده بزرگ كه با همديگر روى يك سياره زندگى مى كنند بدانند. در همين رابطه يادگيرى 
زبانهاى ديگر و ارائه داستانهايى از ساير فرهنگها، آگاهى يافتن از دهكده جهانى همه مى تواند 

به چنين تصورى از زندگى نقش موثرى داشته باشد. 

تاثيرعدالت اقتصادى بر صلح پايدار1؟
ــى از زوال اقتصاد ساده و سالم جوامع ابتدايى و ناگزيرى آنها  به عقيده ى افالطون جنگ ناش
ــت . يك كشور يا حكومت وقتى كه در مسير  ــل به زور در برآوردن نيازهاى خويش اس از توس
ــت عاجز مى ماند  ــالت افتاد، از تامين كليه ى آن چيزهايى كه براى رفع نيازها الزم اس تجم
ــوفان  و بنابراين ناچار مى گردد كه به خاك ديگران حمله كند(طاهرى، 1383). ازميان فيلس
شايد آگوستين نخستين فيلسوفى باشد كه انديشه صلح جهانى را مطرح كرده است آگوستين 
ــان مطيع  ــتند –زيرا همه ش ــى كه همه ى جهانيان تابع و مطيع آن هس ــه يك نظام جهان ب
ــتگى به همين نظام  ــت و انديشه ى صلح جهانى وى بس ــتند –قائل اس آفريدگارى يكتا هس
ــى كه چنان  ــتين مفهومش كه دامنه آن آرامش جهانگير دارد. از اين قرار صلح در نظر آگوس
پهن و گسترده شود كه سرتاسر جهان را فرا گيرد. از آنجا كه خداوند انسان را مامور كرده كه 
همسايه اش را مثل خويش دوست بدارد، پس به ناچارا عين اين محبت را نسبت به زن ها و 
ــبت به تمام آفريدگان ديگر خدا نيز بايد داشته  بچه ها و ديگر اعضاى خانواده و همچنين نس

1-Steady peace
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باشد. به اين ترتيب چنين بنده اى در جوار صلح و آرامش و در عين سازگارى با تمام جهانيان 
به سر خواهد برد(طاهرى، 1383

استاد مطهرى نيز مى فرمايد:چون منشا نا امنيها و ...  بى عدالتى هاست، وقتى عدالت برقرار 
ــود [چون]فطرت بشر فطرت عدالت است، دليل ندارد كه ناامنى [و جنگ]وجود داشته  مى ش
ــد(مطهرى، 1380). بى عدالتى هاى اقتصادى است كه باعث خونريزى ها مى شود. علت  باش
ــا برپايى عدالت  ــت، كه مى توان ب ــن المللى ظلم و بى عدالتى بوده اس ــب جنگ هاى بي اغل

اقتصادى آرامشى به اين جهان آشفته داد. 

نتيجه گيرى
عدالت بويژه عدالت اقتصادى و صلح از آرمانهاى بشريت بوده و هست و خواهد بود و از اصلى 
ــى توان از افرادى كه به  ــت. از طرف ديگر نم ــن اهداف بعثت پيامبران نيز چنين بوده اس تري
ــتى را  ــود، انتظار صلح و دوس ــتحقه ى آنها به آنها داده نمى ش ــود و حق مس آنها ظلم مى ش
ــت. هرچند كه  ــت. يكى از اصلى ترين علت هاى نا آرامى ها در دنيا بى عدالتى بوده اس داش
ــلمانان عدالت نهايى و همه جانبه تنها از طرف مهدى موعود(عج)صورت  حد اقل براى ما مس
خواهد گرفت ولى دستوراتى وجود دارد كه مى توان از آن طريق به سمت و سوى جامعه اى 
ــر براى بشريت گام نهاد. يكى از اين دستورات  ــى بيش عدالت محور و بالتبع آن، صلح و آرامش
ــد. اين حرف  ــه، عدل و داد را به پا دارد، مى باش ــت عادل كه بتواند در جامع ــاختن حكوم س
ــود. افالطون جنگ را نتيجه ى بى تدبيرى  ــوفى چون افالطون نيز يافت مى ش در گفتار فيلس
سياستمداران مى داند و معتقد است كه زمانى بين دولت ها صلح و آرامش از بين مى رود كه 

حاكمانى عادل و خرد مند بر آنها حكمرانى نكند(طاهرى ، 1383)
بدين منوال دولت ها و موسسات بين المللى براى ايجاد صلحى پايدار و جهانشمول و كاهش 
نابرابرى ها و ناامنى ها مى بايست با تجديد نظر در اصول مادى خود به مبانى اصيل و فطرى 
معنوى برگشته و با اين چشم انداز عدالت را از ديگاه هاى انسانى و اخالقى معنى كنند تا ضمن 
ــرى كنند و خود را نيز در مقابل  ــترش فقر و فالكت افراد جامعه جلو گي ــن امنيت از گس تامي
ــايد مهمترين  ــات گرفته از نظام نا عادالنه كنونى مصون نگه دارند, و ش ــيبهاى جهانى نش آس
شاهد اين مدعى كمترين آسيب و زيان بانك ها و موسسات اسالمى در بحران اقتصادى اخير 
ــد چيزى كه كارشناسان و حتى رئيس جمهور اندونزى در پنجمين كنفرانس بين المللى  باش

بانك دارى اسالمى بر آن اذعان داشتند. 
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چكيده
با بسط نظريه هاى عدالت در سطح بين الملل، امروزه در حقوق داخلى نيز مرزهاى عدالت و انصاف 
به شدت آشفته شده است. درهم ريختگى اين مبانى و منابع عدالت ورزى در دو سطح ملى و بين 
ــت. بنيان نوشتار حاضر مبتنى بر همين  المللى، تنها با پناه بردن به قوانين طبيعى قابل درمان اس
تحليل است. قوانين طبيعى به مثابه مبانى اوليه حقوق و عدالت، سامان بخش نوعى رويكرد نوين 
ــطح جهانى هستند كه به مدد آن مى توان از صلح پايدارى سخن گفت كه مبتنى بر عدالت  در س
ــت. بنابراين مقاله حاضر با اين مفروض كه قوانين طبيعى سنگ بناى وصول به عدالت هستند،  اس
بر محور اين فرضيه شكل گرفته كه « در دو سطح ملى و بين المللى بدون حكومت عدالت طبيعى 

دستيابى به صلح جهانى» ناممكن است. 
واژگان كليدى: عدالت، صلح، امنيت، حقوق بين الملل، قانون طبيعى، حقوق طبيعى، معنويت، نظم

گفتارپنجم
از عدالت طبيعى تا صلح جهانى

� دكتر محمد جواد جاويد 
� دكتر سميه سادات ميرى لواسانى



 /78

� مقدمه
ــخت نيست. بيشتر شاهدان نظام  فهم علل ناكارآمدى بنيانهاى وضعى صلح جهانى چندان س
ــتر  ــه دهه اخير خود به ناكامى صلح پايدار در جهان معاصر اقرار دارند. بيش بين الملل در س
ــمول نيازى به  ــه براى فهم ناامنى و بى عدالتى به مثابه دو نماد فقدان صلح جهانش ــرو ك از آن
ــت. به كرات مردم و  ــت بين الملل نيس ــص خاصى در حوزه هاى علمى حقوق يا سياس تخص
ــهروندان اين جهان كه به بهانه هاى مبارزه با جنگ طلبى هاى ابرقدرتها يا اعتراض دولتها  ش
ــليقه اى  ــاً در رد بنيان تعارض آلود نظام بين الملل و برخوردهاى س به حق وتوى آنها يا اساس
در مبارزه با خشونت و نمادهاى آن در جهان امروز، شكى براى هيچ انسان جوياى عدالت باقى 
ــاختار  ــت. س نمى گذارد كه صلح در عمل نه براى همگان، كه تنها براى برخى قابل تصور اس
جارى مملو از تعارضاتى است كه فى نفسه همچون باروتى با تنها يك جرقه آماده انفجار مى 
باشد. با وجود نابرابريها، بى اخالقيها و بى عدالتى ها، طبيعتاً سخن از صلح ماندگار چندان با 
ــترهاى ناسالم آيا امكان تحقق عملى صلحى فراگير را ممكن خواهد  معنا نخواهد بود. اين بس

ساخت ؟
ــخن از  براى وضعيت كنونى ما كه از صلح جهانى تصويرى جز وضع حاكم در ذهن نداريم، س
ــد. اما واقعيت آنست كه در وراى  ــاده به نظر نمى رس صلحى با عنوان صلح طبيعى چندان س
ــته و  ــى، بنيانهايى وجود دارد كه چه ما بدانها آگاهى داش ــى حاكم بر نظم جهان ــول وضع اص
ــت مى كنند و انكار و  ــويم، آنها بر ما حكوم ــم و چه جهل ورزيده و منكر آنها ش ــراف كني اعت
ــبت به ما تأثيرى ندارد. شناخت آنها اين امكان را به ما مى  ــلطه دائم آنان نس اعتراف ما بر س
دهد تا در مسير آنها حركت كنيم و از لرزش در امان باشيم. معرفت به اين قوانين كمك مى 
ــيم و ترميم كند، چراكه اين قوانين الجرم  ــر اصول خويش را درمطابقت با آنها ترس كند تا بش
ــتر  ــتار براى آنكه بى اعتبارى صلح وضعى را با وصفى كه مى دانيم بيش حاكمند. در اين نوش

روشن سازيم، به توضيح بنيانهاى صلح طبيعى مى پردازيم. 
ــمت اول اين مقاله، مباحث ناظر به صلح و عدالت در دنياى معاصر و روابط بين المللى  در قس
ــود تا ناكارآمدى آنها با ذكر داليل مشخص گردد. در  ــى قرار گرفته و سعى مى ش مورد بررس
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ــمت، ضمن تعريف و ذكر عناصر حقوق و عدالت طبيعى، به بيان  ــه قس ــمت دوم، طى س قس
ــان، يعنى همان صلح طبيعى  ــبت به مبانى وپايه هاى صلح در جه ــع عدالت طبيعى نس موض
ــه با نظريات رايج كنونى صلح و عدالت، اين برداشت از  ــد و اينكه در مقايس پرداخته خواهد ش

صلح چگونه مى تواند تأمين كننده صلح جهانى باشد.

صلح در نظام كنونى بين المللى 
صلح هرچند به معناى نظم و امنيت عمومى نيز هست، اغلب به معنايى مترادف با نبود جنگ يا 
نبود خشونت در نظر گرفته مى شود و اين معناى رايج از صلح در روابط بين المللى مى باشد.1 
ــت يا يك اختالف بروز كرده، بحث از  ــفانه  اغلب اوقات هنگامى كه جنگى درگرفته اس متأس
صلح پيش مى آيد. نمونه آن، منشور سازمان ملل متحد مى باشد كه در فضاى پس از جنگ 
جهانى دوم شكل گرفته و صلح را در معناى نبود جنگ به كار برده است2. پس مى بينيم كه 
ــود. هر نوع مداخله با  ــتعمال مى ش در صحنه بين المللى، به ندرت صلح در معناى عدالت اس
ــدف برقرارى صلح، بايد وضعيت پيش و پس از صلح را هم در نظر بگيرد، چرا كه وقوع يك  ه
جنگ در درجه اول، برخاسته از بى عدالتى در صحنه داخلى يا بين المللى است و ايجاد صلح 
ــد. در حاليكه در رويه هاى شوراى امنيت، مانند  ــت به وضعى عادالنه باش بايد همراه با بازگش
ــورها3، يا مداخالت بشردوستانه شورا در كشورها، كه  تحريم هاى اقتصادى يا نظامى عليه كش
ــورا با وجود جريان بى عدالتى به موقع اقدام  ــنى و هرزه گوين، ش در برخى موارد مانند بوس
نكرد، يا در برخى موارد عموماً به داليل نادرست و تمنيات سياسى كشورهاى عضو دايم شورا، 
مانند قضيه دارفور سودان و ارجاع رسيدگى به نقض حقوق بشر رييس جمهور آن كشور، عمر 
البشير، به ديوان كيفرى بين المللى، شوراى امنيت اقدام سياسى اتخاذ نمود، درحاليكه مبانى 
واقعى بروز جنگ در اين موارد و موارد مشابه، بى عدالتى در زمينه هاى (داخلى) اقتصادى و 
اجتماعى بوده است. درحقيقت، وجود وضعيت ناعادالنه در كشورها پيش زمينه بروز جنگ يا 

حالت عدم صلح و ناپايدارى در كشورها و در صحنه بين المللى مى باشد. 
به دليل همين نقص هاى موجود در مفهوم رايج از صلح بود كه كشورهاى عضو شوراى امنيت 
در سال 1992 از دبيركل سازمان ملل متحد خواستند كه در قالب گزارشى، برنامه هاى خود 
درباره اصالح وضعيت صلح بين المللى را ارايه دهد. اين كشورها نبود جنگ و اختالفات نظامى 

1- by David Cortright, Peace, A History of Movements and Ideas, Cambridge University Press, 2008, p. 6

2- مقدمه و ماده اول، منشور سازمان ملل متحد
3- مانند تحريم هاى شوراى امنيت عليه عراق پس از جنگ خليج فارس و تحريم ليبى پس از ماجراى الكربى
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را براى استقرار صلح و امنيت بين المللى كافى ندانسته و اعتقاد داشتند كه منابع غيرنظاميى 
ــتانه و محيط زيستى  نيز براى عدم ثبات وجود دارد: زمينه هاى اقتصادى، اجتماعى، بشردوس

نيز هست كه بايد به اين مسايل بيشتر توجه شود1.
ــت يا عدم تمايل دولتها در برقرارى يك دموكراسى حقيقى2، مى تواند   به عنوان نمونه، شكس
ــار اين مفهوم،  ــت كه در كن ــايد به همين علت اس ــد. ش ــه هاى نارضايتى باش ــى از زمين يك
ــته اند به منظور اصالح نواقص نظام بين المللى در  ــعى داش ــمندان روابط بين الملل س انديش
تأمين صلح، مفاهيم ديگرى را ابداع نمايند تا عدالت نيز تأمين شود. در اين راستا، آنها صلح را 
برابر با عدالت دانسته و برقرارى آن را عين عدالت دانسته اند3. اين مفهوم از صلح، صلح مثبت 
ــت كه صلح منفى به معناى نبود جنگ، و درواقع صلح ناعادالنه،  ( به معناى صلح عادالنه) اس

دربرابر آن قرار دارد. صلح واقعى حركت به سوى جهانى آزادتر و عادالنه تر است4. 
ــتن از  ــيدن به صلح مثبت در صحنه داخلى، كاس از نظر اين متفكران، راه حل اصلى براى رس
ــيله قانون اساسى مى باشد، ولى در صحنه بين المللى، راه حل افزودن به  قدرت حكومت بوس
ــت، ولى همانگونه كه در قسمت دوم بررسى خواهد  اختيارات UN و تضمين آزادى مردم اس
ــح عادالنه را براى همگان به ارمغان  ــد، اصول عدالت طبيعى مى تواند به بهترين وجه، صل ش

بياورد5. 
ــت همراه با قبول  ــترايج (نبود جنگ)، ممكن اس صلح در معناى منفى آن كه نبود جنگ اس
ــورش يا جنگ مدنى7 و نيز جنگ  ــد6. از اينرو، برخى از متفكران، ش وضعيتهاى ناعادالنه باش
مشروع را براى رسيدن به وضعيت عدالت در روابط داخلى و بين المللى، مجاز مى دانند8، كه 

1-UN Department of Public Information, Yearbook of the United Nations 1992, p. 34

2- منظور از دموكراسى حقيقى، دموكراسيى است كه در آن، همگان امكان مشاركت در حكومت را دارا باشند، و اصول اقتصادى-
اجتماعى، شامل حداقل شرايط زندگى، اشتغال و استفاده از استعدادهاى بالقوه انسان طى آن لحاظ شده و در قانون اساسى براى 

آن تضميناتى درنظر گرفته شود. برگرفته از كتاب:
Dhanjoo N Ghista Socio-Economic Democracy and the World Government, , pub. World Scientific, 2004, 

pp. 162-164

3- David Cortright, Peace, A History of Movements and Ideas, , 2008, p. 3

ــونت مى دانند.  ــاوى با نبود خش ــاوى با عدالت اجتماعى و صلح منفى را مس ــى مانند گالتونگ، صلح مثبت را مس ــه برخ 4- البت
 R.J. Rummel, Understanding Conflict and War: Vol.5:The Just Peace THE JUST PEACE, Chapter 11,:منبع

*The Positive Peace Principle

5- R.J. Rummel Understanding Conflict and War: Vol.5:The Just Peace, Chapter 11, The Positive Peace 

Principle*

6-David Cortright Peace, A History of Movements and Ideas, , 2008, p. 6

7-Civil War

8-  Iain Atack, The Ethics of Peace and War, Edinburgh Studies in World Ethics, Edinburgh University 

Press, 2005, pp. 61-76
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در اينجا، مجال پرداختن به اين مباحث و نقاط قوت و ايرادات اين دو نظريه نيست1. 
مادامى كه بى عدالتى با فراهم كردن زمينه هاى اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى و غيره برطرف 
ــى  ــاهد تكرار درگيرى ها و نقض صلح در جهان خواهيم بود. پس از فروپاش ــود، بازهم ش نش
ــتم ميالدى، شاهد بوده ايم كه به دليل وجود اختالفات قومى،  ــتعمار در دهه 60 قرن بيس اس
ــتعمارگر در زمان  ــتعمار، كه كشور اس ــده از بند اس ــورهاى رهاش فرهنگى و اقتصادى در كش
استقالل كشور مستعمره و پيش از آن، زمينه ها و راههاى بروز بى عدالتى را باز گذاشته است، 
ناآرامى و جنگ هاى داخلى و بين المللى بين اينگونه كشورها، شعله ور شده و هيچگاه خاتمه 
نيافته است2. پيشگيرى از جنگ، مستلزم حذف و از بين بردن (اين نوع) تضييقات سياسى و 

اقتصادى است 3. پس، صلح نتيجه اعمال عدالت اجتماعى است. 
ــاختن صلح به مفهوم عدالت،  ــر در ميان نظريات روابط بين الملل براى نزديك س ــالش ديگ ت
ــمولى4 است. براساس اين مكتب، نوع بشر به يك فضاى  پيدايش و بروز مكاتبى مانند جهانش
اخالقى واحد تعلق دارد كه در آن، همه انسانها به ميزان برابر شايسته احترام و توجه هستند 
و تمامى انسانها، صرف نظر از تفاوتهاى جغرافيايى، قومى، مذهبى و غيره، اعضاى يك جامعه 

اخالقى بين المللى هستند5.
پس، مى توان به اين نتيجه رسيد كه دستيابى به صلح نه تنها مستلزم حذف خشونت مستقيم 
ــود. و از بين بردن اين شرايط جز با اعتقاد  ــت بلكه شرايط نابرابر زندگى نيز بايد حذف ش اس
ــت كه با وجود نابرابرى  ــينى براى انسانها ممكن نيست. مسلم اس ــله حقوق پيش به يك سلس
ــاختارى، تصور هرگونه صلح در جامع انسانى ناممكن است. حال اينكه چه نوع عدالتى مى  س
ــورها و در جهان باشد، در قسمت دوم اين  ــبى براى پايه ريزى صلح در كش تواند مبناى مناس

مقاله مورد بررسى قرار خواهد گرفت.  
1- در نقد نظريع جنگ مشورع، مى توان به منبع زير مراجعه نمود:

David Cortright Peace, A History of Movements and Ideas
2-شايان ذكر است كه بيشتر اين درگيرى ها و مخاصمات ناشى از اختالفات مرزى يا قبيله اى بين كشورهاى آفريقايى است كه 
ــتعماگر، مرزهاى بين خود را نه براساس موانع طبيعى يا تقسيمات قومى و قبيله اى، بلكه براساس  ــتعمار، قدرتهاى اس درزمان اس
ــان دهنده بى عدالتى در ترسيم مرزهاست. در زمان استقالل،  ــى بدون سابقه، ترسيم مى كردند، كه اين خود نش ــكلهاى هندس ش
ــود و ناگزير است كه به  ــتقالل يافته جانشين دولت استعمارگر محسوب مى ش ــور تازه اس ــاس قواعد حقوق بين الملل، كش براس
تعهدات قبلى احترام بگذارد. لذا، در مواردى اين اتفاق رخ مى دهد كه كشورى اين تعهدات را برخالف عدالت يافته و خود را ملتزم 
به آن نمى داند و اقدام به جنگ مى كند. شاهد بر اين مدعا، نمونه هاى متعددى از اقامه دعوا از سوى كشورهاى آفريقايى درمورد 

تحديد حدود مرزى عليه يكديگر، در ديوان بين المللى دادگسترى مى باشد، كه ذيًال به برخى از آنها اشاره مى شود. ؟؟؟
3- Martin Ceadel, Thinking about Peace and War (Oxford: Oxford University Press, 1987), pp. 4–5.

4- Cosmopolitanism

5- Iain Atack, The Ethics of Peace and War, Edinburgh Studies in World Ethics, Edinburgh University 

Press, 2005, pp. 40-43
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بند دوم- صلح طبيعى
در قسمت اول، توضيح داده شد كه به داليل مختلف صلح در معناى رايج آن، نمى تواند براى 
جهان امروز راهگشا باشد و با وجود تعاريف متعددى كه از آن ارايه شده و تالش هاى زيادى 
كه در جهت استقرار و تثبيت صلح در سطوح داخلى، منطقه اى و جهانى صورت گرفته است، 
هنوز هم درگيرى هاى بسيارى بوقوع مى پيوندد و اختالفات زيادى وجود دارد كه نشان مى 
ــته اند در دستيابى به صلح، به بشر كمك نمايند. اين عدم  دهد مكاتب و نظريات رايج نتوانس
ــان را به اين فكر مى اندازد كه آيا اساساً به هنگام خلقت انسان، اصول مشتركى  موفقيت، انس
ــانها بتوانند به كمك آن و با عمل به آنها، روابط بين  ــده است كه انس براى او درنظر گرفته ش
ــم نموده و در عين پرهيز از جنگ، عدالت را تا حد امكان پياده كنند. اثبات اين  ــود را تنظي خ
موضوع و اينكه اين اصول صلح آميز چگونه براى انسان قابل كشف است و چگونه در پى ريزى 
ــت. در اين راستا، قوانين  ــمت مدنظر ماس ــانها به كمك آنها مى آيد، در اين قس صلح بين انس
ــان مورد بررسى قرار گرفته و سپس نظمى كه به  ــرى و انس طبيعى خلقت در جهان، جامه بش
ــى از اعمال چنين نظمى، عدالت  دنبال اين قوانين مى آيد، نظم طبيعى، و متعاقباً عدالت ناش

طبيعى، كنكاش مى شود. 

1- قوانين طبيعى خلقت
عالم آفرينش مملو از اصولى است كه آنگاه كه آنان بر طبيعت خلقت بنا شده و جزء ضرورى 
و الينفك آن محسوب شوند، قوانين طبيعى مى ناميم. اين قوانين در سه بعد جهان، جامعه و 
ــان قابل تفكيك هستند. با فهم اين قوانين راه به سوى درك نظم طبيعى و سپس عدالت  انس

طبيعى هموار مى گردد. تصوير زير مسير بحث آتى را هموارتر نشان خواهد داد:

تصوير (2) سير تكامل و شناخت قوانين طبيعي جوامع انساني
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الف- قوانين حاكم بر جهان
قوانين حاكم بر جهان قوانينى هستند كه بصورت جبرى بر عالم ماده و معنا بطور عام حكم مى 
ــتند. روابطى ضرورى حاكم بر جهان  رانند. (اول) قوانين جهان ماده همان قوانين فيزيكى هس
مواد است كه از مشخصه هاى آنان ملموس بودن، عينى بودن و تجربى بودن مى باشد. آزمون 
ــت و تعميم آن براى همگان مقدور است. از جمله اين قوانين مى توان  ــخت نيس اين قوانين س
به قانون جزر و مد، خسوف و كسوف، جاذبه و دافعه، گردش افالك، زلزله و آتشفشان... اشاره 
ــتند. كه تحقق علت، بى  ــرد. اين قوانين در حقيقت نوعى قوانين جبرى على و معلولى هس ك
ــر مى تواند به فهم آنان  ــول را نيز در پى دارد. از طريق برهان على و لمى، بش ــد آن معل تردي
ــى از اين قوانين را از آنرو كه  ــت يابد اما امكان تغيير و تبديل در آنها را ندارد. (دوم) بخش دس
هنوز بر بشر به صورت ملموس و عينى روشن نبوده ولى در طبيعى بودن آنها ترديدى نيست، 
ــى ناميم. معجزات انبياء يا كرامات اهل عرفان  ــن معنوى يا متافيزيكى حاكم بر جهان م قواني
ــهاى  ــنت و ناموس ــته قرار مى گيرند. در جهان، جز قانون، س و تصوف و امثال آن در اين دس
ــود، مرده اى بطور اعجاز  ــكافته مى ش اليتغير وجود ندارد. اگر عصايى اژدها مى گردد، نيل ش
ــود، بر خالف   ــى بن مريم (ع) بدون پدر متولد مى ش ــود .اگر فرزندى همچون عيس زنده مى ش
ــنتها و قانونهاى آفرينش را نمى شناسد و همينكه  ــر، همه س ــت. چراكه بش قانون جهان نيس
ــرد، مى پندارد مطلقاً بر  ــنتى كه خود، آگاهى دارد در نظر مى گي ــزى را بر ضد قانون و س چي
ــتثناء است، نقض قانون عليت است، و در بسيارى از موارد هم  ــنت است، اس خالف قانون و س
ــته قانون است نه  قانون واقعى. مثال ما مى پنداريم  ــد پوس آنچه را كه به عنوان قانون مى شناس
ــت كه  همواره موجود زنده از ازدواج پدر و مادرى بوجود  ــنت آفرينش و حيات، اين اس كه س
ــت نه خود قوانين و سنتهاى طبيعى خلقت1. آفرينش عيسى  ــته قوانين  اس آيد، ولى اين پوس
ــت نه  خود آن را . اينكه قانونهاى واقعى آفرينش تخلف  ــر سنت را بر هم زده اس بن مريم قش
ــناخته ايم، قانونهاى واقعى جهان است  ــت سخنى است و اينكه آيا قوانينى كه ما ش ناپذير اس
ــت سخنى ديگر است. پس حتي معناى معجزه انبيا هم، بى قانون بودن و  ــته  قانون اس يا پوس
ــت2 بلكه براى آن عصر يا حتى عصر ما و پس از ما بيش از يك خرق  يا فوق قانون بودن نيس
عادت معمول از فهم قوانين طبيعى نيست. نمونه اى جديد از اين سبك از قوانين، مشاهدات 

ــلولهاى غيرجنسى شبيه سازى و  ــده اند موجودات زنده را از س ــمندان علوم طبيعى موفق ش 1- كما اينكه امروزه مى بينيم دانش
ايجاد نمايند.

2- نك. مرتضي مطهري، بيست گفتار، تهران، صدرا، چاپ نوزدهم، فروردين 1382، صص 75-65
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ــارو ايموتو1 روى ملوكولهاى آب مى باشد. اين محقق ژاپني با انتشار يافته هاي  ــور ماس پروفس
ــاني تأثيرپذيرند. نظريه  ــبت به مفاهيم انس ــد كه مولكول هاي آب نس تحقيقات خود مدعي ش
اين محقق ژاپني كه تاكنون از سوي مؤسسات علمي فيزيك و زيست شناسي مورد تأييد قرار 
گرفته است، مبتني بر بررسي نمونه هاي فراواني از كريستال هاي منجمدشده آب و مقايسه آن 
ــان  با عنوان هاي مختلفي چون «شهادت يا پيامهايى از آب»2 در  ــت. كتاب ايش با يكديگر اس
چندين جلد منتشر شده است. ايموتو با چسباندن برچسب هايي روي بطري هاي آب، واكنش 
آب را بررسي مي كرد. از جمله تحقيقات ايشان نگارش واژه صلح (شكل سمت راست) وآدلف 
ــمت چپ) به عنوان نماد جنگ و خشونت بر روى بطرى آب است كه در زير  ــكل س هيتلر (ش

حالت مولكولهاى هردو نشان داده شده است.3

War                        
تصوير(3) قوانيين طبيعت ناظر بر صورت صلح

ــر، قوانين معنوى جهان  ــخص بودن آنان براى بش ــه آنكه برخى از قوانين به دليل نامش نتيج
ــت چراكه تعميم پذير و تجربه  ــوند اما اين به معناى غير طبيعى بودن آنان نيس ناميده مى ش

پذير نيز هستند.4
1- Masaru imoto

2- The messages from water

3- www.masaru-emoto.net

4-  در ايران هم خانم حميده بي طرف توانست با ارايه طرح "شهادت آب" رتبه دوم را در جشنواره خوارزمي كسب نمايد. ايشان 
آزمايشات خود را روي ساير پديده ها نيز انجام داده اند .
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ب- قوانين جامعه بشرى
ــات و نباتات داراى قوانينى  ــز همچون جامعه طبيعى جهانى و جامعه حيوان ــرى ني جامعه بش
ــت. قوانين مادى  ــت. اين جامعه نيز در دو بخش داراى قوانين مادى و معنوى اس طبيعى اس
ــود. صلح در تأمين همين  ــناخته مى ش ــأله اقتصاد ش عموماً ذيل نيازهاى مادى از جمله مس
ــوه، فساد، ربا و در  ــنيده يا ديده شده كه با فقر، رش ــيار ش ــت. بس نيازهاى اوليه هم ناكام اس
ــى از جامعه از برخى ديگر و با  ــك كالم بى عدالتى اقتصادى و مادى و بيگارى گرفتن بخش ي
ــقوط خواهد كرد1. لذا در قوانين طبيعى  ــكافهاى اجتماعى، جامعه س وجود نظام طبقاتى و ش
اجتماعى، واكنش هم طبيعى است. به هر ميران بى عدالتى يعنى خارج كردن امور از جايگاه 
ــوى هالك قدم خواهد گذارد و به هر  ــتر باشد، آن جامعه سريعتر به س ــان بيش خاص خودش
ميزان عدالت ورزى بر مبناى استعدادهاى طبيعى بيشتر باشد، جوامع از قوام و دوام بيشترى 
ــا جامعه غير ايمانى هيچ تفاوتى  ــد بود2 و در اين ميان طبعاً جامعه ايمانى ب ــوردار خواهن برخ
ندارند كه از معصوم (ع) نقل شده كه «الملك يبقى مع الكفر و اليبقى مع الظلم»: سلطنت و 
حكومت با بى عدالتى نمى ماند اما ممكن است با بى ايمانى بماند. نقل شده كه در سال فتح 
ــد. اتفاقاً اين زن كه دزدى كرده بود،  ــده بود كه بايد مجازات ميش مكه، زنى مرتكب جرمى ش
وابسته به يكى از  خانواده هاى بزرگ و جزء اشراف طراز اول قريش بود. وقتى بنا شد درباره اش 
ــتش را قطع كنند، غريوى از خاندان زن برخاست كه  اى واى اين ننگ را  ــود و دس حد اجرا ش
چگونه تحمل كنيم. دسته جمعى به سراغ پيامبر رفتند و از او درخواست كردند كه از مجازات 
ــفيع آوردند، پيامبر  ــطه و ش ــر كند فرمود: هرگز صرفنظر نميكنم هر چه كه واس زن صرفنظ
اكرم(ص) ترتيب اثر نداد. در عوض، ايشان  مردم را جمع كرده و به آنها فرمودند: ميدانيد چرا 
ــدند ؟ دليلش اين بود كه در اين گونه مسائل تبعيض روا داشتند. اگر  ــته هالك ش اقوام گذش
ــتگير شده بود، وابسته به يك خانواده بزرگ نبود و شفيع و واسطه نداشت، او  مجرمي كه  دس
را زود مجازات ميكردند ولى اگر مجرم شفيع و واسطه داشت، در مورد او قانون اجرا نمى شد. 
خدا به همين سبب چنين اقوامى را هالك مى كند. من هرگز حاضر نيستم در حق هيچ كس 

ــت كه فقر به بى ايمانى  ــاره نمود كه :«كاد الفقر أن يكون كفرا»؛، يعنى نزديك اس 1- در اين زمينه مى توان به كالم معصوم اش
ــبب رويگردانى از خداوند  ــد، س ــان مى دهد كه وجود فقر در جامعه، كه همان بى عدالتى اقتصادى مى باش بينجامد؛ اين گفته نش

مى شود، و به اين نكته توجه مى دهد كه نبايد بى عدالتى در جامعه گسترش يابد.
2- در عدل الهي، عدالت تكويني و تشريعي نيز نهفته است. عدالت تكويني يا طبيعي آن است كه خداوند به هر كس به اندازه ي 
استحقاقش وجود و استعداد وكماالت وجودي عطا كند و عدالت عدالت تشريعي يا وضعي بدين معناست كه خداوند در هر زماني 
ــد و كمال انسانهاست به آنان گوشزد نمايد و با شريعت، وسايل اعتدال دنيا و آخرتشان  ــيله انبيا و اوصيا آنچه را موجب رش به وس

را هم فراهم سازد.
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تبعيضى قائل شوم1. مثال اخير بحث ما را به بعد دوم قوانين طبيعى جامعه انسانى كه همان 
قوانين معنوى است نزديك مى كند. در اين بخش از قوانين كه از آنان به قوانين نيمه جبرى 
ــته برخى امور با كمال جامعه مساوى است و برخى  ــته يا ناخواس طبيعى ياد مى كنيم خواس
ــرى مى باشد. بى اخالقى، بى فرهنگى، بى اعتمادى، بى حرمتى،  ديگر برابر با زوال جامعه بش
ــانى براى  ــبكهاى رفتار غير انس ــى، نفاق، رياكارى و .... حكومت اين س ــوارى، دروغگوي خونخ
ــاخص ها باعث شده تا در مباحث  ــت. امروزه مجموعه اى از اين ش ــانى بحران زاس جامعه انس
توسعه، بيشتر از مقوالت سياست و اقتصاد، به مسأله توسعه انسانى در قالب سرمايه اجتماعى 
ــرمايه فيزيكى يا سرمايه توليد شده و سرمايه  ــود.2 تركيب سنتى سرمايه طبيعى، س توجه ش
ــترش يابد تا سرمايه اجتماعى را هم در بر گيرد. سرمايه اجتماعى نيز در  ــانى بايستى گس انس
ــجام فرهنگى و اجتماعى درونى جامعه، هنجارها و ارزش هايى كه تعامالت موجود  واقع به انس
ــرمايه اجتماعى همچون حلقه اي است كه  ــاره دارد. س بين افراد و نهادها را اداره مى كنند، اش
ــانى وجود  ــد اقتصادى يا رفاه انس افراد جامعه را به هم متصل نگه مى دارد و بدون آن هيچ رش
ــت. بايد تالش شود كه راه هايى براى ايجاد محيطى كه از ظهور سرمايه اجتماعى  نخواهد داش
ــرمايه گذارى مستقيم در آن پيدا شود. اما  حمايت مى كند و به همين ترتيب راه هايى براى س
ــرمايه اجتماعي چه كار  ــرمايه اجتماعي، درباره اينكه "س ــت كه كه در ادبيات س واقعيت آنس
ــرمايه اجتماعي چيست".4 دعاى  ــترده تري وجود دارد تا درباره اينكه "س مي كند"3 توافق گس
داريوش، پادشاه ايرانى، حفظ مملكت از قحطى و دروغ بوده است. اگر دقت كنيم، يكى از دو 
ــانى نظر دارد. چون شاهان  ــته او به قوانين مادى و ديگرى به قوانين معنوى جامعه انس خواس
ــوى اهورامزدا معرفى مى كردند5، اساس و ذات  ــلطنت خود را عطيه اى از س ــى، س هخامنش
ــأ الهى داشت. لذا هر پادشاهى معتقد بود كه از طرف اهورا مزدا  رسالتى  قدرت جنبه و  منش
ــلطنت رسيدن او به منظور اين است كه قوم آريايى را بر طبق اراده  ــده و به س به او تفويض ش
ــدى، اداره و رهبرى و بر طبق همان اراده يزدانى دروغ (دروژ) و تعدى ظالمان را با قوه  خداون

1- مطهرى مرتضى ،پيرامون انقالب اسالمى، انتشارات صدرا ، ، چاپ نهم : تابستان 1372 اسالمى 153 -4
ــازمان مديريت صنعتى، تهران،  ــدى الوانى و محمدرضا ربيعى، س ــيد مه ــرمايه اجتماعى، ترجمه س ــر، واين، مديريت و س 2- بيك

1382
3- رك. كيان تاجبخش (به كوشش)، افشين خاكباز و حسن پويان سرمايه اجتماعي: اعتماد، دموكراسي و توسعه. تهران: شيرازه، 

.1384
4- FALK and Kilpatrick, What is Social Capital? A Study of Interaction in a Rural Community, 

University of Tasmania, Australia, 1999

5- امين، سيد حسن، تاريخ حقوق ايران، انتشارات دائره المعارف ايرانشناسي،  چاپ اول، 1382، ص 81
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ــروف و نهى از منكر  ــالم هم بر نيكى و امر به مع ــه كن كند.1 در اس ــه از ميان آنان ريش قهري
ــده كه در صورت نبود اين رويه، نيك و بد در يك جامعه  ــده و تذكر داده ش ــيار توصيه ش بس
ــقوط جوامع است. نمونه آن را مى توان در  ــد.2 نتيجه برخى مفاسد س باهم هالك خواهند ش
ــابق در عصر حاضر مشاهده كرد. از  ــوروى س ــت اقوام لوط، ثمود قديم يا اضمحالل ش سرنوش
ــد:  ــت كه به نيكى در قرآن آمده كه اگر مردم اراده نكنند وضع آنها عوض نخواهد ش اينروس
ــرى ندهند، خداوند اوضاع و احوال  ــان در اوضاع و احوال خود تغيي ــا مردمى با ابتكار خودش ت
عمومى آنها را عوض نمى كند، اين هم سنت اليتغير خلقت است : «ان اهللا ال يغير ما بقوم حتى 

يغيروا ما بأنفسهم».3

ج- قوانين طبيعى انسان
ــوى از مؤثرترين عناصر صلح طبيعى مى  ــان هم در دو بخش مادى و معن قوانين طبيعى انس
ــانى را كه مبناى قوانين طبيعى بشر است داراى سه جزء طبايع، غرايز  ــد. اگر طبيعت انس باش
و معانى (شامل فطرت و عقل) بدانيم، دو بخش نخست در ذيل عناصر مادى و بخس آخر در 

ذيل عناصر معنوى قوانين انسانى قابل تقسيم است.    

تصوير (4) قوانين انسان
 از اينرو كه در اينجا عقل انسانى حاكم است و انسان براساس آفرينش اوليه آزاد آفريده شده 
ــپردن به قوانين طبيعت يا گريز  ــاير موجودات از اختيار بااليى در سر س ــت و نسبت به س اس

1- احتشام، مرتضي، ايران در زمان هخامنشيان، شركت سهامي كتابهاي جيبي، تهران، چاپ اول، 2535، ص 39.
ــيعه از برجستگى خاصى برخوردار است. عموم  ــلمان به ويژه علماى ش ــأله امر به معروف و نهى از منكر در بين علماى مس 2- مس
ــاله مظالم و امور حسبيه در حقوق  ــارت داشته اند. اين مسأله پايگاهى براى طرح مس ــندگان به قرآن كريم اش ــته از نويس اين دس

عمومى گرديده است.
3- رعد:  11
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ــتند. طبيعت انسان اقتضائات  ــت، اين قوانين عموماً اختيارى هس آگاهانه از آنها برخوردار اس
فرشته بودن، حيوان بودن و جسم بودن را همگى در خود نهفته دارد. اگر انسانى در اين موارد 
ــانى نبود. در نتيجه بايد گفت هر غريزه طبيعى به مثابه قانونى  ــته نام انس نقصانى دارد، شايس
طبيعى، مبناى يك حق طبيعى است.1 هر نوع استعدادى به مثابه قانونى طبيعى مبناى حقى 
ــده اند كه خود ضمن  ــتعدادها به مثابه قوانين بر جوهره اى ثابت ش ــت. اين اس در آدمى اس
داشتن سه جزء زير با كمك قانون عقل كنترل، هدايت و هماهنگ مى گردند. هر نوع افراط و 
تفريطى در پاسخگويى به اين قوانين طبيعى به مثابه عملى غير عقالنى لقب مى گيرد. انسان 
كامل كسى است كه تنها در پى اشباع طبايع نباشد، صرفاً به غرايز حيوانى نپردازد و از اين دو 
به نفع تعالى معنوى و فطرى، تماماً چشم پوشى ننمايد. حال در ذيل مبحث صلح مى گوييم 
كه تغذيه، خور و خواب خوب به همان ميزان براى تندرستى و سالمت روح و روان بشر مفيد 
است كه پاسخ به عالئقى چون نيكى، شادابى، خوشبينى، خيرخواهى، نوعدوستى، عشق ورزى 
ــخن مى  و ... . امور اخير كه به دليل غير ملموس بودن آنان در ذيل قوانين معنوى از آنها س
ــتى از فلسفه عمل آنها آگاه نشده  ــتند كه هنوز به درس گوييم، در حقيقت همان قوانينى هس
ايم اما به نيكى مى دانيم كه بر وضع انسان، جامعه و جهان او مؤثرند. همانگونه كه سوء تغذيه 
عامل بيمارى است، سوء رفتار نيز مسبب بيمارى خواهد بود. همانگونه كه انرژى مثبت منجر 
ــران انسان است. لذا زياد گفته  ــاط و اميد مى گردد، انرژى منفى و نااميدى موجب خس به نش
شده است كه خوش خلقى، صله ارحام، صدقه ... موجب طول عمر انسان مى گردد و بداخالقى 
و بد ذاتى باعث ابتال به بيماريهاى جسمى و روحى بيشتر و در نهايت مرگ زودرس است. مثًال 
بدى كردن به والدين، در همين جهان كيفر دارد، مخصوصاً اگر بدى بزرگى چون قتل والدين 
ــند، باز هم بدى نسبت به آنها بى  ــان فاسق و يا كافر هم  باش ــد. حتى اگر پدر و مادر انس باش
عكس العمل نمى ماند . «منتصر عباسى پدرش متوكل را كشت و پس از مدت كوتاهى خودش 
ــيار خبيث و ناپاكى بود.2 و يا در نهج البالغه مي  ــته  شد، در حالى كه متوكل مرد بس نيز كش
خوانيم كه على (ع) در مورد عكس العمل احسان و خدمت به خلق در همين جهان، مى فرمايد 
ــكرك عليه من اليستمتع  بشى ء منه ، و  ــكره لك، فقد يش : «اليزهدنك فى المعروف من اليش
قد تدرك من شكر الشاكر اكثر مما اضاع الكافر، و اهللا يحب  المحسنين» اينكه گاهى به كسى 
ــى  مى كند) تو را به كار نيك بى رغبت  ــى نمى كند (و يا ناسپاس نيكى مى كنى و او قدرشناس

1- مطهرى مرتضى، نظام حقوق زن در اسالم، تهران : صدرا،1371،ص79.
ــفينة البحار، ماده " وكل "، و بحار االنوار چاپ آخوندى ج 10  ــري، عدل الهي، صدار، 1372، ص 205، به نقل از: س ــك. مطه 2- ن

ص  296.
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نكند كه احياناً تو پاداش خويش را بيش از آنچه بخواهى از او بگيرى از دست كسى مى گيرى 
كه هيچ به او نيكى  نكرده اى. به هر حال جهان پاداش تو را پس مى دهد، ولو از ناحيه اى كه تو 
ــود كه «تو نيكى كن و در دجله انداز    كه ايزد  ــنيده مى ش هرگز گمان نمى برى".1 يا زياد ش
ــخص، جامعه و  ــتند كه عالوه بر ش در بيابانت دهد باز». مجموعه اين عوامل و عناصر كم نيس

جهان او را نيز تهديد مى كنند.

2- نظم طبيعى 
ــت. اين نظم بى  ــرى اس ــه رعايت قوانين طبيعى فوق الذكر، حكومت نظم بر جهان بش نتيج
ترديد در اين نگاه مقدمه صلح است، زيرا صلح جهانى براى استقرار نهايى خويش محتاج بستر 
ــت و هر چه بدان  ــت. چراكه قوانين طبيعت، ميزان نظم و اعتدال اس ديگرى به نام عدالت اس
ــترى يابد، استواريش افزون مى گردد. در مكتب حقوق طبيعى، نظم نه مى تواند  نزديكى بيش
از قوانين طبيعى گسست يابد و نه از امنيت. در واقع زنجيره اى بهم پيوسته قانون را به نظم، 
امنيت و عدالت پيوند زده است به گونه اى كه تفكيك يكى از ديگرى عمًال مقدور نيست. حال 
آنكه در مكاتب رقيب چنانكه گفته شد، عموماً برابرى به نظم اقتصادى - اجتماعى ناظر است، 
و آزادى بيش از هر چيز به نظم حقوقى- سياسى پيوند خورده است. امورى كه همگى وضعى 
ــت جاودانه بمانند يا جوهرى سترگ داشته باشند. بنابراين  ــوند، چون قرار نيس خوانده مى ش
رويكرد واقعگرايانه ايجاب مى كند تا اساساً يا قائل به صلح، حقوق بشر و حقوق بين الملل در 
مفهوم كالسيك حقوق طبيعى نباشيم و يا صلح، حقوق بشر و حقوق بين الملل را چيزى جز 
ــاير جوامع ندانيم. در بهترين حالت، صلح جهانى چيزى  تعميم حقوق خاص يك جامعه به س
ــت. از آنجا كه منافع  ــر منافع خاص نيس جز حاصل توافق دول صاحب حقوق موضوعه بر س
ــته بدان هم متغير خواهد بود. در نظم طبيعى اساساً نظم  ــت، پس صلح و نظم وابس متغير اس
ــت، چراكه در واقع آنچه را اصحاب قرارداد و وضع در حقوق بين الملل صلح  بر صلح مقدم اس
ــكننده نيست و همانطور كه گفته شد شايسته است  ــاختگى و ش مى نامند، چيزى جز نظم س
ــش بس بدانيم، حال آنكه در مكتب حقوق طبيعى، نظم و امنيت  ــرا وضع امنيتى در حد آت آن
ــه دارند. اين مهم را در ذيل عدالت  ــينى بر عدالت و صلحند. امورى كه همگى يك ريش پيش

طبيعى بيشتر توضيح خواهيم داد.

1- نهج البالغه، حكمت 195 .
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3- عدالت طبيعى
ــت كه بر پايه طبيعت استوار  ــت، نوعى از عدالت اس ــيرى كه گذش پس عدالت طبيعى با تفس
ــه تلقى مى گردد، پس  ــاس اين منطق كه چون طبيعت و خلقت عادالن ــت، براس گرديده اس
ــر اين قوانين هم  ــد بود. بنابراين حقوق مبتنى ب ــى از آن هم طبعاً عادالنه خواه ــن ناش قواني
مسلماً عادالنه خواهد بود. همانگونه كه بيماريى نيست كه درمان آن در دامن طبيعت نباشد، 
ظلمى هم نيست كه تجويز عادالنه طبيعت در آن كارساز نباشد. تمام قوانين موضوعه كه در 
جوامع مختلف تصويب و اجرا مى گردد اگر در طول اين قوانين قرار گرفته و در تعارض با آنها 
ــد، مشروع خواهد بود؛ در غير اين صورت هرچند از منظر مردم و بر اساس نوعى قرارداد  نباش
ــد، هرگز نه وصف عادالنه به خود خواهد گرفت و نه لزوماً مشروع  ــده باش و توافق پذيرفته ش
ــاس اين قوانين و قرارداد ها در  ــاز صلح خواهد بود. لذا اگر حقوق مردم تنها بر اس و زمينه س
ــروع نيستند. و اگر هم  ــود، فقط وصف قانونى به خود مى گيرند و مش جامعه وضع و تعريف ش
عادالنه قلمداد گردند، تنها از منظر آن جامعه است و واقعيت امر اينگونه نيست. در نتيجه اين 
ــروع نيست هر چند مى  ــت و نه طبيعى؛ عدالت وضعى هم لزوما مش نوع از عدالت، وضعى اس
ــد. حتى اگر در عرصه بين المللى هم اين قانون نعميم و تكثير يابد، به تعبير  تواند قانونى باش
ــود. درنظر اين متفكر روم باستان،  ــرون(106-43)، از نامشروع بودن آن كاسته نمى ش سيس
ــود، مراد از عقل، عقل مطابق با طبيعت  ــخن گفته مى ش اگر در اينجا در حقوق هم از عقل س
است، چراكه اگر امپراتورى روم هم بعنوان مثال بردگى را پذيرفته باشد و حتى اجماع جهانى 
ــد، برده دارى تنها قانونى شده و هيچگاه مشروعيت  ــطح حقوق بين الملل هم بر آن باش در س
نمى يابد، چون اساساً بردگى خالف طبيعت و در نتيجه ناعادالنه است1 و امر ناعادالنه متزلزل 
ــت كه در روم و آتن به يك ميزان  ــده، قانونى اس ــد. قانون طبيعى كه عادالنه تلقى ش مى باش
اهميت دارد و امروز و فردايى نيست بلكه جاودانى است.2 بر همين اساس قوانين طبيعى منجر 
به حقوق طبيعى مى گردند و سرپيچى از آنان منجر به عقاب طبيعى مى گردد. بعنوان مثال 
ــته باشد.  ــم مى تواند عوارض مهلكى در پى داش بلند كردن وزنه اى بيش از توان طبيعى جس
ــم هم به همان ميزان  ــب تا چه ميزان باشد، خسارت وارده به جس ــته به اينكه عدم تناس بس
ــان، قانون (طبيعى) هيچ تفاوتى بين عامى و عالم، خرد و كالن،  ــش مى بابد و در اين زي افزاي
زن و مرد، كوچك و بزرگ ... نمى گذارد. اگر فردى بصورت نامتعارف مثًال وزنه اى نامتناسب 

1- CICERON, De la république ; Des lois, trad. Appuhn, Garnier-Flammarion, n°83 ; On Duties [De 

officiis], éd. De M.T. Griffin et A.T. Atkins, Cambridge University Press, Cambridge, 1991.

2- CICERON, De la république, op, cit., III, 22.
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ــمى متناسب بار كند و شخص آسيبى نبيند، از اين مساله به امر غيرطبيعى ياد مى  را بر جس
ــت كه بايد بين خارق العاده و  ــخص را فردى طبيعى نخواهند خواند. و همين جاس كنند و ش
ــد.1 بر اين مبنا  خارق الطبيعه فرق نهاد، چون مورد دوم عموماً خالف قوانين طبيعت مى باش
ــتان مادر تغذيه گردد، چراكه طبيعت  ــيرخوار از پس عدالت طبيعى اقتضا مى كند تا طفل ش
ــب حال او را قبل از تولد او تدارك ديده. حال اگر طفلى به هر دليلى از  طعام مغذى و متناس
ــير تغذيه نگردد، طبعاً عوارضى حتى مرگ مى تواند در انتظار او باشد. بسته به اينكه  اين مس
ــد،  ميزان دور افتادگى از اين منبع يا تفاوت منبع جايگزين با منبع طبيعى به چه ميزان باش
به همان نسبت عواقب و عوارض هم طبيعى خواهد بود و در اين ميان پيامبرزاده با زاده منكر 
پيامبر هيچ تفاوتى ندارند. و بالعكس تغذيه هر دو از اين منبع در پاسخ به حس گرسنگى، به 
ــودمندى در پى خواهد داشت. در قوانين اجتماعى هم واكنش طبيعى به همين  يك ميزان س
صورت است. به هر ميران بى عدالتى يعنى خارج كردن امور از جايگاه خاص خودشان بيشتر 
ــوى هالك قدم خواهد گذارد و به هر ميزان عدالت ورزى بر  ــريعتر به س ــد، آن جامعه س باش
مبناى استعدادهاى طبيعى بيشتر باشد جوامع از قوام و دوام بيشترى برخوردار خواهند بود2 
و در اين ميان طبعاً جامعه ايمانى با جامعه غير ايمانى هيچ تفاوتى ندارند. تخطى از اين امور 
ــت كه در مكتب حقوق طبيعى بر  ــتقر و طبيعى. واقعيت آنس يعنى تعدى به حريم صلح مس
ــم حقوقي، انسان در يك هرم هنجارهاي حقوقي تعريف مي گردد، به  خالف مكتب پوزيتويس
ــيب  ــوي قواعد آن پيش مي رويم، مجازات متخلف به دليل آس هر ميزان كه از رأس هرم بس
بيشتر و لزوم مسئوليت بيشتر افزونتر مي گردد. اگر جنايات شيوع يابد، مجازات هم به همان 
نسبت افزايش مى يابد. اگر قوانين موضوعه به مجازات خاطيان نپردازند، فرايند طبيعى خلقت 
در مجازات مجرمان و ايجاد عدالت از پاى نخواهد نشست، هر چند اين حركت آرام و پيوسته 
باشد اما رها و گسسته نخواهد بود. اين سبك قانونمندى در دل عالم آفرينش نهفته است كه 
ــت.3 از اينرو پيامبران بزرگوار الهى  ــت دينى، خداوند متعال خود ضامن اجراى آنس در برداش
1- چنانكه گذشت بايد بين امرى خارق العاده كه مخالف عادت عموم و مردم است و امر غير طبيعى كه خارق طبيعت موجود و 
ــته شود. بيان مفسران متون الهى نيز اين موضوع را مى رساند، از جمله مرحوم  ــت، تفاوت گذاش روابط عللى و معلولى در عالم اس

عالمه محمد حسين طباطبايى در تفسير الميزان، معجزات پيامبران را خارق العاده مى داند و نه خارق الطبيعه.
2- در عدل الهي، عدالت تكويني و تشريعي نيز نهفته است. عدالت تكويني يا طبيعي آن است كه خداوند به هر كس به اندازه ي 
استحقاقش وجود و استعداد وكماالت وجودي عطا كند و عدالت عدالت تشريعي يا وضعي بدين معناست كه خداوند در هر زماني 
ــت به آنان گوشزد نمايد و با شريعت وسايل اعتدال دنيا و آخرتشان  ــد و كمال انسانهاس ــيله انبيا و اوصيا آنچه را موجب رش به وس

را هم فراهم سازد.
3- براين اساس در ايات متعدد قرآن كريم مى بينيم كه اين فرايند در قالب سنت الهى اليتغيير و محتوم فرض شده است. امورى 

كه گذشته و حال در تحقق آنها دخيل نيست. آنجا كه مى فرمايد:
اين سنّت خداوند در اقوام پيشين است، و براى سنّت الهى هيچ گونه تغيير نخواهى يافت! :
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ــانها عمل نمى كنند.  ــم فراتر از چارچوب قوانين طبيعت و بيرون از ظرفيتهاى طبيعى انس ه
رعايت اين چارچوبها همان رعايت قوانين و سنتهاى الهى هم هست.1 اين قانون عام تكوين در 
ــته هم بوده است و مطالعه وضع گذشتگان و سرنوشت دولتها نيز نشان مى دهد  جوامع گذش
ــت چون سيطره ظلم غير طبيعى است:2  «آيا آنان در زمين  كه ظالم هيچگاه پايدار نبوده اس
ــتند تا ببينند عاقبت كسانى كه پيش از آنها بودند چگونه بود؟! همانها كه از اينان قويتر  نگش
(و نيرومندتر) بودند؛ نه چيزى در آسمانها و نه چيزى در زمين از حوزه قدرت او بيرون نخواهد 
ــان بود؛ اّما  ــتكبار در زمين و نيرنگهاى بدش ــت!»، « اينها همه بخاطر اس رفت؛ او دانا و تواناس
ــّنت پيشينيان و (عذابهاى  اين نيرنگها تنها دامان صاحبانش را مى گيرد؛ آيا آنها چيزى جز س
دردناك آنان) را انتظار دارند؟! هرگز براى سّنت خدا تبديل نخواهى يافت، و هرگز براى سّنت 
الهى تغييرى نمى يابى! »3 بنابراين همانگونه كه بدي يا خوبي غير از جزاي قراردادي بازتابهاي 
طبيعي نيز دارد. ادبا و شعراى بزرگ در اين ميان نكته ها دارند.4 ناهنجاريهاى اجتماعى خرد 
ــتمگرانه افراد در جامعه هم عوارضي دارد كه عموما قوانين جزايي تنها به  و كالن و اعمال س
ميزان مخدوش شدن حق فردي و جمعي افراد جامعه اكتفا كرده و از حقيقت يابي ريشه ها و 
آثار كالن عمل مجرمانه در فضاي طبيعي چشم پوشي كرده و يا اساساً بدان آگاهي ندارند. لذا 
مي گوييم در يك جامعه جهانى هم مهم اينست كه تا چه ميزان صلح جهانى و نظام حقوقى 
مبتني بر قوانين طبيعي بوده و يا از آنها الهام گرفته است. در اين خصوص اين گفته مونتسكيو 

ِ تَْبِديًال «األحزاب: 62»  َِّذيَن َخَلْوا ِمن قَْبُل َولَن تَِجَد لُِسنَِّة اهللاَّ ِ فِي ال ُسنََّة اهللاَّ
ِ تَْبِديًال «الفتح: 23» َّتِي قَْد َخَلْت ِمن قَْبُل َولَن تَِجَد لُِسنَِّة اهللاَّ ِ ال ُسنََّة اهللاَّ

ُسلِنَا َوَال تَِجُد لُِسنَّتِنَا تَْحِويًال «اإلسراء: 77» ُسنََّة َمن قَْد أَْرَسْلنَا قَْبَلَك ِمن رُّ
ِ قََدًرا مَّْقُدوًرا: هيچ گونه منعى بر پيامبر  َِّذيَن َخَلْوا ِمن قَْبُل َوَكاَن أَْمُر اهللاَّ ِ فِي ال ُ لَُه ُسنََّة اهللاَّ 1- : مَّا َكاَن َعَلى النَّبِيِّ ِمْن َحَرٍج فِيَما فََرَض اهللاَّ
ــانى كه پيش از اين بوده اند نيز جارى بوده؛ و فرمان خدا روى  ــنّت الهى در مورد كس ــت؛ اين س در آنچه خدا بر او واجب كرده نيس

حساب و برنامه دقيقى است! «األحزاب: 38»  
ٍء فِي  ــيْ ُ لِيُْعِجَزُه ِمن َش ًة َوَما َكاَن اهللاَّ ــدَّ ِمْنُهْم قُوَّ َِّذيَن ِمن قَْبلِِهْم َوَكانُوا أََش ــيُروا فِي اْألَْرِض فَيَنُظُروا َكْيَف َكاَن َعاقِبَُة ال 2- فاطر  44: أََولَْم يَِس

َُّه َكاَن َعلِيًما قَِديًرا َماَواِت َوَال فِي اْألَْرِض إِن السَّ
ِ تَْبِديًال َولَن  لِيَن فََلن تَِجَد لُِسنَِّت اهللاَّ ــيُِّئ إِالَّ بَِأْهلِِه فََهْل يَنُظُروَن إِالَّ ُسنََّت اْألَوَّ ــيِِّئ َوَال يَِحيُق الَْمْكُر السَّ ــتِْكبَاًرا فِي اْألَْرِض َوَمْكَر السَّ 3- اْس

ِ تَْحِويًال  «فاطر-43» تَِجَد لُِسنَِّت اهللاَّ
4-  مولوى در مورد عمل و عكس العمل مى گويد : 

اين جهان كوه است و فعل ما ندا 
باز آيد سوى ما از كه صدا 

يا در باب مكافات طبيعي گفته شده: 
به چشم خويش ديدم در گذرگاه 
كه زد بر جان مورى مرغكى راه 

هنوز از صيد ، منقارش نپرداخت 
كه مرغ ديگر آمد كار او ساخت 
چو بد كردى مشو ايمن زآفات 

كه واجب شد طبيعت را مكافات
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در روح القوانين بسيار صحيح است كه مي نويسد: «پيش از آن كه انسان قوانينى وضع كند، 
ــاس قوانين بين  موجودات امكان پذير بوده، و وجود اين روابط موجب  روابط عادالنه اى بر اس
وضع قوانين شده است. حال  اگر بگوييم جز قوانين واقعى و اوليه كه امر و نهى مى كنند هيچ 
ــيم دايره تمام  ــت كه بگوييم قبل از ترس امر عادالنه يا ظالمانه  ديگر وجود ندارد، مثل اين اس
شعاعهاى آن  دايره مساوى نيستند.»1 بنابراين «پايه عدالت، حقوق واقعي است كه وجود دارد 
ــود كه حق  ــت ... عدالت از اينجا پيدا مي ش ــتوار اس ... عدالت برپايه حقوق واقعي و فطري اس
ــت.»2 از اينرو در ميان حقوقدانان  ــود، عدالت رعايت همين حقوق اس هر فردي به او داده ش
مسلمان گفته مي شود كه عدل و ظلم در حقوق اسالم «قياسي» است. در اينجا طبعاً معناي 
ــت از اينكه چيزي كه در قياس با طبيعت يا فطرت انساني  ــي بودن عدل و ظلم عبارتس قياس
هماهنگ است عدل مي باشد و چيزي كه با آن منافى و ناهماهنگ است ظلم مي باشد. 3 نتيجه 
آنكه صلح در مكتب حقوق طبيعى عالوه بر نبود ظلم و وجود امنيت، برنامه اى قانونمند براى 

توسعه انسانى است. تصوير زير خالصه اى از گفتار فصل اخير را به تصوير كشيده است:

تصوير (5) بنيانهاي طبيعي صلح جهاني 
  

1- Dire qu’il n’y a rien de juste ni d’injuste que ce qu’ordonnent ou défendent les lois positi ves, c’est dire 

qu’avant qu’on eût tracé de cercle, tous les rayons n’étaient pas égaux.  

Montesquieu (1748), De l’Esprit des lois. Première partie (livres I à VIII), p. 56

2- مرتضي مطهري، سيري در سيره نبوي، تهران، صدرا، چاپ بيست و هفتم، شهريور 1383، 201
3-. عبد اهللا جوادي آملي، فلسفه حقوق بشر، نشر اسراء،1375، صص 50-51
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تحليل نهايى
ــده و يك نفر  ــتن بدان آرمانگرا تلقى ش ــت تا طالبان آن به صرف اميد بس صلح آرمانى نيس
ــاره آن بداند. آنانى كه  ــتن را بى نياز از تأمل درب ــتن خود/ براى جنگ، خويش واقعگرا با آراس
ــند بى ترديد واقعگراتر از آنانى هستند كه تنها قصد مقابله با جنگ  ــتر به صلح مى انديش بيش
ــى ساختار صلح جهانى بر مبناى الگوهاى وضعى  ــر مى پرورانند. بررس و دفاع از خود را در س
ــش از آنكه حقوقدان  ــه حقوق وضعى در اين خصوص، بي ــان مى دهد كه مبتكران انديش نش
ــند، سياستمدارى پيشه كرده اند. حقوق موضوعه در حوزه مسائل حقوق بين الملل بسيار  باش
ــده است. در اين  ــير و تحليل مقوله صلح و جنگ نزديك ش به منطق روابط بين الملل در تفس
بررسى كه طبيعتاً واحد تحليل چيزى جز دولت و برجسته كردن نقش بازيگران حكومتى در 
عرصه بين المللى نيست، توجه به مصالح و منافع دول متخاصم يا متنعم از وضع موجود، اصلى 
ــان به  ترين دغدغه داعيان صلح جهانى تلقى مى گردد. مكتب حقوق طبيعى با قرار دادن انس
ــت. از نظر طرفداران صلح در  ــه اخير رفته اس مثابه مبناى تحليلى خويش به معارضه با انديش
اين مكتب، اساساً سخن از صلح بدون توجه به بنيانهاى صلح در جهان، رفتن به بيراهه است. 
صلح در اين منظر زنجيره اى بهم پيوسته با عناصر پيشينى خويش چون (1) قوانين طبيعى؛ 
(2) نظم طبيعى و (3) عدالت طبيعى است. امنيت بسترى است كه صلح بر آن مى آرامد اما 

خود صلح نيست: 

تصوير (6) سير صلح طبيعي بر مبناي عدالت طبيعي
حال آنكه در انديشه وضعى از صلح جهانى، مشروعيت صلح به (ميزان) كارآمدى آن در كنترل 
ــته است. صلح مقوله اى پسينى است كه در رسيدن به  ــطح جهانى وابس قدرتهاى حاكم در س
ــا ضمانت (اجرا) تا جامعه  ــد. امنيت نيز يعنى وضع قانونى ب ــت گام اول مى باش آن، (1) امني
ــت اما عدالت در اين  ــار وضع طبيعى هابزى نگردد. هر چند عنصر بعدى (2) عدالت اس گرفت
مكتب يعنى وفادارى به همان قانونى كه هدفى جز تثبيت وضع موجود ندارد. اين قانون چون 
ــت. چراكه  ــار طبيعى خويش نمى بيند، پس ناگزير متغير اس ــود را ملزم به وفادارى به تب خ
اساس آن، منافع دولتهاست و منافع نيز ثابت نيستند. (3) ثبات آخرين جزء صلح وضعى است 
ــت به وضع قبلى و نه بناى  ــت. صلح يعنى بازگش كه در عمل چيزى جز تداوم آتش بس نيس
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نوعى بالندگى (در) جامعه انسانى، چنانكه در صلح طبيعى انتظار مى رود:

تصوير (7) سير صلح وضعي بر مبناي امنيت مدني
ــخن آنكه آينده صلح جهانى بدون در نظرگرفتن عدالت طبيعى صلحى نسبى، متغير  پايان س
ــت كه مى تواند با كشف  ــاختهاى عادالنة نظم طبيعى اس ــت. صلح پايدار با زيرس و مبهم اس
نيازهاى واقعى انسان و جامعه و جهان او از طريق قوانين طبيعى، آينده بشر را قابل پيش بينى 
ــبينانه ترسيم كند. در اين آينده نگرى، انسان و اعمال او حسابهاى طبيعى نيز خواهد  و خوش
داشت. چه دولتها بخواهند و چه نخواهند اين مسير طى شدنى است و تنها صلحى پايدار مى 
ــت كه مبتنى بر نظم طبيعى باشد و نظمى طبيعى  ــد و صلحى عادالنه اس ماند كه عادالنه باش
ــت كه از قوانين طبيعى بشر سرچشمه گرفته باشد. هر قانون وضعى بدون لحاظ اين تبار،  اس
تاب بقا ندارد و هر حكومتى مبتنى بر اين اساس مى تواند جاودانه بماند. نظام صلح معاصر از 

آن رو همواره در چالش است (و موفق نيست) كه با قوانين طبيعى بيگانه است.  
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فصل دوم
مطالبه صلح در نظام حقوقى بين المللي
                                            





چكيده
ــد كه دادگاه هاي كيفري بين المللي در  ــاله پرداخته خواهد ش ــي اين مس ــتار به بررس در اين نوش
حوزه ي حفظ و استقرار صلح و امنيت بين المللي چه نقشي مي توانند داشته باشند. براي پاسخ به 
ــل هاي مختلف دادگاه هاي كيفري بين المللي و رابطه ميان صلح و  ــش الزم گرديد تا نس اين پرس
ــلم، جامعه ي بين المللي در دراز مدت هم به دنبال حفظ  عدلت مورد بحث قرار گيرد. به طور مس
صلح و امنيت بين المللي و هم اجراي عدالت بين المللي است. از اين رو، در زمان هاي مختلف تالش 
ــت تا با ابزارهاي هر چند ابتدايي كه در اختيار دارد، تالش هاي خود را براي عملي كردن  كرده اس
اين خواست به كار گيرد. گاهي اين امر از طريق كشورهاي فاتح صورت گرفت و گاهي هم توسط 
شوراي امنيت. دادگاه هاي مزبور نقش خود را در حوزه حفظ و استقرار صلح و امنيت بين المللي از 
طريق محاكمه  و مجازات جنايت كاران و پيشگيري از وقوع جنايت ها و در نتيجه برقراري حاكميت 

قانون- كه خود پيش شرط صلح مي باشد- ايفا مي كنند. 
واژگان كليدي: دادگاه هاي كيفري بين المللي، صلح و امنيت بين المللي، ديوان بين المللي كيفري، بي كيفري

گفتارششم
صلح عادالنه در پرتو اشتغاالت و عملكرد 

دادگاه هاي كيفري بين المللي
� دكتر هيبت اهللا نژندي منش

عضو هيئت علمي دانشگاه شهركرد
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مقدمه
با تشكيل سازمان ملل متحد در 1945، جهان وارد دنياي تازه اي شد؛  دنيايي كه مي خواست 
ــي از آن درس؛ و راه صلح و خوشبختي را در پيش  ــته و مصايب ناش از دو جنگ جهاني گذش
ــح و امنيت بين المللي  ــازمان حفظ و اعاده ي صل ــرد. از اين رو، يكي از اهداف مهم اين س گي
ــد. اعضاي سازمان توافق كردند تا مسووليت اوليه ي حفظ صلح و امنيت بين المللي را  اعالم ش
ــازمان، يعني شوراي امنيت، بگذارند(منشور سازمان  بر عهده ي يكي از مهم ترين اركان اين س
ملل متحد، 1945، ماده 24). شورا بايد در مورد وجود هر گونه تهديد عليه صلح، نقض صلح 
ــد توصيه هايي را صادر نمايد يا تصميم بگيرد كه طبق مواد  ــا اقدام تجاوز تصميم گيرد و باي ي
ــود(همان، ماده  ــراي حفظ يا اعاده صلح و امنيت بين المللي چه اقداماتي اتخاذ ش 41 و 42 ب
ــتا، شوراي امنيت مي تواند تصميم گيرد كه براي اجرا كردن تصميمات خود  39). در اين راس
ــند- بايد مورد استفاده قرار گيرند.  ــلحانه نباش ــتفاده از زور مس چه اقداماتي- كه متضمن اس
ــن اقداماتي را اجرا  ــل متحد بخواهد تا چني ــت مي تواند از اعضاي مل ــوراي امني همچنين ش
نمايند. اين اقدام مي تواند شامل قطع كامل يا جزيي روابط اقتصادي و يا قطع كامل يا جزيي 
ــتي، تلگرافي، راديويي يا ديگر ابزار ارتباطي و قطع روابط  ارتباطات ريلي، دريايي، هوايي، پس
ــت تا به منظور حفظ و يا استقرار صلح و  ــورا ملزم اس ــد(همان، ماده 40). ش ديپلماتيك باش
ــلحانه نباشد و با روح و مقاصد  ــتفاده از زور مس امنيت بين المللي از هر اقدامي كه متضمن اس
ــور هماهنگي داشته باشد، استفاده نمايد. يكي از اين اقدامات مي تواند تشكيل يك  كلي منش
ــور، اعضاي سازمان توافق كردند تا  ــد. همچنين به موجب منش دادگاه كيفري بين المللي باش
ــوراي امنيت را پذيرفته و آنها را عملي نمايند(همان، ماده 25). بنابراين، در اين  تصميمات ش
ــكيل دادگاه هاي كيفري بين المللي در حفظ و  ــتار اين مساله مورد بحث است كه آيا تش نوش
ــتقرار صلح  ــتقرار صلح و امنيت بين المللي نقش دارد؟ چگونه اين دادگاه ها در حفظ و اس اس
نقش دارند؟ آيا اين دادگاه ها براي حفظ صلح واقعا الزم و نهادهاي مفيدي هستند؟ آيا همواره 
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اجراي عدالت موجب استحكام صلح مي شود؟ برقراري حاكميت قانون در پي دست يابي به چه 
ــش هايي از اين دست بررسي خواهند شد. بنابراين، در  ــت؟ در اين نوشتار پرس نوع صلحي اس

پاسخ به اين پرسش هاست كه نقش دادگاه هاي كيفري بين المللي مورد بحث قرار مي گيرد.
نقش دادگاه هاي كيفري بين المللي در حفظ و استقرار صلح را مي توان در سه حوزه ي مجازات، 
ــت كه  ــي كرد. ذكر اين نكته ي مقدماتي الزم اس پيش گيري و برقراري حاكميت قانون بررس
ــه معناي اجراي حقوق  ــا دادگاه هاي كيفري بين المللي كيفري ب ــت قانون در رابطه ب حاكمي
داخلي نيست؛ بلكه اساسا به معناي تعقيب و محاكمه ي جنايتكاران جنگي، مرتكبان جنايات 
ــت. هدف چنين  ــاس مقررات حقوق بين الملل اس ــريت و جناياتي از اين نوع، بر اس عليه بش
ــخ گويي»، «فرهنگ حاكميت قانون» جاي گزين «فرهنگ  ــي اين است تا از طريق «پاس تالش

بي كيفري» شود. 
در اين نوشتار، ابتدا به انواع دادگاه هاي كيفري بين المللي و رسالت آنها در جامعه ي بين المللي 
معاصر پرداخته مي شود. در قسمت دوم، پيوند ميان صلح و عدالت، كه بنيان دادگاه هاي كيفري 
ــوم، كاركردهاي دادگاه هاي  ــي مي شود. در قسمت س ــخص مي سازد، بررس بين المللي را مش
ــتقرار صلح و امنيت  كيفري بين المللي به عنوان «مداخله گران قضايي» در حوزه ي حفظ و اس

مورد بحث قرار مي گيرد. در نهايت نتيجه گيري و پيشنهادات مطرح مي گردد.

1- پيشينه  دادگاه هاي كيفري بين المللي: از بريساخ تا رم
ــتقرار صلح،  ــري بين المللي در حوزه ي حفظ و اس ــش دادگاه هاي كيف ــناخت نق به منظور ش
ــي شود. در حالي كه دادگاه هاي رسيدگي كننده به  ــت تا تاريخچه اين دادگاه ها بررس الزم اس
ــتند، اما ارتباط آنها با صلح  ــلحانه مرتبط هس جنايات جنگي همواره عمدتا به مخاصمات مس
ــد. غالبا وقتي كه پيشينه ي دادگاه هاي كيفري  ــايد مساله جديدي باش و امنيت بين المللي ش
ــه  دادگاه هاي بين المللي نظامي نورمبرگ و توكيو  ــي مورد بحث قرار مي گيرد، از روي بين الملل
نيز ناگزير بحث به ميان مي آيد. پيش از بحث در مورد اين دادگاه ها، ذكر اين نكته الزم است 
ــكيل يك دادگاه بين المللي به مدت ها پيش برمي گردد. محاكمه پيتر فون  ــه ي تش كه انديش
ــمت علياي رودخانه ي راين) را مي توان يكي از  ــاخ (در قس ــهر بريس هاگنباخ در 1474 در ش
ــت. امپراطوري اتريش  ــتين تالش هاي جامعه ي بين المللي براي محاكمه ي قدرت دانس نخس
ــود. به جاي ارجاع پرونده به يك دادگاه عادي، يك ديوان  ــتور داد تا هاگنباخ محاكمه ش دس
اختصاصي مركب از 28 قاضي از دولتها و شهرهايي كه در اين ائتالف شركت داشتند، تشكيل 
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شد. امپراطور اتريش، در سمت خود به عنوان حاكم شهر بريساخ، رييس اين ديوان اختصاصي 
ــاكي، اعالم كرد كه  ــده امپراطور اتريش، به عنوان ش ــرد.1 در اين دادگاه نماين ــوب ك را منص
ــت. در نهايت، دادگاه متهم را مجرم شناخت و  ــان را زير پا نهاده اس هاگنباخ قوانين خدا و انس
وي را از درجه شواليه گري و مزاياي مربوطه محروم كرد، زيرا وي مرتكب جرايمي شده بود كه 

(Edoardo Greppi, 1999, 531-3).مكلف به پيشگيري از آنها بود. سرانجام، هاگنباخ اعدام شد
ــاده 227 اين معاهده،  ــاره كرد. م ــاي (1919) اش پس از آن مي توان به معاهده ي صلح ورس
ــخ گويي به اتهام«جرايم  ــان، ويلهلم دوم، بايد به منظور پاس ــت كه امپراطور آلم مقرر مي داش
شنيع عليه اخالق بين المللي و اعتبار مقدس معاهدات» توسط يك دادگاه بين المللي محاكمه 
شود(عبدالرسول  عظيمي، 1341، 6 و 7). اما از آنجايي كه هلند متهم را تسليم نكرد، لذا اين 
 (Tavernier, 1997, 605).ــت محاكمه هرگز صورت نگرفت و ويلهلم دوم در هلند در 1941 درگذش
در 1946 دادگاه هاي بين المللي نظامي نورمبرگ و توكيو تشكيل شدند. يكي از جنايات تحت 
ــاي بين المللي نظامي نورمبرگ و  ــت اين دادگاه ها، جنايات عليه صلح2 بود.3 دادگاه ه صالحي
توكيو اصولي را ايجاد كردند كه توسط مجمع عمومي به صورت يك قطعنامه، به عنوان اصول 
ــووليت بين المللي  ــتين بار در تاريخ مس ــده اند. اين دو دادگاه براي نخس كلي حقوقي، بيان ش
كيفري فردي را به رسميت شناختند. با وجود اين، در حالي كه دادگاه هاي نورمبرگ و توكيو 
ــلم «بين المللي» بودند،  اما اجتماع بين المللي در كل آنها را ايجاد نكرد. از همين  به طور مس
ــط قدرت هاي پيروز در جنگ جهاني  ــن دادگاه ها را «عدالت فاتحان» مي نامند كه توس رو، اي
ــدند. در هر حال اين نكته را  ــورهاي محور تحميل ش دوم، به ويژه اياالت متحد آمريكا، بر كش
ــر... و ايجاد  نبايد ناديده گرفت كه دادگاه هاي نورمبرگ و توكيو در«كمك به صلح، حقوق بش

جهاني بدون جنگ» و يا با كم ترين جنگ ها نقش مهمي داشتند. 
ــابق(از اين پس دادگاه  ــالوي س ــود دادگاه بين المللي كيفري براي يوگس در مقابل، ادعا مي ش
ــدا)،  «عدالت قرباني» را  ــي براي روآندا(از اين پس دادگاه روآن ــالوي) و دادگاه بين الملل يوگس
اجرا مي كنند(Watson, 2000, 179). به عبارت ديگر، بر اساس اين ادعا، دادگاه هاي مزبور 

ــتي  1-نظر به وضعيت اروپا در آن زمان- كه امپراطور مقدس رم از بين رفته بود و روابط ميان موجوديت هاي مختلف آن به درس
از يك ماهيت بين المللي برخوردار بودند- مي توان گفت كه اين دادگاه يك دادگاه بين المللي واقعي بود.

2-جنايات عليه صلح، باالترين عمل و اقدام غيرقانوني، عليه صلح و امنيت و مناسبات عادي بين المللي است، كه ناگزير بر ارزش ها 
ــر قانوني، جنگ تجاوزكارانه قرار دارد كه  ــح عمومي، ضرباتي هولناك وارد مي آورد. در راس اين گونه اقدامات غي ــع و مصال و مناف
در ذات خود شديدترين و خطرناك ترين شيوه و استفاده از زور يا توسل به نيروي مسلحانه مي باشد(شريفي طراز كوهي، 1375، 

.(227
3- جنايات عليه صلح در اساسنامه توكيو اندكي متفاوت است. دليل آن اين است كه مخالفان در خاور دور از مدت ها قبل و بدون 

اين كه از طرف متخاصمين به طور رسمي اعالم جنگ گرديده باشد، شروع شده و ادامه داشت(عظيمي، پيشين، 270). 
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ــند. در واقع، نخستين دادگاهي كه به موجب فصل هفتم منشور ملل  «قرباني- محور» مي باش
ــده، دادگاه كيفري  ــيس ش ــوان ابزاري براي حفظ صلح و امنيت بين المللي تاس ــد به عن متح
بين المللي براي يوگسالوي سابق مي باشد. ذكر اين نكته الزم است كه در حالي كه دادستان هاي 
ــي، فرانسوي و روسي گروه هاي ملي دادستان هاي وقت نورمبرگ را تشكيل  آمريكايي، انگليس
ــت كه نخستين بار در تاريخ، يك دادسراي  ــالوي «بيانگر اين اس مي دادند، مورد دادگاه يوگس
ــديد  ــورد جنايات جنگي [و نقض هاي ش ــت كه به تحقيق در م ــته اس بين المللي وجود داش
 1.(Goldstone, 1997, 5) .«ــت ــو و قوانين و عرف هاي جنگ] پرداخ ــيون هاي چهارگانه ژن كنوانس
ــدا، دادگاه هاي نظامي نورمبرگ و  ــالوي و روآن ــه با دادگاه هاي يوگس مي توان گفت در مقايس

توكيو نيز دادگاه هاي اختصاصي بودند، اما در گستره ي خود بسيار محدودتر بودند.
ــالوي و روآندا همچنين از ديوان كيفري بين المللي نيز متفاوت هستند چرا  دادگاه هاي يوگس
ــت و قدرت  ــت. ديوان محصول يك معاهده ي چند جانبه اس كه ديوان بين المللي2 دايمي اس
ــخصي را تحت پيگرد قرار دهد كه  ــورها ندارد. ديوان در صورتي مي تواند ش قاطعي عليه كش
كشوري كه در آن جنايات ارتكاب يافته طرف اساسنامه باشد، حتي اگر كشور متبوعش طرف 
ــنامه ديوان كيفري بين المللي، 19998، ماده 12). به همين دليل است كه  ــد (اساس آن نباش
ــوراي امنيت نيز مي تواند طي يك قطعنامه   ــنامه رم مخالفت مي كند. البته ش آمريكا با اساس
مبتني بر فصل هفتم منشور، وضعيتي را كه در آن يك يا چند جنايت تحت صالحيت ديوان 
ــبت به كشورهاي غير طرف  ــت، به ديوان ارجاع دهد. با وجود اين، ديوان نس ارتكاب يافته اس
ــورها تا مدت زماني خارج از  ــيس، برخي از كش هيچ اقتدار الزام آوري ندارد. حتي بعد از تاس

صالحيت ديوان خواهند بود.
دادگاه هاي يوگسالوي و روآندا، در مقايسه با ديوان كيفري بين المللي، داراي ماهيت متفاوتي 
ــتند. آنها دادگاه هاي دايمي نيستند؛ بلكه محاكم اختصاصي هستند كه نسبت به جنايات  هس
ــخصي) دارند. با وجود اين، از  ــك منطقه ي خاص صالحيت (مكاني، زماني و ش ــي در ي ارتكاب
ديوان كيفري بين المللي قدرت مندتر هستند. شوراي امنيت به موجب فصل هفتم منشور اين 

ــني و هرزه گوين به عنوان نيروي حافظ صلح عمل مي كردند و  ــازمان ملل متحد در بوس ــت كه نيروهاي س ــارف معتقد اس 1-  ش
ــورهاي مسلمان را زير سوال مي برد(در رسيدگي اوليه  ــبت به صرب ها تعصب به خرج مي دادند. وي اعتبار برخي از قضات كش نس
ــايان ذكر است كه اكثريت چشم گيري از پرسنل دادسراي دادگاه  ــلمان بودند)(Scharf, 1997, 310-311). ش از 11 قاضي 4 نفر مس
يوگسالوي را كارمندان آمريكايي و بريتانيايي تشكيل مي دادند. در مقابل، كار آرتول در 1995 استدالل كرد كه فقدان كنترل موثر 

(Hochkammer, 1995, p. 122) .توسط اجتماع بين المللي بر اين سرزمين، باعث ناتواني دادگاه يوگسالوي مي شود
ــنامه در 2002 الزم االجرا شد. از همان  ــهر رم(ايتاليا) مورد پذيرش قرار گرفت. اساس ــنامه ي اين ديوان در ش 2- در 1998 اساس

سال ديوان فعاليت خود را شروع كرد. تا كنون حدود 107 كشور اساسنامه  را تصويب كردند.
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دادگاه ها را تاسيس كرد و قدرت اجراي قهري شوراي امنيت همواره پشتيبان فعاليت هاي آنها 
ــوراي امنيت بر اساس  ــد. از آن جا كه ضمانت اجراي احكام اين دادگاه ها، تصميمات ش مي باش
ــند، مي توان گفت از نظر تئوري هيچ كشور عضو ملل متحد نمي تواند اين  فصل هفتم مي باش
تصميمات را به چالش بكشاند. هر چند محاكم اختصاصي با جنايتكاران خاصي در يك منطقه 
سروكار دارند، اما تقريبا قدرت الزام آور جهاني را-كه در شوراي امنيت تبلور يافته است- اعمال 
ــورهاي جهان الزام آور  ــالوي و روآندا براي همه ي كش مي كنند. همكاري با دادگاه هاي يوگس
ــازمان ملل  ــوري عضو س ــت(چندجانبه گرايي اجباري موردي). حتي اگر، براي نمونه، كش اس
ــازمان بايد مراقبت نمايد كه اقدامات اين  ــور س ــد، به موجب بند 6 ماده ي 2 منش متحد نباش

كشور غير عضو صلح و امنيت بين المللي را مختل ننمايد.1
ــور و شوراي امنيت ملل متحد تقريبا متقدرانه مي باشند را  دليل اين كه چرا فصل هفتم منش
بايد در ضرورت آني اقدامات براي «صلح و امنيت بين المللي» پيدا كرد. حفظ صلح بين المللي، 
ــده، امكان  ــناخته ش ــور ملل متحد ش كه به عنوان متعالي ترين و ضروري ترين هدف در منش
ــل به زور را براي شوراي امنيت فراهم مي سازد. دليل اين كه چرا دادگاه هاي يوگسالوي  توس
و روآندا چنين اقتدار جهاني اجباري را دارند، اين است كه آنها به منظور دست يابي به «صلح 
ــوراي امنيت وضعيت در  ــده اند. به همين خاطر است كه ش ــكيل ش و امنيت بين المللي» تش
ــرزمين هاي يوگسالوي سابق و روآندا را به ترتيب در  1993 و 1994 «تهديد عليه صلح و  س
ــيس كرد به اين اميد كه «تعقيب اشخاص  ــت و اين دو دادگاه را تاس امنيت بين المللي» دانس
ــظ صلح و امنيت  ــتانه در اعاده  و حف ــوق بين الملل بشردوس ــديد حق ــوول موارد نقض  ش مس
ــاده  و حفظ صلح»  ــازش ملي و اع ــابق و «در خصوص روند س ــالوي س بين المللي» در يوگس
ــد.(UN, 1993; UN 1994). بنابراين،  به نظر مي رسد كه اين دو دادگاه  ــته باش در روآندا نقش داش
ــتقر شدند. اين امر در  اختصاصي در حوزه ي عمليات هاي صلح بين المللي در حال جريان، مس

خصوص دادگاه هاي نظامي بعد از جنگ جهاني دوم موضوعيت نداشت.2
ــبت به دادگاه هاي اختصاصي يك ركن واقعا  ــد كه نس ديوان كيفري بين المللي به نظر مي رس

1- براي نمونه در مورد دادگاه يوگسالوي، شوراي امينت تصميم گرفت كه«همه ي كشورها بايد به طور كامل با دادگاه بين المللي 
ــورها بايد هر گونه اقدام  ــنامه ي دادگاه بين المللي همكاري نمايند و در نتيجه  همه ي كش ــن قطعنامه و اساس ــق اي و اركان آن طب
ــورها به اجراي درخواست مساعدت يا احكامي كه  ــنامه، از جمله تعهد كش الزمي را به منظور اجراي مقررات اين قعطنامه و اساس
 and ,1993 ,United Nations) .«شعب بدوي به موجب ماده ي 29 صادر مي كنند، با رعايت قوانين داخلي خود اتخاذ نمايند

(1994 ,United Nations
ــازي بود و دادگاه  هاي نظامي به عنوان  ــط متحدين نوعي صلح س ــغال ژاپن و آلمان توس 2- با وجود اين، مي توان ادعا كرد كه اش

بخشي از اين تالش فعاليت مي كردند.
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ــدي ندارد. با وجود اين، اختيارات  ــد به اين معنا كه به طور صريح با «صلح» پيون ــي باش قضاي
ــنامه ي ديوان مبني بر شروع تحقيقات و تعليق آنها حاكي  ــوراي امنيت مقرر در اساس مهم ش
ــورا مي تواند ديوان را به عنوان وسيله اي براي عمليات هاي صلح و به عنوان  ــت كه ش از آن اس
ــنامه ي رم، 1998، مواد 13 و 16).  ــي براي دادگاه هاي اختصاصي به كار ببرد(اساس جايگزين
همچنين در مقدمه ي اساسنامه نيز به تصميم ديوان بر تضمين احترام دايم به اجراي عدالت 
ــايد بتوان گفت ديوان در مواردي هم كه به عنوان ابزاري براي  ــاره شده است. ش بين المللي اش
ــته باشد كه تا حد  ــود، بايد اين نكته را مد نظر داش ــتقرار صلح به كار گرفته مي ش حفظ و اس
امكان به اجراي عدالت بين المللي لطمه اي وارد نشود. بنابراين، وقتي ديوان كيفري بين المللي 
ــاله ي صلح در مناطق جنگ زده وارد عمل مي شود، به عنوان يك ركن اجرايي  تا حدي با مس
قهري فصل هفتم، همانند دادگاه هاي اختصاصي، عمل مي كند. گرايش «مداخله گرايي نوين» 
بعد از جنگ سرد- كه مي توان از آن به «مداخله قضايي» نام برد- بيانگر آن است كه بخشي 

از عملكرد ديوان با مساله ي حفظ و اعاده ي صلح پيوند دارد. 

2- فلسفه  تشكيل دادگاه هاي كيفري بين المللي: حفظ صلح يا اجراي 
عدالت؟

ــري بين المللي مطالعات  ــايل مربوط به دادگاه هاي كيف ــت آوردها و مس در مورد ماهيت، دس
ــت. دادگاه هاي يوگسالوي و روآندا با تصريح به اختيار شوراي امنيت  زيادي صورت گرفته اس
براي تشكيل دادگاه هاي اختصاصي، اجراي قواعد مندرج در ماده ي 3 مشترك كنوانسيون هاي 
چهارگانه ژنو 1949 در مورد جنگ هاي داخلي، شناسايي تجاوز به عنف به عنوان جنايت نسل 
زدايي و غيره تحوالت عمده اي را در حوزه هاي مختلف حقوق بين الملل ايجاد كرده اند. فلسفه ي 
ــابق و روآنداست، اما  ــالوي س غايي دادگاه هاي اختصاصي، نقش آنها در حفظ صلح در يوگس
ــن دليل وجودي آنها گاهي مورد توافق همگان قرار ندارد. دادگاه هاي اختصاصي در وهله ي  اي
ــتند و عدالت را دنبال مي كنند. از آن جا كه اين ها با عدالت بيشتر  ــت اركان قضايي هس نخس
سروكار دارند تا صلح، لذا كاركرد آنها در «صلح و امنيت بين المللي» مي تواند با نيازهاي صرفا 
ــر در مورد ديوان كيفري  ــي نيز وجود دارد كه همين ام ــورد پيدا كند. اين نگران ــي برخ قضاي

بين المللي نيز اتفاق بيافتد.1
ــفي مربوط به رابطه ي بين  ــايل عميق فلس ــت مبهم دادگاه هاي اختصاصي حاكي از مس ماهي

1- براي نمونه، مي توان به قضيه ي اوگانادا و وضعيت سودان اشاره كرد
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ــش دارد؟ آيا بايد صلح ناعادالنه را  ــت. آيا عدالت واقعا در پيش برد صلح نق ــح و عدالت اس صل
ــاس  ــگ زده نپذيريم؟ آيا ايده ي هماهنگي طبيعي صلح و عدالت، فرض بي اس ــق جن در مناط
ــوان گفت در خصوص  ــايد بت ــت؟..(Carr, 1939) ش ــي خطرناكي در روابط بين المللي نيس و حت
ــي از حيث رابطه ي بين صلح و عدالت  ــم اختصاصي و همچنين ديوان كيفري بين الملل محاك
سه نظريه وجود داشته باشد. اين سه نظريه را مي توان نظريه ي «هماهنگي»(يا برتري عدالت 
ــر عدالت)(adversarial) و  ــح)(harmonious)، نظريه ي «رقيب»(يا برتري صلح ب بر صل
ــه  ــي اين س ــروط»(يا نظريه ي ميانه)(conditional) ناميد. در ادامه به بررس نظريه ي «مش

نظريه پرداخته مي شود.

الف- نظريه  هماهنگي(يا برتري عدالت بر صلح)
ــح و عدالت، نظريه ي هماهنگي  ــده در خصوص رابطه ي بين صل ــي از نظريه هاي مطرح ش يك
ــد. بر اساس اين نظريه، برتري و اولويت بايد به عدالت داده شود. يا به طور دقيق تر، ما  مي باش
ــل صلح تلقي كنيم؛ بر عكس ما بايد رابطه ي قوي ميان آنها را  ــد عدالت را چيزي در مقاب نباي
ــف كنيم. اين ديدگاه «هماهنگي» صلح و عدالت است. حقوق دانان معموال به اين ديدگاه  كش
ــت عدالت، سپس صلح». نخستين دادستان محاكم اختصاصي، ريچاد  گرايش دارند كه «نخس
ــتون، از ترديدهاي سياسي راجع به محاكم كيفري بين المللي كامال آگاه بود. وي خاطر  گلدس
ــاخت كه «ما رويكرد سياسي را ترسيم كرده ايم كه بر اساس آن صلح مهم تر است و  ــان س نش
ــد، و از سوي ديگر،  ــت يازيد [حتي] اگر به بهاي قرباني كردن عدالت الزم باش بايد به آن دس
ــيار از انصاف  ــت كه بس ــتيم. به نظر من، اين قرباني اس ــه ي قرباني داش ــي را از ناحي ديدگاه
ــني را به  ــدت قصور نيروي اجرايي در بوس ــاب نمي آيد». وي به ش ــت و به حس دور افتاده اس
ــت گيري جنايتكاران جنگي مورد انتقاد قرار داد و گفت  ــتي براي دس ــتن سياس خاطر نداش
«اين وظيفه ي آنهاست كه به دست گيري اقدام نمايند»(Goldstone, 1997, pp. 7-8). اين دادستان 
مفهوم صلح را، كه مورد نظر نيروي اجرايي در بوسني يا رهبران سياسي غرب است، به شدت 
ــت)» حمايت كرد. البته، منظور وي اين  ــت عدال رد كرد و از رويكرد «برتري عدالت (يا نخس
ــتقيم بين صلح و عدالت تاكيد  ــي ندارد. امـــا وي بر رابطه ي مس ــت كه صلح هيچ ارزش نيس
ــت مي تواند ابزار مفيدي بـــراي حفظ صلح يا ايجاد صلح  ــد و اذعان مي دارد كه «عدال مي كن

 (Goldstone, 1996, p. 501).«باشد
ــت. وي  ــر وي، بدون تالش براي برقراري عدالت هيچ صلح ديرپايي وجود نخواهد داش ــه نظ ب
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ــاي حقيقت با اجتناب از تحميل  ــامل افش ــازد كه كاركرد عدالت، كه ش ــان مي س خاطر نش
ــمي و علني قربانيان، ثبت دقيق و صادقانه ي تاريخ، پيش گيري  مجرميت جمعي، تصديق رس
ــاي يك الگوي سيستماتيك موارد نقض   از رفتار كيفري با اجراي عدالت كيفري كارآمد و افش
 (Goldstone, 1996, 488-490; Akhavan, 1998;فاحش حقوق بشر به استحكام صلح كمك خواهد كرد

.Akhavan, 2001)

ب- ديدگاه رقابتي(يا برتري صلح بر عدالت)
«ديدگاه رقابتي»، چنين رابطه ي مثبتي بين صلح و عدالت را-كه مدنظر طرف داران نظريه ي 
ــايد اين نظريه را بيشتر تشريح نمايد.  ــد- قبول ندارد. برتري سياست بر حقوق ش اول مي باش
ــت، به نام استفان  ــته ي سياس ــط يكي از علماي برجس ــي اخيرا توس اين ديدگاه رايج سياس
ــريح گرديد. كراسنر به امضاي اساسنامه ي ديوان كيفري بين المللي توسط دولت  كراسنر، تش
ــت براي  ــان داد. وي ديوان كيفري بين المللي را به عنوان «ابزاري نادرس كلينتون واكنش نش
رسيدگي به جنگ، انهدام، تخريب و جنايات عليه بشريت در مقياس وسيع» توصيف و تاكيد 
ــعه ي جوامع با ثبات مردم ساالر و تحديد از دست دادن حيات انسان ها مستلزم  كرد كه «توس
محاسبات محتاطانه ي سياسي است و نه يافته هاي قضايي». وي هيچ رابطه ي مستقيمي بين 
ــير جداگانه اي دارند و  صلح و عدالت نمي بيند، چرا كه «احكام راجع به محكوميت فردي مس
احكام راجع به نظم سياسي و ارتقاي صلح و دموكراسي مسير ديگري». كراسنر نقش كارآمد 
ــكام از طريق دادگاه هاي ملي، نه بين المللي،  ــا ي قضايي را تنها مي پذيرد «كه اين اح فراينده
اجرا شوند و در صورتي كه هدف اين احكام كشف حقيقت باشد،  مثل آن چه كه در آفريقاي 
جنوبي اتفاق افتاد». با وجود اين، وقتي «تعقيب كيفري بدون مالحظه ي واقعيت هاي سياسي 
ــازي دموكراتيك در ملت هاي جنگ زده  ــود، جستجوي عدالت مي تواند مانع از بازس انجام ش
ــاز به برقراري و ايجاد صلح  ــن نكته را نيز نبايد فراموش كرد كه «ني ــود».(Krasner,  2001) اي ش
مي تواند گاهي بر اجراي عدالت مقدم باشد و آن در زماني است كه صلح به بي رحمي و تحقير 
پايان مي دهد؛ در صورتي كه صلح مبتني بر يك مصالحه و سازش فاسد باشد، ديگر نمي توان 
آن را بر عدالت ترجيح داد. سازش يا مصالحه ي فاسد عبارت است از «توافقي كه نظام سياسي 
مبتني بر تحقير و بي رحمي سيستماتيك را به عنوان ويژگي دايم آن ايجاد يا حفظ مي نمايد». 
بي رحمي الگوي رفتاري است كه عامدانه درد و رنج ايجاد مي كند. تحقير را مي توان به معناي 

(Avishai Margalit, 2005).«غيرانسان تلقي كردن ديگران» دانست»
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ج- ديدگاه مشروط(ميانه)
ــين است. آن چه كه ديدگاه «مشروط»  ــط ميان دو ديدگاه پيش اين ديدگاه، در واقع، حد وس
ــتر دادگاه هاي بين المللي را تعقيب مي نمايد، اما در عين حال  ــعه ي بيش ــود توس ناميده مي ش
نسبت به اجراي نادرست مشروعيت كه مالحظات سياسي را ناديده مي گيرد، هشدار مي دهد. 
ــه چگونه عوامل  ــت ك ــه، متغيرهاي زيادي وجود دارد، زيرا موضوع مهم اين اس ــن نحل در اي
ــافر،  ــا جالب ترين مورد را مي توان در مورد داويد ش ــورد توجه قرار مي دهيم. ام ــي را م سياس
ــيس يك ديوان  ــدت از دو دادگاه اختصاصي و تاس ــابق آمريكا، بيان كرد. وي به ش نماينده س
ــنامه ي رم مخالفت نمود. در حال حاضر  كيفري بين المللي حمايت كرد، اما در نهايت با اساس
ــنامه ي رم در كنفرانس ديوان كيفري بين المللي در  ــتر به مخالفت شديدش با اساس وي بيش
1998 شهرت دارد. با وجود اين،  وي در مقاله ي خود، كه در 1996 منتشر شد، از يك ديوان 
ــدت تحريك مي كرد تا  ــوراي امنيت را به ش كيفري بين المللي قدرت مند حمايت كرد. وي ش
براي تقويت يك ديوان كيفري بين المللي ديگر، غير از دو دادگاه  اختصاصي، تالش نمايد. شافر 
ــنهاد يك ديوان دايمي بين المللي  معتقد بود كه «دادگاه هاي جنايات جنگي اختصاصي و پيش
ــه ي قضــايي بين المللي  ــازي براي مداخل ــري گام هــاي مهمي در جهت ظــرفيت س كيفــ
ــش مطرح مي شود كه چرا  ــت.» (Scheffer, 1996, p. 51; Tocker, 1994; Kerr, 2000 ). حال اين پرس اس
همين فرد در 1998 به اساسنامه ي رم راي منفي داد؟ وي بيهوده بر اختيار انحصاري شوراي 
ــروع تحقيقات اصرار مي نمود. وي ضمن نگراني از اين كه «مقامات ارشد آمريكا،  امنيت در ش
ــي قرار مي گيرند»، در آخرين  ــربازان تحت تحقيقات و حتي پي گرد بين الملل فرماندهان و س
ــنهاد كرد كه هم پذيرش كشور ملي و هم كشور متبوع  لحظه ي كنفرانس، اصالحيه اي را پيش
ــنهاد وي با 113 راي مخالف، 17  ــت. پيش متهم را براي اعمال صالحيت ديوان الزم مي دانس
ــافر اساسنامه ي رم را مورد  ــد.(Weschler, 2000, p. 107) بعدا ش راي موافق و 25 راي ممتنع رد ش
انتقاد قرار داد و بيان داشت كه ديوان كيفري بين المللي بايد قادر باشد خودكامه گان را تحت 
ــورها را از ارايه ي تالش هايي براي كمك به  پي گرد قرار دهد، «در حالي كه در عين حال كش

(Scheffer, 2000, p. 116)«حمايت از صلح و امنيت بين المللي باز ندارد
اين سه ديدگاه مخالفت بين  رويكردهاي حقوق محور و سياست محور يا رويكردهاي ايده آليست 
و واقع گرا را منعكس مي نمايند، و همچنين حاكي از روش هاي درك صلح و عدالت، به عنوان 
ارزش، در جامعه ي بين المللي مي باشند. همان گونه كه هادلي بال، مخالفت بين نظم و عدالت 
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ــيم كرده، صلح در  ــرج و مرج1 (Bull, 1977, Chapter 4) ترس ــود به نام جامعه ي ه ــاب خ را در كت
ــد كه  ــي متفاوت از آن چيزي ش مفهوم منفي خود، به معناي نبود جنگ منجر به نظام ارزش
ــا واقع گراها، روابط بين الملل عرصه اي براي  ــت مي طلبد. از نظر بال،  طرفداران هابس، ي عدال
مبارزات پيوسته بين كشورهاست. در مقابل، طرفداران كانت، يا انقالبيون، روابط بين المللي را 
ــاني در سطح جهان مي دانند. ديدگاه واقع گرا،  ــكل از موجودات انس به عنوان دنيايي متحدالش
ــي رقابت  قدرت را اولويت مي بخشد، در حالي كه طرفداران كانت به اعتبار عدالت  ابعاد سياس
جهاني باور دارند. از نظر طرفداران هابس، نظم اولين ارزشي است كه بايد به آن دست يازيد، 
ــاش  زيرا تالش نابهنگام براي عدالت جهاني بدون يك دولِت مركزِي جهاني، تنها باعث اغتش
ــود.2 از نظر طرفداران كانت، عدالت مسير محكمي براي صلح است،  ــفتگي بيشتر مي ش و آش
زيرا نظم جهاني ناعادالنه، بي ثبات خواهد بود. به طور كلي بر اساس نظريه ي اين گروه، صلح 
دايمي تنها ميان جوامع مردم ساالر به خوبي تامين مي شود؛ اين دكتريني است كه طرف داران 
ــدگاه «رقيب» را  ــاده تر، طرفداران هابس دي ــي رد مي كنند. به عبارت س ــي واقعي گراي افراط

مي پذيرند و طرفداران كانت از ديدگاه «هماهنگي» صلح و عدالت دوري مي جويند.
ــود كه  ــي يا عقل گرايي ناميده مي ش نظريه ي ميانه در طرح مفهومي بال، نظريه ي گروسيوس
ــورها مي پذيرد، اما در عين حال  ــت زور (power politics) را در ميان كش ضرورت سياس
ــازد كه كشورها و ديگر بازي گران جامعه ي  ــخص مي س مجموعه اي از قواعد و هنجارها را مش
بين المللي را ملزم مي سازند. طرفداران گروسيوس بر ضرورت رقابت هاي مبتني بر زور بيش از 
حد تاكيد نمي كنند، اما هرگز هم به طور كامل عدالت جهاني را ترويج نمي نمايند. اين رويكرد 
در پي حفظ ارزش ها و اصول بنيادين جامعه ي بين المللي است و آنها را به منظور تحكيم اركان 
هنجاري جامعه ي بين المللي حفظ مي كند. با وجود اين، طرفداران اين نظريه با احتياط خاصي 
عمل مي نمايند تا نظم سياسي به خطر نيافتد. حمايت «مشروط» از دادگاه هاي بين المللي تا 
حد زيادي در اين مقوله قرار مي گيرد. غير قابل انكار است كه اجراي عدالت در جهت رسيدن 
به يك دنياي مطلوب تر است. در عين حال، جامعه ي بين المللي كشورها نمي خواهد هم گام با 
توسعه ي عدالت كيفري بين المللي گام بردارد. رويكرد مشروط گروسيوسي را مي توان در اين 

عبارت خالصه كرد: عدالت را انجام دهيم، اما تنها به تدريج و با احتياط.

1- The Anarchical Society

2-  لوكاس دبليو آندروس معتقد است كه در دادگاه يوگسالوي يا نظريه ي دادگاه هاي كيفري بين المللي نوعي گم گشتگي فلسفي 
ــتيني را بپذيرد- و در جهت ايجاد  ــه اجتماع بين المللي بايد«يا به طور كامل يك رويكرد آس ــت ك ــود دارد. وي بر اين باور اس وج
ساختارهاي قدرت الزم براي اجراي قهري موثر تالش نمايند- يا بايد مفاهيم جايگزيني را در مورد نقش خود بپذيرد و تالش هاي 
 (Andrews, 1997,.«ــت، رها سازد ــتيني و يك مركزيت راديكال قدرت قهري سازگار اس ــه ي آس اجراي قهري را، كه تنها با انديش

475)



 /110
ــير اصلي جامعه ي بين المللي كم و بيش نظريه ي گروسيوسي  ــت بگوييم كه مس منصفانه اس
ــا ايجاد دادگاه هاي  ــراي حاكميت بين المللي قانون ب ــرد. اين رويكرد از اج ــش مي گي را در پي
بين المللي حمايت مي كند. بر اساس اين رويكرد حاكميت قانون روند صلح را ارتقا مي بخشد. 
ــبت به حفظ نظم بين المللي موجود احتياط زيادي را به خرج  با وجود اين، ديدگاه مزبور نس
ــيوس و كانت  ــن ديدگـــاه طرفداران گــــروس ــه ي تاريخي از تفاوت بي ــد. يك نمون مي ده
جامعه ي ملل است كه شـــافر، هنگام نقد اساسنامه ي رم، به طور ضمني آن را ذكر مي كند. 

(Scheffer, 2000, 116)

حاكميت قانون براي طرفداران كانت نمادي از نظريه تحقق دو هدف است: پيش برد ارزش هاي 
ــبت به نظم  ــون هيچ رويكرد انقالبي نس ــات. مفهوم حاكميت قان ــظ نظم با ثب ــي و حف جهان
بين المللي ندارد، زيرا قصد آن حفظ نظم با توسل به قواعد و اصول مسلم است. هدف حاكميت 
قانون پيش برد قوانين و اصول در سطح جهاني است اما تنها به تدريج. طرفداران نظم موجود 
ــي با دادگاه هاي بين المللي همكاري مي كنند مادام كه آنها اصول و قواعد بين المللي  بين الملل
ــد در حفظ صلح و امنيت  ــا اميدوارند كه تحقق حاكميت قانون مي توان ــش  مي برند. آنه را پي
ــد. با وجود اين، وقتي كه دادگاه هاي بين المللي بخواهند  ــته باش بين المللي نقش كليدي داش
ــند. راهبردهاي ايجاد  ــيار با احتياط و حتي رقيب گونه باش خود نظم را تهديد نمايند، بايد بس
ــود. بنابراين، آن چه مي تواند ما را به  ــي مي ش صلح از طريق حاكميت قانون از اين نظريه ناش
ــت. از طريق حاكميت قانون، هم عدالت اجرا  ــاند، «حاكميت قانون» اس يك صلح پاي دار برس

مي شود و هم صلح پاي دار به دست مي آيد. 

3- رابطه  عدالت كيفري و حفظ صلح و امنيت
شوراي امنيت دادگاه يوگسالوي را به عنوان جاي گزيني براي اعمال صالحيت دادگاه هاي ملي 
تشكيل داد و برتري را به اين دادگاه داد. بنابراين«در هر مرحله اي از رسيدگي، دادگاه مي تواند 
ــت نمايد تا طبق اساسنامه ي دادگاه و آيين رسيدگي  ــمي از محاكم ملي درخواس به طور رس
ــيدگي را به اين دادگاه واگذار نمايند»(Statute of ISTY, 1993, Art. 9(2)) معهذا،  و ادله دادگاه، رس
ــته باشد كه شوراي امنيت، اگر قايل به اين باشد كه  ــد اصوال دليلي وجود داش به نظر نمي رس
ــر كاركردهايش در خصوص صلح و امنيت ضروري  ــكيل يك ابزار قضايي براي اجراي موث تش

.1(Greenwood, 1997, 104).است، نبايد چنين ابزاري را تشكيل دهد
1- در مورد ايرادات حقوقي به اختيار شوراي امنيت براي تشكيل دادگاه و رد اين انتقادات، به طور كلي بنگريد به: هيبت اهللا نژندي 
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ــد به اين  ــكيل ش ــيله ي قطعنامه ي فصل هفتم تش ــالوي به وس اين واقعيت كه دادگاه يوگس
ــت بين المللي با اجراي عدالت  ــه اين دادگاه به منظور كمك به حفظ صلح و امني ــت ك معناس
كيفري تشكيل شد، نه به خاطر اين كه اجراي عدالت به خودي خود يك هدف بود. در واقع، 
ــخص مي كند، اين ويژگي دادگاه  ــان گونه كه راي صالحيتي دادگاه در قضيه ي تاديچ مش هم
ــوراي امنيت به موجب فصل هفتم  ــي است، زيرا اختيارات ش ــروعيتش بسيار اساس براي مش
ــتند. همان گونه كه يكي  ــح و امنيت بين المللي هس ــا به منظور اعاده و حفظ صل ــور تنه منش
ــكيل دادگاه به شوراي امنيت «منجر به اين شد تا  ــرين گفته است، تفويض اختيار تش از مفس

(Tavernier (1997), (611)).«ضروريات حفظ صلح بر ضروريات حقوق و عدالت برتري داده شود
در برخي ابعاد، اين موضوع ممكن است مهم نباشد. از تصميم شعبه ي تجديدنظر در قضيه ي 
ــتقالل خود را در مقابل هر گونه تالش  ــچ(راي صالحيتي) چنين بر مي آيد كه دادگاه اس تادي
شوراي امنيت در موارد خاص حفظ مي كند و اين ديدگاه را رد مي كند كه دربست در اختيار 
شوراي امنيت است.1 در حقيقت، شوراي امنيت تا كنون هيچ تمايلي به مداخله در كار دادگاه 
ــتدالل كرد كه اگر صلح و امنيت بايستي در يوگسالوي سابق  ــت. مي توان اس ــان نداده اس نش
ــتدالل مزبور اين  ــت. با وجود اين، اس ــدند، آنگاه توجيهي براي دادگاه وجود نداش اعاده مي ش
واقعيت را ناديده مي گيرد كه كار دادگاه هنوز مي تواند براي حفظ صلح و امنيت بين المللي در 
يوگسالوي سابق الزم باشد، يا، دست كم، شوراي امنيت مي تواند به طور مشروع اين ديدگاه را 
بپذيرد. افزون بر آن، براي ارزيابي نقش دادگاه در دست يابي به اهداف فصل هفتم منشور، الزم 
ــالوي سابق، بلكه همچنين اثر احتمالي دادگاه بر مالحظات  ــت تا نه تنها به وضعيت يوگس اس

گسترده تر صلح و امنيت مرتبط با ديگر مخاصمات نيز پرداخته شود.
ــه ديگر دادگاه به خاطر  ــوراي امنيت مي تواند تصميم بگيرد ك ــد كه ش معهذا، به نظر مي رس
ــده، فعاليت نكند، يا اين كه حفظ صلح و امنيت با پايان دادن  ــكيل ش هدفي كه براي آن تش
ــعبه ي تجديدنظر در راي صالحيتي  به كار دادگاه بهتر تحقق پيدا مي كند.2 حتي اگر نظر ش
ــتند، شعبه  ــوراي امنيت به موجب فصل هفتم نامحدود نيس تاديچ را بپذيريم كه اختيارات ش
معتقد بود كه اين اختيارات- و ميزان صالح ديد شورا- بسيار گسترده هستند؛ نتيجه اين است 
منش، حمايت از اموال فرهنگي در مخاصمات مسلحانه: با تاكيد بر قضيه ي يوگسالوي سابق، پايان نامه ي كارشناسي ارشد، رشته ي 

حقوق بين الملل، دانشگاه عالمه طباطبايي، 1384.
1-  ILR 105 (1997), 459- 460, paras 16-18.

گزارش دبيركل كه دربردارنده ي قطعنامه ي 827 شوراي امنيت (اساسنامه ي دادگاه يوگسالوي)، مي باشد، بيان مي دارد كه دادگاه 
(Doc. S/25704. Para. 28)..«تابع اقتدار يا كنترل شوراي امنيت در خصوص اجراي كاركردهاي قضايي خود نمي باشد»

2-  اين امكان به طور صريح در گزارش دبيركل، بند 28، پيش بيني شد.
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ــعبه تجديدنظر در راي صالحيتي تاديچ بيان كرد، انحالل دادگاه قبل از  كه،  همان گونه كه ش

تكميل كارش در چارچوب اختيارات شوراي امنيت خواهد بود.1 

4- راهبرد دادگاه هاي كيفري بين المللي: مداخله  قضايي
ــكيل دادگاه هاي اختصاصي توسط شوراي امنيت به منظور حفظ «صلح و امنيت  علي رغم تش
ــور صريح در مورد آنها  ــازي(peace-building) به ط ــي»، اما راهبردهاي صلح س بين الملل
ــرد كه دادگاه روآندا  ــت. يكي از مقامات دادگاه روآندا در مصاحبه اي تاكيد ك ــده اس بيان نش
ــي اين دادگاه  ــووليت اصل ــت كرد كه مس ــا به صلح كمك مي كند. مي توان چنين برداش تنه
ــت. بنابراين، اين سوال مطرح مي شود كه چرا به دادگاه هاي  ايجاد، حفظ و برقراري صلح نيس
كيفري بين المللي نياز داريم كه صالحيت دادگاه هاي ملي را ناديده مي گيرند؟2 در اين قسمت 
ــروعيت بين المللي  ــاي عمليات هاي صلح كه اين دادگاه ها بايد ايفا نمايند، يعني مش راهبرده
ــت هاي بين المللي،-كه در نهايت به شكل مداخله ي قضايي تجلي مي يابد- مورد  و كيفرخواس

بررسي قرار مي گيرد.

كميسـيون هاي  و  بين المللـي  كيفـري  دادگاه هـاي  مقايسـه    -6
حقيقت ياب

پيش از بررسي راهبردهاي محاكم بين المللي، الزم است تا تفاوت بين دادگاه هاي بين المللي و 
«كميسيون هاي حقيقت ياب» به منظور تعيين ضرورت بين المللي محاكم كيفري مورد بحث 
قرار گيرد. كميسيون حقيقت ياب و سازش در آفريقاي جنوبي و اسالف مشابه آن در آرژانتين، 
شيلي، ال سالوادور، هندوراس،  هائيتي،  و گواتماال اركان قضايي در معناي خاص كلمه نيستند. 
ــيون ها مجرمان را تحت پي گرد يا محاكمه قرار نمي دهند، اما به منظور دست يابي  اين كميس
ــورهايي  ــت كه همه ي كش ــازش ملي پرده از«حقايق» بر مي دارند. نكته ي جالب آن اس به س
ــيون هاي تحقيق در آمريكاي التين ايجاد كرده اند، متاثر از مذهب كاتوليك بودند.  كه كميس
ــيون هاي حقيقت ياب بر طبق ارزش هاي كاتوليك از  ــود كه كميس ــت پذيرفته ش طبيعي اس
ــيون حقيقت ياب و سازش در آفريقاي جنوبي به  ــكل مي گيرند. كميس قبيل اعتراف و عفو ش

1-ILR 105 (1997), 434, para. 20.

ــان مراقبت نمايند. هيچ نيازي  ــورها مي توانند از خودش ــند: «كش 2- برخي در مخالفت با دادگاه هاي كيفري بين المللي مي نويس
ــان نيست.... كشورها بايد جنايت كاران را به طور انفرادي تحت  ــعه ي اجراي قوانين جنگ فراتر از گستره ي عملي سنتي ش به توس

(Mak, 1995, 558) .«تعقيب قرار دهند
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نظر مي رسد كه خاستگاه مشابهي داشته است، زيرا هدف آن پرده برداشتن از فجايعي بود كه 
در دوران آپارتايد صورت گرفته،  اما هرگز به مجازات يا پرداخت غرامت اقدام نكرد.

ــهيل روند سازش، اين  ــازش ملي است. به منظور تس ــيون حقيقت ياب س هدف اصلي كميس
ــفه ي اين تالش ها اين است كه كشف  ــازند. فلس ــيون ها جنايات مخفي را علني مي س كميس
ــيمان شوند و قربانيان بايد به  ــازش كمك مي كند. مجرمان بايد پش حقيقت، نه مجازات، به س
ــوند. اين يك گفتمان  ــيس يك جامعه ي جديد با هم تشويق ش ــودن آنها به منظور تاس بخش
ــيخته است. كساني كه بيرون  معنوي بين مجرمان و قربانيان براي احياي جامعه ي از هم گس
ــي جز حمايت از تالش هاي معنوي در جهت سازش در پشت پرده  ــتند نقش از اين جامعه هس
ندارند. همچنين طرف ثالث به عنوان ميانجي گر بايد عضو همان جامعه باشد. طرفين و اعضاي 

مخاصمه بايد كميسيون هاي تحقيق را به منظور سازش ملي سازماندهي نمايند.
ــه ي بازي گران بيروني در امور  ــكلي از مداخل ــالوي و دادگاه روآندا ش در مقابل، دادگاه يوگس
داخلي مناطق جنگ زده مي باشند(Tocker, 1994; Scheffer, 1996; Kerr, 2000). به طور مسلم، چنين 
ــت، كه واجد  ــت، اما ماهيتا نوعي مداخله ي جبارانه اس مداخله اي مصداق مداخله نظامي نيس
ــت كه هدفش توقف  ــتانه» نيس ــت.1 اين نوع مداخله، «مداخله ي بشردوس ــرط مداخله اس ش
خشونت يا نجات قربانيان مخاصمه به طور مستقيم باشد. با وجود اين، هدف كلي اين دادگاه 
ــتانه در رابطه با قربانيان  ــتانه در خصوص نگراني بشردوس ــكال مداخله ي بشردوس با ديگر اش
ــا نيروهاي حافظ صلح در  ــالوي ب ــاني دارد. رابطه ي دادگاه يوگس مناطق جنگ زده هم پوش
ــني و هرزه گوين در خالل جنگ بوسني حاكي از پيوند اساسي اركان قضايي با نيروهاي  بوس

نظامي است2
ــت. شايان ذكر است كه دادگاه  ــده ي دادگاه روآندا سازش ملي اس ــخص ش يكي از اهداف مش
ــكيل شده  ــازش ملي تش ــت كه در طول تاريخ براي س ــتين دادگاه بين المللي اس روآندا نخس
است. در عين حال، شوراي امنيت به طور صريح رابطه ي واقعي بين صلح بين المللي و سازش 
ــش هاي مرتبط با اين  ــن محكمه ي اجباري مورد توجه قرار نداد.3 پرس ــي را از طريق چني مل

1-  بر اساس تعريف سنتي اوپنهايم، «مداخله عبارت است از دخالت جابرانه يك دولت در امور دولت ديگر به منظور حفظ يا تغيير 
شرايط عيني». (Oppenheim, 1905, 181)از نظر هادلي بال، مداخله عبارت است از «دخالت جابرانه يا قهري، به وسيله يك طرف يا 

(Bull, 1984, 1).«طرف هاي بيروني، در حوزه هاي صالحيتي يك كشور حاكم، يا به طور گسترده تر يك اجتماع مستقل سياسي
2-   با وجود اين، شايان ذكر است كه نيرو هاي مزبور، از 1997، 20 جنايت كار جنگي را دست گير كردند.

3-در هنگام بحث در مورد تشكيل دادگاه يوگسالوي در شوراي امنيت، نماينده ي جمهوري چك اين ديدگاه را بيان كرد كه «به 
  Howland andــود.... سازش فرايند بسيار پيچيده اي است». (به نقل از ــازش تعيين مي ش ندرت اين دادگاه به عنوان ابزاري براي س

Calathes, 1998, 144)
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ــط نماينده ي روآندا در شوراي امنيت هنگامي كه به قطعنامه ي 955 براي تاسيس  بحث توس
دادگاه روآندا راي مخالف مي داد، مطرح شد.1 اگر رويكرد كميسيون هاي حقيقت يابي داخلي و 
درون گراست، رويكرد دادگاه هاي يوگسالوي و روآندا بيروني و مداخله گرايانه است. گلدستون 
ــابهي را كه در  ــازش را مورد تمجيد قرار مي دهد و اقدامات مش ــيون حقيقت ياب و س كميس
ــي بايد صورت بگيرند، انتظار دارد(Goldstone, 1996, 492- 496). با وجود اين، بر  عرصه ي بين الملل
ــنر قايل به تمايز اساسي بين دادگاه هاي كيفري بين المللي  خالف چنين ديدگاه كانتي، كراس
ــازش ملي را  ــت كه تالش هاي ملي س ــت. از نظر وي، فرض بر اين اس و دادگاه هاي داخلي اس

.(Krasner, 2001).تسهيل مي نمايند، اما چنين فرضي در مورد مداخالت بين المللي وجود ندارد
به نظر مي رسد كه اثر سازش ملي توسط يك دادگاه بين المللي بسيار محدود است. اگر نيازي 
ــي نمي توانند كاركرد  ــت كه دادگاه هاي مل ــت، به اين خاطر اس ــه دادگاه هاي بين المللي اس ب
ــب خود را ايفا نمايند يا دادگاه هاي بين المللي ماموريتي را دارند كه دادگاه هاي داخلي  مناس
آن را انجام نمي دهند. دادگاه هاي بين المللي در جايي و در زماني عمل مي كنند كه دادگاه هاي 
ــتي كار كنند. اعتبارنامه ي مداخله ي قضايي اين است كه معموال هيچ  ملي نمي توانند به درس
ــروع در جوامع جنگ زده وجود  ــبي وجود ندارد يا به طور كافي اركان مش نظام قضايي مناس
ــي بودند. همين امر  ــت و مرتكبين مخالفان نظام ــابق و روآندا، دول ــالوي س ندارد.2 در يوگس
ــرقي نيز صادق  ــيرالئون، كامبوج و تيمور ش ــورد دادگاه هاي اختصاصي بين المللي در س در م
ــد از مخاصمه، مداخله ي طرف ثالث به منظور  ــت(Chandrasekaran, 2000). در وضعيت هاي بع اس
ايجاد ديدگاه عالي تري براي احكام قضايي الزم است. مشروعيت قواعد پذيرفته شده ي جهاني 
مندرج در حقوق بين الملل بشردوستانه و حقوق بشر مبناي حاكميت قانون را در نظام داخلي 
ــازش ملي مي تواند ارتقا يابد. وجود قواعد بنياديني كه تابع  ــاس آن س قرار مي دهد كه بر اس
مخاصمات منطقه اي نيستند بايد به محدود كردن معيار قومي مناطق جنگ زده كمك كند.

ــتند؛  ــري بين المللي متعهد به صدور احكام در مورد هر متهم نيس ــن، دادگاه هاي كيف بنابراي
ــطح بين المللي در مورد جامعه ي داخلي جنگ زده به  ــده در س حال آن كه عدالت پذيرفته ش

ــل زدايي در 1994 را پيشنهاد و از آن حمايت كرد. با  ــكيل يك دادگاه بين المللي براي تعقيب جنايت كاران نس 1- ورندا ايده ي تش
.(Akhavan, 1996, 506- 7).وجود اين، از جمله در مورد مقر و تركيب قضات دادگاه يوگسالوي راضي نبود

ــت ها و طبيعت گراها در مورد اعتبار فرايند قضايي بين المللي  ــان مي سازد كه بحث بين دوآليس ــاكين خاطر نش 2- فونمي اولونيس
«تقريبا موضوعيت خود را از دست داده است، به اين خاطر كه در بسياري از جنگ هاي داخلي آفريقا، در زمان هاي مختلف، هيچ 
قدرت مركزي شناخته  شده اي وجود نداشته است، وضعيتي كه به عنوان وضعيت شكست خورده تلقي شده است. از اين رو، بحث 
در مورد اين كه آيا دولت يا اجتماع بين المللي اقتدار قانوني براي محاكمه جنايتكاران جنگي در اين مخاصمات را دارد يا نه، تقريبا 

(Funmi Olonisakin, 1997, 830). .«تالش بيهوده اي است
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ــود. راهبرد حاكميت قانون بر آن است تا مشروعيت فرايند قضايي  ــتقيم اعمال مي ش طور مس
بين المللي را تضمين نمايد، در حالي كه هرگز به شدت سازوكارهاي ملي را نقض نمي كند.

تفاوت اصلي بين دادگاه هاي بين المللي و كميسيون هاي حقيقت ياب اين است كه كميسيون ها 
از اعمال مجازات به منظور سازش خودداري مي كنند و اين خود حاكي از اين راهبرد مجازات 
ــه، دادگاه هاي ملي عادي  ــت.1 البت ــراي دادگاه هاي كيفري بين المللي اس ــت ب يا كيفر خواس
ــا وقتي كه اين احكام به جنايات بين طرف هاي درگير جنگ  ــد حكم صادر نمايند، ام مي توانن
ــوند، اثر پي گيري محدود است. كاركرد صدور كيفرخواست هاي معتبر بين المللي  مربوط مي ش
ــي، حتي وقتي كه موفقيت اندكي براي دستگيري آنها  ــخصيت هاي عمده ي سياس در مورد ش
ــت. مداخله ي قضايي با تحت پيگرد قراردادن  وجود دارد، راهبرد مهمي براي عمليات صلح اس
ــت آنها به عنوان يك ركن صلح بان  ــتگيري و بازداش ــازي براي دس رهبران جنگي و زمينه س
ــت مرتكبين تحت تعقيب منجر  ــش مي نمايد. حتي وقتي كه اين مداخله به بازداش ــاي نق ايف
نشود، كيفرخواست ها از حيث نظري عامل بازدارنده اي براي فجايع بعدي مي باشند. همچنين 

2.(Schuett, 1997, 101)مي توانند به عنوان ابزاري براي چانه زني مورد استفاده قرار گيرند
ــود،  ــكيل ش ــوزش ديده ي كارآمدي تش ــس بين المللي آم ــك نيروي پلي ــي كه ي ــا زمان تنه
ــي عامل مهمي تلقي شود. دادگاه يوگسالوي در  ــت هاي فيزيكي مي تواند از نظر سياس بازداش
ــت.  ــي داش ــني و كوزوو فرصت هاي خوبي براي حمايت از اقدامات پليس خالل جنگ در بوس
دادستان كيفرخواست هايي براي رهبران اصلي جنگ، مانند مالديچ و كارادزيچ، صادر كرد. هر 
ــكالت عملي اين دو متهم تا مدت ها دستگير نشدند،  ــي و مش چند به علت نبود اراده ي سياس
ــتگير و براي محاكمه به دادگاه يوگسالوي تحويل داده  اما در 21 ژوالي 2008 كارادزيچ دس
ــوران هادزيچ همچنان ادامه  ــتگيري مالديچ و فرد ديگري به نام گ ــد(تالش هاي براي دس ش
ــت ها  ــب با اقتدار الزم براي اجراي كيفرخواس دارد). با وجود اين، اگر نيروهاي انتظامي مناس
ــت  ــياري از بازداش 1- دادگاه جماعت محلي گاكاكا در روآندا در مورد مجازات براي جنايت كاران تصميم خواهد گرفت، اما به بس

(Republic of Rwanda, 1999) .شدگان نيز به صورت دوفاكتو عفو خواهد داد
ــده و همچنين معتقد بود كه منصرف شدن از  ــتفاده ش ــت كه چانه زني به طور محرمانه اس 2-  آنتوني داماتو در 1994 ترديد داش
دادگاه جنايات جنگي به عنوان يك چانه زني هم صلح و هم عدالت را محقق مي سازد. با وجود اين، استدالل وي مبتني بر قياس 
با دادگاه هاي داخلي است كه به شبه جرم ها رسيدگي مي كنند. وي مي پذيرد كه ممكن است به طور موثر به قربانيان اجازه داده 
ــت بااليي را دريافت مي نمايند. اما در جامعه ي بين المللي  ــا از حق دولت براي تعقيب صرف نظر نمايند وقتي كه آنها غرام ــود ت ش
ــاي بحث دارد. افزون بر آن، در حالي كه  ــود ندارد. قدرت اجتماع بين المللي براي اجراي قهري قانون خود ج ــچ ابر دولتي وج هي
ــت در دادگاه هاي بين المللي همانند دادگاه هاي داخلي، طرف هاي درگير در جنگ گروه هاي متشكل از اشخاص  متهم يك فرد اس
متعدد مي باشند. همواره اين احتمال وجود دارد كه «سنگ چانه زني»(bargaining chip) ممكن است صرفا جناح هاي داخلي 
گروه هاي درگير را تقسيم و تجزيه نمايد. به نظر مي رسد كه استفاده از دادگاه به عنوان سنگ چانه زني عمدتا بر اين قياس داخلي 

(D’Amato,1994)  .استوار است و از اين رو خطرات بسيار زيادي را به همراه دارد
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ــي را به عنوان  ــت رهبران جنايات كاران جنگ ــالوي مي توانس ــت، دادگاه يوگس وجود مي داش
ــتگيري  عامالن برهم زننده ي صلح، محاكمه و مجازات نمايد. موافقت نامه ي ديتون به ويژه دس
ــي دانست(Gaeta, 1998; Jones, 1996). حتي در موردي  جنايتكاران را موضوعي با صالحديد سياس
ــتگير نمايند، آنها در  ــي دس كه نيروهاي بين الملللي نخواهند جنايتكاران را بنابر داليل سياس
ــل به اقدامات پليسي در اختيار دارند كه گستره ي صالحديد  عين حال گزينه هايي براي توس

(Schuett, 1997, 100).آنها را توسعه مي دهد
ــد، كاركرد  ــكيل ش ــل زدايي و جنگ داخلي تش ــدا، كه بعد از پايان نس ــورد دادگاه روآن در م
ــي بي ثبات  ــازي كمتر صراحت دارد. در عين حال، با فرض وضعيت سياس صلح باني و صلح س
ــل زدا، كه در بيرون از روآندا  ــط رهبران رژيم نس در روآندا و مخاصمات عليه دولت روآندا توس
ــت ها و بازداشت  جنايت كاران از حيث صلح باني كافي بود.  زندگي مي كردند، صدور كيفرخواس
ــترداد شماري از مقامات عالي رتبه و  ــت از اس در واقع، موفق ترين كار دادگاه روآندا عبارت اس
سياست مداران مسوول نسل زدايي، كه در كشورهاي مختلف دستگير شدند. مي توان استدالل 
كرد كه محدوديت هاي وارده بر آزادي رفت و آمد رهبران جنايات جنگي به منظور پيش گيري 

از توسعه ي مخاصمات بسيار حايز اهميت است.1
ــياري اصرار مي ورزند كه كيفرخواست ها عمدتا مانع روند صلح مي شوند، زيرا كساني را كه  بس
ــازند  ــته هاي صلح نااميد مي س بر نيروهــاي نظامي كنتــرل دارند از مصالحه در مـــورد بس
ــتان به اجراي عدالت بدون مالحظات  ــا دادس (Krasner, 2001; Olonisakin, 1997, pp. 832-833). غالب

سياسي گرايش دارد. كارال دل پونته، دادستان سابق دادگاه يوگسالوي، بعد از ديدار از بلگراد 
ــتونيكا، در ژانويه 2001، خاطر  ــالو كاس ــتان، ووجيس و مالقات با رييس جمهور جديد صربس
ــاخت كه در بلگراد نگراني هاي زيادي وجود داشت، از قبيل اين كه «همكاري عنصر  ــان س نش
ــازمان ملل متحد تحت پيگرد قرار  ــاني كه توسط س ديگري بر بي ثباتي ها مي افزايد» يا «كس
 .(Del Ponte, 2001)گرفتند به قهرمان تبديل مي شوند». اما همه ي اين ها به دل دادستان ننشست
ــراي رهايي از مجازات خود  ــتاويزي ب ــتدالل ها را بپذيريم، همواره جنايتكاران دس اگر اين اس
ــكوت مي گيرند. اين وضعيت  ــتاويزها از جامعه ي بين المللي حق س دارند و در واقع با اين دس
مبارزه با بي كيفري را كند و تالش ها براي استقرار حاكميت قانون و در نتيجه برقراري صلح و 
امنيت را تضعيف مي نمايد. بدون شك، در پرتو حاكميت قانون، صلح و امنيت به طور موثرتر 

ــوار  ــت كه مي گفت اگر چه محاكمه ي مظنونين دش ــازمان ملل متحد، نقل اس ــن آلبرايت، نماينده ي وقت آمريكا در س 1- مادلي
ــت هــا را صادر مي كند اين افـــراد به «چهره هـــاي منفور بين المللي» تبديل مي شوند.  ــت، اما وقتي كه دادستان كيفرخواس اس

(Tocker, 1994, p. 555)
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حفظ و اعاده مي شود.
ــود كه كيفرخواست ميلوسويچ از نظر سياسي ارزيابي  ــت استدالل ش در عين حال، ممكن اس
ــير شود كه رهبران غرب ديگر  ــت بايد به عنوان زماني تفس ــده بود. زمان صدور كيفرخواس ش
ــويچ را دالل صلح(peace-accord-broker) نمي دانستند.1 وي به دشمن مستقيم «اجتماع  ميلوس
ــين در عراق كه به  ــد صدام حس ــد(Shinoda, 2000) همانن ــل ش ــي» در 1999 تبدي بين الملل

عنوان«شري» تلقي مي شد كه بايستي از بين مي رفت.
ــال هاي 1999 و 2000 در رابطه با  ــه اي در س ــت. واقع ــدا وضعيت كامال متفاوت اس در روآن
ــكو باراياگويزا حاكي از يك تنش ظريف بين ماموريت قانون گرايي و سياسي دادگاه  ژان- بوس
ــض حقوق در نتيجه ي تاخير طوالني محاكمه متهم، باراياگويزا، كه در  ــدا بود. به دليل نق روآن
ــعبه ي تجديدنظر در سوم نوامبر 1999 دستور  ــتگير شد،2 ش 5 آوريل 1996 در كامرون دس
ــد، زيرا  ــود.(ICTR, 1999) دولت روآندا عصباني ش ــه وي آزاد و به كامرون تحويل داده ش داد ك
ــابق بود و حتي تعليق همكاري با  ــت هاي وزارت امورخارجه ي دولت س باراياگويزا طراح سياس
ــل زدايي در درون قلمرو روآندا صورت گرفت و  دادگاه روآندا را اعالم كرد. با فرض اين كه نس
دادسرا در كيگالي قرار دارد، اختتام همكاري روآندا به معناي مرگ تدريجي دادگاه روآندا بود. 
ــعبه ي تجديد نظر را نقض نمايد، كه  ــتان نهايت تالش خود را به عمل آورد تا تصميم ش دادس
در نهايت در 31 مارس 2000 اين امر عملي شد و روآندا رابطه ي عادي خود را با دادگاه روآندا 
ــرگرفت(Metacalfe, 2000a) . باراياگويزا بعدا در محاكمه حاضر نشد و ديگر بازداشت شدگان  از س
در حمايت از وي دست به اعتصاب عمومي زدند. آنها نه تنها از دادگاه روآندا به عنوان«عدالت 
ــي كيگـــالي اعتراض كردند  ــتند، بلكه همچنين عليه فشار سيـــاس ــكايت داش فــاتح» ش
(Metcalfe, 2000b; ICTR, 2000). بدون شك صدور كيفرخواست يا حتي شروع تحقيقات هم دشوار 

است و هم گاهي ممكن است متاثر از مالحظات سياسي باشد.
ــبت به صلح و عدالت، عوامل منفي و مثبت روند شروع كيفرخواست ها  ــروط» نس رويكرد«مش
ــد علي رغم اين واقعيت  ــتقالل قضايي داده ش را ارزيابي مي كند.3 به دادگاه هاي اختصاصي اس
ــي حقوق بين الملل لوترپاخت  ــالوي، در سخنراني در مركز پژوهش ــابق دادسراي دادگاه يوگس ــاور حقوقي س 1- پيام اخوان، مش
ــت ميلوسويچ از نظر سياسي تنظيم نشده بود. در عين  ــان ساخت كه كيفرخواس ــگاه كمبريج در چهارم مي 2001 خاطر نش دانش
ــانس  ــد كه ش ــتاني به خاطر عفو نامبرده بود. با وجود اين، به نظر مي رس حال، وي معتقد بود كه زمان نتيجه اين نگراني در دادس
ــمن» تبديل شد. عفو  ــويچ در مخاصمه ي عليه ناتو به رهبري آمريكا به يك«دش ــت هنگامي كه ميلوس اندكي براي عفو وجود داش

وي به معناي شكست سياسي براي ناتو مي توانست باشد. 
البته اين نكته را بايد متذكر شد كه در اساسنامه ي دادگاه يوگسالوي عفو پذيرفته نشده است.

2- اين تاخير در وهله ي اول نتيجه ي رويه ي خاص دادگاه روآندا، يعني صدور كيفر خواست بعد از دستگيري، بود.
ــت از طريق دادگاه با هم متناقض  ــراري صلح از طريق موافقت نامه ي ديتون و اجراي عدال ــت كه برق ــوئيت معتقد اس 3- اوليور ش
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ــاس فصل هفتم تاسيس شدند. بنابراين از نظر  ــط شوراي امنيت بر اس ــتقيما توس كه آنها مس
ــطه ي استقالل دادگاه ها محدود هستند،  ــازماني مجاري چنين صالح ديدي به واس نهادي و س
اما شوراي امنيت مي تواند هر زماني در مورد اختتام فعاليت دادگاه ها تصميم بگيرد. در آينده، 
ــوراي امنيت  ــوراي امنيت خواهد بود. اختيار ش ديوان كيفري بين المللي تابع نظارت ثابت ش
براي تعليق تحقيقات و تعقيبات بر اساس اساسنامه ي رم به عنوان يك مجراي صالح ديد براي 
ــتفاده قرار خواهد  ــي بر اقدامات مداخله ي قضايي مورد اس ــردن محدوديت هاي سياس وارد ك
ــوي  ــوان گفت دادگاه هاي كيفري بين المللي حتي وقتي به عنوان تدبيري از س ــت.1 مي ت گرف
ــوند، با پي گيري،  ــح بين المللي به كار گرفته مي ش ــتقرار صل ــوراي امنيت براي حفظ و اس ش
ــه و مجازات و در نتيجه پيش گيري به حفظ صلح كمك مي كنند. همچنين اين نقش  محاكم

دادگاه ها به استقرار و تثبيت حاكميت قانون كمك مي كند.

6- نقش دادگاه ها در تسهيل و استقرار حاكميت قانون: زمينه سازي 
براي حفظ و استقرار صلح

ــيوه ي دادگاه هاي كيفري بين المللي براي تسهيل و  ــي ش ــمت از پژوهش، به بررس در اين قس
استقرار «فرهنگ» حاكميت قانون در دراز مدت پرداخت مي شود. اثر نهادي مداخله ي قضايي 
ــووليت فردي. عدالت كيفري مجرميت گروهي را به جنايات  ــت از توجه زياد به مس عبارت اس
ــزان فردي كردن  ــات كاران جنگي مبتني بر مي ــد. مفهوم مجازات جناي ــردي تبديل مي كن ف
ــت. معموال اين گونه برداشت مي شد كه حقوق بين الملل  ــاختارهاي حقوقي بين المللي اس س
ــد، بلكه كشورها را مي شناسد. براي نمونه، از نظر دادگاه نورمبرگ در مورد  افراد را نمي شناس
ــي، عملي را مرتكب  ــخص حقوق ــخاص حقيقي كه به نام دولت يا به عنوان ش ــووليت اش مس
ــتند كه مرتكب جرم مي شوند و نه هيات هاي مجازي و  ــوند«اين اشخاص حقيقي هس مي ش
ــخاص حقيقي ضمانت اجراي حقوق بين المللي است». اين ايده هر چند در  مجازات همين اش
1947 بيان شده است، اما هنوز هم معتبر است و ديوان بين المللي دادگستري در جديدترين 
ــني و هرزه گوين  ــل زدايي(بوس ــيون نس راي ماهوي خود در قضيه مربوط به اجراي كنوانس
ــتند، و مذاكره كنندگان موافقت نامه، جنايت كاران جنگي بودند. وي نتيجه مي گيرد كه «اجتماع بين المللي بايد نسبت به يك  هس

(Schuett, 1997, p. 110.) .«عدالت بي طرفانه براي همين زمان قانع باشد
1- ماده 16 اساسنامه ي رم مقرر مي دارد: «هيچ گونه تحقيق يا تعقيبي به موجب اين اساسنامه براي يك دوره ي 12 ماهه بعد از 
ــور ملل متحد، بدين منظور درخواست كرده است، شروع يا ادامه  ــوراي امنيت، در قطعنامه اي به موجب فصل هفتم منش آن كه ش
پيدا نمي كند؛ چنين درخواستي را شورا مي تواند تحت همان شرايط تمديد نمايد». اين مقرره نتيجه ي «مصالحه ي سنگاپور» در 

(Weschler, 2000, p. 39).خالل كنفرانس ديوان كيفري بين المللي بود
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ــتان) در مورخ 26 فوريه 2007 همين نظر را تكرار كرد. از نظر ديوان بين المللي  عليه صربس
ــتدالل كه تنها افراد مي توانند تعهدات مندرج در  ــتري، مي توان در حمايت از اين اس دادگس
ــيون نسل زدايي را مرتكب شوند، به يافته مشهور دادگاه نورمبرگ استناد كرد  ماده 3 كنوانس
ــه موجوديتهاي انتزاعي، ارتكاب  ــانها، و ن ــيله انس كه«جنايات عليه حقوق بين الملل تنها بوس
ــده  ــترده پذيرفته ش مي يابند».  (.ICJ Judgment, 2007, para. 172)با وجود اين، امروزه به طور گس
ــاختار حقوقي و هنجاري جامعه ي بين المللي چنين ديدگاه  ــت كه كه تحوالت اخير در س اس
ــمت  ــور را اجازه نمي دهد. ما با فردي كردن جنايات جنگي به س ــاده انگارانه ي دولت- مح س
فرهنگ حاكميت قانون حركت مي كنيم، كه اين خود نيز ابعاد منفي و مثبت مداخله ي قضايي 

را ترسيم مي كند.

الف- ابعاد مثبت مداخله  قضايي
ــي است. هدف  ــنتي مداخالت نظامي و سياس مداخله ي قضايي قرينه ي صريح رويكردهاي س
مداخالت نظامي براي اهداف بشردوستانه، اقدامات كيفري جمعي مي باشد. منظور اين نيست 
كه نيروهاي مداخله گر با رهبران و سران به طور انفرادي سروكار ندارند. با وجود اين، كاركرد 
ــواه مرتكبين از نظر حقوقي  ــت، خ ــونت اس ــي و بارز مداخله ي نظامي متوقف كردن خش اصل
ــوول باشند يا نه. تالش هاي سياسي در جهت حل مخاصمات معموال به مسووليت كيفري  مس
ــود، در حالي كه كنترل اركان سياسي توسط رهبران فردي را مد نظر دارد. اين  مربوط نمي ش
مساله كه آيا برخي رهبران مجرم هستند يا نه، مذاكراه كنندگان صلح آن را به عنوان ابزاري 
ــي در وضعيت هاي اضطراري پيچيده،  براي حل مخاصمات تلقي مي كنند. نگراني عمده سياس
پايان دادن به خشونت جمعي است كه عليه شمار زيادي از افراد تحميل شده است. مداخله ي 

قضايي مي تواند به سمت متفاوتي حركت كند.
مداخله ي قضايي افرادي زيادي را، از عالي ترين مقامات گرفته تا سربازان زيردست، به اقدامات 
كيفري متهم مي سازد. با وجود اين، منظور اين نيست كه يك نفر مسووليت جمعي را به خاطر 
ديگران بر عهده مي گيرد، چرا كه مسووليت كيفري در هر سطحي به يك روش متفاوت مطرح 
مي شود. يعني، مداخله ي قضايي با تبديل مخاصمات به جنايات فردي، به صلح كمك مي كند. 
ــور مثل مذاكره در خصوص  ــت نه از طريق رويكردهاي گروه مح ــدف اين مداخله صلح اس ه
ــق رويكرد هاي فردي مثل،  ــه نيروهاي نظامي، بلكه از طري ــع به صلح و حمله ب ــات راج توافق
دستگيري، بازداشت و مجازات. مداخله ي نظامي درصدد صلح است نه با تمركز بر مخاصمات 
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بين  گروه ها، بلكه با تمركز بر اقدامات مجرمانه اي كه افراد انجام دادند.

ــط دادگاه ها ممكن است در ابتدا مقاومت هايي را در پي داشته باشد،  در حالي كه تعقيب توس
ــياري از تحليل گران بر اين باورند كه سازش ملي نمي تواند تحقق يابد مادام كه اجراي  اما بس
عدالت با موانعي رو به رو است. همان گونه كه پرفسور شريف باسيوني، رييس وقت كميسيون 
ــالوي، در 1996 بيان داشت:«اگر قرار نيست كه صلح فاصله ي  تحقيق ملل متحد براي يوگس

 (Bassiouni, (1996), 13).كوتاهي بين مخاصمات باشد»، بنابراين بايد همراه با عدالت باشد
عدم تعقيب رهبران مسوول نقض هــــاي حقوق بشر، خــواري قانون و تشويق نقض هاي بعدي 
را به همراه دارد. كميسيون سازمان ملل متحد در مورد حقـــوق بشر(كه اكنـــون شــوراي 
ــت) و كميته ي فــرعي آن در مـــورد پيش گيـــري از  ــر جاي آن را گرفته اس حقـــوق بش
تبعيض و حمايت از اقليت ها بر اين نكته تـــاكيد داشت كه يكي از داليل اصلي استمــــرار 
 (U.N. Economic & Social.نقض هاي شديد حقوق بشر در ســــراسر دنيا «بي كيفري» مي بـاشد
ــي در  ــاي حقيقت ياب (Council [ECOSOC](1990), Commission on Human Rights, para. 344 گزارش ه

مورد شيلي و السالوادور حاكي از آن است كه اعطاي عفو يا بي كيفري دوفاكتو منجر به افزايش 
( U.N. Econ. & Soc. Council [ECOSOC](1983), para. 341).موارد نقض در اين كشورها شده است

ــابق كه به آنها عفو داده شده يا تبعيد شده اند مستعد  ــت كه رهبران س تاريخ حاكي از آن اس
ــونت و عامل مختل كننده ي روند صلح هستند. براي نمونه،  ــل به فساد و خش تكرار جرم، توس
چارلز تيلور از ويالي ساحلي خود در شهر كاالبار، در نيجريه، در 2005 برنامه اي را براي ترور 
ــانا كونته، رييس جمهور گينه، تدارك مي ديد كه موفق به انجام آن نشد. رييس جمهور  النس
ــه كنـــاره گيري از قدرت كرد.  ــت مي كرد كه تيلور را وادار ب ــي حماي گينه از جنبش شورش

(Ryan Lizza(2005), at 10.)

ــروعيت است كه مستلزم  ــتقرار يافته نياز دارد مش ــي نوين و تازه اس آن چه كه يك دموكراس
ــفاف وقايع ارتكابي و افراد مسوول مي باشد. محاكمات كيفري(به  ــي منصفانه، موثق و ش بررس
ــتماتيك است) مي تواند سابقه اي  ــترده و سيس ويژه مواردي كه متضمن اثبات نقض هاي گس
ــت قربانيان به طور  ــض، نحوه طراحي و اجرا، سرنوش ــت و ميزان اين موارد نق ــع از ماهي جام
ــت راه هاي ديگري براي اين كار  ــازد. هر چند ممكن اس جداگانه، آمرين و مجريان را فراهم س
ــابقه اي از رهگذر محاكمات منصفانه مي تواند موثق تر  ــته باشد، اما تهيه ي چنين س وجود داش
ــد. رابرت جكسون، دادستان دادگاه نورمبرگ، در گزارش خود آورده است كه  و مطمئن تر باش
ــازي بود«كه از چنان اطمينان و  ــازي فجايع ن مهم ترين ميراث محاكمات نورمبرگ مستندس
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 ( Report from Justice Robert «.تفصيلي برخوردارند كه در آينده اين جنايات را نمي توان انكار كرد
ــابق در دهه ي 1990، مسايل  ــالوي س   (H. Jackson, 1946براي نمونه در مورد مخاصمات يوگس

ــط احكام صادره از سوي دادگاه يوگسالوي بدون  موضوعي كه زماني مورد اختالف بودند توس
هر گونه شك معقولي اثبات شده اند.1

ــن و اجراي عدالت نيز كمك  ــف حقيقت، به تامي ــاي كيفري بين المللي عالوه بر كش دادگاه ه
مي كنند. اگر چه دولت مي تواند جرايم عليه خودش، از قبيل خيانت يا شورش، را ببخشد، اما 
ــديد عليه اشخاص، از قبيل تجاوز به عنف، قتل عمد و شكنجه، موضوعاتي هستند  جنايات ش
كه به افراد مربوط مي شوند. رسيدگي به اين جنايات و محاكمه ي متهمان، تعهد اخالقي دولت 
ــد. تعقيب و مجازات مرتكبين نوعي آرامش براي  در مقابل قربانيان و خانواده هاي آنان مي باش
قربانيان ايجاد مي كند و به عنوان يك راه كار جبران جزيي در قبال زيان هاي وارده به آنها تلقي 
ــود. افزون بر آن، تعقيب و محاكمه به اعاده ي حيثيت و كرامت قربانيان و جلوگيري از  مي ش
اقدامات تالفي جويانه ي فردي توسط قربانيان جلوگيري مي كند. عدم تعقيب و محاكمه باعث 

مي شود تا قربانيان خود دست به كار شوند.2
در حالي كه تعقيب و مجازات مي تواند از طريق مقابله با انتقام جويي هاي شخصي، ارزش قانون 
ــابق مسوول نقض هاي گسترده حقوق بشر موجب  را تقويت نمايد، اما عدم مجازات رهبران س
ــبت به نظام سياسي مي شود. براي قربانيان نقض هاي  وهن حاكميت قانون و بي اعتمادي نس
حقوق بشر، عفو يا تبعيد بيانگر نهايت دورويي و نفاق است: در حالي كه آنها تالش مي كنند تا 
ــتگي و مصونيت برخوردار مي شوند.  دردها و آالم خود را كاهش دهند، اما مرتكبين از بازنشس
وقتي كساني كه قدرت را در دست دارند فراتر از قانون باشند، شهروند معمولي هرگز به اصل 
ــي باوري  ــرورت بنيادين در جامعه ي در حال گذار به دموكراس ــت قانون به عنوان ض حاكمي

نخواهد داشت.
در مواردي كه ملل متحد يا كشورهاي بزرگ معامله ي عفو يا تبعيد را مورد پذيرش قرار دادند، 
ــه مبادرت به نقض هاي  ــويق ب ــمت هاي دنيا تش اين خطر وجود دارد كه رهبران در ديگر قس
ــده به مقامات  ــت كه عفو بين المللي اعطا ش ــوند. براي نمونه، تاريخ بيان گر آن اس فاحش ش
ــي در خالل جنگ جهاني اول، آدولف هيتلر  ــوول قتل عام بيش از يك ميليون ارمن ترك مس
ــويق كرد تا 20 سال بعد به اين نتيجه برسد كه آلمان مي تواند سياست هاي نسل زدايي  را تش
1- http://www.un.org/icty/cases-e/factsheets/achieve-e.htm

2- براي نمونه شهروندان هائيتي به اقدامات خشونت بار عليه اعضاي سابق رژيم نظامي شدند كه به آنها در مقابل نقض ها و موارد 
:Gary Borg)1995(, at 4.سوء استفاده عفو داده شد. بنگريد به
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ــي از نطق هاي خود در 1939 بيان  ــدون مجازات و كيفر تعقيب نمايد. هيتلر در يك ــود را ب خ

 (Bassiouni, 1992, 96) «داشت«امروز چه كسي صحبت از انهدام ارمنيان به ميان مي آورد؟
ــالوي، به اين نتيجه رسيده است كه «قصور  ــتان سابق دادگاه يوگس ــتون، دادس ريچارد گلدس
اجتماع بين المللي در تعقيب، مثال پول پوت، ايدي امين، صدام حسين و محمد ايديد صرب ها 
را تشويق كرد تا سياست خود را مبني بر پاك سازي قومي در يوگسالوي سابق انجام دهند با 

 (Michael Scharf,1997, 128) .«اين اميد كه آنها مسوول جنايات بين المللي خود نخواهند بود
در واقع، هنگامي كه اجتماع بين المللي، به جاي تعقيب،  محاكمه و مجازات، به مرتكبين عفو 
ــان مي دهد  ــبز را نش ــرور اين چراغ س مي دهد يا آنها را تبعيد مي نمايد، به ديگر رژيم هاي ش
ــكلي به  ــت نخواهند داد. اگر هم مش كه آنها با مبادرت به جنايات خود هيچ چيزي را از دس
ــووليت خود در قبال جنايات  وجود آيد آنها همواره مي توانند با توافق در خصوص صلح از مس

شانه خالي كنند.
ديگر مزيت دادگاه هاي اختصاصي(يا محاكمه به طور كلي) شفافيت موقعيت و ميزان مسووليت 
است.1 اين رويكرد بين نيازهاي سياسي گروه هاي درگير و مسووليت سياسي افراد تمايز قايل 
ــوول اقدامات مجرمانه در بوسني و هرزه گوين و كوزوو نيستند،  ــود. همه ي صرب ها مس مي ش
ــرار بگيرند و  ــوان افراد تحت تعقيب ق ــرب هم بايد به عن ــه جنايت كاران غير ص ــي ك در حال
ــدند، صرف نظر از رتبه  سياسي شان،  ــاني كه مرتكب اقدامات مجرمانه ش ــوند. كس محاكمه ش
ــان با هم متفاوت است. از بين بردن  ــتند،  اگر چه كيفيت و ميزان جنايات ش قابل مجازات هس
ــاعدت به تمام  ــتگيري افراد جنايت كار به صلح آينده با مس ــرور در يك گروه با دس عناصر ش
ــخيص شرارت و پليدي در جامعه ي سياسي شان، كمك مي كند. دادگاه هاي  جمعيت براي تش
اختصاصي بايد اراده ي اجتماع بين المللي را نشان دهند براي تحقق اين كه مخاصمه نتيجه ي 
ــا محاكمه و مجازات مي تواند مانع  ــازگار بود، ام اجتناب ناپذير روابط بين گروه هاي قومي ناس
ــي دارد. براي نمونه، دراگان  ــود. در واقع نوعي اثر بازدارندگ ــوع وقايع فاجعه بار ديگر مي ش وق
اوبرنوويچ، يكي از متهمين، در بخشي از سخنان خود در دادگاه، در جلسه ي تعيين مجازاتش، 
مي گويد:«خوشحال خواهم بود كه اگر اين شهادت من به خانواده هاي قربانيان كمك مي كند. 

1- گزارش ساليانه ي دادگاه يوگسالوي در 1994 تصريح مي نمايد كه دادگاه «ابزاري براي ارتقاي سازش از طريق منتسب كردن 
اقدامات به افراد .... عدالت را براي قربانيان... تامين مي نمايد».

(The Annual Report of the International Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for Serious 

Violations of International Humanitarian Law Committed in the Territory of the Former Yugoslavia Since 

1991.” (Quoted in Howland and Calathes, 1998, p. 145))
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ــني، بلكه  ــهادت من بتواند از وقوع چنين وقايعي جلوگيري نمايد، نه تنها در بوس اي كاش ش
در هر جاي دنيا».1

ب- ابعاد منفي مداخله  قضايي
ــرد. مجازات كردن  ــأت مي گي ــردي بر دادگاه هاي اختصاصي نش ــي نيز از تمركز ف ــاد منف ابع
جنايات كاران به طور فردي مبتني بر اين پيش فرض است كه تالش هاي فردي به صلح منجر 
ــعبه ي  ــط ش ــود، اگر چه ترديدهاي زيادي در مورد آن وجود دارد. حكم اردموويچ توس مي ش
ــالوي در نوامبر 1996 به خاطر نقصان در آيين  دادرسي، مورد انتقاد قرار  بدوي دادگاه يوگس
گرفت، اما اساسا به خاطر دشواري مجازات زيردستاني كه هيچ آزادي براي مقاومت در مقابل 
ــتند  .(Yee, 1997) مداخله ي قضايي بايد بين مجرمان و طرف هاي  ــتورات افراد مافوق نداش دس
ــود. با وجود اين، مخاصمات قومي در يوگسالوي سابق و روآندا  بي گناه تمايز صريحي قايل ش
ــان نيستند كه بتوان جنايت كاران زيادي را تحت پيگرد قرار داد و بي گناهي ديگران  آنقدر آس
را بدون مالحظات سياسي و عملي اثبات كرد. اين تمايز ممكن است بسيار خودسرانه يا مبهم 
باشد. در مورد دادگاه يوگسالوي، ناتواني در دستگيري عالي ترين مقامات اين خطر را به همراه 
دارد كه دادگاه تنها شمار اندكي از شخصيت هاي عادي را كه دستگير شدند، مجازات مي كند 
علي رغم اين كه بسياري از مجرمان ديگر دستگير نشده يا حتي كيفرخواست عليه شان صادر 
ــت. دادگاه روآندا در محاكمه ي مقامات عالي  موفق تر بوده است، اما نمي تواند بيش  ــده اس نش
ــت شده در زندان هاي روآندا را محاكمه نمايد. در واقع، اجتماع بين المللي  از 125000 بازداش
ــي در كيگالي كه حدود 10000 نفر  ــتاديوم ورزش ــت تعقيبات را در 1998 در اس نمي توانس
ــا، مفهوم صلح كه بنيان كار  ــازد. .(Magnarella, 2000, 80- 81)اساس ــع كرده بودند، متوقف س تجم
ــت از مفهوم آن در اشكال سنتي عمليات صلح متفاوت است. هدف  دادگاه هاي اختصاصي اس
ــيدگي به اقدامات فردي قابل  ــت، با اين پيش فرض كه صلح با رس مداخله ي قضايي صلح اس
ــي به دنبال صلح بين گروه هاي معيني است.  ــت،  در حالي كه مداخله ي سياس ــت يابي اس دس
ــي يا نظامي را  ــورها قدرت سياس ــت و يكم اين پيش فرض اعتبار ندارد كه كش در قرن بيس
ــياري از ديگر گروهها و افراد ممكن است از نظر  ــلحانه در انحصار دارند. بس در مخاصمات مس
ــي مسوول مخاصمات باشند، در حالي كه مقامات دولتي منفعلي وجود دارند كه ممكن  سياس
ــب  ــده اند. تصميم گيري در مورد تناس ــاركت در خرابكاري ها و فجايع ش ــت مجبور به مش اس

1- http://www.un.org/icty/cases-e/factsheets/achieve-e.htm
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اتهامات افراد در مخاصمات به طور غير مستقيم، امري ظريف و دشوار است. البته، آن چه كه 
مطلوب مي باشد عبارت است از آشتي دادن ارزيابي هاي قضايي و سياسي از صلح و دست يابي 
ــالمت آميز در مناطق جنگ زده. معهذا، تنش بين اين دو در وضعيت هاي  به يك وضعيت مس
ــش را طرح كرد كه در هر موقعيت چه نوع  ــه وجود دارد. بنابراين بايد اين پرس مختلف هميش

صلحي در اولويت قرار دارد و دادگاه هاي كيفري چه ارزش هايي را حفظ مي كنند؟

 نتيجه گيري: عدالت و صلح همگام با يكديگر 
ــي اين مساله پرداخته شده است كه دادگاه هاي كيفري بين المللي در  ــتار به بررس در اين نوش
حوزه ي حفظ و استقرار صلح چه نقشي مي توانند داشته باشند. براي پاسخ به اين پرسش الزم 
گرديد تا نسل هاي مختلف دادگاه هاي كيفري بين المللي مورد بحث قرار گيرد. به طور مسلم، 
ــح و امنيت بين المللي و هم اجراي  ــه ي بين المللي در دراز مدت هم به دنبال حفظ صل جامع
ــت تا با ابزارهاي هر  ــت. از اين رو، در زمان هاي مختلف تالش كرده اس عدالت بين المللي اس
چند ابتدايي كه در اختيار دارد، تالش هاي خود را براي عملي كردن اين خواست به كار گيرد. 
گاهي اين امر از طريق كشورهاي فاتح صورت گرفت و گاهي هم توسط شوراي امنيت. بدون 
ــكيل دادگاه هاي كيفري بين المللي به وسيله ي قعطنامه ي شوراي امنيت سه پيامد  شك، تش
دارد: نخست، تمام اعضاي سازمان ملل متحد ملزم به تبعيت از درخواست ها و تصميمات اين 
ــود، مساله ي عدم اجرا  ــتند. دوم، در صورتي كه تصميمات اين دادگاه ها اجرا نش دادگاه ها هس
ــوراي امنيت ارجاع داده شود. سوم، دادگاه هاي يوگسالوي و روآندا اركان فرعي  مي تواند به ش
شوراي امنيت هستند؛  چرا كه مثال از حيث امور مالي وابسته به سازمان ملل هستند، هر چند 
ــند. دادگاه هاي مزبور نقش خود را از طريق محاكمه  و مجازات  ــتقل مي باش از نظر قضايي مس
ــازي براي برقراري حاكميت  ــگيري از وقوع جنايت ها و در نتيجه زمينه س جنايت كاران و پيش
قانون ايفا مي كنند. آن چه كه در اين پژوهش به عنوان نتيجه گيري مي تواند مورد توجه قرار 

گيرد، عبارت است از:
1- نوع دادگاه هاي بين المللي، گذشته و حال، نشان گر آن است كه ميان عدالت و صلح رابطه اي 
ــي  ــه ديدگاه در مورد رابطه ي بين صلح و عدالت مورد بررس قوي وجود دارد. از همين رو، س
ــروط»(يا ميانه). از ميان سه رويكرد مزبور، رويكرد  قرار گرفت: «هماهنگي»؛ «رقابتي» و «مش
«مشروط»، بهتر مي تواند ما را در نيل به برقراري«حاكميت قانون»، كه الزمه ي دست يابي به 

صلح است، كمك كند. از اين رو، بايد در جهت تبيين و تفسير اين نظريه تالش كرد. 
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2- دادگاه هاي كيفري بين المللي راهبردهاي مخصوص به خود را دارند. اين راهبردها عبارتند 
ــي مداخله ي قضايي).  ــت هاي بين المللي(يا به طور كل ــروعيت بين المللي و كيفرخواس از: مش
ــت كه در آن عوامل  ــتقرار فرهنگ حاكميت قانون هدف نهايي طرح مداخله ي قضايي اس اس

مثبت و منفي وجود دارد. 
ــي دادگاه هاي كيفري  ــط اجتماع بين المللي، يعن ــكل جديد مداخله ي غير نظامي توس 3- ش
ــوس، اما مهمي، براي ايجاد صلح دارد. ايده ي حاكميت  ــي، كاربردها(يا آثار) غير ملم بين الملل
قانون براي تامين صلح و عدالت ارزش مند و براي ايجاد يك جامعه ي با ثبات بعد از مخاصمات 
عامل كليدي و اساسي است. البته، دادگاه هاي كيفري تنها روش رويكرد حاكميت قانون براي 
ــح و عدالت را در  ــا مي توانند رابطه ي ظريف بين صل ــتند. با وجود اين، آنه ــل به صلح نيس ني

جامعه ي بين المللي فعلي نمادينه و نهادينه  سازند. 
4- نظر به وضعيت خاص جامعه ي بين المللي(در مقابل جوامع داخلي)، نياز به برقراري و ايجاد 
ــد و آن در زماني است كه صلح به بي رحمي و  صلح مي تواند گاهي بر اجراي عدالت مقدم باش

تحقير پايان مي دهد.
5- تجربه ي دادگاه يوگسالوي حاكي از آن است كه اين دادگاه توانسته است در ايفاي رسالت 
ــت بر نقض  حقوق بشر دوستانه در آينده  ــد و عملكرد اين دادگاه توانسته اس خود كارآمد باش
ــد و «از اين رو مي تواند تهديدات آتي عليه صلح را محدود نمايد»  ــته باش اثر بازدارندگي داش
ــت گيري و محاكمه ي بقيه ي  ــت كه «بدون دس .(Greenwood, 1997, 103) خود دادگاه معتقد اس

ــالوي  ــت كاران فراري، هدف كليدي دادگاه در كمك به تقويت صلح در منقطه ي يوگس جناي
ــد».1 در واقع، از نظر دادگاه محاكمه ي رادوان كارادزيچ،  هرگز به طور كامل محقق نخواهد ش
راتكو مالديچ و گوران هادزيچ مي تواند به تكميل شدن رسالت دادگاه در حفظ صلح و امنيت 
ــت صادر كرد. انصاف حكم مي كند بگوييم  بين المللي كمك كند. اين دادگاه 161 كيفرخواس
ــت به  ــد و عالي رتبه، توانسته اس كه تالش دادگاه در محاكمه ي 125 نفر،2 به ويژه مقامات ارش
حفظ صلح و امنيت بين المللي، كه در قطعنامه ي 827 پيش بيني شده، كمك كند. تجربه ي 
ــروع به فعاليت تا كنون صلح به خوبي در منطقه ي بالكان  ــان داد كه از زمان ش اين دادگاه نش

1- http://www.un.org/icty/cases-e/cis/karadzic/presskit/bringing_justice.htm

ــده، حدود 36 فقره از آنها پس گرفته شد. از 125 فقره كيفرخواستي كه  ــت صادر ش ــت كه از 161 كيفرخواس 2-  الزم به ذكر اس
ــعبه ي تجديدنظر در  ــدند. در حال حاضر 8 پرونده در ش ــيدگي قرار گرفت، 10 نفر تبرئه و 56 نفر محكوم به مجازات ش مورد رس
حال رسيدگي است. 22 پرونده در شعب بدوي در حال رسيدگي است. 6 پرونده در شعبه ي تشخيص مي باشد. دو نفر هم متواري 

مي باشند: راتكو مالديچ و گوران هادزيچ. بنگريد به: همان.
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ــوزوو جنگ و  ــي كوتاهي وضعيت در ك ــت، اگر چه در يك محدوده ي زمان ــده اس ــتقر ش مس
ــت. همچنين تجربه نشان داده است كه هر گاه اركان سياسي و قضايي با  مخاصمه وجود داش
ــته باشند، بهتر مي توانند در جهت حفظ صلح و امنيت بين المللي و  هم كاري و هم فكري داش
اعاده ي آن اقدام نمايند. افزون بر آن، نظر به سازوكارهاي ناقص نظام حقوقي  بين المللي، اين 

دادگاه در جهت اجراي عدالت نيز گام هاي مثبتي را برداشته است.
ــتيابي به صلح و عدالت در چارچوب يك سازمان بين المللي بزرگ تر نسبت به  ــانس دس 6- ش
ــتر است. ــت يابي به عدالت تنها از طريق جنگ، به مراتب بيش تكيه بر ابرقدرت واحد براي دس

(Atul Bharadwaj,2003, 18.)

ــاي قضايي بين المللي به خوبي جا افتاده اند، نقش مهمي را ايفا مي كنند، تصميمات  7- نهاده
مهمي را صادر مي نمايند و در حفظ صلح و امنيت بين المللي و توسعه  تقويت حقوق بين الملل 
ــم نقش خود را عمدتا از  ــد .(Joseph Sinde Warioba, 2001, 46) اين محاك ــيار مهمي دارن نقش بس
ــابه در آينده و  طريق مجازات مرتكبين، احقاق حقوق قربانيان، پيش گيري از وقوع اعمال مش

تالش در جهت حاكميت قانون ايفا مي كنند.
ــز از مقررات راجع به  ــنامه هاي دادگاه هاي اختصاصي و حفظ صلح ني ــه ي بين اساس 8- رابط
اجراي تصميمات دادگاه، نيز كامال مشهود است. اجراي اين تصميمات به كشورها واگذار شده 
ــت. اما اگر كشورها اين تعهدات را اجرا نكنند، مي توان به شوراي امنيت متوسل شد(براي  اس
ــنامه ي دادگاه  ــيدگي و ادله  و ماده ي 29 اساس نمونه بنگريد به مواد 11، 59 و 61 آيين رس
يوگسالوي). بنابراين به نظر مي رسد شوراي امنيت «ابزار اجراي قهري تصميمات» دادگاه هاي 
كيفري بين المللي است، اما در عمل اقدام شوراي امنيت از يك تذكر ساده به دولت ها نسبت 
ــيله ي قطعنامه هاي جديد يا بيانيه هاي رييس هرگز فراتر نرفته  ــان به وس به اجراي تعهدات ش
است. اقدامات اتخاذي به سختي فراتر از رويه ي محدود پيش بيني شده در رابطه با ماده ي 94 

منشور و اجراي احكام ديوان بين المللي دادگستري رفته است. 
ــت كه اجازه داده شود برخي از مقامات  ــتلزم اين خطر اس 9- تمركز بر نياز به حفظ صلح مس
ــوند و همچنين مانع كارآيي دادگاه ها شوند. براي نمونه، اتحاديه  آفريقا، در  ــد مجازات نش ارش
ــتان ديوان كيفري بين المللي مبني بر صدور حكم جلب براي عمرالبشير،  خصوص اقدام دادس
رييس جمهور سودان، از شوراي امنيت درخواست كرد تا اقداماتي را به منظور توقف درخواست 
ــاد يك معاهده ي صلح متعهد  ــل آورد. در واقع، اجتماع بين المللي براي انعق ــتان به عم دادس
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ــي كه عالي ترين مناصب را در اختيار دارد، از جمله كسي كه رسما توسط  ــت تا با هر كس اس
ــود.  ــت، مذاكره كند و امكان دارد از اين طريق عدالت فداي صلح ش دادگاه تحت تعقيب اس
براي نمونه مي توان به پرونده هاي راودان كارادزيچ و راتكو مالديچ اشاره كرد. چنين وضعيتي 
ــظ صلح و امنيت بين المللي، «عدالت»  ــد كه جنايت كاران به بهانه ي حف نبايد به گونه اي باش
ــد. جامعه ي بين المللي بايد با حداكثر ابزاري كه در اختيار دارد، به  ــه قرار دهن را وجه المصالح
چنين جانياني باج ندهد و تالش كند تا صلح و عدالت پا به پاي هم پيش بروند. تجربه ي موفق 

دادگاه يوگسالوي ما را در اين مسير اميدوار مي سازد.
10- به طور مسلم، يكي از مسايل مهم مربوط به ديوان كيفري بين المللي اين است كه چگونه 
ديوان با روند صلح برخورد مي كند. از جمله مي توان به پرونده ي اوگاندا اشاره كرد.1 تعادل بين 
صلح و عدالت چگونه در اين پرونده لطمه خواهد ديد يا حفظ خواهد شد؟ همچنين مي توان 
ــت دادستان ديوان براي صدور حكم جلب عليه عمرالبشير، رييس جمهور سودان،  به درخواس
اشاره نمود. به طور مسلم، شناخت اين كه تحت چه شرايطي ديوان بايد به منظور عدم لطمه 
ــي قرار دهد و در  ــيني كند يا اين كه آيا ديوان نبايد آن را مورد بررس به روند صلح عقب نش
ــوراي امنيت واگذار نمايد تا از طريق سازوكار پيش بيني شده در ماده ي 16  عوض آن را به ش

اساسنامه ديوان به منظور تعليق پرونده تصميم سياسي اتخاذ نمايد، بسيار مفيد است.
11- نبود صلح منجر به بي عدالتي مي شود و بي عدالتي نيز منجر به بر هم زدن صلح مي شود. 
ــت بايد تالش  ــيار ظريفي وجود دارد كه در وهله ي نخس از اين رو، ميان اين دو رابطه ي بس
ــبقت گرفتن يكي از ديگري يا برتري دادن يكي  ــرد هر دو همگام با يكديگر پيش بروند. س ك
نسبت به ديگري مي تواند تعادل اين دو را به هم بزند. براي نمونه، اگر در انتهاي يك مخاصمه 
ــرط كه قربانيان به حقوق از دست رفته ي خود نرسند،  طرفين درگير مصالحه كنند به اين ش
ــود. بنابراين،  ــته هاي قربانيان مطرح مي ش ــه طور طبيعي بعد از مدت كوتاهي دوباره خواس ب
نمي توان يك فرمول كلي مطرح كرد. بايد در هر قضيه بسته به شرايط و اوضاع و احوال خاص 

آن تصميم گرفت.
12- براي اجراي عدالت، بايد تالش هاي جدي در خصوص گسترش صلح مثبت به عنوان يك 
ارزش به عمل آيد. همچنين براي حفظ صلح بايد كوشش كرد تا بي عدالتي صورت نگيرد. يك 
ــوي بي عدالتي ما را چندين گام به برهم زدن صلح نزديك مي كند. همين طور، بي  گام به س

1- See for example Nick Grono (2008), The Struggle for Peace and Justice in Uganda and Beyond, 

printed in the ICC Monitor, Issue No. 36, May- October, pp. 5- 6.
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ــازد.  ــاله ي حفظ صلح و امنيت بين المللي زمينه  را براي بي عدالتي فراهم مي س توجهي به مس
در اين راستا، احترام به حقوق بشر و آزادي هاي بنيادين، احترام به تنوع فرهنگي، تالش براي 
مستقل بودن و بي طرفانه بودن دادگاه هاي كيفري بين المللي و احترام به قانون مي تواند بسيار 

موثر باشد.
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چكيده
ــتري، كاركردي در راستاي حفظ صلح و امنيت بين المللي دارد مسأله اي  ديوان بين المللي دادگس
كه يكي از اهداف املي سازمان ملل متحد را تشكيل مي دهد و ديوان نيز يكي از اركان اين سازمان 

و مأمور تحقق آن در حوزه صالحيت خود مي باشد.
ــي  ــاس اصول دادرس از طرف ديگر، اقدامات قضايي ديوان كه ناظر بر حل اختالفت دولت ها بر اس
ــورتي در امور مربوط به سازمان هاي بين المللي  حقوقي بين الدولي  و همچنين صدور نظريات مش

است، به عدالت مربوط مي شوند.
اين مقاله به نقش ديوان در پرداختن به عملكرد دولت ها و سازمان هاي بين المللي بر اساس معيار 

حق و عدالت اختصاص دارد.
واژگان كليدي: ديوان بين المللي دادگستري، عدالت، صلح، حقوق بين الملل، حل اختالفات

گفتارهفتم
ديوان بين المللى دادگسترى: 

كاربست عدالت براي حفظ صلح جهانى

 � دكتر سيدحسين سادات ميدانى
دكتراي حقوق بين الملل دانشگاه تهران
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مقدمه
ــونت و اقدامات  ــالهاى زيادى با موضوع عدم وجود خش «صلح» در ادبيات بين المللى براى س
قهرى دولتها در قبال يكديگر و يا به عبارتى نبود «جنگ» ارتباط پيدا مى كرد. در اين نگرش، 
ــته باشد. اما به تدريج مفهوم  ــخن گفت كه جنگى وجود نداش زمانى مى توان از وجود صلح س
«صلح و امنيت بين المللى» در گذر زمان دستخوش تغييرات مفهومى زيادى شد و با مقوالت 
ــى و اقتصادى مختلفى پيوند خورد. با اين حال، اولين تالش ها به  ــانى، اجتماعى، سياس انس
منظور استقرار «صلح جهانى» بر محدود سازى توسل به جنگ، خواه در اصل مشروعيت رفتن 

به جنگ و خواه در شيوه ها و رفتارهاى جنگى، متمركز بود. 
استقرار صلح جهانى به عنوان يك مقوله چند وجهى، با عوامل و عناصر مختلفى بستگى دارد. 
در اين ميان، رابطه و تعامل بين صلح و عدالت از مهمترين مباحثى بوده است كه همواره مورد 
ــت. پذيرش وجود پيوند بين صلح جهانى با عدالت  ــندگان بوده اس توجه صاحبنظران و نويس
ــال 1899 با اولين كنفرانس صلح در شهر  ــخصا به اواخر قرن نوزدهم باز مى گردد. در س مش
ــت محدوديتهايى بر  ــد كه به منظور برقرارى صلح مى بايس الهه هلند اين نگرش كلى ارائه ش
آزادى عمل دولتها در ورود به جنگ وجود داشته باشد و به اين منظور دولتها پيش از اعمال 
ــالمت آميز فيصله  ــت اختالفات بين المللى خود را از طرق مس اين اختيار حاكميتى، مى بايس
ــور نيز اولين مرجع حل و فصل اختالفات بين المللى يعنى ديوان دائمى  ــد. 1 بدين منظ نماين
ــال  ــيس گرديد. 2 اگرچه دولتها در اين كنفرانس و كنفرانس دوم صلح الهه در س داورى تاس
ــال صالحيت اجبارى اين ديوان در مفهوم خاص را مورد پذيرش قرار ندادند، لكن  1907 اعم
ــميت  ــى بين المللى عام خود گام مهمى در جهت برس ــيس يك دادرس نفس تصميم به تاس
ــمار مى آيد، به نحوى كه  ــناختن وجود پيوند مابين صلح جهانى و عدالت بين المللى به ش ش
ــتقرار صلح جهانى گام  ــى اجراى عدالت بتوان در جهت اس ــازوكارهاى بين الملل با تقويت س

ــى هاى بين المللى: ديوان بين المللى دادگسترى در تئورى و عمل،  ــادات ميدانى، دادرس ــى و سيد حسين س ــيد باقر ميرعباس 1- نك: س
انتشارات جنگل، چاپ دوم، 1387، ص ص. 7-5.

2- براى اطالع بيشتر راجع به ديوان دائمى داورى نك: پيشين، ص ص. 138-90.
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برداشت.1 
ــگيرى از تعارضات بين  ــى هاى بين المللى با هدف پيش تالش و اقدام در جهت تقويت دادرس
المللى در سالهاى بعد از جنگ جهانى اول و دوم در كنار تالش براى محدود سازى مشروعيت 
ــاختن رفتار و ابزار  ــل به زور2) و ضابطه مند س ورود به جنگ (حقوق بر جنگ يا حقوق توس
ــترى بين  ــيس ديوان دائمى دادگس ــتانه3)، با تاس جنگى (حقوق در جنگ يا حقوق بشردوس
ــد. آنچه مدنظر نوشتار حاضر است ديوان  ــترى پيگيرى ش المللى و ديوان بين المللى دادگس
ــترى است و تالش بر آن است كه با نشان دادن وظايف و نقش هاى اصلى  بين المللى دادگس
و فوق العاده اين مرجع جهانى، اهميت آن براى برقرارى نظم جهانى و نتيجتا استقرار صلح و 

امنيت بين المللى مشخص گردد. 4

بند اول: پيشينه تاسيس ديوان بين المللى دادگسترى 
ــترى5 پس از جنگ جهانى دوم و با انحالل ديوان دائمى دادگسترى  ديوان بين المللى دادگس
ــل اختالفات بين المللى ميان دولت ها به  ــم دائمى حل وفص بين المللى، با هدف ايجاد مكانيس
وجود آمد. تأسيس اين دادگاه در حقيقت تداوم جريان بين المللى بود كه از كنفرانس هاى اول 
ــده بود.  ــكيل ديوان دائمى داورى آغاز ش ــهر الهه (1899 و 1907) و با تش و دوم صلح در ش
اگرچه تا پيش از تأسيس ديوان بين المللى، مراجع قضايى و داورى ديگرى نيز وجود داشتند، 
ــنامه ديوان به  ــوان به عنوان «ركن قضايى اصلى ملل متحد» و پذيرش اساس ــا پيدايش دي ام
ــور ملل متحد» بيانگر اين مطلب است كه جايگاه ويژه ديوان رسماً  عنوان «جزء الينفك منش
ــرارى نظام ملل متحد و به خصوص در نقش آن در  ــاختار حقوقى بين المللى پس از برق در س

1-See: R. Higgins, The 1907 Hague Peace Conference as a Milestone in the Development International 

Law, in: Yves Daudet (ed), Topicality of the 907 Hague Conference, the Second Peace Conference, 2008, 

pp. 29-40.

2- jus ad bellum

3- jus in bello

 Strengthening international law:ــتى را با عنوان ــازمان ملل متحد در تاريخ 22 ژوئن 2006 نشس ــوراى امنيت س 4-ش
ــت كه به ابتكار  ــزار نمود. در اين نشس rule of law and maintenance of international peace and security برگ
ــت  ــتند. در اين نشس ــركت داش ــوراى امنيت تعدادى از دولتهاى ديگر ش دانمارك برگزار گرديد، عالوه بر اعضاء دائم و غيردائم ش
همچنين رئيس وقت ديوان بين المللى دادگسترى حضور داشت. عالوه بر رئيس ديوان برخى از كشورها به نقش ديوان در حفظ 

UN Doc. SP/V. 5474, 22 June 2006 :صلح و امنيت بين المللى اشاره نمودند. جهت مطالعه صورتجلسه اين نشست بنگريد به
5- See in General: William R. Slomanson, Fundamental Perspectives on International Law, Fifth Edition, 

2007, pp. 399-41; Hugh Thirlway, The International Court of Justice, in: Malcolm D. Evans (ed), 

International Law, Second Edition, 2006, pp. 561-589; Shigeru Oda, The International Court of Justice 

Viewed from the Bench (1976-1993), Recueil des Cours, 1995, Vol. 244, pp. 9-190. 
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ــت. 1 اين در حالى است كه دو  ــده اس ــناخته ش ــميت ش حفظ صلح و امنيت بين المللى برس
ــترى  ديوان دائمى پيش از ديوان بين المللى يعنى ديوان دائمى داورى و ديوان دائمى دادگس
ــه فعاليت مى پرداختند.  ــتقًال و خارج از نظام جامعه ملل ب ــى مراجعى بودند كه مس بين الملل
ــوارد، امكان صدور نظريه  ــترى بين المللى، در برخى م ــورد ديوان دائمى دادگس ــه در م گرچ

مشورتى نيز وجود داشت. 
ــت كه ديوان از يك طرف  ــت در نظر داش به دليل اين جايگاه ويژه و منحصربه فرد، مى بايس
ــترى بين المللى بوده كه وظيفه حل وفصل مسالمت آميز اختالفات ميان  مرجع قضايى دادگس
ــاختار كالن نظام بين المللى يعنى  ــده دارد و از طرف ديگر يكى از اركان س ــا را برعه دولت ه
ــمار مى آيد كه وظيفه حفظ صلح و امنيت بين المللى به آن واگذار  ــازمان ملل متحد به ش س
شده است؛ حقيقتى كه باعث گرديده است تا فعاليت قضايى ديوان اندكى با ساير دادگاه هاى 
بين المللى متفاوت بوده و به هنگام انجام وظايف محوله مالحظات قضايى و سازمانى را توأماً 
اعمال نمايد. ژرژ ابى صعب در اين خصوص معتقد است كه ديوان بين المللى دادگسترى «يك 
دادگاه داورى قرن نوزدهم» نيست، بلكه «ركن نظم حقوقى بين المللى و نه ركن اصحاب طرف 
اختالف دعاوى مطروحه نزد ديوان مى باشد، » بدين لحاظ ديوان ابزارى است كه از سوى نظم 
ــت. لذا از لحاظ سازمانى و نيازهاى  حقوقى بين المللى در اختيار اصحاب دعوى قرار گرفته اس

كاركردى يا سياستهاى قضايى به آنها وابسته نيست. 2
ــو» بيان مى دارد كه  ــت كه ديوان در قضيه «كانال كورف ــا پذيرش اين  چنين جايگاهى اس ب
تضمين احترام به حقوق بين الملل كه ديوان ركن آن به شمار مى آيد، ضرورى است. 3 قاضى 
ــير و اجراى كنوانسيون مونترال 1971» بيان داشت كه «ترديدى  Lachs نيز در قضيه «تفس
وجود ندارد وظيفه ديوان تضمين احترام به حقوق بين الملل بوده و در اين ارتباط حافظ اصلى 

به شمار مى آيد. »4 وى ادامه مى دهد:
ــل وظايف نبوده اند . . .  ــاد اركان اصلى مختلف به دنبال تفكيك كام ــور با ايج «طراحان منش
ــده است . . . با اين حال  ــور فصل يا فصولى در نظر گرفته ش اگرچه براى هر يك از اركان منش
1- Cf: Mohamed Sameh M. Amr, The Role of the International Court of Justice as the Principle Judicial 

Organ of the United Nations, 2003.

2-Georges Abi-Saab, The International Court as a World Court, in: Vaughan Lowe (ed), Fifty Years of the 

International Court of Justice, 1996, pp. 3-4.

3- Corfu Channel, (United Kingdom v. Albania), Judgment, I. C. J. Reports 1949, p. 35.

4-Case Concerning Questions of Interpretation and Application of the 1971 Montreal Convention arising 

from the Aerial Incident at Lockerbie, Provisional Measures, I. C. J. Reports 1992, pp. 26-27. See also: S 

H Sadat M, The World Court Judicial Policy in the Oil Platforms Case, AALCO Quarterly Bulletin, Vol. 

1, No. 1, 2005, pp. 82-107.
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ديوان بين المللى دادگسترى خارج از فصل خويش مورد توجهات مختلفى قرار گرفته است كه 
ــتم را مورد تأييد قرار مى دهد. در حقيقت  ــروعيت سيس نقش ديوان به عنوان حافظ كلى مش
ديوان، حافظ مشروعيت جامعه بين المللى به طور كلى در داخل و خارج از سازمان ملل متحد 

مى باشد. »1
ــت تا چنانچه ديوان تشخيص دهد كه تماميت حقوق بين الملل  ــده اس اين حقيقت موجب ش
ــيدگى هاى  ــت از فرصت هاى موجود در رس و حفظ صلح و امنيت بين المللى در مخاطره اس
ــورتى بهره جسته و در جهت تقويت حقوق بين الملل و صلح امنيت بين المللى  ترافعى و مش
ــخصاً مى توان به رأى ديوان در قضيه «سكوهاى نفتى» اشاره  گام بردارد. در اين خصوص مش
نمود. در حالى كه ايران به عنوان دولت خواهان از ديوان در اظهارات نهايى درخواست ننموده 
ــروعيت اقدام اياالت متحده در حمله به سكوهاى نفتى بر اساس حقوق  ــبت به مش بود كه نس
بين الملل توسل به زور بپردازد، ديوان به اين موضوع پرداخت. به عنوان مبناى قانونى، ديوان 
به اهميت اين موضوع براى جامعه بين المللى اشاره كرد. 2 شايان ذكر است كه به هنگام صدور 
ــوان، به دليل حمله اياالت متحده به عراق ابهاماتى درخصوص حقوق بين الملل حاكم  رأى دي
ــتفاده از اين قضيه نظرات و ديدگاه هاى خويش  ــل به زور وجود داشت كه ديوان با اس بر توس
ــل به زور در روابط  را اعالم نمود و به عنوان حافظ تماميت حقوق بين الملل به اصل منع توس

بين المللى پرداخت. 
ــترى در مقايسه با ساير دادرسى هاى بين  ــتثنائى ديوان بين المللى دادگس جايگاه رفيع و اس
المللى موجب آن گرديده است كه ديوان با اعمال كارويژه هاى قضايى خويش به طرق مختلف 
ــته باشد. در گفتارهاى بعدى با نشان دادن  ــاركت داش در حفظ صلح و امنيت بين المللى مش
كارويژه هاى مختلف ديوان، نقش آن در برقرارى نظم عمومى بين المللى و نتيجتا حفظ صلح 

و امنيت بين المللى به خوبى نمايان خواهد شد. 

بند دوم: ديوان و حل وفصل اختالفات بين الدولى 
اولين وظيفه ديوان بين المللى دادگسترى همانند هر مرجع قضايى ديگر حل وفصل اختالفات 
ــه «بمانند دعاوي خصوصي  ــت كه در آن قرار دارد. البت ــن تابعان نظام حقوقى اس ــود بي موج
ــت كه به داليلي  ــتري ممكن اس ــي، اختالفات بين الدولي نزد ديوان بين المللي دادگس داخل
1- Ibid.

ــين سادات ميدانى، جبران خسارات وارده به جمهوري اسالمي ايران به دليل حمالت غير قانوني اياالت متحده  ــيد حس 2- نك: س
به سكوهاي نفتي، مجله پژوهشهاى حقوقى، شماره 9 ، 1385، ص ص. 139-123.
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ماوراي هدف حل و فصل اختالف به اين دادگاه ارجاع شود. اين اهداف مي تواند شامل تمايل 
به عمومي كردن يك موضوع، استفاده از رسيدگي قضايي و يا تهديد به استفاده از آن به عنوان 
يك اهرم مذاكره و ضرورت اقناع افكار عمومي به پيگيري از طريق اقدامات موثر توسط دولت 

مسئول جهت حل و فصل اختالف موجود شود. »1
به موجب ماده 33 منشور ملل متحد «طرف هاى يك اختالف كه تداوم آن ممكن است صلح 
ــره افكند،  بايد در ابتدا از طريق مذاكره، تحقيق، ميانجيگرى،  ــت بين المللى را به مخاط و امني
سازش، داورى، حل وفصل قضايى، توسل به نهادها يا ترتيبات منطقه اى و يا با استفاده از ساير 
ــالمت آميز بنا به اختيار خويش به راه حلى دست يابند. » در اين زمينه ديوان  ــيوه هاى مس ش
بين المللى داراى جايگاه ويژه اى است، چرا كه ماده 36 (3) منشور از شوراى امنيت مى خواهد 
ــد كه «اختالفات حقوقى على االصول از سوى اطراف  ــته باش كه به هنگام توصيه در نظر داش
ــترى ارجاع شوند. » اگرچه در عمل شورا در سالهاى اخير  اختالف به ديوان بين المللى دادگس
توجه چندانى به اين وظيفه خويش ننموده است و در مواردى همانند «پرونده تفسير و اجراى 

كنوانسيون 1971» حتى به نحوى مانع از رسيدگى ديوان به موضوع شده است.2 

1- محدوديت هاى صالحيت ديوان بين المللى دادگسترى
ــت. اوالً، در حقوق  ــى داراى محدوديت هايى اس ــات بين الملل ــيدگى به اختالف ــوان در رس دي
بين الملل اصل غيرقابل انكارى وجود دارد كه به موجب آن هيچ دولتى ملزم به احاله اختالف 
ــد. به  خويش با دولت ديگر به يك مرجع بين المللى بدون اعالم رضايت قبلى خويش نمى باش
عبارت ديگر «اين رضايت اصحاب دعوى بوده كه به ديوان اعطاى صالحيت مى نمايد. »3 اين 
ــت. اصل مذكور در ماده 36 اساسنامه  ــتقيم اصل حاكميت و برابرى دولت هاس موضوع اثر مس
ــوان دائمى و ديوان كنونى  ــده و به انحاى مختلف و مكرراً در آراى دي ــوان نيز لحاظ گردي دي
ــركت نفت ايران و انگليس»  ــت. 4 به طور مثال، ديوان در قضيه «ش مورد تأييد قرار گرفته اس
بيان داشت كه «قواعد عام مندرج در ماده 36 اساسنامه . . . مبتنى بر اين اصل مى باشند كه 
1- S. Jacob, Fact-Finding in Inter-State Adjudication, The Modern Law Review, Vol. 59, 1996, p. 214.

2- Torsten Stein, Article 36 of UN Charter, in: Zimmermann, Andreas and et al (eds), The Statute of the 

International Court of Justice - A Commentary, Oxford University Press, 2006, pp. 135-136. 

3- Corfu Channel, Preliminary Objection, I. C. J. Reports 1948, p. 27.

4-4- CF: Chorozow Factory (Jurisdiction), P. C. I. J. Series A9 (1927), p. 32, Reparation Advisory 

Opinion, I. C. J. Reports 1949, at p. 178, Peace Treaties Advisory Opinion, I. C. J. Reports 1950, at p. 

71, Nottebom (Preliminary Objection), I. C. J. Reports 1953, at 122, Libya/Malta Continental Shelf 

(Application of Italy to Intervene), I. C. J. Reports 1984, p. 22, para, 34, Phosphate Lands in Nauru, I. C. 

J. Reports 1992, para. 53, East Timor, I. C. J. Reports 1995, para. 26.
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ــيدگى و تصميم گيرى نسبت به يك قضيه در ماهيت دعوى منوط  صالحيت ديوان جهت رس
ــت، تا زمانى كه اطراف دعوى طبق ماده 36 به ديوان صالحيت اعطا  به اراده اطراف دعوى اس
ــدن ديوان،  ــد، ديوان فاقد اين  چنين صالحيتى خواهد بود». 1 لذا براى صالحيتدار ش ننماين
دولت هاى طرف اختالف ضمن پذيرش اساسنامه  بايد اعمال صالحيت از سوى ديوان را نيز به 

طرق مقتضى پذيرفته باشند.2 
ــتند كه مى توانند به  ــنامه ديوان صرفاً اين دولت ها هس ــاً، اينكه به موجب ماده 34 اساس ثاني
ــوان نمى تواند به اختالفات موجود  ــوند، لذا دي ــوان خواهان و يا خوانده نزد ديوان حاضر ش عن
ــازمان هاى بين المللى و يا سازمان هاى بين المللى با يكديگر رسيدگى كند.  ميان دولت ها و س
در مورد اختالف دولت ها با اشخاص حقيقى يا حقوقى نيز امكان مستقيم طرح دعوى از سوى 
ــده در اثر نقض يك تعهد  ــن حال دولت متبوع فرد زيان   دي ــوان وجود ندارد. با اي ــراد در دي اف
بين المللى مى تواند با پذيرش دعواى تبعه خويش به نمايندگى از او موضوع را در ديوان مطرح 

نمايد. از اين اقدام با عنوان حمايت ديپلماتيك ياد مى نمايند.3
ــه اختالفات با ماهيت  ــيدگى ب ــوان صرفاً به اختالفات حقوقى خواهد پرداخت و رس ــاً، دي ثالث
سياسى به اركان ديگر ملل متحد همانند مجمع عمومى و شوراى امنيت ارتباط پيدا مى كند. 
ــير يك  ــيدگى به اختالفات مربوط به تفس ــنامه، ديوان صالحيت رس به موجب ماده 36 اساس
ــد، حقيقت هر امرى كه در صورت  ــئله اى كه موضوع حقوقى بين المللى  باش معاهده، هر مس
اثبات، نقض يك تعهد بين المللى محسوب مى گردد و نوع و ميزان غرامتى كه بايد براى نقض 
يك تعهد بين المللى پرداخت شود را داراست. با اين حال، رويه ديوان به نحوى بوده است كه 
تفكيك ميان اختالفات حقوقى و سياسى را مورد پذيرش قرار نداده است و روساى ديوان نيز 

در سخنرانى هاى خويش نزد مجمع عمومى بر اين نكته همواره تاكيد ورزيده اند.4

2- نقش كاركردگرايانه ديوان بين المللي دادگستري
ــت كه حكم  ــته اس ــت كه ديوان همواره بر اين نكته تاكيد داش يكي از موضوعات مهم اين اس
ــد و حقوق و تكاليف  ــته باش ــت آثار عملى براى طرفين دعوى به دنبال داش صادره مى بايس

1-Anglo - Iranian Oil Co. , (United Kingdom v. Iran), I. C. J. Reports 1952, at pp. 102-103.

2-See C. F. Amerasinghe, Jurisdiction of International Tribunals, 2003, pp. 549-611, also; Abdul G. 

Koroma, Assertion of Jurisdiction by the International Court of Justice, in: Patrick Capps and et al, 

Asserting Jurisdiction: International and European Legal Perspectives, 2005, pp. 189-191.

3- نك: سيد باقر ميرعباسى و سيد حسين سادات ميدانى، پيشين، ص ص. 358-320.
4-See: Andrew Coleman, The International Court of Justice and Highly Political Matters, Melbourne 

Journal of International Law, Vol. 4, 2003, pp. 29-75
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ــمالى» در اين ارتباط بيان  قانونى موجود را تحت تاثير قرار دهد. ديوان در قضيه «كامرون ش

داشت:
ــخصى  ــت، لكن تنها زمانى مى تواند حكم دهد كه قضيه مش ــه ديوان بيان حقوق اس «وظيف
ــتمل بر تعارض حقوقى منافع بين  ــيدگى قضايى در ارتباط با اختالف واقعى مش به هنگام رس
اصحاب دعوى وجود داشته باشد. حكم ديوان مى بايست داراى آثار عملى باشد به نحوى كه 

بر حقوق و تكاليف قانونى موجود اثرگذار باشد. »1
به عبارت ديگر رويه ديوان مويد اين مطلب است كه اظهارات قضايى ديوان مى بايست منتج 
ــود. قاضى فيتزموريس نيز در قضيه اخير بيان داشت  ــخص ش به حل اختالف با آثار عينى مش
ــند،  ــى تا چه اندازه اى داراى اهميت علمى مى باش ــرف نظر از اينكه اظهارات حقوق ــه «ص ك
دادگاههاى حقوقى نمى بايست اظهارت حقوقى را به صورت انتزاعى بيان دارند. اين اظهارات 
ــت مى  ــت از تعهدات قانونى موجود دفاع نموده و در صورت ارتكاب يك عمل نادرس مى بايس
بايست خسارت معين پرداخت شود يا اينكه در ارتباط با وضعيتهاى قانونى موجود حكم صادر 
ــود. »2 همچنين ديوان در قضيه «آزمايشهاى هسته اى» (1974) بر اين نكته تأكيد نمود  ش

كه «اختالف مطروحه در ديوان  بايد به هنگام صدور رأى وجود داشته باشد. »3 

بند سوم: ديوان به عنوان ركن قضايى اصلى ملل متحد 
ــيار متفاوت از نقش تصميم گيرنده قضايي  ــي بس «نقش يك دادگاه در يك نظام نابالغ سياس
ــي بالغ برخوردار است. دادگاه هاي اينچنين مي بايست  ــت كه معموال در نظام هاي سياس اس
ــدار خويش و دولتهايي كه به  ــوردار بوده كه الگويي براي اقت ــدرت و تكنيكهايي نيز برخ از ق
نمايندگي از آنها اقدام مي كند، به شمار آيد. ديوان تاسيس يافته در كنفرانس سانفرانسيسكو 
ــته كه مي تواند  ــت. ديوان در موقعيتي قرار داش ابتدائا يك نهاد قضايي در مفهوم داخلي اس
ــت آورد. ديوان تفسيركننده نهايي اساسنامه خويش بوده و خود  ــتري را به دس اختيارات بيش
مي تواند آئين رسيدگي اش را تعيين كند. لكن چنانچه ديوان به تنهايي عمل نمايد، بي فايده 

خواهد بود. »4 

1-The Northern Cameroons Case, I. C. J. Reports 1963, pp. 22-23, at 33-34.

2-Ibid, pp. 87-88, at 98-99.

3- Nuclear Tests Case, I. C. J. Reports 1974, pp. 270-271.

4- N. H. Alford, Fact Finding by the World Court, Villanova Law Review, Vol. 4, 1958, pp. 41-42.
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1- رابطه سازمانى (ارگانيك) ديوان بين المللى دادگسترى 
ــش ركن اصلى سازمان ملل متحد  ــور ملل متحد ديوان يكى از ش به موجب ماده 7 (1) منش
ــور دولت هاى عضو  ــد، ماده 33 (1) منش ــمار مى رود. عالوه بر اين همانگونه كه بيان ش به ش
ــازد كه پيش از هر چيز مبادرت به حل وفصل اختالفات خويش از  ملل متحد را متعهد مى س
ــت كه  ــئله بدين مفهوم اس طرق مختلف از جمله حل وفصل قضايى در ديوان نمايند. اين مس
ــت. اين ديدگاه  ــور بر اين بوده كه ديوان ركن قضايى ملل متحد اس نيت تهيه كنندگان منش
ــوراى امنيت به هنگام  ــور نيز مورد تأييد قرار گرفته كه بيان مى دارد، ش در ماده 36 (3) منش
تصميم گيرى  بايد لحاظ كند كه اختالفات به عنوان يك اصل از سوى اصحاب دعوى به ديوان 
ارجاع شوند. ماده 92 منشور مكمل ماده 7 (1) بوده و تصريح مى دارد كه ديوان «ركن قضايى 

اصلى ملل متحد»1 به شمار آمده و اساسنامه ديوان جزء الينفك منشور به شمار مى آيد. 
ــور به صورت خودكار  ــور بيان مى دارد كه دولت هاى عضو منش مضافا اينكه ماده 93 (1) منش
ــند. حال اينكه اين موضوع در مورد اساسنامه ديوان دائمى  ــنامه ديوان نيز مى باش عضو اساس
ــتند برغم عضويت  ــترى بين المللى صادق نبود و دولت هاى عضو جامعه ملل مى توانس دادگس
ــور نيز امكان  ــنامه ديوان دائمى خوددارى ورزند. ماده 96 منش در ميثاق، از عضويت در اساس
ــوى اركان ملل متحد و آژانس هاى تخصصى از ديوان  ــت صدور نظريه مشورتى از س درخواس
بين المللى دادگسترى را فراهم آورده است. برخى از صاحب نظران معتقدند كه اين ماده محور 
ــمار مى آيد.2 ارتباط بين ديوان و سازمان ملل  ــازمان ملل متحد به ش ارتباط ميان ديوان و س
ــواد 4 تا 14 (قضات ديوان)، 32 و 33  ــنامه ديوان همانند ماده 1 و م ــد در مقررات اساس متح
(حقوق و هزينه هاى ديوان) و 34 (1) (عضويت دولت هاى عضو منشور در اساسنامه) نيز نشان 

داده شده است. 

2- محدوديتهاى سازمانى ديوان بين المللى دادگسترى
جايگاه سازمانى ديوان در سازمان ملل متحد موجب گرديده است تا اين دادگاه با ساير مراجع 
ــى متفاوت بوده و به هنگام انجام وظايف خويش و حل وفصل اختالفات ملزم  قضايى بين الملل
ــه عبارتى پذيرش ديوان  ــد. ب ــور ملل متحد  نيز باش به رعايت محدوديت هاى موجود در منش
ــازمانى براى  ــازمان ملل متحد به مفهوم تاييد وجود نوعى وظيفه س ــه عنوان ركن اصلى س ب

1- The Principal Judicial Organ of the United Nations -1
2-  S. Schwebel, Relations between the International Court of Justice and the United Nations, in: M. 

Virally (ed) Le Droit International au Service de la Paix, de la Justice et du Dévelopement, 1991, p. 435.
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ــل صحت عمل قضايى)1  ــا لحاظ اقتضائات قضايى (از جمله اص ــت. از اين زاويه و ب ديوان اس
ــبت به يك اختالف (ماده 38  ــوان در اعمال كارويژه قضايى خويش براى تصميم گيرى نس دي
ــور و ماده 65 (1) اساسنامه)  بايد در  ــورتى (ماده 96 منش ــنامه) يا ارائه نظريه مش (1) اساس
جهت دستيابى به اهداف سازمان (از جمله حفظ صلح و امنيت بين المللى) همكارى نمايد و 
ــد تا در قالب الزامات قانونى به تصميمات اركان اصلى سازمان جنبه اجرايى ببخشد. به  بكوش
ــاره كرد كه ديوان حكم به  ــوان مثال، در اين خصوص به قضيه «كانال كورفو» مى توان اش عن
صالحيت دار بودن خويش داد. در آن قضيه، ديوان موافقتنامه خاص مربوطه را به نحوى تفسير 
ــال بعد در قضيه مشورتى  ــد. يك س ــوراى امنيت جنبه اجرايى ببخش كرد كه به قطعنامه ش
«تفسير معاهدات صلح با بلغارستان، مجارستان و رومانى» نيز ديوان با صدور نظريه مشورتى 
ــاركت نمايد.2 در آن قضيه قاضى Azevedo بيان  ــازمان مش تالش كرد تا در فعاليت هاى س
ــده است و به صورت نزديكى با نظام ملل  ــت: «ديوان كه به او وضعيت ركن اصلى اعطا ش داش
ــاير اركان جهت دستيابى  ــت،  بايد تمام تالش خود را در زمينه همكارى با س متحد مرتبط اس

به اهداف و اصول سازمان همكارى بنمايد. »3 
ــوى ديوان تابع محدوديت هايى است كه در منشور نسبت به ساير اركان  اعمال صالحيت از س
ملل متحد تحميل شده است. به طور مثال، ديوان به عنوان ركن اصلى ملل متحد بايد اصول 
ــندگان  ــور ملل متحد را رعايت نمايد. البته برخى از نويس و اهداف مذكور در مواد 1 و 2 منش
ــته اند. مثًال اينكه آيا محدوديت صالحيت ملى مذكور  ترديدهايى را در اين خصوص ابراز داش
ــؤال از اين واقعيت  ــت؟4 اهميت اين س ــور براى ديوان نيز الزم االتباع اس در ماده 2 (7) منش
ناشى مى شود كه برخى دولت ها به هنگام پذيرش صالحيت اجبارى ديوان با اعالم حق شرط 
نسبت به اعالميه خويش، صالحيت ديوان نسبت به اختالفاتى كه به موضوعات اساساً مرتبط 

با صالحيت داخلى آنها مربوط مى شود را به رسميت نمى شناسند. 
ديوان در قضيه «شركت نفت ايران و انگليس» فرصت داشت تا به اعتبار اين شرط ها بپردازد، 

1- به موجب اصل صحت عمل قضايى ديوان در اظهار نظر خويش و تصميم گيرى نسبت به دعاوى و خواسته هاى اصحاب دعوى 
مى بايست منطبق با اصول و اهداف يك مرجع قضايى عمل كند. براى اطالع بيشتر نك: دكتر سيد باقر ميرعباسى و سيد حسين 

سادات ميدانى، پيشين، ص ص. 303-301.
2- Interpretation of Peace Treaties with Bulgaria, Hungary and Romania, I. C. J. Reports 1950, p. 65 and 

71.

3- Ibid, p. 82.

ــاً در  ــازه نخواهد داد كه در امورى دخالت نمايد كه اساس ــور به ملل متحد اج ــب اين بند «هيچ يك از مقررات منش ــه موج 4- ب
ــور  صالحيت داخلى دولت ها قرار مى گيرند و يا اينكه دولتهاى عضو را ملزم به ارجاع اين موضوعات جهت حل و فصل طبق منش

حاضر نمايد. »
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ــوددارى ورزيد. با عنايت به  ــل عدم احراز صالحيت از پرداختن به اين موضوع خ ــن به دلي لك
ــندگان معتقدند كه ماده 2 (7) فى نفسه به عنوان  ــكوت ديوان در اين زمينه برخى از نويس س
ــمار نمى آيد. اين ديدگاه بر اين حقيقت  ــازى صالحيت ديوان به ش عاملى در جهت محدودس
مبتنى است كه اگر چه اساسنامه جزء الينفك منشور به شمار مى رود؛ اما مانع از آن نمى شود 
كه هر يك از آنها به صورت مستقل و جداگانه به حيات خويش ادامه دهند. به عالوه طرفداران 
ــود و هيچ يك  ــى مى ش اين نظريه معتقدند كه صالحيت ديوان از رضايت اصحاب دعوى ناش
ــنامه اين چنين اختيارى را به ديوان اعطاء نكرده است. لذا هرگونه  ــند منشور و اساس از دو س
محدوديتى نسبت به صالحيت داخلى دولت ها  بايد طبق اعالميه صالحيت اجبارى دولت ها و 

نه منشور ملل متحد تعيين شود.1 
ــت. به عقيده  ــوى تعداد از حقوقدانان بين المللى مورد مخالفت قرار گرفته اس اين ديدگاه از س
ــمار مى آيد و اين امر  حقوقدانان مخالف ماده 2 (7) محدوديت عام براى كل ملل متحد به ش
ــبت به ديوان نيز اعمال مى شود، چرا كه ديوان ركن سازمان ملل متحد  به صورت خودكار نس
است و در نتيجه بايد اصول كلى مندرج در منشور را مورد احترام قرار دهد. همچنين اين افراد 
ــتناد به بند 7 ماده  بيان مى دارند كه دولت هاى اعالم كننده صالحيت اجبارى مى توانند با اس
ــور از ارجاع اختالفاتى كه اساساً در حوزه صالحيتى ملى قرار داشته، خوددارى ورزند.  2 منش
ــته از اين مطالب، مى توان بيان داشت كه محدوديت صالحيت ملى بر اساس ماده 38  2 گذش

اساسنامه نيز نسبت به ديوان قابل اعمال است، چرا كه اين ماده تصريح  دارد ديوان صرفاً قواعد 
حقوق بين الملل را رعايت خواهد كرد. در نتيجه هر مسئله اى كه براساس حقوق بين الملل در 
ــوزه حقوق داخلى دولت ها قرار گيرد، خارج از صالحيت ديوان خواهد بود. ماده 36 (2) كه  ح

اختالفات حقوقى را احصاء مى نمايد، اين چنين محدوديتى را مورد تأييد قرار داده است. 

بند چهارم: ديوان و تفسير منشور ملل متحد 
يكى از موضوعاتى كه همواره در حقوق ملل متحد مطرح بوده است، مساله تفسير منشور ملل 
متحد مى باشد. در اين خصوص به طور مثال سئوال اين بوده است كه آيا تفاسير كليه اركان 
ــوان ركن قضايى اصلى ملل متحد  ــانى برخوردارند؟ آيا ديوان به عن ــل متحد از ارزش يكس مل

1- Hebert W. Briggs, Reservation to the Acceptance of Compulsory Jurisdiction of the International Court 

of Justice, Receuil des Cours, Tome. 93, 1958, pp. 320-321.

2- A. Koroma, International Justice in Relation to the International Court of Justice, The Saurus 

Acroasium, Vol. 26, 1997, pp. 435-436.
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داراى جايگاه ويژه اى در اين زمينه مى باشد؟ 

1- پيشينه موضوع
ــير خود اختصاص نداده است. البته اين امر بدين  ــور ملل متحد هيچ مقرره اى را به تفس منش
ــير منشور از جمله  ــازمان ملل متحد، سازوكارى را براى تفس ــان س ــت كه مؤسس مفهوم نيس
ــط ديوان پيش بينى نكرده اند. مسئله اختيار ديوان در تفسير منشور در جريان كنفرانس  توس
سانفرانسيسكو مطرح گرديد، لكن ميان هيأت هاى شركت كننده در اين خصوص اختالف نظر 
ــيركننده اصلى منشور ملل متحد باشد يا خير؟ اين  ــت كه آيا ديوان مى تواند تفس وجود داش
موضوع به كميته چهارم كنفرانس مذكور ارجاع شد. پس از بررسى جنبه هاى مختلف مساله، 
ــى  اين كميته از پذيرش اين ديدگاه كه ديوان تنها ركن تصميم گيرنده در مورد اختالفات ناش
ــد، خوددارى ورزيد و نتيجه گيرى كرد كه ديوان يكى از اركان سازمان  ــير منشور باش از تفس
ــور را دارد.1 به عبارت ديگر، مقرر گرديد كه هر  ــير منش ــاير اركان حق تفس بوده و همانند س
ركنى از سازمان اختيار تفسير بخش مرتبط با وظايف خويش را برعهده داشته باشد و به عالوه 

دولت هاى عضو در تفسير بخش هايى كه در آنها ذينفع هستند، نيز آزاد باشند.2 
در نتيجه هيچ اشاره اى به ركن صالحيت دار تفسير منشور نگرديد. با عنايت به سكوت منشور، 
حقوقدانان به بررسى ابعاد مختلف اين موضوع پرداخته اند. از ديدگاه برخى حقوقدانان، ديوان 
ــور را به رسميت شناخته و در نتيجه اجازه داد تا ساير اركان ملل  ــى منش  بايد خصيصه سياس
متحد نيز آن را تفسير كنند. به عالوه بيان شده است كه تفسير حقوقى از سوى ديوان امكان 
در نظر داشتن تحوالت آينده را از ميان خواهد برد، حال اينكه تفسير سياسى فاقد اين چنين 
اثرى است. اين نگرش از سوى اكثر حقوقدانان بين المللى رد شده است. به عقيده اين دسته از 
نويسندگان، تفسير منشور به دو شيوه سياسى و حقوقى صورت مى پذيرد، در حالى كه تفسير 
سياسى از سوى اركان سياسى ملل متحد ارائه مى شود، تفسير حقوقى از سوى ديوان به عنوان 
ــت كه عبارت  ــود. اين ديدگاه مبتنى بر اين نكته اس ركن قضايى اصلى ملل متحد اعالم مى ش

1- CF: Bernhard Graefrath, Leave to the Court What Belongs to the Court: The Libyan Case, EJIL, Vol. 4, 

No. 2, pp. 184-205; Gowlland-Debbas, The Relationship Between the International Court of Justice and 

the Security Council in the Light of the Lockerbie Case, AJIL, Vol. 88, No. 4, 1994, pp. 643-677; Bernd 

Martenczuk, The Security Council, the International Court and Judicial Review: What Lessons from 

Lockerbie?, EJIL, Vol. 10, No. 3, 1999, pp. 517-549, F. Vallat, The Competence of the United Nations 

General Assembly, Recueil des Cours, Tome 97, 1959, p. 208 and B. Conforti, The Law and Practice of 

the United Nations, 2000, pp. 14-15.

2- Oscar Schachter, United Nations Charter, in: EPIL, 2000, p. 1056. See also, Conforti, B. , The Law and 

Practice of the United Nations, 2005, pp. 12-14.
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«هر مساله حقوقى» مذكور در ماده 96 منشور و ماده 65 اساسنامه مشتمل بر تفسير منشور 
ــت كه هيچ قصدى وجود نداشته است تا ديوان نتواند به  ــده اس نيز مى گردد. به عالوه بيان ش
ــير منشور بپردازد. برعكس طراحان منشور بر صالحيت دار نمودن ديوان در اين خصوص  تفس
ــاير اركان  ــته اند. البته اين امر تأثيرى بر اختيار س به عنوان ركن قضايى ملل متحد تأكيد داش
ــت. به عالوه طراحان منشور در كنفرانس سانفرانسيسكو نقش  ــير منشور نخواهد داش در تفس
ديوان را به رسميت شناخته اند، چراكه نتيجه گيرى نمودند آژانس هاى وابسته ملل متحد در 
ــت صدور نظريه مشورتى را  ــوراى امنيت و مجمع عمومى مى توانند از ديوان درخواس كنار ش
بنمايند. اين دسته از حقوقدانان همچنين اعالم داشته اند كه ديوان مى تواند در رسيدگى هاى 
ــور را تفسير كند. اگرچه اين دسته از تفاسير طبق ماده 59 اساسنامه  ترافعى خويش نيز منش
ديوان نسبى به شمار آمده و صرفاً براى اصحاب اختالف الزام آور مى باشند، با اين حال در زمره 

تفاسير معتبر عام به شمار مى آيند.1 
ــير منشور براى  ــاير اركان ملل متحد در تفس اين نتيجه گيرى كه به  رغم صالحيت دار بودن س
انجام فعاليت هاى مربوطه خويش وفق منشور و سكوت منشور در خصوص مرجع اصلى تفسير 
ــى ملل متحد و فراهم  ــگاه ديوان به عنوان ركن قضايى اصل ــور ملل متحد، پذيرش جاي منش
ــده تا ديوان مرجع تعيين كننده تفاسير  ــورتى موجب ش ــت نظريه مش آوردن امكان درخواس
ــد، رهيافتى كه در رويه ساير اركان و خود ديوان مورد تأييد قرار گرفته  ــور باش صحيح از منش

است. 
ــازمان ملل متحد،  ــال 1947 به هنگام تصويب قطعنامه مربوطه به جايگاه ديوان در س در س
ــت  ــور نيز پرداخت. در نشس ــير منش ــى موضوع اختيار ديوان در تفس مجمع عمومى به بررس
ــاره به ماده 96 منشور اعالم داشتند كه ديوان  ــركت كننده با اش مذكور برخى از هيأت هاى ش
اختيار تفسير منشور را داراست. طبق اين ديدگاه به ديوان اين صالحيت داده شده تا با رعايت 
ــئله حقوقى بپردازد و در نتيجه ساير  ــور به تفسير هرگونه مس محدوديت هاى موجود در منش
ــور سؤال نمايند. به عالوه برخى از  ــير منش اركان ملل متحد مى توانند از ديوان در مورد تفس
ــنامه ديوان به عنوان مبناى اختيار ديوان در اين  طرفداران اين ديدگاه به ماده 34 (3) اساس

خصوص اشاره نمودند.2 

1- See: H. Fakher, The Relationships among the Principle Organs of the United Nations, 1951, p. 141.

ــازمان بين المللى عمومى و يا يك كنوانسيون  ــند مؤسس يك س ــير س ــنامه ديوان، هرگاه تفس 2- به موجب بند 3 ماده 34 اساس
بين المللى كه به موجب آن به تصويب رسيده است، موضوع يك دعواى مطروحه نزد ديوان باشد، منشى ديوان بايد موضوع را به 

اطالع سازمان بين المللى مربوطه رسانيده و نسخة كليه لوايح كتبى را براى آنها ارسال دارد.
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برخى ديگر از هيأت ها با اين ديدگاه موافق نبودند و تأكيد داشتند كه ديوان از اختيارى براى 
ــير منشور برخوردار نيست. به عقيده اين دولت ها، قانون اساسى بسيارى از دولت ها بيان  تفس
مى دارد كه دادگاه هاى داخلى مى توانند جهت انجام وظايف خويش به امر تفسير آن بپردازند، 
ــئله به مفهوم پذيرش اين دادگاه ها به عنوان مرجع تفسير قانون اساسى نخواهد  لكن اين مس
ــتاى انجام وظايف خويش  ــور نيز صرفاً درصدد آن بوده اند تا ديوان در راس بود. طراحان منش
بتواند به امر تفسير منشور بپردازد و نه اينكه تبديل به مرجع تفسير منشور شود. قبول ديدگاه 
ــاير اركان از جايگاه باالترى برخوردار  ــبت به س مخالف بدين مفهوم خواهد بود كه ديوان نس
است. بنا بر نظر اين دولت ها اشاره به «هر سئوال حقوقى» در ماده 92 و 96 منشور و مواد 36 
ــتمل بر امر تفسير منشور نمى  شود، بلكه اين عبارت شامل اختالفات  ــنامه مش (2) و 65 اساس
ــير معاهدات  ــت. به عالوه اينكه اختيار ديوان در تفس ــى خاص بين دولت هاى عضو اس حقوق
بين المللى موجب صالحيت ديوان در تفسير منشور نمى گردد، چراكه بين معاهدات بين المللى 

و منشور به عنوان سند تأسيس يك سازمان بين المللى تفاوت هاى حقوقى وجود دارد. 
ــور در  ــير منش ــت كه تفس مجمع عمومى نهايتاً ديدگاه اول را مورد تأييد قرار داد و اعالم داش
صالحيت ديوان قرار داشته و از ساير اركان ملل متحد و آژانس هاى تخصصى درخواست كرد 
ــور را به ديوان ارجاع نمايند. قطعنامه مذكور  ــير منش ــؤال حقوقى مرتبط با تفس تا هرگونه س

بيان داشت: 
«با در نظر گرفتن اين واقعيت كه ديوان بين المللى دادگسترى، ركن قضايى اصلى ملل متحد 
مى باشد . . . توصيه مى گردد تا اركان ملل متحد و آژانس هاى تخصصى  بايد هر از چند گاهى 
نكات حقوقى دشوار و مهم در حوزه صالحيت ديوان بين المللى دادگسترى كه در حين انجام 
ــامل موضوعات اصولى هستند كه مشخص شدن آنها مطلوب  ــان مطرح مى شوند و ش وظايفش
است، از جمله نكات حقوقى مربوط به تفسير منشور يا سند تأسيس آژانس هاى تخصصى . . . 
طبق ماده 96 پاراگراف 2 منشور به ديوان بين المللى دادگسترى جهت صدور نظريه مشورتى 

ارجاع شود. »1 
ــش مجددا بر اين ديدگاه صحه  ــال 1974 نيز طى قطعنامه 3232 خوي مجمع عمومى در س
ــا از ديوان در مورد  ــت نمود ت ــت و از اركان ملل  متحد و آژانس هاى تخصصى درخواس گذاش
هرگونه مسئله حقوقى كه در جريان انجام فعاليت هايشان به وجود مى آيد، استفاده كنند. 2 

1- Need for Greater Use by the United Nations and its Organs of the International Court of Justice, UN 

Doc GA Res. 171(II), 14 November 1947.

2- The Review of the Role of International Court of Justice, UN Doc GA Res. 3232 (XXIX), 17 

November 1974.
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2- تفسير منشور ملل متحد در رويه ديوان بين المللى دادگسترى
ــير  ــاى مجمع عمومى، رويه قضايى ديوان نيز مؤيد اختيار ديوان در تفس ــالوه بر قطعنامه ه ع
ــده تا به تفسير منشور  ــال 1948 تاكنون مكرراً از ديوان درخواست ش ــور مى باشد. از س منش
ــان مى دهد كه ديوان در تأييد اختيارات خويش در  ــردازد. رويه ديوان نيز در اين رابطه نش بپ
اين خصوص چه صراحتاً و چه به صورت ضمنى درنگ ننموده است. ديوان در قضيه «شرايط 
ــاً اختيار خويش در  ــور)» صراحت ــك دولت به عضويت در ملل متحد (ماده 4 منش ــرش ي پذي
ــير  ــور را مورد تأييد قرار داد و اين نظريه را رد نمود كه ديوان نمى تواند به تفس ــير منش تفس
ــير ميثاق جامعه ملل  ــور بپردازد، زيرا اوالً ديوان دائمى از اين چنين اختياراتى براى تفس منش
ــوان دائمى نيز بايد  ــت، لذا رويه دي ــير ميثاق نپرداخته اس ــوردار نبوده و هيچگاه به تفس برخ
پيروى شود. ثانياً اينكه هيچ يك از مقررات منشور به ديوان اجازه اين چنين كارى را نمى دهد 
ــند تأسيس سازمان بين المللى بوده و با معاهدات عادى در مفهوم  ــور يك س و ثالثاً اينكه منش
ــد و اين صالحيت ديوان به منشور تسرى نمى يابد.  ــنامه ديوان متفاوت مى باش ماده 36 اساس
ــى هر يك از اين استدالالت، اعالم داشت كه صالحيت پرداختن به تفسير  ديوان پس از بررس
ــت، چرا كه به عقيده ديوان اين موضوع در حوزه اختيارات قضايى ديوان قرار  ــور را داراس منش
دارد. به عالوه ديوان اعالم كرد از آنجايى كه ديوان حق تفسير معاهدات را دارا بوده و منشور 
هم يك معاهده بين المللى است، بدون ترديد صالحيت منشور را نيز دارد. همچنين هيچ  يك 
ــد مى داند، از انجام اين چنين وظيفه اى  ــور كه ديوان را ركن قضايى ملل  متح از مقررات منش

منع نمى نمايد. ديوان بيان داشت: 
ــؤال مطروحه پاسخ دهد، چراكه  ــتدالل كرده اند كه ديوان نمى تواند به س «همچنين برخى اس
مشتمل بر تفسير منشور مى باشد. در هيچ بخشى [از منشور] مقرره اى وجود نداشته كه ديوان 
ــور به  ــيرى در مورد ماده 4 منش را به عنوان ركن قضايى اصلى ملل متحد از يك وظيفه تفس
ــوب معمول صالحيت هاى  ــه منع نمايد، موضوعى كه در چارچ ــوان يك معاهده چندجانب عن

قضايى مى باشد. »1 
ــور در جريان رسيدگى به تعدادى ديگر از  ــير منش پذيرش صالحيت  ديوان در ارتباط با تفس
ــا نيز مورد تأييد قرار گفت. به طور مثال در مرحله دوم قضيه «صالحيت مجمع عمومى  قضاي
ــه موجب ماده 96  ــت كه ب ــا پذيرش يك دولت در ملل متحد» ديوان بيان داش ــاط ب در ارتب

1- Conditions of Admission of a State to Membership in the United Nations (Article 4 of Charter), I. C. J. 

Reports 1948, p. 61.
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منشور و ماده 65 اساسنامه «مى تواند نسبت به هر گونه مساله حقوقى اظهار نظر نمايد و هيچ 
ــيرى منع كند. »1 به عالوه ديوان به  ــته كه ديوان را از انجام وظيفه تفس مقرره اى وجود نداش
ــير منشور اشاره داشته است.  صورت ضمنى در قضاياى متعددى به اختيار خويش جهت تفس
ــارت زيانهاى وارده به كاركنان ملل متحد» منشور ملل متحد را  ديوان در قضيه «جبران خس
ــت كه ملل متحد از شخصيت حقوقى برخوردار مى باشد،2 همچنين  ــير نمود و اعالم داش تفس
ــير منشور، جايگاه نظارتى  ديوان در قضيه «وضعيت بين المللى آفريقاى جنوبى» پس از تفس
ــبت به سرزمين هاى تحت اداره در آفريقاى جنوب غربى را مورد تأييد قرار  مجمع عمومى نس
داد.3 ديوان در قضيه «آثار احكام غرامت صادره از سوى دادگاه ادارى ملل متحد» حق مجمع 
در تشكيل و تأسيس يك ركن قضايى را پذيرفت4 و در قضيه «برخى هزينه هاى ملل متحد» 
ــير اختيارات مجمع عمومى در ارتباط با هزينه هاي ملل متحد و حفظ صلح و امنيت  به تفس
ــبه نظامى در  بين المللى پرداخت. در قضاياى ترافعى متعددى همانند «فعاليتهاى نظامى و ش
و عليه نيكاراگوئه»5 و اخيرا «سكوهاى نفتى»6 نيز ديوان به تفسير منشور ملل متحد از جمله 

حق ذاتى دفاع از خود طبق ماده 51 پرداخته است. 
ــور به ويژه هنگامى كه  ــير منش ــن، مى توان نتيجه گيرى نمود كه ديوان صالحيت تفس بنابراي
ــد را داراست و قصد تهيه كنندگان  ــبت به برخى از مفاد آن اختالف نظر وجود داشته باش نس

منشور بر اين بوده كه به ديوان اين چنين جايگاهى اعطاء گردد. 

بند پنجم: نقش ديوان در توسعه حقوق بين الملل 
ديوان بين المللى دادگسترى به عنوان ركن قضايى اصلى سازمان ملل متحد و حافظ تماميت 
ــاس حقوق قابل اعمال مذكور در ماده  ــت تا بر اس ــته اس حقوق بين الملل همواره تالش داش
ــع از آن نگرديده تا ديوان در  ــود به فيصله اختالفات بپردازد، اما اين امر مان ــنامه خ 38 اساس
ــيدگى به اين اختالفات و يا مسائل حقوقى در قالب صالحيت ترافعى و يا مشورتى  جريان رس
ــعه حقوق  ــه  بايد ميان دو مفهوم قانونگذارى و توس ــعه حقوق بين الملل نپردازد. البت ــه توس ب
1- Competence of the General Assembly for the Admission of a State to the United Nations, I. C. J. 

Reports 1950, p. 6.

2- Reparation for Injuries Suffered in the Service of the United Nations, I. C. J. Reports 1949, p. 174.

3- International Status of South West Africa, I. C. J. Reports 1950, p. 128.

4- Effect of Awards of Compensation Made by the United Nations Administrative Tribunal, I. C. J. 

Reports, p. 47.

5- Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua, I. C. J. Reports 1986, para. 176.

6- Oil Platforms, I. C. J. Reports 2003, para. 43-78.
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ــد. ماده 24  ــد بين المللى قائل به تفكيك ش ــايى قواع ــتخراج و شناس ــل از طريق اس بين المل
اساسنامه كميسيون حقوق بين الملل عالوه بر نقش رويه دولتها در توسعه حقوق بين الملل به 
عوامل و متغيرهاى ديگرى همانند تصميمات قضايى ديوان ها و دادگاه هاى بين المللى به ويژه 
ــا قرائن مثبت وجود يك قاعده عرفى  ــترى به عنوان داليل و ي آراى ديوان بين المللى دادگس
ــوان بين المللى با تصميمات خويش مبادرت به  ــاره مى نمايد. به عبارت ديگر دي بين المللى اش
ــايى حقوق بين الملل نيز مى كند. البته در اين خصوص ميان صاحبنظران  ــتخراج و شناس اس
حقوقى بين المللى اختالف نظر وجود دارد. به طور كلى دو رهيافت در ارتباط با موضوع وجود 

داشته است:

1- رهيافت سنتى 
ــترى دربرگيرنده  ــى دادگس ــوان بين الملل ــنامه دي ــت، ماده 38 اساس ــه موجب اين رهياف ب
ــناخته ترين فهرست منابع حقوق بين الملل مى باشد و به اعمال و نه خلق قانون اشاره دارد.  ش
اشاره ماده 38 اساسنامه به تصميمات قضايى به عنوان منبع فرعى حقوق بين الملل به داليلى 
ــت. اوالً، اينكه تصميمات قضايى در كنار «آموزه هاى نويسندگان  با محدوديت هايى روبه رو اس
ــند. بر اين اساس وظيفه تصميمات  ــته ملل مختلف» از خصيصه تبعى برخوردار مى باش برجس
ــت و ديوان بين المللى را صرفاً قادر مى سازد تا قواعد عرفى حقوق بين الملل  قضايى ابزارى اس
ــد كه اشاره اين ماده به ماده 59 اساسنامه كه  ــايى و اعمال نمايد. ثانياً، به نظر مى رس را شناس
ــل به دكترين رويه قضايى را در حقوق  ــت، امكان توس در آخر جمله 1 (د) ماده 38 آمده اس
ــته باشد، لذا نمى توان براى تصميمات قضايى اصالتاً ارزشى قائل شد.  بين الملل از ميان برداش
ــد در عمل اينچنين محدوديتى وجود نداشته  ــان داده خواهد ش با اين حال همانگونه كه نش

است. 
 

بند دوم: رهيافت واقع گرايانه
به موجب اين ديدگاه نمى توان انكار نمود كه عمًال رويه قضايى ديوان بين المللى دادگسترى 
به عنوان يكى از منابع حقوق بين الملل به رسميت شناخته شده است و نظرات جانبى ديوان 
در تفسير قواعد، به عنوان بهترين مبناى شناخت قوانين بين المللى موجود پذيرفته شده اند. 
ــود. اين مسئله نه تنها از سوى  ــتفاده مى ش همچنين از آنها همواره به عنوان داليل متقن اس
نويسندگان، بلكه از سوى دولت ها و دادگاه هاى بين المللى نيز مورد پذيرش قرار گرفته است. 
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ــت كه دولت ها در جهت اثبات  ــيدگى هاى بين المللى اين اس يكى از رويه هاى موجود در رس
ادعاهاى خويش به آراى قبلى ديوان استناد مى نمايند و در حقيقت نسبت به اعتبار آنها هيچ 
ترديدى ندارند، حتى دولت هاى مقابل نيز چنانچه به اين مسئله اعتراض داشته باشند، صرفاً به 
عدم قابليت اعمال تصميمات گذشته و نه عدم اعتبار آنها اعتراض مى كنند. اما تاكنون هيچگاه 
به مواد 38 و 59 استناد نشده است و ادعاى طرف مقابل رد نگرديده است. قاضى فيتز موريس 
ــت زمان تصميمات ديوان از ارزش و اعتبارى برخوردار مى گردند كه  بيان مى دارد كه با گذش
نظرات جداگانه و مخالف قضات از آن برخوردار نيستند. 1 لوترپاخت نيز داليل مختلفى را براى 

استناد دادگاه ها به تصميمات پيشين خويش ذكر مى كند، 2 وى بيان مى دارد: 
ــين ديوان از منظر حقوقى و تجربه عملى، يكى از عوامل پايدارى هستند كه  «تصميمات پيش
ــخيص آنچه كه  ــند. اين تصميمات دليلى براى تش بر تصميمات آينده ديوان تأثيرگذار مى باش
ــمار مى آيند و اماره مطمئنى براى موضع گيرى آينده ديوان  ديوان آنها را قانون مى داند، به ش
ــان  ــت را نش ــود، لذا به داليل عملى، اين تصميمات آنچه كه حقوق بين الملل هس ــد ب خواهن
ــه پاراگراف اول  ــتند كه در س ــابه منابع حقوقى هس مى دهند. در حقيقت تا حدود زيادى مش
ماده 38 ذكر شده اند. از لحاظ شكلى ممكن است صرفاً به عنوان ابزار تبعى براى تعيين منابع 
ــت. »3 همچنين خود ديوان نيز نسبت  ــمار آيند، اما با اين حال اثر آنها يكى اس حقوقى به ش
به آثار تصميمات خويش فراتر از اصحاب دعوى مطلع است. ديوان در قضيه فالت قاره درياى 
ــت: «اگرچه به موجب ماده 59 اساسنامه، تصميمات ديوان اثر الزام آورى فراتر از  اژه بيان داش
ــت، لكن بديهى است كه  ــته و صرفاً در مورد همان قضيه خاص مطرح اس اصحاب دعوى نداش
هرگونه اظهارنظر ديوان در مورد قانون 1928 . . . تبعاتى نسبت به روابط ميان ساير دولت ها 

به غير از يونان و تركيه نيز خواهد داشت. »4 
قاضى آلوارز در قضيه «شركت نفت ايران و انگليس» نيز به نقش ديوان در توسعه حقوق بين 
ــاره داشت. به عقيده ايشان «چنانچه قصد اساسنامه ديوان اين بود تا اختيارات او را  الملل اش
ــت. در  ــنامه صراحتا آنرا بيان مى داش صرفا محدود به حل و فصل اختالفات بنمايد، ... اساس
ــمار مى آمد. . . . لكن ديوان فعلى .  آن صورت ديوان صرفا يك ديوان داورى بين المللى به ش
ــت و به اين دليل و با توجه به پويايى حيات بين المللى از نقشى  ــترى اس . . يك ديوان دادگس
1- G. Fitzmaurice, The Law and Procedure of the International Court of Justice, 1986, P. XXXII.

2- H. Lauterpacht, The Development of International Law by the International Court, 1982, p. 14.

3- Ibid, p. 22

4- Aegean Sea Continental Shelf, I. C. J. Reports 1978, pp. 16-17.
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دوگانه برخوردار مى باشد: اعالم قانون و توسعه حقوق. وظيفه اول شامل حل و فصل اختالفات 
ــا وفق حقوق ملل مى گردد. در ارتباط با  ــن دولتها و همچنين حمايت از حقوق اين دولته بي
وظيفه دوم يعنى توسعه حقوق اين وظايف شامل تصميم گيرى راجع به حقوق موجود، تعديل 
آن و در صورت نياز حتى خلق مفاهيم جديد مى باشد. اين كارويژه دوم با عنايت به خصيصه 

پوياى حيات بين المللى موجه است.»1 
ــاخه هاى  ــه عالوه نمى توان انكار كرد كه منابع اصلى حقوق بين الملل و تصميمات قضايى ش ب
ــيارى از موارد،  ــده و بر يكديگر تأثيرگذارند. در بس ــيار پيچي ــًال از هم جدا بوده، بلكه بس كام
ــزى مى نمايند. به طور مثال، رأى 1951  ــات قضايى مبناى تدوين معاهدات را پايه ري تصميم
ــتقيم مالك  ــيم خطوط مبداء مس ــاله كه نحوه ترس ديوان در قضيه ماهيگيرى (تبين اين مس
ــريح  ــمال (تش ــد) و رأى 1969 فالت قاره درياى ش ــرزمينى مى باش تعيين عرض درياى س
ــاى تعيين حدود فالت قاره) بر تدوين قواعد مربوط به حقوق درياها تأثيرگذار بودند.  روش ه
ــى همانند حمله مسلحانه و دفاع مشروع در رويه ديوان (به طور مثال  همچنين مفاهيم اساس

قضيه نيكاراگوئه) تبلور يافته اند. 2 
بنابراين مى توان بيان داشت كه تصميمات ديوان نقش بسيار مهمى در توسعه حقوق بين الملل 
داشته و در برخى موارد تعيين كننده و تفسيركننده ساير منابع حقوق بين الملل نيز مى باشند. 
ــترى،  اين امر به دو صورت انجام مى پذيرد: اول، اينكه يكى از وظايف ديوان بين المللى دادگس
ــت. اين  ــبت به قضيه خاص مطروحه اس ــى بين المللى و اعمال آنها نس ــايى قواعد عرف شناس
ــايى يك قاعده عرفى كرده و آن  ــود تا ديوان در اولين گام، اقدام به شناس وظيفه موجب مى  ش
را معرفى نمايد و با اين اقدام خويش مبادرت به توسعه حقوق بين الملل عام  كند. دوم، اينكه 
ــاس اصول كلى حقوق بين المللى  ديوان عالوه بر معاهدات و عرفهاى بين المللى مى تواند بر اس
ــل كلى حقوقى در يك قضيه  ــد. در اين حالت، ديوان براى اعمال يك اص ــرى نماي تصميم گي
خاص، مجبور خواهد بود كه به تشريح ابعاد مختلف آن اصل كلى حقوقى پرداخته و در نتيجه 
ــبت به آن اصل را توسعه بخشد. اين مسئله به  ويژه زمانى از  ــير حقوقى موجود نس دامنه تفاس
ــود كه ديوان با وضعيت سكوت معاهدات و عرف بين المللى  ــترى برخوردار مى ش اهميت بيش

مواجه باشد. 
1- Anglo-Iranian Oil Co. , I. C. J. Reports 1952, p. 43, at 132,

2- در مورد نقش ديوان در توسعه حقوق بين الملل نك: 
Jose Maria Ruda, Some of the Contributions of the International Court of Justice to the Development of 

International Law, Journal of International Law and Politics, Vol. 24, No. 1, pp. 35-68.
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نتيجه گيرى
ــانگر آن است كه اين مرجع  ــترى نش مجموعه وظايف اصلى و فرعى ديوان بين المللى دادگس
قضايى نقش بسزايى در برقرارى حاكميت قانون در نظام بين المللى دارد. بدون ترديد اجراى 
ــايانى در تحقق مهمترين هدف منشور ملل  ــط ديوان كمك ش موثر و كارآمد اين وظايف توس
متحد يعنى حفظ صلح و امنيت بين المللى خواهد داشت. فيصله مسالمت آميز اختالفات بين 
ــترى در موارد بسيارى از وخامت روابط  ــط ديوان بين المللى دادگس المللى (بين دولتها) توس
بين دولتها پيشگيرى نموده است. اجرايى شدن اصل تعهد به فيصله مسالمت آميز اختالفات 
ــل به زور در روابط بين المللى مى تواند سهم  ــتقيم قاعده ممنوعيت توس به عنوان نتيجه مس

شايانى در دستيابى به صلح و امنيت بين المللى داشته باشد. 
ــاركت فعاالنه در جريان امور سازمان ملل  ــترى با مش از طرف ديگر، ديوان بين المللى دادگس
ــورتى خويش جايگاه وااليى در اين سازمان پيدا كرده است،  متحد از طريق صدور نظرات مش
ــيارى از موضوعات مرتبط با صلح و امنيت بين المللى كه  ــالهاى اخير بس به نحوى كه در س
ــوراى امنيت)  ــاير اركان ملل متحد (همانند مجمع عمومى و ش امكان فيصله آنها در قالب س
ــته است به ديوان ارجاع شده است. با اين حال، نياز است كه شرايط توسل بيشتر  وجود نداش
ــوراى امنيت مى بايست به مقررات  ــازمان ملل متحد تقويت گردد. از جمله ش به ديوان در س

ماده 33 منشور توجه نمايد. 
ــير و  ــايانى در تفس ــترى از طريق آراء و نظرات خود نقش ش نهايتا، ديوان بين المللى دادگس
ــت به  ــته اس ــور ملل متحد داش تبيين اصول و قواعد حقوق بين الملل از جمله مقررات منش
نحوى كه با وجود اين يافته هاى قضايى بسيارى از اختالف ديدگاه ها و تعارض منافع فيصله 
ــزايى در حفظ صلح و امنيت بين المللى ايفاء كرده  ــت و از اين طريق ديوان نقش بس يافته اس

است. 



چكيده
حق بر صلح ، يكى از اساسى ترين حقوق بشرى است، به نوعى كه مى توان اجماالً آن را هم آغاز 
ــت و هم انجام آن. اما آن چيزى كه در اين ميان مهم است آنست كه كلمه صلح  ــر دانس حقوق بش
ــت و بدين ترتيب دامنه حق بر صلح مى تواند  ــده اس ــناد بين المللى تعريف نش در هيچ يك از اس
بسيار قابل انعطاف باشد. شوراى امنيت سازمان ملل به عنوان متولى اوليه حفظ صلح و امنيت بين 
المللى از آغاز تاكنون رويكردهاى مختلفى درخصوص اين حق داشته است تا جايى كه در سالهاى 

اخير وضعيت هايى خاص و منحصر بفرد را تهديد عليه صلح شمرده است. 
ــير صلح و حق بر صلح تا كجاست و شوراى  ــود كه تاب تفس ــؤال مطرح مى ش به هر روى، اين س
امنيت در اين عرصه تا چه حد قدرت و صالحيت پيشروى دارد؟ آيا عملكرد اين شورا سازنده صلح 

بوده است يا خير؟
كلمات كليدى : صلح ، حق بر صلح، شوراى امنيت، سازمان ملل متحد، منشور ملل متحد. 

گفتارهشتم
حق بر صلح و عملكرد سازمان ملل متحد

 � دكتر عاطفه امينى نيا
 عضو هيأت علمى دانشگاه آزاد اسالمى واحد ورامين
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مقدمه
ــتر و خون جنگ جهانى دوم،  ــال 45-1942 در ميان آتش و خاكس ــين روزهاى س در واپس
ــد و در فضاى اليتناهى ملل متحد به منظور  ــپيد بال سازمان ملل متحد متولد ش ققنوس س
حفظ صلح و امنيت بين المللى1 به پرواز در آمد. از آن زمان تاكنون اسناد بين المللى متعددى 
ــت كه نشانگر اشتياق و اراده ى همه ى مردم به ازاله ى جنگ از  ــيده اس به تصويب ملتها رس
زندگى بشر و اين اعتقاد اساسى است كه زندگى بدون جنگ به عنوان پيش شرط بين المللى 
ــورها وبراى اجراى كامل حقوق و آزادى هاى  ــرفت كش ــعه و پيش اوليه براى رفاه مادى و توس

اساسى اعالميه شده و به وسيله اعالميه جهانى حقوق بشر مى باشد. 
روشن است كه ايجاد يك صلح پايدار2در كره زمين، شرط اوليه براى حفظ تمدن و ابقاء بشر 
ــت و همه ى مردم  ــالمت آميز وظيفه ى مقدس3 هر دولتى اس ــد و حفظ زندگى مس مى باش
ــى بر صلح و ارتقاى  ــياره ى زمين يك حق مقدس4 به صلح دارند و هر دولتى تعهد اساس س
اجراى آن دارد. تضمين اعمال حق مردم بر صلح مستلزم اين است كه سياستهاى دولتها ، بايد 
 ،5(WMD) به سمت ازاله ى هرگونه تهديدى عليه صلح، بخصوص سالحهاى كشتار جمعى
ــالمت آميز اختالفات بين المللى  ــتفاده از زور در روابط بين الملل، حل و فصل مس هرگونه اس
ــور ملل متحد و مهم تراز همه تأكيد بر تحقق ، حقوق و آزاديهاى اساسى همه  ــاس منش براس

افراد بشر مصرحه در اعالميه ى جهانى حقوق بشر باشد. 
در اين ميان، سازمان ملل به عنوان مركزى براى هماهنگ ساختن فعاليتهاى ملل متحد6، در 
ــمندترين نيازهاى بشرى به شمار مى  ــتاى حفظ صلح و امنيت بين المللى به عنوان ارزش راس
رود. حقوق بشر بر صلح ماوراء ممنوعيت محض جنگ و ماوراء خلع سالح است. در حالى كه 
ــال 1345 : « ما مردم ملل متحد به منظور حفظ نسل هاى آينده از بالى جنگ …»  ــور ملل متحد مصوب س 1- مقدمه ى منش

تأكيد بر حقوق اساسى بشر، كرامت و شأن و بشرى، حقوق برابر زنان و مردان … گرد هم آمده ايم …» . 
2- Lasing peace 

3- Sacred Right

4- Sacred Obigation

5- Weapons of Mass Destruction

6- UN Charter. Articl 1 (4). “ To be a center for harmonizing the actions of the nations in the attainment of 

these common end”
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ــتغال اوليه اش براى تضمين صلح بين المللى است. مجمع  ــوراى امنيت درصدد تحقق اش ش
ــر و كليه ى ارگانهاى فرعى نيز تعهد  ــوراى اعتقادى، اجتماعى، شوراى حقوق بش عمومى، ش
براى تحقق صلح دارند. بدين خاطر كه صلح هدف آرمانى ملل متحد است و كليه ى فعاليتهاى 

سازمان مى بايست در جهت تحقق اين هدف غايى بكار روند. 
آشكار است كه صلح فقط منع كاربرد زور نيست. صلح همچنين متضمن ارتقاى شرايط عدالت 
ــالم، محيط  ــتيابى به ضرورتهاى زندگى، از جمله آب س ــعه، دس اجتماعى، تحقق حق بر توس
زيست سالم مى باشد. صلح شرط بهره مندى كامل از فرهنگ و هويت است و با اندكى اغماض 

شايد بتوان گفت كه صلح و كرامت1 بشرى دو روى يك سكه اند. 
ــوراى امنيت به  ــازمان ملل متحد، به عنوان نهاد متولى حفظ صلح و امنيت بين المللى و ش س
عنوان ركن اجرايى آن از سال 1945 تاكنون بدين منظور براى تحقق اين مهم چه روندى را 
اتخاذ نموده اند؟2 و چه مفهومى از صلح مندرج در بند 1 ماده 1 منشور به عنوان هدف غايى 
سازمان ملل، موردنظر شوراى امنيت بوده است. بديهى است كه هرگونه پاسخى به اين سؤال 
ــورا، براى ايفاى مسئوليتش به موجب ماده 24  ــتره ى عملكرد ش ــانگر ميزان گس به نوعى نش
ــوراى امنيت نشانگر آن است كه  ــد. مطالعه ى عملكرد ش و حدود و ثغور احتمالى آن مى باش
شورا در ايفاى مسئوليت خود براى حفظ صلح و امنيت بين المللى به موجب ماده 24 منشور 
ــته است:  ــور ملل متحد داش به گونه مواجهه با مفهوم صلح به عنوان كليدى ترين مفهوم منش
صلح به معناى فقدان جنگ و درنتيجه حفظ صلح به معناى مقابله با هرگونه تجاوز مسلحانه؛ 

صلح به معناى وجود روابط مسالمت آميز. 
ــيس سازمان ملل و چند دهه بعد  ــالهاى بنيادين تأس مواجهه ى نوع اول با مفهوم صلح به س
ــوراى امنيت در برخورد با بحران  ــى گردد. اما مواجهه ى نوع دوم، رويكرد اخير ش ــر م از آن ب
ــت. به عبارت ديگر در سال هاى اخير ما شاهد فعاليتهاى از سوى شوراى  هاى بين المللى اس
ــه زور، مندرج در بند 4 ماده 3  ــل ب ــتيم كه در نگاه اول، در محدوده ى منع توس امنيت هس
منشور3 نمى گنجد، اما نشانگر رويكرد واقع گرايانه4 و از سوى ديگر توسعه طلبانه5 شورا براى 
1- Dignity

2- الزم به ذكر است همانگونه كه گفته شد؛ از آنجا كه حفظ صلح و امنيت بين المللى، صالحيت عام سازمان مى باشد، بنابراين 
كليه ى اركان سازمان به صورت جداگانه نقش و مسئوليت دارند، اما نگاه ما د راين مقوله به صورت خاص، فقط به شوراى امنيت 
به عنوان ركن اجرايى سازمان ملل و آن هم در حيطه ى اقدامات قهرى فصل هفتم مى باشد. منتهى به جهت جلوگيرى از اطاله 

ى به بحث در كل به برخى از اقدامات بصورت موردى پرداخته شده است.
3- UN Charter. Article 2(4).

4- Realistic Approach

5- Expansionist Approach
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تحقق حق بر صلح مى باشد. در اين موارد، شوراى امنيت، وضعيتهايى خاص و منحصر بفرد1 
را تهديد عليه صلح بر شمرده كه تا آن زمان در عمر شورا سابقه نداشته و حوزه ى جديدى را 
در كار شورا درخصوص حق بر صلح، مفهوم صلح و تهديد عليه صلح گشوده است و اين سؤال 
ــير كلمه ى صلح و حق بر صلح تا كجاست و شوراى  ــى را مطرح مى نمايد كه تاب تفس اساس

امنيت در اين عرصه تا چه حد قدرت و صالحيت پيش روى دارد؟

بند اول: حق بر صلح در تئورى
ــونت يا مخاصمه اشاره دارد. ولى همچنين  ــت كه عموماً به فقدان تجاوز، خش صلح واژه اى اس
ــت كه در بردارنده ى سالمتى، روابط بين فردى يا بين المللى  ــيع ترى اس متضمن مفهوم وس
ــناختن  ــميت ش ــود يافته، امنيت در موضوعات رفاه اجتماعى يا اقتصادى، به رس ــداً بهب جدي
ــت. زمان صلح يك وضعيت فاقد  ــى و در موضوعات جهانى اس برابرى و انصاف در روابط سياس
جنگ يا تعارض مى باشد. به بيان ديگر درك ماهيت صلح در زمان فقدان يا از دست دادنش 
روشن مى گردد. اما به هر روى ناامنى، بى عدالتى اجتماعى، بى عدالتى اقتصادى، بنيادگرايى 

سياسى ، مذهبى و ملى گرايى افراطى همه مى توانند به نوعى منجر به نقض صلح شوند2. 
با آنكه در ادبيات و فرهنگ هاى ملل مختلف و همچنين در اديان مختلف واژه هاى متفاوتى 
براى صلح به كار رفته اما نگاه به محتوا و غايت اين متون كتبى و شفاهى نشانگر آن است كه 
درك همگان از موضوع صلح واحد، اگرچه با زبانهاى متفاوتى بوده است. حتى برخى پيش تر 
ــى3، مفهوم نوينى از صلح را مورد توجه قرار داده اند و آن صلح  ــه اند و عالوه بر صلح عين رفت
ــد يعنى بدور از  ــى وضعيتى كه فرد از نظر روحى و ذهنى در صلح باش ــت؛ به معن ذهنى4 اس

هرگونه استرس و نگرانى، صلح ذهنى همچنين بطور كلى متضمن سعادت و خوشى است. 
ماده 1 منشور ملل متحد اختصاص به اهداف سازمان ملل دارد. در ماده 1، از 4 مورد به عنوان 

اهداف سازمان ملل ياد شده است:
1- حفظ صلح و امنيت بين المللى

ــاس خودمختارى مدل و حق تعيين سرنوشت  ــتانه ميان ملل براس ــعه ى روابط دوس 2- توس
ملت ها

1- Suigeneric

2- http ://www. Encylopedia

3- Objective peace

4- Subjective peace
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3- تحكيم همكارى بين المللى در كليه زمينه هاى اقتصادى، اجتماعى، بشردوستانه و . . . 
4- بودن مركزى براى هماهنگ ساختن فعاليتهاى ملل متحد. 

اما به نظر مى رسد در ميان اين اهداف، مهم ترين و به عبارت ديگر، هدف غايى سازمان ملل 
حفظ صلح و امنيت بين المللى مى باشد و ساير اهداف به عنوان پله هاى صعود براى رسيدن 
ــور ملل متحد، مالحظه مى  ــوند. با نگاهى اجمالى به منش به هدف اول در نظر گرفته مى ش
ــور مى باشد، تا آنجا كه همانطور كه اشاره شد، هدف  ــد كه صلح كليدى ترين واژه ى منش ش
ــت. در مقدمه ى منشور  ــازمان ملل متحد حفظ صلح و امنيت بين المللى بوده اس اوليه ى س
ــگ خونبار جهانى و با عزم  ــل متحد به منظور جلوگيرى از دو جن ــى خوانيم: « با مردم مل م
ــخ براى حفظ صلح و امنيت بين المللى گردهم آمده ايم . . . » اما اين كليدى ترين واژه  راس

ى منشور متضمن چه معنايى است؟
بى شك، اولين مفهومى كه از صلح موردنظر مؤسسين سازمان ملل بوده است، داللت به نوعى 
ــدان جنگ و تعارض»، اما آيا تمام آن صلحى كه  ــح منفى يا صلح انفعالى دارد، يعنى «فق صل
منشور در پى تحقق آن است، همين است يا خير1، يا اينكه «صلح مثبت»، يعنى استقرار نوعى 
ــى به درگيريهاى نظامى منتهى شود نيز  عدالت به منظور جلوگيرى از اينكه تنش هاى سياس
ــت. اين سؤالى است كه در فصل دوم در بحث درخصوص عملكرد سازمان  مورد توجه بوده اس

ملل به آن خواهيم پرداخت. 

1- شناسائي حق بر صلح
ــر نشانگر آن است كه همه ى آنها به مفهوم صلح به نوعى  ــناد حقوق بش نگاهى اجمالى به اس
ــعار ميدارد:2« از آنجا كه  ــر اش ــته اند به طورى كه اعالميه ى جهانى حقوق بش ــاره داش اش
شناسايى حيثيت ذاتى كليه اعضاى خانواده بشرى و حقوق يكسان و انتقال ناپذير آنان، اساس 
آزادى، عدالت و صلح را در جهان تشكيل مى دهند». مقدمه ى ميثاق حقوق مدنى و سياسى 
ــور ملل متحد اعالم گرديده  ــعار مى دارد:3 «با توجه به اينكه برطبق اصولى كه در منش نيز اش
ــان و غيرقابل كنترل كليه اعضاى خانواده بشرى  ــت. شناسايى حيثيت ذاتى و حقوق يكس اس

ــورا در اين خصوص مى نويسد : « تالش هاى ملل متحد در جهت  ــازمان در گزارش خود به ش 1 - پطروس غالى دبير كل وقت س
ــتقرار صلح، ثبات و امنيت بين المللى بايد موضوعاتى فراتر از تهديدات نظامى را در برگيرد» ، به نظر او « صلح اجتماعى» به  اس

اندازه صلح سياسى و استراتژيك اهميت دارد. 
Boutros Ghali , An Agenda for peace , UN , 1992 , P. 38.

2- Universal Declaration of Human Rights (UDHR) 1948.

3- The International Covenant on Civil and Political Rights (ICPR) 1966.
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مبناى آزادى، عدالت و صلح در جهان است . . . » 

ــاير اسناد حقوق بشرى نيز به نوعى به مفهوم صلح و حق مردم بر صلح اشاره داشته اند كه  س
به جهت جلوگيرى از اطاله ى مطلب از ذكر آن خوددارى مى كنيم اما آنچه كه مهم است آن 
ــت كه صلح چه جايگاهى در اين اسناد حقوق بشرى دارد، آيا صلح غايت اين اسناد حقوق  اس

بشرى است، يا ابتداى آنهاست يا . . . در بحث بعدى به آن خواهيم پرداخت. 
ــاره شد اعالميه ى جهانى حقوق بشر1 اشعار دارد: «شناسايى حيثيت ذاتى  همان گونه كه اش
كليه اعضاى خانواده بشرى و حقوق يكسان و انتقال ناپذير آنان، اساس آزادى، عدالت و صلح 
ــت كه تحقق مصاديق حقوق بشر و  ــانگر آن اس ــكيل مى دهند». اين ماده نش را درجهان تش
ــايى و عينيت يافتن آنها از نظر اعالميه، به معناى پيش شرط هاى تحقق صلح است. و  شناس
ــد مگر آنكه قبًال ساير مصاديق حقوق بشر عينيت يافته باشند.  حق بر صلح محقق نخواهد ش
ــد، متضمن  ــاره ش ــى2 نيز كه پيش از اين به آن اش مقدمه ى ميثاق حقوق و مدنى و سياس
ــايى حيثيت ذاتى و حقوق يكسان و غير قابل انتقال  ــت مى باشد و شناس مفهومى از اين دس
كليه اعضاى خانواده بشرى را مبناى آزادى، عدالت و صلح در جهان مى داند. مطالعه ى ساير 
اسناد حقوق بشرى نيز مبين همين موضوع است كه دستيابى به صلح ميسر نخواهد شد مگر 
آنكه قبًال پيش زمينه هاى آن محقق شده باشند. به عبارت ديگر همانگونه كه در بحث منشور 
ــد، صلح هدف غايى حقوق بشر مى باشد و زمانى مى توان از صلح  ــاره ش ملل متحد به آن اش

پايدار سخن گفت كه كليه زمينه هاى بروز نقض صلح قبًال از بين رفته باشند. 
ــيم بنديها و اولويت بنديهاى مختلفى درخصوص  ــر تا به امروز، تقس از زمان تدوين حقوق بش
ــت. اما يكى از مهم ترين آنها تقسيم بندى حقوق به نسل هاى  ــر صورت گرفته اس حقوق بش
مختلف است. شاهد اين نسل بندى، تاريخ تصويب، اسناد مختلف حقوق بشرى است از جمله 
آنكه اولين معاهده حقوق بشرى كه به تصويب ميرسد، ميثاق حقوق مدنى و سياسى مى باشد 
و بعد آن حقوق اقتصادى اجتماعى و فرهنگى و بعد به مرور شاهد تصويب اسناد حقوق بشرى 
ــر بر محيط زيست سالم، حق بر توسعه، حق بر ميراث مشترك بشريت  ديگر از جمله حق بش
ــيم  ــاهد تقس ــيم. اين اولويت بنديها تا بدانجا پيش مى رود كه در جايى ديگر ش و . . . مى باش
ــيم. حق بر صلح جزء حقوق نرم قرار مى  ــخت و حقوق نرم مى باش بندى حقوق به حقوق س
گيرد كه قبل از تحقق آن چه به صورت تئوريك و چه به صورت عينيت يافته، ساير مصاديق 

1- Universal Declaration of Hunan Rights (UDHR) 1948.

2- The International covenant on Civil and Political Rights (ICPR) , 1966.
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حقوق بشر شناسايى و رسميت يافته اند. 

2- پيش شرطهاي حق بر صلح
ــر بر صلح ماوراء ممنوعيت محض جنگ مى باشد، ماوراء خلع سالح است. صلح فقط  حق بش
ــت. صلح همچنين متضمن ارتقاء شرايط عدالت اجتماعى، تحقق حق به  منع كاربرد زور نيس
ــالم و محيط زيست سالم مى باشد.  ــتيابى به ضرورتهاى زندگى از جمله آب س ــعه يا دس توس
ــرط بهره مندى كامل از فرهنگ و هويت مى باشد. از اين جهت به نظر  ــوى ديگر صلح ش از س
ــند. بدين معنا كه نمى توان  ــكه مى باش ــرى دو روى يك س ــد كه صلح و كرامت بش مى رس
ــرى به رسميت شناخته شده باشند  ــاهد تحقق حق بر صلح بود مگر آن كه قبًال كرامت بش ش
ــرى خود يك مفهوم گسترده است كه در دل خود اگر نگوييم كليه ى  ــايى كرامت بش و شناس

مصاديق حقوق بشرى، به ضرس قاطع اكثريت مصاديق حقوق بشرى را جاى مى دهد. 
در برخى مناطق جغرافيايى جهان از جمله اروپا، نسل به اصطالح اول حقوق بشر يعنى حقوق 
ــادى اجتماعى، فرهنگى  ــل به اصطالح دوم حقوق يعنى حقوق اقتص ــى به نس مدنى ، سياس
ــوم حقوق، يعنى حق بر توسعه، حق بر محيط زيست پاك و حق بر  ــل س ترجيح دارند و از نس
صلح مهم تر شمرده مى شوند. اين موضوع تا بدانجا پيش مى رود كه حتى اظهار مى شود كه 
ــتهاى  ــر بر صلح وجود دارد يا خير. يا اينكه اين موضوع فقط يك اختراع ايده آليس آيا حق بش
چشم آبى مى باشد. حق بشر بر صلح مطمئناً جديد نيست، زيرا مقدمه و ماده 1 منشور ملل 
ــد، صلح را در قلب فعاليتهاى سازمان ملل متحد و به عنوان  ــاره ش متحد همانگونه كه قبًال اش

مقدس ترين هدف قرار مى دهد1. 

الف- حق بر صلح در آغاز حقوق بشر
ــتيابى به ساير مصاديق حقوق بشرى امكانپذير  ــوى ديگر مى توان استدالل نمود كه دس از س
ــتر آن فراهم شده باشد و اين بستر چيزى نيست جز يك محيط  ــد مگر آنكه قبًال بس نمى باش
ــترس ونگرانى در  صلح آميز و عارى ازهرگونه تنش و مخاصمه در معناى خاص و هرگونه اس
ــازمان ملل متحد قرار  ــت كه صلح را در قلب فعاليتهاى س معناى عام و اين همان چيزى اس

1- « كامًال آشكار است كه اهداف سازمان به صورت باز و موسع تعيين شده است. سياستمداران در دول غربى اغلب بيش از حد 
آمادگى دارند كه فرض نمايند هدف اصلى يا تنها هدف سازمان ملل ، حفظ امنيت بين المللى است ولى دول آسيايى و آفريقايى 
ــتادى  ــايل اقتصادى بين المللى» و نيز به تأمين احترام به اصول س ــترى، به « حل مس ــنگ، اگر نگوييم اهميت بيش اهميت همس
حقوق ملتها و حق آنها در تعيين آزادانة سرنوشت خود» مى دهند. به نقل از مايكل آكوست، حقوق بين الملل نوين، مترجم دكتر 

مهرداد سيدى، انتشارات دفتر خدمات حقوقى ، سال 1973 ، چاپ اول ، ص 129 .
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مى دهد و صلح را منظور و دليل گرد آمدن مردم ملل متحد در مقدمه ى منشور مى داند. 

ــرى در محيطى كه چندان صلح  ــد كه نبايد تولد كليه ى مصاديق حقوق بش به نظر مى رس
آميز نباشد امكان پذير باشد، اما بدون شك حيات و ادامه ى حيات آنها حتماً به فضاى صلح 
آميز نيازمند است. به عبارت ديگر شايد بتوان به روش هاى تصنعى و ساختگى شاهد پيدايش 
ــت و ابقاء  ــر بود. اما مطمئناً حيات و ادامه ى حيات تصنعى امكانپذير نيس مصاديق حقوق بش
ــد. حتى برخى تا بدانجا پيش  واقعى اين حقوق نيازمند محيط صلح به معناى اعم آن مى باش
رفته اند كه اظهار نموده اند كه اين سلسله مراتب غلط حقوق بشر بايد اصالح شود، زيرا نسل 
به اصطالح سوم حقوق هستند كه واقعاً حقوق را «توانا» مى سازند، كه به ما اجازه مى دهند تا 
از حقوق مدنى، سياسى، اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى و . . . بهره مند شويم. اين صاحبنظران 

معتقدند كه در عوض ما مى توانيم حقوق را به سه دسته تقسيم كنيم:
1- حقوق Ovenaching توانمند ساز از قبيل صلح

2- حقوق مثل برابرى
ــود بر اينكه  ــأن و فرهنگ، حقى كه داللت مى ش 3- حقوق نهايى از قبيل حق بر كرامت و ش

ما «كه» هستيم1. 

ب- حق بر صلح در آغاز و انجام حقوق بشر
صلح در آغاز حقوق بشرى است، زيرا زمانى مى توان از تحقق حقوق بشر سخن گفت كه قبًال 
ــد، تحقق حقوق آزادى ها ، حقوق برابرى و حقوق برادرى هنگامى  ــتر آن فراهم شده باش بس
ميسر است كه جهان عارى از خشونت، تنش، فقر، استبداد، بى عدالتى و خشونت باشد و همه 
ــخن گفت  ــوى ديگر چگونه مى توان از تحقق حق بر صلح س و همه ى اينها يعنى صلح. از س
در حالى كه هنوز هيچ يك از حقوق و آزاديهاى بشرى محقق نشده اند، بدون شك، زمانى كه 
حقوق و آزاديهاى اوليه ى افراد همچون حق حيات، حق امنيت، حق كار، حق انتخاب، آزادى 
عقيده ، آزادى بيان و غيره افراد محقق نشده اند، صلحى اصوالً بوجود نيامده است. و اگر هم 
بوجود آمده اساساً صلحى گذرا و تصنعى و عوام فريبانه است و صلح پايدار زمانى پديد خواهد 
ــده باشند و بى جهت نيست كه  ــتين خود محقق ش آمد كه اين حقوق به معناى واقعى و راس
منشور ملل متحد اولين هدف سازمان ملل را حفظ صلح و امنيت بين المللى مى داند، اما در 
بندهاى دوم و سوم خود به پله هاى الزم جهت نيل بدان مقصد يعنى توسعه ى روابط دوستانه 

1- 21 September , International Day of peace , Luarca Declavation , http// www. Yahoo. com.
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ميان ملل و احترام به خود مختارى ملل جهت تعيين سرنوشت ملتها اشاره دارد. 
ــاز و مقدمه ى تحقق ساير حقوق بشرى است، همچنين  ــتر س صلح در عين حال كه خود بس
ــت سازمان ملل  ــت كه دس ابزار و پيش زمينه هايى را براى تحقق خود مى طلبد و هم اينهاس
ــت. چرا كه براى  را در عرصه اقدامات الزم براى حفظ صلح و امنيت بين المللى باز نموده اس
ــرايط الزم براى  ــود و با موارد نقض ش تحقق حق بر صلح بايد پيش زمينه هاى آن فراهم ش
ظهور آن مقابله شود. از سوى ديگر براى جلوگيرى از نقض صلح ، بايد بستر الزم براى تحقق 
ــازمان ملل و باالخص شوراى  ــود و اين امريست كه عملكرد س ــرط هاى آن فراهم ش پيش ش
امنيت را به عنوان مسئول اوليه حفظ صلح و امنيت بين المللى و ركن اجرايى سازمان ملل را 
ــت. به هر روى به نظر مى رسد  در عرصه ها و مقاطع گوناگون متفاوت و گاه متحول نموده اس
ــازمان ملل اظهار مى دارد: «در محيطى كه فقر  ــان گونه كه كوفى عنان دبير كل وقت س هم
ــم هستيم» و بدين ترتيب تجربه نشان داده است كه در هر كجاى  ــاهد تروريس وجود دارد، ش
ــاهد نقض صلح  ــتيم، در فاز بعد ش ــر هس ــاهد نقض مصاديق اوليه ى حقوق بش جهان كه ش

خواهيم بود1. 
ــد صلح بيش از يك حق توانمند ساز است. صلح همچنين يك حق  با اين اوصاف به نظر ميرس

نهايى نيز هست صلح، نقطه شروع است و همچنين پايان رنج و آالم بشرى. 

3- حق بر صلح، حقى جمعى
ــا جنس، حق ذاتى براى زندگى  ــرى، صرف نظر از نژاد، اعتقاد، زبان ي ــر ملتى و هر فرد بش ه
ــاير حقوق بشرى، منفعت مشترك كليه افراد  در صلح دارد. احترام به اين حق، به اضافه ى س
ــت و شرط الينفك ارتقاء همه ملل اعم از كوچك و بزرگ در كليه سطوح و زمينه ها  ــر اس بش
ــر را مرتبط مى كند وقتى كه بيان  ــنامه يونسكو در ماده2 1 صلح و حقوق بش ــد. اساس مى باش
مى دارد: هدف سازمان مشاركت براى صلح و امنيت بوسيله ارتقاء ميان ملل از طريق آموزش، 
ــطة حاكميت قانون و تحقق  ــتر به عدالت به واس دانش و فرهنگ به منظور احترام جهانى بيش
حقوق بشر و آزاديهاى اساسى مى باشد. در سال 1979، حق بر زندگى در صلح به عنوان يك 

ــى و عدالت اجتماعى به عنوان يكى از بهترين پيشگيرى  ــر را در طول دموكراس 1- « من معتقدم كه در دراز مدت، بايد حقوق بش
ــالحى براى مردم متحد، و نااميد است و اغلب محصول نااميدى است و  ــم س ــم پيدا كنيم » . . . . « تروريس كننده ها عليه تروريس
ــيله روش هاى صلح آميز داده  در هر جايى كه به افراد اميد واقعى جهت نيل به خود احترامى و زندگى توأم با عزت نفس به وس
 Press Release S/G/SM/8105: ــت خواهد خورد». به نقل از كوفى عنان دبير كل وقت سازمان ملل در ــود، ترور يقيناً شكس ش

, SC , Res/ 1279/13/01/2002.

2- Statute of UNESCO , Article (1).
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حق بشرى به وسيله كميسيون حقوق بشر شناسايى شد1. 

ــكو در اجراى حق  اعالميه تدارك جوامع براى زندگى در صلح (1978)2 بر نقش خاص يونس
ــمت  ــايى قرار مى دهد و در قس ــر بر صلح و زندگى در محيطى صلح آميز را مورد شناس بش
ــوم بند 2، از كليه حكومتها، سازمان ملل و نمايندگى هاى تخصصى يونسكو به عالوه ساير  س
سازمانهاى بين المللى مربوط اعم از حكومتى و غيرحكومتى ، عملكرد متمركز براى تحقق اين 
حق را درخواست مى كند. اعالميه اسلو در حقوق بشر بر صلح و مقدمه ى آن اشاره به منشور 
ــر دارد و اعالم مى دارد كه «صلح  ــكو و اعالميه جهانى حقوق بش ــنامه يونس ملل متحد، اساس
ــترك بشريت است» ، يك ارزش اساسى جهانى است كه كليه ى افراد و همه  يك منفعت مش
ى مردم، باالخص جوانان جهان آرزوى آن را دارند3. » اين اعالميه در ادامه مى افزايد:« صلح 
ــرى نيست بلكه همچنين وظيفه است. » و توضيح مى دهد «بنابراين از آنجايى  فقط حق بش
ــورها موانعى براى تحقق حفظ يا اعاده صلح  ــكالت اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى كش كه مش

هستند، بايد كليه گامهاى مقتضى جهت رفع اين موانع برداشته شوند4. »
ــت كه حق بر صلح، در تقسيم بندى حقوق بشر به حقوق جمعى و  ــخص اس با اين اوصاف مش
ــته ى حقوق جمعى قرار مى گيرد، در حالى كه حقوق فردى از يك فرد  حقوق فردى، در رس
حمايت مى كند (همانند حقوق مدنى و سياسى)، حق بشر بر صلح يك حق جمعى است كه 
از گروهى از مردم و جمعى از آنان حمايت مى كند. به اين ترتيب از آنجا كه حقوق بشر يك 
ــى به  ــت. برخى حقوقدانها معتقدند كه حقوق مدنى و سياس ــعه اس مفهوم مدام در حال توس
ــعه قرار دارند و سپس حقوق اقتصادى اجتماعى و فرهنگى به  ــل در اين توس عنوان اولين نس
عنوان نسل دوم مطرح مى شوند و اكنون نسل سوم با مشخصه ى كلى « حقوق همبستگى» 
به ميدان آمده اند و حق بر توسعه، بر محيط زيست، ميراث مشترك بشريت، حق بر ارتباطات 

و حق بر صلح را در نسل سوم قرار مى دهند5. 
البته نظرات مخالفى نيز در اين خصوص وجود دارد از جمله اينكه برخى حقوقدانان6 معتقدند 
ــوند و براى اين نظر خود  ــر شناخته ش ــتگى نبايد به عنوان حقوق بش كه اصوالً حقوق همبس
ــوند، در حالى كه حقوق  ــر بر افراد اعمال مى ش ــراز مى دارند اول آنكه حقوق بش ــل اب دو دلي

1- Res5/ XXXII of the commission on Human Rights (1976), Part III , Paragraph 2.

2- G. A/ Res 33/73 (1978).

3- The Oslo Draft Declaration on Human Rights to peace.

4- The Oslo Draft Decleration … Op. Cit.

5- Karel Vasak, Former Director of the Institute of Human Rights at Strasburg. www. Yohoo. com.

6- A. H. , Robertson. Formerly Director of Human Rights for the council of Europe. www. Yahoo. com.
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همبستگى جمعى مى باشند و دوم حقوق بشر به وسيله ى قانون تضمين مى شوند. در حالى 
كه اين در مورد حقوق جديد صدق نمى كند. 

به هر روى به نظر مى رسد استدالالت فوق الذكر چندان تطابقى چه با مفهوم بنيادين حقوق 
ــه عملكرد بين المللى،  ــردر عرص ــر به لحاظ تئوريك و چه با مصاديق و جايگاه حقوق بش بش
ندارند و حقوق همبستگى در حال حاضر به عنوان يك حقوق در حال شكل گيرى و همچنين 
جمعى، چه در تئورى و چه در عمل جاى خود را باز نموده و حق بر صلح، همانطور كه گفته 

شد به عنوان يكى از مصاديق اساسى و بنيادين آن مطرح مى شود. 

4- تعهدات دولتها و جامعه بين المللي در تحقق حق بر صلح
ــرط بين المللى اوليه براى رفاه مادى، توسعه و  با اعتقاد به اينكه زندگى بدون جنگ، پيش ش
ــرفت كشورها و اجراى كامل حقوق و آزاديهاى مصرحه در منشور سازمان ملل مى باشد.  پيش
ــرط اوليه براى  ــته اى، ايجاد صلح پايدار در كره زمين، پيش ش با آگاهى از اينكه در عصر هس
حفظ تمدن و بقاء بشر مى باشد، به نظر ميرسد كه مردم كره ى زمين يك حق مقدس بر صلح 
دارند و حفظ حق مردم بر صلح و ارتقاى اجراى آن تعهد اساسى هر دولتى را تشكيل مى دهد. 
از آنجا كه صلح پيش زمينه ى تحقق ساير مصاديق حقوق بشرى است و از سوى ديگر تحقق 
ــر، مستلزم محيطى آرام و عارى از تنش، استرس و مخاصمه است، به نظر  مصاديق حقوق بش
مى رسد سياستهاى دولتها بايد به گونه اى هدايت شود كه شاهد ازاله ى هرگونه تهديدى به 
صلح باشيم، به خصوص جنگ هسته اى، ممنوعيت هرگونه كاربرد زور در روابط بين الملل و 

حل و فصل اختالفات بين المللى به وسايل مسالمت آميز براساس منشور ملل متحد1. 
شوراى امنيت سازمان ملل متحد به عنوان ركن اجرايى سازمان ملل، مسئوليت اوليه ى حفظ 
صلح و امنيت بين المللى را به موجب ماده ى 24 منشور برعهده دارد. در اجراى اين مسئوليت 
شورا از اختيارات فصل ششم و هفتم يعنى توسل به روشهاى مسالمت آميز حل اختالفات بين 

المللى و در فاز بعدى استفاده از اقدامات قهرى فصل هفتم برخوردار مى باشد. 
ــورا بتواند از اقدامات قهرى فصل هفتم استفاده نمايد، بايد يكى از مصاديق  اما براى آن كه ش
ــد، يعنى تهديد به صلح نقض صلح و  ــور تحقق شده باش ــه گانه ى مندرج در ماده 39 منش س
ــك مفهوم كليدى بر مى گردند و آن  ــا همه و همه ى اين اختيارات و اقدامات به ي ــاوز. ام تج
چيزى نيست جز كلمه ى مقدس صلح. اما صلحى كه در هيچ جاى منشور تعريف نشده است، 

1 - بندهاى 3 و 4 ماده 2 منشور ملل متحد.



 /164
و اين همان چيزى است كه شوراى امنيت را در عمل با ابهامات گوناگونى مواجه مى سازد1. 

بند دوم: حق بر صلح در عمل
ــت، بديهى است كه  ــازمان ملل متحد، حفظ صلح و امنيت بين المللى اس از آنجا كه هدف س
تحقق حق بر صلح برعهده ى كليه اركان سازمانها قرار مى گيرد و هر يك از اركان در حيطه 
ــور، موظف به اين وظيفه مى باشند. همان گونه كه مالحظه  ى صالحيت خود به موجب منش
شد، صلح واژه اى متعالى و جامع است كه تحقق آن باالنفسه نياز به پيش شرط هاى خاصى 
ــازمان در تحقق حق بر صلح را به دو قسمت تقسيم نمود:  ــايد بتوان نقش س دارد، بنابراين ش
ــرط هاى حق بر صلح و به بيان عام، بسترسازى؛ نقش  ــازمان در تحقق پيش ش نقش اركان س
سازمان در حفظ صلح و امنيت بين المللى و به بيان عام مقابله با موارد تهديد به صلح، نقض 
ــت كه فاز اول نقش سازمان، برعهده ى كليه اركان سازمان قرار مى  صلح يا تجاوز. بديهى اس
گيرد از جمله مهم ترين آنها كه سازمان علمى، فرهنگى ، آموزشى يونسكو است كه همانگونه 
ــود، با دانش ،  ــاير مصوبات بين المللى نيز مالحظه مى ش ــنامه آن و همچنين س كه در اساس
ــئوليتها مى پردازد. اما درخصوص فاز دوم نيز بايد  ــازى به ايفاى اين مس آموزش و فرهنگ س
ــت و بنابراين  ــازمان اس ــت اگرچه حفظ صلح و امنيت بين المللى صالحيت عام س اظهار داش
ــئوليت كنند. اما با عنايت به اينكه در  ــازمان در اين راستا مى توانند ايفاى مس كليه اركان س
ــئوليت اوليه حفظ صلح و امنيت بين المللى برعهده ى شوراى  ــور، مس بند دوم ماده 24 منش
ــت كه در وهله ى اول نقش اجرايى را در اين خصوص  ــت، فقط شوراس ــده اس امنيت نهاده ش
ــير  ــور (كه شمش برعهده دارد، تا جايى كه حتى مى تواند از اقدامات قهرى فصل هفتم منش
ــتفاده نمايد. ما در اين مقوله به جهت جلوگيرى از  ــازمان است) نيز در اين راستا اس برنده س
اطاله مطلب و همچنين تمركز بيشتر فقط به صورت خاص به نقش شوراى امنيت ، آن هم در 
مقوله فصل هفتم پرداخته ايم. ضمناً از آنجا كه اقدامات قهرى شوراى امنيت در اين زمينه نيز 
بسيار گسترده و متنوع مى باشد و در حوصله ى اين مقوله نمى گنجد، فقط برخى از آنان را 
كه نكات قابل بحث ترى در اين عرصه داشته اند، انتخاب و مورد بررسى قرار داده ايم. بديهى 

است كه به ساير اقدامات در فرصتهاى بعدى و با اقتضاى موضوع خواهيم پرداخت. 
1- عدم تعريف و تعيين دقيق مفاهيم سه گانه ماده 39 ظاهراً به قول پروفسور كلسن نشانگر اراده سياسى غالب در زمان تدوين 
ــد عدم تعريف اين مفاهيم در واقع آنها را به يك امر  ــى بر حقوقى است به نظر ميرس ــت و آن تفوق رويكرد سياس ــور بوده اس منش

موضوعى و سياسى در حوزة كار شورا بدل مى كند به جاى يك امر حقوقى. نگاه كنيد به :
Kelsen , H. The Low of the United Nations (1950. P 735).
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1- حق بر صلح و دموكراسى
ــده به وسيله حقوق بين الملل حق مشاركت  ــى در برگرفته ش يكى از مهم ترين حقوق سياس
ــت. به طور مثال، اعالميه جهانى حقوق بشر، حق مشاركت در  ــى اس در حكومت و امور سياس
ــدگان منتخب1. بنابراين، اين  ــتقيماً و چه از طريق نماين ــت را تقاضا مى نمايد چه مس حكوم
ــير مى كند كه عمل مستقيم و  ــيعى تفس ــى را به صورت وس ــاركت سياس اعالميه مفهوم مش
ــى به  ــتقيم را در بر مى گيرد. به همين ترتيب ميثاق بين المللى حقوق مدنى سياس غيرمس
ــاركت در «اداره امور سياسى » اشاره مى كند2. جايى كه آزاديهاى سياسى به عنوان  حق مش
ــم ميثاق ، انتخاب آزادانه  ــك، انتخابات تجلى مى يابند، هم اعالميه و ه ــات دموكراتي تأسيس
نمايندگان را درخواست مى نمايند. بنابراين برطبق هر دوى اين اسناد، انتخابات تصريح اراده 
ــود كه صندوق هاى مخفى مى بايست با انتخابات  ــد. همچنين تصريح مى ش ى مردم مى باش
ــا در «فواصل معقول» برگزار  ــود و اينكه انتخابات بايد به صورت دوره اى ي ــته ش يكى انگاش
ــده به وسيله اعالميه و  ــود. نهايتاً حق رأى بايد حق رأى جهانى و برابر به صورت تعريف ش ش

ميثاق باشد3. 

الف- نظارت بر انتخابات داخلى كشورها
ــى به عنوان عنصر ضرورى چه براى  ــوراى امنيت همواره حمايتش را براى طرح دموكراس ش
ايجاد اوليه صلح و به عبارت دقيق تر صلح پايدار وچه براى استقرار مجدد صلح و امنيت بين 
ــت4.  ــت خورده يا تجاوزگر اعالم كرده اس المللى به دنبال مداخله نظامى در يك دولت شكس

شايد بتوان اقدامات شوراى امنيت در رابطه با دموكراسى را به دو شق تقسيم نمود:
ــوراى امنيت در مناطق بحرانى و كمك به برپايى انتخابات سالم و درنتيجه تحقق  اقدامات ش

حق تعيين سرنوشت. 
اقدامات شوراى امنيت به دنبال مداخله نظامى در يك دولت فروپاشيده يا ناتوان. 

غالباً سازمان ملل از ماده 21 اعالميه جهانى حقوق بشر بدين مضمون كه خواست مردم پايه 
ــت بايد از طريق انتخابات عمومى و ادارى . . . از  ــت و اين خواس ــاس قدرت حكومت اس و اس

1-Universal Declaration of Human Rights (UDHR). Articl 21.

2- International Covenant on Civil and Political Rights. (ICCPR). Article 25.

3- Wesely T. Milner. Steven C. Poe. David leblang.“ Security Rights, Subsitence Rights , and Liberties … 

“ Human Rights quarterly. Vol. 21 (1999). P 409.

4- see  Steven Wheatly , “The Security Council , Democratic Legitimacy and Regim Change in Iraq”. 

European Journal of International Law (2006) Vol. 16. No. 3 , P 532.
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ــورت آزاد تحقق يابد، براى توجيه  ــاير طرق برگزارى انتخابات به ص ــق آراء مخفى و يا س طري

خود استفاده كرده است. 
ــتفاده از اين ماده كه درماده 25 ميثاق بين المللى حقوق مدنى و سياسى  ــالهاى اخير اس تا س
نيز مورد تأييد قرار گرفته بسيار محدود و مختص به سرزمين هاى غيرخودمختار بود و عمدتاً 
ــوى  ــتعارزدايى به س ــوراى قيمومت و به عنوان ابزار كمكى براى گذر از مرحله اس از طريق ش
ــتى انتخابات ناميبيا  ــى صورت مى گرفت. نمونة بارز اين امر را مى توان در سرپرس خودگردان
ــازمان ملل در انتخابات نيكاراگوئه در فوريه 1990  1981 ديد. بالفاصله پس از اين تاريخ، س
به عنوان ناظر شركت كرد كه اولين نظارت سازمان ملل در انتخابات يك كشور عضو سازمان 

ملل به شمار مى رود. 
ــازمان بود كه نهايتاً  ــاور نيز حركت بعدى س ــات هائيتى از طريق اعزام مش ــارت بر انتخاب نظ
ــأله  ــب مفاد اولين قطعنامه، مس به پذيرش دو قطعنامه در مجمع عمومى انجاميد، كه برحس
دخالت سازمان در جهت تضمين انتخابات آزاد كه قبل از آن به صورت متفرق در اسناد ديگر 
ــازمان ملل درخواست  ــد و طى آن از دبير كل س ــازمان تجلى يافته بود مورد تأكيد واقع ش س
شد تا گزارش را تهيه كند كه متضمن شيوه بهينه دخالت سازمان در درخواستهاى آتى باشد. 
ــازمان ملل تصميم به ايجاد دفترى براى بررسى درخواست كمك  در قطعنامه بعدى مجمع س
ــد، گرفت و در كنار آن  ــازمان داده ش ــورهاى عضو كه درخصوص برگزارى انتخابات به س كش
ــيس مركزى مركب از متخصصين اين امر را مورد پذيرش قرار داد. به دنبال اين تصميم،  تأس
ــازمان  ــى س واحدى تحت عنوان «واحد كمك هاى انتخاباتى» تحت تبعيت بخش امور سياس
ملل تأسيس شد و صندوق كمكى به منظور تأمين هزينه هاى مربوط به مددرسانى انتخاباتى 
ــت و  ــط واحد مزبور دريافت گرديده اس ــت توس و نظارت بر انتخابات بوجود آمد. 31 درخواس
ــورهايى نظير كامبوج، آنگوال، صحراى غربى و تا حدودى پاكستان  ــازمان در انتخابات كش س

دخالت كرده است1. 

ب- اعاده دموكراسى در هائيتى
در سال 1990 به درخواست دولت هائيتى سازمان ملل متحد و سازمان كشورهاى آمريكايى 
ــه منجر به پيروزى  ــور نظارت كردند ك ــت جمهورى در اين كش ــر اولين انتخابات آزاد رياس ب

1- براى اطالع بيشتر ر. ك به :
Gordan Roth, “ UN. Intervention in International Conflicts : Iraq, Somalia and Beyond , Michigan Journal 

of International Law, winter 1994 , 551 .
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«آريستيد» شد. اما اين حكومت مردمى و قانونى، مدت زيادى طول نكشيد و پس از هفت ماه 
با كودتاى «سدراس» در تاريخ 30 سپتامبر 1991 سرنگون و به واشنگتن تبعيد شد. 

ــوراى  ــت كارى از پيش ببرد، در 16 ژوئن 1993، ش ــس از آنكه اقدامات منطقه اى نتوانس پ
ــه متضمن يك تحريم بين المللى  ــت مطابق فصل هفتم قطعنامه 8411 را صادر نمود ك امني
ــبت به هائيتى بود. با وجود اعمال تحريم بين المللى، نظاميان هائيتى همچنان بر استمرار  نس
مالكيت خويش اصرار مى ورزيدند تا اينكه شوراى امنيت اقدام به صدور قطعنامه هاى ديگرى 

نمود2. 
ــتفاده از  ــكيل يك نيروى چندمليتى و اس قطعنامه 940 مورخ 30 ژوئن 19943، اجازه ى تش
ــت سريع  ــاختن اخراج رهبران نظامى هائيتى و بازگش تمام امكانات الزم را براى امكانپذير س
«براتراند آريستيد» مى داد. در اين قطعنامه شورا از وخيم شدن وضعيت انسانى، اظهار نگرانى 
كرد و ادامه اين وضعيت را تهديدى عليه صلح و امنيت در منطقه مى داند. همچنين برهدف 
جامعه ى بين المللى در احياء دموكراسى و بازگشت رئيس جمهورى منتخب و قانونى تصريح 
ــود. پس از تصويب اين قطعنامه ، يك نيروى نظامى چندمليتى4 تحت رهبرى آمريكا وارد  نم
ــرى درگيريها، سرانجام طى موافقنامه اى ژنرال سدراس اين كشور  ــد و پس از يكس هائيتى ش
را ترك و آريستيد به قدرت بازگشت. شوراى امنيت نيز تمام تحريم هاى دولت هائيتى را لغو 
ــكا در هائيتى جاى خود را به هيأت ملل  ــروى نظامى چندمليتى تحت رهبرى آمري ــرد و ني ك

متحد در هائيتى5 داد. 

پ- استقرار دموكراسى در افغانستان
شوراى امنيت در قطعنامه هاى متعددى تغيير رژيم دموكراتيك را صحه ميگذارد و حمايتش 
از حكومتهايى كه به صورت دموكراتيك انتخاب شدند را در مقابل رژيم هاى سركوبگر، اعالم 
مى دارد6. از جمله اين موارد مى توان به مورد هائيتى7، قضيه سيرالئون8 اشاره كرد كه در آن 
ــده  مداخلة نظامى براى برگرداندن حكومت منتخب به قدرت كه به طرق غيرقانونى بركنار ش
1- Sc / Res , 841 (1993) , 16 June 1993.

2- Sc / Res , 917 (1994), 6 May 1994.

3- Sc / Res , 940 (1994) , 30 June 1994 .

4- Multinational Forced (MNF).

5- United Nations Mission in Haiti (UNMH).

6- Sc/ Res / 864 (1993) (Angola ). Sc Res/ 880 (1993) (Cambodia), and Sc. Res / 1216 (1998) and Sc. 

Res. 1580 (2004) (Guinea – Bissaw).

7- Sc . Res . 940 (1994).

8- Sc. Res. 1159 (1998) and Sc. Res 1181 (1998).
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ــوراى امنيت همچنين پذيرفته است كه طرح حكومت دموكراتيك يك  بود، صورت گرفت. ش
ــأله «دول شكست خورده» به دنبال مداخله بشردوستانه در سومالى1،  ــمتى از راه حل مس قس

ليبريا2، بوسنى – هرزه گوين3، كوزو4 و تيمور شرقى5 را تشكيل مى دهند. 
ــوراى امنيت  ــه رهبرى اياالت متحده، ش ــه دنبال مداخله ى نظامى ب ــتان ب در قضيه افغانس
ــتى انتقالى و جديد به منظور تشكيل حكومتى كه در برگيرندة همه  حمايتش را براى سرپرس
نژادها و نماينده ى كامل همه مردم افغان باشند، اعالم داشت. شورا بعداً «توافق نامة بن دائر 
ــى جديد را در سال  ــتان» را تأييد كرد و قانون اساس بر ايجاد يك حكومت موقتى براى افغانس
ــوى يك دولت با ثبات و  ــان به س 2004 پذيرفت و از تصميم مردم افغان براى انتقال كشورش
ــروعيت دموكراتيك از  ــايد به آن بتوان به عنوان ايجاد مش ــتقبال كرد6، كه ش دموكراتيك اس

طريق قطعنامه هاى شوراى امنيت اشاره كرد7. 

ت- مشروعيت دموكراتيك و مسأله حكومت  عراق
ــيس سيستم حكومتى  ــوراى امنيت در قطعنامه 1549 مصوب 2004 تأس در قضيه عراق، ش
ــيم قدرت بين سه گروه نژادى – فرهنگى عمده عراق باشند تأييد مى كند  را كه متضمن تقس
ــرت گرا و متحد اعالم مى دارد.  ــراى ايجاد يك عراق فدرال، دموكراتيك، كث ــش را ب و حمايت
ــى قرار نگرفته اند. به طور مثال اشاره  ــورا مورد بررس هيچ يك از اين واژه ها در بحث هاى ش
به فدراليسم فقط توسط اياالت متحده8 و انگلستان9 صورت گرفت و فقط اختصاص به همان 
قضيه عراق داشت. هيچ يك از اين واژه ها از معنى ثابت و غير قابل بحثى در حقوق بين الملل 

برخوردار نيستند. 
ــوراى امنيت در قطعنامه (2004) 1546، سيستم مشاركت در قدرت نژادى را  به هر روى، ش
تأييد مى كند و به سوى يك سيستم فدرال حركت مى كند. اما در عين حال مدرك روشنى 

1- Sc. Res 814 (1993).

2- Sc. Res 1244 (1999).

3- Sc. Res . 1272 (1999).

4- Sc. Res . 1383 (2001). Para 1.

5- Sc . Res. 1536 (2004). Preamble . Sc Res 1659 (2005).

6-Wheatly , Steven, “ The Security Council , Democrotic Legitimacy and Regim change in graq”, 

European Journal of International Law Vol 17 , No 3 , P 548.

ــازمان ملل صورت گرفت با  ــتقيم س ــتان برخالف دور قبل كه با دخالت مس ــت كه انتخابات دوره دوم افغانس 7 - الزم به ذكر اس
ــتان صورت مى گيرد با اين وصف كه ناظرين بين المللى  ــازمان ملل نمى باشد بلكه توسط خود دولت افغانس ــتقيم س دخالت مس

بر آن نظارت دارند.
8- S / Pv . 4987 , 8 June 2004 . at 2.

9- Ibid. at 3.



حق بر صلح و عملكرد سازمان ملل متحد/ 169 

ــان بر تعيين سرنوشت  ــان دهد كه حمايت مردم عراق را در تجلى حق ش وجود ندارد كه نش
سياسى ايشان را دريافت كرده باشد1. 

2- حق بر صلح و قواعد آمره
موضوع ديگرى كه در اينجا قابل توجه است و شوراى امنيت در آن بر حقوق حاكميت دولتها 
ــتناد «صلح و امنيت بين المللى دست گذاشت، در قضيه سيرالئون مى باشد. سيرالئون  به اس
ــه بودند اقدام به انعقاد  ــه صلح و امنيت بين المللى را به خطر انداخت ــوبهايى ك در جريان آش
ــوراى امنيت پس از خاتمه  ــوارش نموده بود. اما ش ــو عمومى با چند دولت همج ــرارداد عف ق
درگيرى ها در سيرالئون با قرارداد عفو عمومى كه ميان اين دولت وچند دولت همجوار منعقد 
شد، مخالفت نمود و اين قرارداد را مغاير با مصلحت صلح جهانى دانست حال آنكه اين امر از 

اختيارات مصرح دولتها مى باشد2. 
با باال گرفتن تنشهاى نظامى بين طرفين درگير در كوزوو، در 24 مارس 1999، ناتو شروع به 
بمباران هوايى جمهورى فدرال يوگسالوى نمود كه بالفاصله با حمالت تالفى جويانه نيروهاى 
ــالوى به جمعيت آلبانيايى كوزوو مواجه شد. مبارزه تا 9 ژوئن 1999 ادامه يافت، وقتى  يوگس
ــينى نظامى از كوزوو و به كارگيرى يك  ــالوى در كومانوو3 عقب نش كه جمهورى فدرال يوگس
ــوراى امنيت قطعنامه 1244 را به موجب  ــى تحت امر ناتو را پذيرفت روز بعد ش ــروى نظام ني

فصل هفتم صادر كرد4. 
ــت، اول آنكه به موجب اين قطعنامه اداره مدنى  قطعنامه 1244 از چند جهت قابل توجه اس
كوزوو به سازمان ملل سپرده شد، اين موضوع قبًال در بوسنى هرزه گوين صورت گرفته بود و 
در تيمور شرقى تصريح شد. اما نكتة حائز توجه ديگر در اين قطعنامه ، تأييد شوراى امنيت از 
توافق نامه ها و اسناد قبلى مبادله شده بين طرفها مى باشد. شوراى امنيت در قطعنامه 1244 
خود توافق نامه كومانو5 و نيز توافق نامه راجع به اصول سياسى بين طرفين رامورد تأييد قرار 

مى دهد و مبانى تكاليف خود را بر پايه اين اسناد قرار مى دهد6. 
1- Whently . Steven, Ibid , pp 543 – 549.

ــده در مركز مطالعات عالى بين المللى،  ــخنرانى ايراد ش ــم بين المللى» س ــيد ، « ابعاد حقوقى منابعه با تروريس 2 - ممتاز، جمش
.84/7/24

3- Kumanovo

4- Sc / Res , 1244 (1999) 10 June 1999.

5- Kumanovo Agreement

6- Millano , Enrico “ Security Council Action in Ballkan’s ; Rewing the Legality of Kozovo’s territorial 

statut”, EgIL 14 (2003) p 1002.
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3- حق بر صلح و تروريسم
ــم به عنوان نقض فاحش صلح و امنيت بين المللى برخورد  ــوراى امنيت همواره با تروريس ش
ــوراى امنيت براى اولين بار بين صلح و امنيت  ــت. صرف نظر از قضيه الكربى كه ش نموده اس
بين المللى و تروريسم پيوند زد و از اين طريق براى خود در اين قضيه ايجاد صالحيت نمود. 
ــتپامبر بر مى گردد. در اين  ــتى 11 س ــوراى امنيت به حوادث تروريس نقطة عطف عملكرد ش
قضايا شوراى امنيت به صورت همه جانبه به مواجهه با تروريسم پرداخت و رويكردى را اتخاذ 
ــبيه شد  ــابقه بود و حتى در مواردى به يك قانونگذار بين المللى ش نمود كه تا آن زمان بى س

كه خود جاى بحث فراوان دارد. 
ــم استفاده نمود  ــوراى امنيت از تمام قابليت هاى خود براى مقابله با تروريس در اين قضايا ، ش

و شايد بتوان اين اقدامات را به چند دسته تقسيم نمود:
محكوميت جداگانة اعمال تروريستى

تحميل تعهدات ضد تروريستى الزام آور بر كليه دولتها
ظرفيت سازى

تحميل ضمانت اجراها1
شوراى امنيت يك روز پس از حمالت، يعنى 12 سپتامبر اقدام به صدور قطعنامه 13682 نمود 
ــوراى امنيت در اين قطعنامه به تصديق مجدد  ــت؛ ش ــيار ضرورى اس كه توجه به مفاد آن بس
اصول و اهداف منشور مى پردازد و اعالم مى دارد كه بايد با تمامى روش هاى ممكن به مبارزه 
با تهديد صلح و امنيت بين المللى به وسيله اعمال تروريستى پرداخت، حق ذاتى دفاع مشروع 

فردى و جمعى كه در منشور پيش بينى شده است، را مورد شناسايى قرار مى دهد3. 

4- حق بر صلح و نقش سازمان هاى منطقه اى
الف- الزام به استرداد در اجراى حقوق بين الملل قراردادى و اجراى تصميمات 

يك سازمان منطقه اى
ــنى مبارك، رئيس جمهورى مصر در اتيوپى، دولت اتيوپى به  ــوء قصد به جان حس پس از س
شدت اين قضيه را پيگيرى كرد و در نهايت سه تن از اتباع سودان را متهم به اين عمل نمود. 
1- Eric Rosand, “ The Security Council’s Efforts to Monitor the Implementation of Al Qaedea Taliban 

Sanction” , The American Journal of Jnternational Law. Vol. 98 . 2004 , P 745.

2- Sc/ Res , 1368 (2001) , 12 Sept 2001.

3- Carsten, Stan, “ Security Council Res B68 and 1373 (2006) what do say and what do not say”: 

European Journal of International Law , No 14. No 1 , (2003).



حق بر صلح و عملكرد سازمان ملل متحد/ 171 

فلذا از سودان شكايت كرده و تقاضاى استرداد اين سه تن را نمود. در نهايت در پى تن ندادن 
ــتور كار خود قرار داد و پس از  ــأله را در دس ــازمان وحدت آفريقا، مس ــت اتيوپى، س به خواس
رسيدگى سودان را موظف به استرداد متهمين نمود، اما خوددارى سودان از اجراى درخواست 
ــورا اقدام به صدور  ــأله را وارد حوزة كار شوراى امنيت نمود و ش ــازمان وحدت آفريقا، مس س
ــده بود، با اظهار تأسف  ــورا در اين قطعنامه كه با اتفاق آراء صادر ش قطعنامه 1044 نمود1. ش
ــه متهم، از دولت سودان  ــترداد س ــازمان وحدت آفريقا و عدم اس از عدم اجراى تصميمات س

خواست بدون تأخير به خواسته هاى اين سازمان تن دهد. 
ــورا قطعنامه 10542 را سه ماه بعد صادر نمايد. در اين  ــودان سبب شد تا ش عدم همكارى س
قطعنامه شورا ضمن تكرار مفاد قطعنامه قبلى اعالم كرد كه عدم اجراى خواسته هاى شوراى 
ــط سودان، به منزلة تهديدى عليه صلح و امنيت  امنيت مندرج در بند 4 قطعنامه 1044 توس

بين المللى است. بنابراين شورا براساس فصل هفتم منشور تصميماتى اتخاذ خواهد كرد. 
ــه متهم و توقف حمايت از تروريسم بين  ــودان استرداد س قطعنامه در بند 1 خود از دولت س
ــد و در بند 2 از تمامى دول عضو سازمان ملل خواست از تاريخ 10 مه  ــتار ش المللى را خواس
ــودان به اجراگذارند.  ــخيص دهد، محدوديت هايى را بر ضد س ــورا تش 1996 تا زمانى كه ش
ــودان حاضر به همكارى نشد، از اين رو شورا در 16 اوت 1996 قطعنامه  عليرغم اين تدابير س

10703 را صادر و اين كشور را تحريم هوايى كرد. 

ــترداد  ــرد، عدم اس پس از قضيه ليبى و قطعنامه 7944، اين دومين بار بود كه بعد از جنگ س
ــتى در شوراى امنيت مبنايى براى احراز يكى از مفاهيم  متهمين به ارتكاب يك عمل تروريس
ــه گانه مندرج در ماده 39 يعنى تهديد عليه صلح و امنيت بين المللى و اعمال تحريك بر  س

ضد دولت هاى حامى ترور شد. 
ــور و ارتباط آن با  در اين قضيه نكاتى وجود دارد كه از حيث اقدامات قهرى فصل هفتم منش
ــورا با آشنا ساختن خود با مفهوم نوين  ــت. در اين قضيه ش مفهوم نوين صلح در خور توجه اس
ــازمان  ــن الملل قراردادى و ضامن اجراى تصميمات يك س ــح، به عنوان مجرى حقوق بي صل

منطقه اى عمل مى كند و اين از جمله موارد معدود در روية شورا است. 
ــه مظنون براساس معاهده دوجانبه استرداد در سال 1946،  ــو درخواست استرداد س از يك س
1- Sc / Res . 1044 (1996) , 31 January 1996.

2- Sc / Res 1054 (1996).

3- Sc / Res 1070 (1996) , 16 August 1996.

4- Sc / Res , 794 .
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ــودان، عدم اجراى  ــال تحريم بر س ــوى ديگر، دليل اصلى اعم ــودان و اتيوپى و از س ــن س بي

تصميمات سازمان وحدت آفريقا توسط سودان بود. 

ب- اعمال اقدامات قهرى با همكارى سازمانهاى منطقه اى
ــوراى امنيت از جهات مختلفى قابل  ــت كه در حوزه كار ش بحران كوزوو، يكى از مواردى اس
ــابقه اى را در كار شوراى  ــت، اين بحران همانند بحران عراق در نوع خود موارد بى س توجه اس
امنيت مطرح كرد، از جهت اشتغاالت حاكميتى و اعمال حاكميت بعد از خاتمه تعارض توسط 
ــناد و مدارك منعقده تحت اجبار و برخالف ماده 52  ــى اس ــازمان ملل، از حيث ظهرنويس س
ــاركت با سازمانهاى منطقه  ــيون وين حقوق معاهدات و در بحث فعلى ما از حيث مش كنوانس

اى . 
ــرد و آن صدور قطعنامه بر  ــابقه اى را اتخاذ ك ــوراى امنيت اقدام بى س ــى بحران كوزوو، ش ط
مبناى فصل هفتم با استناد به اسناد منعقده توسط طرفين با فشار، كه خود جاى بحث فراوان 
دارد، بود. بد نيست بدانيم كه اين اسناد با مباشرت ناتو منعقد شده بود. اما نكته ى ديگر كه 
ــازمان به ايجاد يك نظام امنيتى بين المللى با مشاركت  ــت، تجويز س در اينجا مورد بحث اس

سازمان آتالنتيك شمالى (ناتو) و تحت كنترل و فرماندهى اين سازمان1. 
در بند 7 و بند 4 ضميمه دوم قطعنامه 1244 آمده است : تجويز دول عضو و سازمانهاى بين 
ــازمان معاهده آتالنتيك  ــاركت س المللى مربوطه براى ايجاد مقام امنيتى بين المللى با «مش
ــمالى» و « تحت كنترل و فرماندهى متحد آن» ، همچنين اين مقام را داراى اختيار براى  ش
ــهيل بازگشت امن كليه  ــل به « كليه اقدامات ضرورى» براى ايجاد يك محيط امن و تس توس
اشخاص بى خانمان مى نمايد. بنابراين شوراى امنيت به موجب اين قطعنامه اجازه ايجاد يك 
ــا همكارى ناتو مى دهد، ضمن آنكه اين نهاد را با صراحت تحت  ــام امنيتى بين المللى را ب مق
كنترل و فرماندهى مستقيم ناتو قرار مى دهد. به عالوه اجازه استفاده از كليه اقدامات ضوررى 
ــاد محيط امن و . . . را نيز به اين نهاد مى دهد. به عبارت ديگر با اين قطعنامه  ــه منظور ايج ب
در حقيقيت شوراى امنيت همانند قطعنامه 678 درخصوص عراق (البته از جهاتى كه شوراى 
ــتى يوگسالوى بود. (SFRY) در سال  ــتان در داخل جمهورى فدرال سوسياليس ــال 1974 منطقه اى جزء صربس 1 - كوزوو تا س
ــيد. بعد از  ــى بخش ــتقاللى اساس ــى به كوزوو به خاطر تركيب نژادى متمايز اكثريت غالب آلبانى االصل ها، اس 1974 قانون اساس
ــت گرفت، ميزان استقالل اعطاء شده به وسيله بلگراد به كوزوو به  ــال 1989 قدرت را در صربستان بدس ــوويچ در س اينكه ميلووش
صورت قابل مالحظه اى كم شد و مشاركت آلبانيها در اداره عمومى فعاالنه كاهش يافت. در پاسخ رهبران آلبانيايى كوزوو از كليه 
مؤسسات عمومى كناره گيرى كرده و ساختارهاى ادارى موازى ايجاد كرده و در 19 اكتبر 1994 كوزوو را يك دولت مستقل اعالم 
ــايى نشده طى سال هاى 1997 و 1998 سطح خشونت با حمالت به اهداف  ــيله هيچ دولتى شناس كردند. حاكميت كوزوو به وس

نظامى و غيرنظامى باال گرفت كه منجر به دخالت شوراى امنيت شد.
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ــاى ائتالفى بود و نه  ــيرى صادر كرد، اما نيروها، نيروه ــل به زور را به تفس ــت مجوز توس امني
ــن المللى را مى دهد، اما اين بار با صراحت و  ــازمان ) مجوز ايجاد مقام امنيتى بي نيروهاى س
نه به صورت ضمنى (همچون قطعنامه 678 درخصوص عراق، آن را تحت كنترل و فرماندهى 
ــق آخر بند 7 ، اجازه استفاده از زور را در  ــازمن منطقه اى قرار مى دهد كه مطابق با ش يك س
ــازمان منطقه اى  ــاركت اين س پرتو عبارت « كليه اقدامات ضرورى» را نيز به اين نهاد با مش

اعطا مى كند كه بسيار قابل تأمل مى باشد. 

5- حق بر صلح و يك استثناء
ــن قطعنامه هاى خود را صادر  ــت در 12 جوالى 2002 يكى از بحث برانگيزتري ــوراى امني ش
ــته شد محاكمه احتمالى آن  كرد1، به موجب اين قطعنامه از ديوان كيفرى بين المللى2 خواس
ــورهاى غيرعضو اساسنامه رم هستند را براى  ــته از نيروهاى حافظ صلح كه متعلق به كش دس
ــفة وجودى اين قطعنامه تهديد اياالت متحده در  مدت 12 ماه به تعويق بيندازد. در واقع فلس
جلوگيرى از عمليات حفظ صلح در صورت عدم تصويب اين قطعنامه مى باشد. آنچه در پاسخ 
عملى شوراى امنيت به تقاضاى اياالت متحده قابل توجه است آن است كه اين شورا با تصويب 
ــل به نقش اساسنامه رم بلكه با توسل به قدرت و نفوذ خود در  قطعنامه مذكور نه فقط با توس

شوراى امنيت اقدام به مصالحه حقوقى نمود3. 
ــا تهديد اياالت متحده بود.  ــوراى امنيت در تصويب اين قطعنامه، درحقيقت مقابله ب ــد ش قص
ــورا در صورت عملى شدن اين تهديد، سيستم امنيتى و حفظ صلح سازمان  چرا كه به نظر ش
ــأله تهديدى عليه صلح و امنيت بين المللى  ــود كه خود اين مس ــكل مواجه مى ش ملل با مش
بود. شوراى امنيت ، قطعنامه 1422 را براساس فصل هفتم منشور به تصويب رساند. بنابراين 
ــرط هاى مندرج در ماده 39 را احراز نموده است. زيرا  در تصويب اين قطعنامه ابتدائاً پيش ش
ــور، منوط به احراز تهديد عليه صلح است. به نظر شورا  صدور حكم بر مبناى فصل هفتم منش
ــبب ناتوانى احتمالى سازمان ملل در  ــركت نيروهاى آمريكا در عمليات حفظ صلح، س عدم ش
ارسال نيروها خواهد شد كه موجد تهديدى عليه صلح و امنيت بين المللى و البته اين توجيه، 

موجب گسترش مفهوم حفظ صلح و با رويكرد تفسير موسع از منشور صورت مى گيرد. 
ــورا از آزادى زيادى در تصميم گيرى درخصوص اقداماتى كه به موجب فصل هفتم  اگرچه ش
1- Sc / Res , 1422 (2002) , 12 Jol 2002.

2- International Criminal Court.
3- Stahn Carsten, “ The Ambiguities of Security Council Resoloution 1422 , Euroupean Journal of 

International Law Vol 14 , No. 1 , 2003 , P 36.
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ــت. اما مافوق حقوق  ــوند، برخوردار اس ــض صلح تهديد عليه صلح يا تجاوز) بايد اتخاذ ش (نق
ــيله محدوديتهاى مندرج در بند 1 ماده 1 و  ــت1. شورا در ايفاى وظايفش صراحتاً به وس نيس
ماده 24 منشور، يعنى وظيفه به عمل برطبق «اهداف و اصول سازمان» متعهد مى شود. ولى 
ــورا وقتى كه قطعنامه 1422 (2002) با تصويب كرد. در واقع از  ــت كه آيا ش ــؤال اس جاى س
ــه علنى شورا كه در 10  ــت. برخى دولتها اين نظر را در جلس چنين اختياراتى تجاوز كرده اس
جوالى 2002 برگزار شد، اعالم داشته اند. نماينده لبنان بيان داشت كه « شورا در جهت عمل 
ــور» وقتى كه  كردن خارج از اختيارات پيش مى رود – يعنى ماوراء اختيارش به موجب منش
«پيش نويس قطعنامه درخصوص ديوان كيفرى بين المللى به موجب فصل هفتم منشور2» را 
ــه تأكيد كرد كه «تصويب قطعنامه  مالحظه كرد. به عالوه، نماينده دائم كانادا در همان جلس
ــابقه اى  ــايرين را در موضع بى س ــت مى توانند كانادا را، و ما انتظار داريم س هايى از اين دس

درخصوص بررسى مشروعيت قطعنامه هاى شوراى امنيت قرار دهند3. »
ــكل است. تفسير  ــرايط حقوقى مش ــت توجيه ادعاى خارج از اختيارات در ش ــده اس اظهار ش
گسترده شورا از ماده 39 منشور به سختى مى تواند براى اثبات اينكه قطعنامه 1422 شوراى 
امنيت براساس منشور نيست كافى باشد. در حاليكه استناد كردن به فصل هفتم در وضعيتى 
ــده يك عضو شورا در حمايت نكردن  ــى از قصد اعالم ش كه در آن تهديد به صلح مقدمتاً ناش
ــد، قطعى است. تعيين يك وضعيت معين به  ــازمان ملل مى باش از عمليات حفظ صلح آتى س
عنوان تهديد به صلح اساساً يك تصميم سياسى باقى مى ماند كه در قلب صالحيت شورا قرار 

مى گيرد و نبايد تابع بازنگرى دول عضو به تنهايى باشد4. 
ــورا، يعنى اعالم معافيت موقتى نيروهاى حافظ  ــت كه اين عملكرد ش ــلم اس به هر روى مس
ــنامه ، آشكارا با برخى قواعد و اصول حقوق بين الملل، از جمله  صلح دولتهاى غير عضو اساس
ــت و فقط به خاطر حفظ منافع يكى از دولتهاى عضو دائم شوراى  اصل عدم تبعيض مغاير اس
امنيت يعنى اياالت متحدة آمريكا بوده و نمى تواند به سادگى قابل توجيه باشد. فلذا استدالل 
موافقين قطعنامه 1422 از منظر قواعد و مقررات حقوق بين الملل قابل پذيرش نيست. ضمن 
آنكه به نظر ميرسد اين نحوة استدالل تهى كردن واژه صلح از معنا و رنگ نمودن آن به فراخور 

اوضاع و احوال و بنابر ارادة سياسى اعضاى دائم شورا باشد. 

1- Its not above the Law. 

برخالف ادعاى كلسن كه اظهار داشته است « وظيفه شوراى امنيت حفظ صلح و امنيت بين المللى است نه حفظ يا اعاده حقوق».
 http :// www. Icc. Now. Org.: 2 - نگاه كنيد به بيانيه لبنان در سازمان ملل متحد در جلسه 10 جوالى 2002 در
http:// www. Icc. Now. Org.: 3 - نگاه كنيد به بيانيه نماينده كانادا در سازمان ملل در جلسه 10 جوالى 2002 در

4 Stahn Carsten , Ibid , p 98.
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نتيجه گيرى
ــت.  ــرى، متضمن تجليات گوناگونى اس حق بر صلح به عنوان جامع ترين و مانع ترين حق بش
ــت، پرهيز از كشتار و خونريزى. اين  ــونت اس اوليه ترين تجلى حق بر صلح، منع جنگ و خش
ــين روزهاى  ــت كه ملل متحد را در واپس ــت. همان چيزى اس بارزترين تجلى حق بر صلح اس
ــت. اما مطمئناً اين  ــازمان عريض و طويل ملل متحد واداش ــيس س جنگ جهانى دوم به تأس
ــد جامع  ــت حق بر صلح همانگونه كه گفته ش ــن تجلى، تمام تجلى حق بر صلح نيس بارزتري
ــرط هاى گوناگونى فراهم  ــت چرا كه براى تحقق آن ميبايست پيش ش ــرى اس ترين حق بش
ــى (آزاديها) حقوق اقتصادى اجتماعى ، حقوق برابرى و .  ــود، همچون حقوق مدنى و سياس ش
ــرط ها كه به نوعى در بندهاى دوم و سوم ماده  ــت تا زمانى كه كليه اين پيش ش . . بديهى اس
اول منشور به آن اشاره شده است، محقق نشود، صلح ايجاد نخواهد شد و اگر هم ايجاد شود 

صلحى گذرا و ناپايدار است. 
ــوى ديگر حق بر صلح خود پيش شرط بسيارى ديگر از حقوق بشرى است ، بدين لحاظ  از س
كه تحقق موارد بسيارى از مصاديق حقوق بشر نيازمند بسترى از جنس صلح و آرامش است و 
زندگى بدون جنگ، پيش شرط بين المللى اوليه براى رفاه مادى و توسعه و پيشرفت كشورها 
ــده در اعالميه جهانى حقوق بشر و منشور  ــى اعالم ش و اجراى كامل حقوق و آزاديهاى اساس

ملل متحد و ساير اسناد حقوق بشرى به شمار مى رود. 
ــازمان ملل متحد و نيز به عنوان مسئول اوليه حفظ  ــوراى امنيت به عنوان ركن اجرايى س ش
صلح و امنيت بين المللى از سال 1945 تاكنون رويكردهاى متفاوتى در ايفاى مسئوليت خود 
داشته است. رويكرد اول آن كه سنتى ترين رويكرد آن نيز مى باشد مقابله با تجاوز مسلحانه 
و كاربرد زور عينى است. اما سالها بعد ما شاهد ظهور عملكردى ديگر از شوراى امنيت هستيم 
كه نقش سنتى شورا را به طور كلى متحول مى نمايد. در اين مقوله شورا، وضعيت هايى خاص 
ــت  ــير بى حد و حصرى اس را تهديد عليه صلح يا نقض صلح مى داند و اين همان آزادى تفس
ــال 1945 با تعريف نكردن كلمه كليدى صلح در منشور، آن را  ــندگان منشور در س كه نويس

عامدانه در انحصار اعضاى دائم شوراى امنيت قرار دادند. 
در اين مقطع، شورا عالوه بر توجه به مفهوم سنتى صلح، به تحقق پيش شرط هاى آن نيز به 
ــتر الزم جهت تحقق پايدار توجه مى نمايد و بدين جهت پاى خود را از دايره تنگ  عنوان بس
مقابله با تجاوز مسلحانه خارج ساخته و در عرصه بى حد و مرز حفظ صلح و امنيت بين المللى 
در معناى عام قرار مى دهد. در اين مقوله شورا خود را با مفاهيمى چون دموكراسى به عنوان 



 /176
ــت ملت ها، حق زيستن در  ــرط بنيادين جهت تحقق صلح پايدار، حق تعيين سرنوش پيش ش
محيطى امن و آرام و . . . آشنا مى سازد، اما نكته ى مهم تر آن است كه براى تحقق آن هدف 
بنيادين، شورا دست به اقداماتى مى زند كه شايد در دايره اقدامات سنتى مندرج در مواد 41 و 
42 منشور يعنى تحريم اقتصادى ، تسليحاتى و . . . . اقدامات قهرى مسلحانه نباشد، اقداماتى 
همچون نظارت بر انتخابات داخلى كشورها، تأسيس محاكم كيفرى بين المللى، الزام به الحاق 

به برخى كنوانسيونهاى بين المللى. 
پاى گذاشتن در اين عرصه، شايد به نوعى مطابق با رويكرد واقع بينانه يعنى در جهت تحقق 
مسئوليت اوليه ى شورا براى حفظ صلح و امنيت بين المللى باشد، اما از سوى ديگر مى تواند 
به نوعى منجر به گسترش بى حد و مرز صالحيت شورا براى حفظ صلح بيانجامد تا جايى كه 
ــود. نگرانى  ــورها منجر ش به تقابل با اصلى ترين مفهوم حقوق بين الملل يعنى حاكميت كش
آنجا بيشتر مى شود كه واضعان منشور اين صالحيت را در وهله ى اول فقط به شوراى امنيت 
اعطا كردند و شورا در اتخاذ اقدامات قهرى از هيچ ارگان ديگرى دستور نمى گيرد، ضمن آنكه 
ــت. در ضمن نسبى بودن سيستم امنيت  ــخگويى به هيچ ارگان ديگرى هم نيس مجبور به پاس
ــانگر تأللوها  ــز بايد به آن اضافه نمود و همه ى اينها مى توانند نش ــازمان ملل را ني جمعى س
ــرايط  ــند كه مى توانند در محيط هاى مختلف و در ش ــاى گوناگون حق بر صلح باش و پرتوه
گوناگون و بسته به اراده سياسى پنج عضو دائم شوراى امنيت داشته باشد و اين همان چيزى 

است كه بايد با تأمل بدان نگريست. 
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چكيده
ــال 1984 طى يك اعالميه به تصويب مجمع  ــت كه در س ــرى اس حق بر صلح از جمله حقوق بش
عمومى سازمان ملل رسيد. حق بر صلح گرچه در اسناد متعدد بين المللى مورد اشاره قرار گرفته 
ــده است. بنابراين  ــخص آن در يك اعالميه غير الزام آور مد نظر واقع ش ــت اما چهارچوب مش اس
ــت و اين  ــل هاى اول و دوم از جايگاه محكمى برخوردار نيس ماهيت اين حق به مانند حقوق نس
ــازمان ملل را در اين خصوص مى طلبد. از سوى ديگر مفهوم صلح در حقوق بين  ــتر س تالش بيش
ــت و اگر تا چند سال گذشته جنگ تنها عامل بر هم  ــمگيرى به خود ديده اس الملل تحوالت چش
ــت محيطى، بى ثباتى نظام مالى در عرصه بين  ــهاى زيس ــد اكنون چالش زننده صلح تلقى مى ش
المللى اقتصاد و نقض حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه، صلح بين المللى را به چالش كشيده اند. 
ــتار عالوه بر بررسى نسل هاى سه گانه حقوق بشر به جايگاه و ماهيت حق بر صلح در  در اين نوش
ــنتى و جديد  ــازمان ملل در قبال اين حق با توجه به رويكرد س عرصه بين المللى و به عملكرد س
سازمان ملل راجع به حق بر صلح پرداخته خواهد شد. ضمن اينكه در بخش پايانى پيشنهادهايى 

براى پر كردن خألهاى موجود ارائه خواهد شد. 
واژگان كليدى: حق بر صلح، حقوق همبسـتگى، چالشـهاى زيسـت محيطى، نظام خلع سالح بين المللى، تحول 

مفهوم صلح، ميراث مشترك بشريت

گفتارنهم
حق بر صلح و رويكرد نظام حقوقي  بين المللى

 � شاهو جعفرى
كارشناس ارشد حقوق بين الملل دانشگاه شيراز
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مقدمه
حقوق بشر و مقررات آن به عنوان حقوق بنيادين و اساسى مربوط به انسان اكنون جنبه آمره 
ــتا به تصويب رسيده است اعم از كنوانسيون و  ــت و اسنادى كه در اين راس به خود گرفته اس
اعالميه جنبه الزام آور پيدا كرده اند. حتى اگر كشورها به آن نپيوسته باشند و يا بنا به ماهيت 
ــده ( مثل اعالميه هاى مصوب مجمع عمومى ملل متحد)  ــند تصويب ش غير الزام آور بودن س
ــند. جامعه بين المللى اكنون ژنوسايد1( نسل كشى) و  ــورها الزامى ايجاد نكرده باش براى كش
ــيون وين راجع  آپارتايد را به عنوان نقض قواعد آمره2 لحاظ نموده و با لحاظ ماده 53 كنوانس
به حقوق معاهدات بايد گفت كه اعالميه جهانى حقوق بشر مشمول ماده 53 كنوانسيون مزبور 
مى باشد. بنابراين اكثر قواعد حقوق بشر در زمره قواعد آمره قرار مى گيرند. ديوان بين المللى 
ــده است3 . ديوان در نظر مشورتى خود  ــترى نيز در موارد عديده اى وارد اين بحث ش دادگس
ــال 1951 راجع به اعتبار برخى شروط بر كنوانسيون جلوگيرى و سركوب جنايت نسل  در س
ــيون مذكور كامال مربوط به يك هدف انسانى و تمدن ساز است  ــت كنوانس ــى اظهار داش كش
ــوال داد كه دولتها حق شرط در اين رابطه دارند يا خير.  ــخ روشنى به اين س و نمى توان پاس
چون اعمال حق شرط با هدف اين كنوانسيون تعارض پيدا مى كند و از طرفى هم نمى توان 
مانع از شركت كشورها در پيوستن به آن شد.4 ديوان در قضيه پرسنل ديپلماتيك و كنسولى 
ــتند و به  ــت دولت ايران بايد افرادى را كه اتباع آمريكا هس ــال 1980 اظهار داش آمريكا در س
ــورتى راجع به مشروعيت تهديد  عنوان گروگان تحت كنترل خود دارد آزاد كند.5 در نظر مش
ــال 1996 ديوان اظهار داشت كشورها به هيچ عنوان  ــتفاده از تسليحات اتمى نيز در س يا اس

1- Genocide

2- Jus Cogens

3- سان خوزه آمپارو جيل: مسئوليت بين المللى دولتها در قبال نقض حقوق بشر، ترجمه دكتر ابراهيم بيگ زاده، مجله تحقيقات 
حقوقى ، بهار و تابستان 1379، شماره 30-29 . صص 7-9

4- Reservation to the Convention on prevention and punishment of crime of Genocide. ICJ advisory 

Opinion 1951, No. 51/24. p3. Para 21

5- Us Diplomatic and consular in Tehran, US v. Iran. ICJ contentious vote 1980, No. 80/5. p1. para 2
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ــر  ــيع مقررات حقوق بش نبايد مردم عادى را هدف حمالت خود قرار دهند چرا كه حجم وس
ــتانه اكنون در سطح جهان شكل عرفى به خود گرفته و اين خود به دليل انعكاس اصول  دوس

بشر دوستانه در سطح جهان مى باشد.1
ــند بايد گفت كه  ــمول مى باش به هر جهت از آنجا كه قواعد آمره منبع اصلى تعهدات عام الش
ــمول2 را نيز دارا هستند. تعهدات عام الشمول  ــرى خصيصه تعهدات عام الش قواعد حقوق بش
ــوان در اين قضيه  ــرش قرار گرفت. دي ــن مورد پذي ــلونا تراكش ــراى اولين بار در قضيه بارس ب

تعهداتى را عام الشمول اعالم مى كند كه مانع شديدترين نقض حقوق بشر مى شوند.3 
ــل سوم حقوق بشر كه  ــرى و نيز اينكه در نس حق بر صلح به عنوان يكى از مصاديق حقوق بش
ــتگى نام گرفته است جاى دارد از قواعد مذكور مستثنى نيست. اما حق بر صلح  حقوق همبس
ــه خواهد آمد در نتيجه رعايت تعهدات بين المللى كه عدم رعايت آنها صلح را به خطر  چنانك
مى اندازند برقرار مى شود. اگر به ياد بياوريم در خواهيم يافت كه اساس تشكيل سازمان ملل 
براى حفظ صلح و امنيت بين المللى مى باشد چه اينكه در جايجاى منشور ملل متحد به اين 
ــت: " ما مردم ملل متحد با تصميم به  ــده است. مثال در مقدمه منشور آمده اس ــاره ش مهم اش
محفوظ داشتن نسلهاى آينده از بالى جنگ؛ با اعالم مجدد ايمان خود به حقوق اساسى بشر 
ــانى و براى نيل به اين هدفها: به تساهل و مدارا كردن در حال صلح با  ــخصيت انس و ارزش ش
يكديگر و با يك روحيه حسن همجوارى و به متحد ساختن قواى خود براى نگهدارى صلح و 
امنيت بين المللى و قبول اصول و روشهايى كه عدم استعمال نيروى سالحها جز در راه منافع 
ــتن به مجارى بين المللى براى پيشرفت ترقى اقتصادى  ــترك تضمين نمايد و توسل جس مش

تشريك مساعى نماييم".4 
ــن المللى به عنوان يكى از مقاصد  ــور، حفظ صلح و امنيت بي ــن در بند1 ماده 1 منش همچني
ــت و البته اين امر آنگونه كه از نيت سران كشورها و نيز از مفاد منشور  ــازمان ملل آمده اس س
برمى آيد مهمترين هدف تشكيل سازمان ملل مى باشد. اگر دركنار منشور ملل متحد اعالميه 
جهانى حقوق بشر نيز مورد مداقه قرار گيرد كه در مقدمه آن آمده است:" از آنجا كه شناسايى 
حيثيت ذاتى كليه اعضاى خانواده بشرى و حقوق يكسان و انتقال ناپذير آنان اساس آزادى و 
ــكيل مى دهد، دو نكته بسيار مهم بدست خواهد آمد: اول آنكه  عدالت و صلح را در جهان تش
1- Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, ICJ advisory Opinion, 8 July 1996, No. 96/23, pp 

7-8 Paras. 75- 78

2- Erga Omnes

3- سان خوزه آمپارو جيل، پيشين، صص 11-13
4- Preamble of United Nations
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ــر بر خالف گذشته كه تنها ابزار تنظيم  ــازمان ملل متحد با لحاظ اعالميه جهانى حقوق بش س
روابط بين المللى بين كشورها بود اكنون به ابزارى براى بازسازى جامعه بين المللى بر مبناى 
ــت. 1 ارزشهايى كه در ابعاد مختلف، اعالميه  ــهاى اخالقى مبدل شده اس آرمانهاى واال و ارزش
جهانى حقوق بشر را به منصه ظهور رسانده اند و تا حدودى مى توان گفت برجسته تر شدن 
اين حقوق به قرن هجدم و به دنبال انقالبهاى فرانسه ، آمريكا و انگلستان باز مى گردد. 2 نكته 
دوم آنكه راهكار نيل به برقرارى حق بر صلح در منشور ملل متحد هم در مقدمه و هم در ساير 
بخشهاى آن مد نظر واقع شده است. آنگونه كه در مقدمه آمده عدم استعمال نيروى سالحها( 
مى توان آن را هم معنى با عدم توسل به زور قلمداد كرد) و حل مسالمت آميز اختالفات و نيز 
ــازمان  ــالح بين المللى به عنوان راهكارهاى اصلى فراروى س نظام كنترل و ايده ال آن خلع س
ــدن نظامهاى حقوقى موارد مذكور است  ــت و تنها با كامل ش ملل در برقرارى صلح نمايان اس

كه حق بر صلح بطور كامل برقرار مى شود. 
نكته بسيار مهمى كه بايد به آن اشاره شود آن است كه جامعه بين المللى اگر به مفهوم صلح 
در چهارچوب زمان تشكيل سازمان ملل و نيز راهكارهاى نيل به آن در ظرف زمانى آن زمان 
ــح پيدا نكرده و آنگونه كه از  ــتى از مفهوم حق بر صل ــود را محصور كند مطمئنا درك درس خ
ــازمان ملل پيدا است هم مفهوم صلح و هم راهكارهاى نيل به آن تغييرات اساسى  عملكرد س
يافته اند به گونه اى كه بسيارند نويسندگانى كه اعتقاد دارند سازمان ملل جوابگوى مقتضيات 

امروزى نيست و در منشور آن بازنگرى اساسى بايد صورت گيرد. 
ــود در بند اول به  ــه بند ارائه مى ش به هر جهت با توجه به مطالب مطروحه اين پژوهش در س
ــود و اينكه حق بر صلح در زمره كدام دسته از  ــل هاى حقوق بشر پرداخته مى ش ــى نس بررس
اين نسل ها مى باشد. در بند دوم به موقعيت حق بر صلح پرداخته خواهد شد و در بند سوم 
عملكرد سازمان ملل در خصوص اين حق و ديدگاه سنتى و جديد سازمان ملل در برخورد با 

حق مزبور مورد بحث قرار خواهد گرفت. 

بند اول: بررسى دسته ها و نسل هاى حقوقى
ــورهاى اروپايى كه خود بانى دو جنگ جهانى بودند كه صلح را بايد فقط از  بر خالف ايده كش
ــايل نظامى نگريست بايد گفت زمانى در جامعه بين المللى و يا اساسا در هر جامعه  روزنه مس
1- David Kretzmer, Eckart Klein(2002)” The concept of human dignity in human rights discourse” 

Martinus Nijhoff Publishers. 313 pages. p 3

2- Ibid, pp. 5-6
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ــد كه نيازهاى سياسى، فرهنگى، و نيز نيازهاى اقتصادى و  اى صلح و آرامش برقرار خواهد ش
ــد. در يك تحليل كلى بايد اذعان كرد كه سازمان ملل از  ــده باش اجتماعى آن جامعه تامين ش
ــعى  ــالهاى اول فعاليت خود س همان اوائل پيدايش خود به خوبى به اين امر واقف بود و در س
ــر از  ــايل گرفت كه تصويب اعالميه جهانى حقوق بش ــتر به اين مس در پرداختن هر چه بيش
ــر مى توان دريافت كه  ــت. اما با نگاه دقيق به اعالميه جهانى حقوق بش ــها اس ثمره اين تالش
اين اعالميه بيشتر بر روى حقوق سياسى و فرهنگى و نسبتا به نيازهاى اقتصادى و اجتماعى 
تاكيد دارد. همين عامل سبب شد تا كشورهاى سوسياليستى با ايده هاى رو به گسترش خود 
به انتقادهاى تند عليه سلطه فكرى كشورهاى غربى در اعالميه جهانى حقوق بشر بپردازند و 
ــته از حقوق در دهه شصت از هم جدا شدند و هر كدام در يك  ــد كه اين دو دس نتيجه اين ش
ــد و در دهه هفتاد سخن  ــيدند. اما بحث بازهم به اينجا ختم نش ميثاق الزام آور به تصويب رس
ــتگى به ميان آمد كه البته حقوق محيط زيست از  ــوم حقوق بشر يا حقوق همبس ــل س از نس
قديميترين اين حقوق است. به هر جهت نسل سوم حقوق بشر كه عمدتا شامل حقوق محيط 
زيست، حق توسعه و حق بر صلح مى باشد اكنون در جامعه بين المللى نهادينه شده است. 

1- نسل اول حقوق بشر( حقوق مدنى، سياسى)
همانگونه كه بيان شد مصاديق و موارد حقوق بشر نخست با حقوق مدنى و سياسى آغاز شد. 
ــر ناظر به حقوق مدنى و سياسى از قبيل حق داشتن آزادى  ــل اول حقوق بش از همين رو نس
ــاير مواردى است كه در  ــنديكاهها، حق خود مختارى و س ــكيل س بيان، حق حيات ، حق تش
ــى آمده است. قبل از اينكه به بررسى ميثاق مزبور كه  ميثاق بين المللى حقوق مدنى و سياس
مهمترين ميثاق در اين رابطه است و تمامى مباحث مربوط به حقوق مدنى و سياسى بر مدار 
ــاره شود كه اعالميه جهانى  ــود بايد به اين نكته مجددا اش اين ميثاق تمركز دارند پرداخته ش
حقوق بشر نيز كه عمدتا راجع به حقوق مذكور است ناشى از تفكرات مكتب ليبراليسم است 
ــى و مدنى تكيه دارد و هم اكنون اين مكتب بر غرب غلبه دارد.  ــتر بر آزاديهاى سياس كه بيش
لذا از آنجا كه كشورهاى غربى از لحاظ وضعيت اقتصادى و اجتماعى در موقعيت برترى نسبت 
ــته اند حتى در عصر حاضر نيز مفاد ميثاق برگرفته از افكار خود را پر  ــرق بوده اند توانس به ش

رنگ تر نشان دهند. 
ــت كه اين حقوق طبقه اى از حقوق و  ــى آمده اس بطور كلى در تعريف حقوق مدنى و سياس
ــخاص در مقابل دولت با قدرت فائقه اى كه دارد حمايت مى كند و  ــت كه از اش آزاديهاى اس
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ــور را تضمين مى نمايد. 1 اين حقوق كه  ــاركت در حيات مدنى و سياسى آن كش توانايى مش
ــاز و كار كارآمد رعايت شود و  ــود بايد با يك س تحت عنوان حقوق طبيعى نيز از آن ياد مى ش
اين امر محقق نمى شود مگر در يك سيستم دمكراتيك كه با تصويب يك يا چند سند قانونى 
ــيارى از كشورها اسناد مربوط به اين دسته  ــطح داخلى در بس به مرحله اجرا در مى آيد. در س
از حقوق تصويب شده است اما در سطح بين المللى كه البته اتفاق نظر در اين امر تا حدودى 
ــت اعالميه جهانى حقوق بشر و ميثاق بين المللى  ــان تر از حقوق اجتماعى و اقتصادى اس آس
ــت اين حقوق بايد بصورت  ــى به اين امر اختصاص يافته اند. به هر جه ــوق مدنى و سياس حق
مدون در مى آمد تا سخن از ضمانت اجراى تخلف از اين حقوق به ميان آيد. به گفته توماس 
ــت  ــى از قوانين و از طبيعت اس ــون2 يك مردم آزاد حقوق خود را به عنوان اينكه ناش جفرس

مطالبه مى كنند نه ناشى از يك هديه از جانب حاكم. 3
ــى و حقوق اقتصادى و  ــر يعنى حقوق مدنى و سياس ــل از حقوق بش ــكافى كه بين دو نس ش
اجتماعى بوجود آمده است خود گوياى اين مطلب است كه اين دو دسته از حقوق در دو برهه 
ــر  ــى ( حقوق طبيعى) به درازاى عمر بش زمانى متفاوت بوجود آمده اند. حقوق مدنى و سياس
مورد مطالبه انسانهاى آزاده قرار گرفته است كه از آن جمله به جنگهاى ميان اعراب مسلمان 
ــاره كرد كه اسالم به عنوان يك مكتب دينى و سياسى مورد پذيرش ايرانيان آن  با ايرانيان اش
زمان قرار گرفت به اين دليل كه آزاديهاى مدنى و سياسى چشمگيرى را براى آنان نسبت به 
ــل اول حقوق سابقه بس طوالنى دارد و اما  ــانى به ارمغان مى آورد. بنابراين نس حكومت ساس
ــل دوم حقوق بشر يعنى حقوق اقتصادى و اجتماعى بعد از انقالب صنعتى بوجود آمد زيرا  نس
در اين زمان بود كه مفاهيمى چون حق داشتن شرايط مساوى در اشتغال و ساير حقوقى كه 
در ميثاق حقوق اقتصادى و اجتماعى مطرح شده است و اين خود به داليل پيامدهاى انقالب 

صنعتى بود. 4
ــيد و  ــال 1966 به تصويب رس ــى5 در س به هر جهت ميثاق بين المللى حقوق مدنى و سياس
ــت كه راجع  ــيونى اس ــد. اين ميثاق در واقع اولين كنوانس در 26 مارس 1976 الزم االجرا ش

1-Civil and political rights, From Wikipedia, the free encyclopedia. Available at: <http://en. wikipedia. 

org/wiki/Civil_rights>[8 June 2009]

ــالهاى 1801–1809 بود. وى  ــومين رئيس جمهور اياالت متحد آمريكا در س ــن( Thomas Jefferson) س 2- توماس جفرس
نويسنده اصلى اعالميه استقالل آمريكا در سال 1766 بود و يكى از بنيان گذاران افكار جمهوريخواهى در اياالت متحده محسوب 

مى شود.
3- Ibid

4- Orend Brian(2002),“Human rights: concept and context”, Broadview Press, 272 pages, pp 30-31

5- International Covenant of Civil and Political Rights(ICCPR)
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ــازمان ملل متحد به صورت يك سند الزام آور به منصه ظهور  ــر در چهارچوب س به حقوق بش
رسيده است. اين ميثاق يكى از سه سندى است كه اغلب سند بين المللى حقوق بشر خوانده 
ــر1 و ميثاق بين المللى حقوق اقتصادى و  ــند ديگر اعالميه جهانى حقوق بش ــود. دو س مى ش

اجتماعى2 مى باشند. 
ــده كه آيا نسل اول  ــد اكنون در محافل علمى جهان اين بحث مطرح ش  همانگونه كه بيان ش
ــل حامى يكديگر  ــتند و يا اينكه اين تواما اين دو نس ــر منفك از يكديگر هس و دوم حقوق بش
هستند؟ رويه اى كه سازمان ملل در اين رابطه در پيش گرفته است اين است كه اين دو نسل 
ــند. نكته اى كه  ــتند بلكه مكمل همديگر مى باش بطور كامل از همديگر متمايز و منفك نيس
ــت اين است كه بر خالف اعالميه جهانى حقوق  ــبهه و ترديدى در آن نيس جاى هيچ گونه ش
ــر كه به دليل اختالفات بين بلوك غرب و شرق نتوانست در يك سند بين المللى الزام آور  بش
ــا اميدى ها پايان داد و  ــى به اين ن ــد ميثاق بين المللى حقوق مدنى و سياس به تصويب برس
سازمان ملل با تصويب اين ميثاق گام بسيار مهمى را در راستاى هماهنگ كردن عقايد بعضا 
ــورها در حراست از آزاديهاى بنيادين برداشت. امرى كه بعدا با تصويب ميثاق بين  متضاد كش

المللى حقوق اقتصادى و اجتماعى تكامل بيشترى يافت. 3
ــير آمرانه  ــى با يك مقدمه و 31 ماده به نوعى تفس ــن المللى حقوق مدنى و سياس ــاق بي ميث
ــور ملل متحد و اعالميه جهانى حقوق بشر محسوب مى شود. نظام ضمانت اجراى حاكم  منش
ــئوليت نظارت بر ميثاق مزبور به عهده كميته  ــياز ظريف طراحى شده است. مس بر ميثاق بس
حقوق بشر مى باشد كه خود نهاد فرعى كميسيون حقوق بشر مى باشد. شايان ذكر است كه 
ــيون حقوق بشر در سال 2006 جاى خود را به شوراى حقوق بشر داد به اين دليل كه  كميس
ــيون مزبور پاسخگوى مقتضيات جديد نبود و ضمانت اجراى آن در شوراى جديدى كه  كميس
ــيار مهم مى  ــد بيش از پيش تحكيم يافت. بخش ضمانت اجراى ميثاق كه بس جايگزين آن ش
ــد در بخش چهارم آمده و مواد 28 تا 45 را به خود اختصاص داده است. ماده 40 به طور  باش
ــت. در ماده 40 آمده است:  ــم ضمانت اجرا پرداخته اس اختصاصى به چگونگى اجراى مكانيس
كشورهاى عضو اين پيمان متهعد ميشوند از اقداماتى كه براى ترتيب اثر دادن حقوق شناخته 
ــرفت در بهره مندى از اين حقوق انجام داده اند، گزارشهائى  ــده (در اين ميثاق) جهت پيش ش

1- Universal Declaration of Human Right (UDHR)

2- International Covenant on Economic Social and Cultural Right(ICESCR)

3- Alex Conte, Scott Davidson, Richard Burchill(2004). ” Defining civil and political rights:the 

jurisprudence of the United Nations Human Rights Committee. ” Ashgate Publishing. 257 pages, pp 1-4
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ارائه دهند: . 

ــورهاى عضو مربوطه.  ــدن ميثاق حاضر براى كش ــال از تاريخ الزم االجرا ش ــف) ظرف يكس ال
ب ) بعد از آن هر زمان كه كميته درخواست نمايد . . 

2- تمام گزارشها بايد به دبير كل سازمان ملل ارائه گردد و او آنها را براى رسيدگى به كميته 
ارجاع خواهد داد. گزارشها مى بايست به عوامل و مشكالتى كه در اجراى (مقررات) اين ميثاق 

اثر دارند، داللت كند. 
3- دبير كل سازمان ملل ممكن است بعد از مشورت با كميته، رونوشت قسمتهائى از گزارشها 
(كه به امور تخصصى مربوط ميشود) را به موسسات تخصصى كه صالحيت آنرا دارند، ارجاع دهد. 
4- كميته گزارشهائى را كه بوسيله كشورهاى عضو اين ميثاق ارائه گرديده است مورد مطالعه 
ــهاى خود و نيز پيشنهاد هاى كلى كه ممكن است  ــى قرار خواهد داد. (سپس) گزارش و بررس
ــورهاى عضو اين پيمان ارسال خواهد داشت. همچنين  ــب باشند را به كش مورد توجه و مناس
كميته ممكن است اين پيشنهادات همراه با رونوشت گزارشهاى رسيده از كشورهاى عضو اين 

پيمان را به شوراى اقتصادى و اجتماعى ارائه دهد. 
ــنهادات  ــورهاى عضو اين پيمان ميتوانند بنا بر بند 4 اين ماده نظرياتى در مورد پيش  5- كش

اظهارشده را به كميته ارسال دارد. 
ــمت بايد به آن اشاره شود بحث پروتكل هاى اختيارى مى  ــيار مهمى كه در اين قس نكته بس
ــيده اند. اولين  ــى به تصويب رس ــد كه در رابطه با ميثاق بين المللى حقوق مدنى و سياس باش
پروتكل در سال 1966 به تصويب رسيده است و راجع به حق شكايت افراد در خصوص نقض 
حقوق آنها در رابطه با حقوق مندرج در ميثاق از جانب كشور متبوع آنها مى باشد. اين پروتكل 
در 1976 الزم االجرا شده است. 1 پروتكل دوم در رابطه به الغاى مجازات اعدام مى باشد. اين 
پروتكل در سال 1989 به تصويب رسيده است. نكته بسيار مهم در اين رابطه مربوط به مساله 
ــت كه در ماده دوم آمده است: هيچ حق شرطى براى اين پروتكل قابل پذيرش  ــرط اس حق ش
نمى باشد، مگرآنكه حق شرط در زمان تصويب يا ملحق شدن و در جهت درخواست مجازات 
اعدام در زمان جنگ صورت گرفته باشد. (اين درخواست) مطابق يك معاهده ميباشد و براى 

جرائم بسيار مهمى كه طبيعت جنگ در خالل مدت جنگ اقتضا مى كند. 2

1- پروتكل شرط پذيرش شكايت را عضويت آن كشور در رابطه با پروتكل مى داند. طبق قسمت دوم ماده 1: كميته شكايت هيچ 
كشورى را كه عضو پروتكل نيست، مورد رسيدگى قرار نخواهد داد.

ــور عضو،  ــد. هر كش ــورهاى عضو اين پروتكل اعدام نخواهد ش ر 2-ماده 1 پروتكل مقرر مى دارد: هيچ فردى در قلمرو قضاوت كش
تمام اقدامات الزم را درجهت منسوخ كردن مجازات مرگ در قلمرو قضائى خود، بعمل خواهد آورد.
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2-  نسل دوم حقوق بشر( حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى)
ــت از نيازمنديهاى دنيايى جديد با انقالب  ــل دوم حقوق بشر كه تبلور حقوق جديدى اس نس
ــاوى حقوق زن  صنعتى پا به عرصه وجود نهاد. اگر تا قبل از انقالب صنعتى حقوقى چون تس
ــتن در انتخاب آزاد  و مرد در بر خوردارى از مزاياى اقتصادى و اجتماعى ويا حق فرصت داش
يا قبول شغلي جهت تامين معاش و يا حقوق ديگرى كه در ميثاق حقوق اقتصادى، اجتماعى 
ــيار كم رنگى بود، 1 اما  ــت تا حد بس ــت و يا اگر وجود داش ــت وجود نداش و فرهنگى آمده اس
انقالب صنعتى با خود مطالبات جديدى را در جامعه مدنى آن زمان اروپا مطرح كرد كه رفته 
رفته اين مطالبات از غرب به شرق اروپا نقل مكان كرد و در انجا بود كه عقايد ماركس توسط 
ــد پيدا كرد تا جايى كه اين حقوق مبناى انقالب 1917 در  ــتر رش ــت بيش رهبران سوسياليس
شوروى شد. 2 شايان ذكر است كه عقايد ماركس3 بيشتر ناظر به حقوق اقتصادى اجتماعى و 
ــتند حكومت تزار روس  ــوروى كه مهمترين آنها لنين بود توانس فرهنگى بود و پيروان او در ش
ــين آن سازند. به هر جهت حقوق اقتصادى اجتماعى  ــرنگون و حكومت پرولتاريا را جانش را س

محصول مفاهيم جديدى بود كه انقالب صنعتى به و جود آورده بود. 
اما اينكه آيا برخودارى از حقوق اقتصادى و اجتماعى جزو حقوق ذاتى انسان هستند( حقوقى 
ــرمايه دارى است) يا اينكه تنها  ــاء آن تحول ابزار توليد و پيدايش س كه از لحاظ تاريخى منش
ــان و منزلت انسان  ــى را بايد در اين چهارچوب ارزيابى كرد بايد گفت ش حقوق مدنى و سياس
بايد مركز ثقل مباحثات حقوق بشرى باشد. اگر حقوقى باشد كه اين شان و منزلت را محفوظ 
ــناخته شده جديدى كه جزو كرامت انسان تلقى شود بايد محترم شناخته  نگه دارد حقوق ش
شود. به عبارت ديگر حقوق بشر نه از اين ديدگاه بايد محترم شمرده شود كه انسان آن حقوق 
ــد كه اين حقوق متعلق به انسان هستند.  ــد بلكه از اين ديدگاه بايد مقدس باش را دارا مى باش
1-Orend Brian, op cit, p31

ــى سياسى در روسيه بود كه در سال 1917 با سرنگونى دولت موقت كه بعد از حكومت تزارها به  ــيه، جنبش 2-انقالب 1917 روس
ــال 1991 برقرار بود) انجاميد. اين انقالب در دو مرحله  ــوروى (كه تا س ــيد و به برپايى اتحاد ش روى كار آمده بود به اوج خود رس
ــلطنت خلع كرد. اين انقالب پس از  ــيه، را از س صورت گرفت:ابتدا انقالب فوريه 1917بود كه تزار نيكوالى دوم، آخرين تزار روس
كمى كش و قوس دولت موقت، به رهبرى الكساندر كرنسكى، را به قدرت رساند. دومين مرحله، انقالب اكتبر 1917 است. انقالب 
ــعب از حزب سوسيال-دموكرات كارگرى روسيه) و به رهبرى والديمير پوتين به پيش  اكتبر كه تحت نظارت حزب بلشويك(منش
مى رفت، قدرت را طى يك يورش نظامى همه جانبه به كاخ زمستانى سن پترزبورگ و ساير اماكن مهم از دولت موقت گرفت. در 

اين انقالب افراد بسيار كمى كشته شدند.
ــمندان تمام اعصار است. او به  ــناس، تاريخ دان، اقتصاددان آلمانى و از تاثيرگذارترين انديش ــوف، جامعه ش 3- متفكر انقالبى، فيلس
ــت (1848) كه مشهورترين رساله تاريخ جنبش سوسياليستى مى باشد را منتشر كرد.  ــت كمونيس همراه فردريش انگلس، مانيفس
ــت. اين آثار به همراه ساير تاليفات او و انگلس، بنيان و جوهره  ــرمايه» مهم ترين كتاب اين جنبش اس ماركس همچنين مولف «س
ــكيل مى دهد. «تاريخ همه جوامع تا كنون، تاريخ مبارزه طبقاتى بوده است. » از جمله مشهورترين  ــم را تش اصلى تفكر ماركسيس

جمالت ماركس درباره تاريخ است كه در خط اول مانيفست كمونيست خالصه شده است .



 /188
ــود طبيعتا نتايج فاجعه آميزى به بار خواهد  ــلم و قاطعى ناديده گرفته ش اگر چنين اصل مس
آورد. مثال اينكه شخصى مستمند است پس حقوق او در اين رابطه لزومى به حمايت ندارد، با 
فلسفه خلقت انسان تناقض آشكار دارد و كرامت انسان را اميال جاه طلبانه نابود خواهد كرد. 
ــد و توسط  ــت اگر فرد به يك اقليت اعم از نژادى، فرهنگى يا مذهبى متعلق باش همچنين اس
ــوند. 1 اين نظر و ديدگاه  افراطيون مخالف مورد اهانت و يا هر گون اعمال جنايت بار واقع ش
ــده و تدوين كنندگان اعالميه مذكور به اين  ــر پذيرفته ش در مقدمه اعالميه جهانى حقوق بش
ــيار مهم با ظرافت خاصى پرداخته اند.2جالب آنكه برخى از كشورهاى سوسياليستى از  امر بس
ــوروى با وجود دقيق بودن مفاد اعالميه باز هم با دادن راى ممتنع از  جمله مهمترين آنها ش

ابراز نظر كامال موافق خوددارى كردند. 
ــال 1966  ــى در س ــوق اقتصادى و اجتماعى به مانند حقوق مدنى و سياس ــه هر جهت حق ب
ــزام آور به تصويب  ــه در يك ميثاق ال ــد قوام يافت ــه اى از مقررات و قواع ــوان مجموع ــه عن ب
ــائبه در اين مقررات پايان دادند  ــورها به اين ترتيب به هر گونه ش ــيد و كش ــازمان ملل رس س
ــتند.  ــه اين مقررات را باقى نگذاش ــد در خصوص پايبندى ب ــك و تردي ــاى هيچ گونه ش و ج
ــد. اين ميثاق  ــال 1976 الزم االجرا ش ــادى، اجتماعى و فرهنگى در س ــوق اقتص ــاق حق ميث
ــى و يك ماده تدوين شده كه در  ــت در س ــر اس ــل دوم حقوق بش ــند الزام آور نس كه تنها س
ــا را رعايت كنند  ــورها بايد آنه ــن حقوق و اينكه كش ــه مجموعه اى از اي ــن ميثاق ب ــواد اي م
ــيار مهم اين ميثاق به مانند ميثاق قبلى بحث ضمانت اجراى  ــت. نكته بس ــده اس پرداخته ش
ــارم و از ماده 16 تا 25 مطرح  ــد. ضمانت اجراى اين ميثاق در بخش چه ــن ميثاق مى باش اي
ــرفتها و  ــت. طبق ماده 16 دولتهاي عضو متعهد ميگردند، اقداماتي را كه جهت پيش ــده اس ش
ــتاورد هائي كه در مورد حقوق شناخته شده در اين ميثاق بعمل آورده اند، گزارش كنند.  دس
2- (الف) تمام گزارشها مي بايد به دبير كل سازمان ملل متحد، ارايه گردد. (او) طبق مقررات 
ــت گزارشها را جهت بررسي به شوراي اقتصادي و اجتماعي ارسال مي دارد.  اين ميثاق رونوش
(ب ) همچنين دبير كل سازمان ملل متحد رونوشت گزارشها و يا گزارش هر قسمت مربوطه 

1- Berma Klein Goldewijk, Adalid Contreras Baspineiro, Paulo César Carbonari(2002). ” Dignity and 

human rights: the implementation of economic, social and cultural rights. ” 338pages. pp 6-9

2- در مقدمه اعالميه جهانى حقوق بشر آمده است: از آنجا كه شناسايي حيثيت ذاتي كليه اعضاي خانواده بشري و حقوق يكسان 
ــر  ــايي وتحقير حقوق بش ــكيل مي دهد ، از آنجا كه عدم شناس ــاس آزادي و عدالت و صلح را در جهان تش و انتقال ناپذير آنان اس
منتهي به اعمال وحشيانه اي گرديده است. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . از آنجا كه مردم ملل متحد ايمان خود را به حقوق اساسي 
بشر و مقام و ارزش فرد انساني و تساوي حقوق مرد و زن مجدداً در منشور اعالم كرده اند و تصميم راسخ گرفته اند كه به پيشرفت 

اجتماعي كمك كنند و در محيطي آزادتر وضع زندگي بهتري به وجود آورند.
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ــها عضو نهادهاي  ــود نيز) تا زمان ارائه آن گزارش ــاي عضو ميثاق كه (خ ــي از دولته و دريافت
تخصصي بودند و يا قسمتهايي از گزارشهايي را كه در ارتباط با موضوعاتي كه بنابر اساسنامه 
در (حوزه) مسئوليت موسسات مزبور، واقع شده است را به نهادهاي تخصصي ارسال مي دارد. 
در ادامه بايد گفت كه شوراى اقتصادى و اجتماعى نيز طبق مواد كنوانسيون ابتدا به كشورها 

توصيه و نهايتا مواردى را به اطالع كميسيون حقوق بشر مى رساند. 
ــعه اشاره كرد كه بطور طبيعى  ــى و توس در خاتمه اين بحث بايد به ارتباط تنگاتنگ دموكراس
ــعه شامل حقوق اقتصادى اجتماعى و فرهنگى مى شود. بايد اذعان كرد كه توسعه  بحث توس
يكى از مهمترين شاخص هاى رشد دموكراسى است. اگر قبال امنيت زيست محيطى و يا حق 
ــين هاى دموكراسى نبوده اما اكنون  ــتن آب پاك و غذا آنچنان جايگاهى در نظر تئوريس داش
ــت. البته برخى حقوق  ــده و اهميت فراوانى يافته اس ــوق بيش از پيش پر رنگ تر ش ــن حق اي
مذكور را در چهارچوب دموكراسى جديد بررسى مى كنند و اعتقاد دارند در هر جامعه اى كه 
ــود و مشاركت مردم در سرنوشت كشور  ــت به صورت آزادانه اعمال مى ش حق تعيين سرنوش
ــبت به جوامعى كه كمتر پذيراى دموكراسى شده اند  ــت اين حقوق نس خود در حد اعاليى اس
زودتر محقق مى شود و چنين جوامعى در واقع بايد نسبت به جوامع دموكراتيك ديگر بصورت 
ــل حقوق اقتصادى و اجتماعى در عصر  ــوند.1 لذا رعايت كام جداگانه مورد امعان نظر واقع ش

كنونى مى تواند شاخصى براى دمكراتيك تر بودن يك كشور باشد. 

3- نسل سوم حقوق بشر( حقوق همبستگى)
نسل سوم حقوق بشر آنگونه كه تا حدودى از نام آن نيز بر مى آيد خواسته جهان سوم است. 
به عبارت ديگر اگر كشورهاى صنعتى خواستار حقوق مدنى و سياسى هستند و نيز كشورهاى 
سوسياليستى خواهان حقوق اقتصادى اجتماعى و فرهنگى، كشورهاى جهان سوم نيز خواهان 
حقوقى ويژه هستند كه حقوق همبستگى2 ناميده شده است. از لحاظ منشاء تاريخى اولين باز 
ــاك3 هنگامى كه مشاور حقوقى يونسكو بود در سال 1977 نظريه نسل سوم حقوق  كارل واس
بشر را ارائه كرد و آن را حقوق همبستگى ناميد. به اعتقاد ايشان منشاء تاريخى حقوق مدنى 

1- Berma Klein Goldewijk, op cit. pp 11-12

2- Solidarity rights

3- Karel Vasak
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و سياسى به اعالميه استقالل آمريكا1 در سال 1776 و نيز اعالميه حقوق بشر فرانسه2 1789 
بر مى گردد و حقوق اقتصادى اجتماعى نيز به انقالب سال 1917 در شوروى ارتباط دارد. به 
ــرق و غرب مى توانند اين ادعا را داشته باشند كه نسل  ــاك هر كدام از دو بلوك ش اعتقاد واس
ــر را هدايت كرده اند و چرا كه وقايع تاريخى نيز همين را نشان  ــل دوم حقوق بش اول و يا نس
مى دهد. البته اين يك واقعيت مسلم است كه هيچ كدام از طرفين خواهان برترى حقوق مورد 
ادعاى خود بر طف مقابل نيستند. اما سوالى كه در اينجا مطرح مى شود اين است كه جايگاه 
كشورهاى جهان سوم در اين ميان كجاست؟ واساك نسل سوم حقوق بشر را ظهور يافته مى 
داند. 3 وى اين حقوق را حقوق ملت مى داند و از اين رو آن را حقوق همبستگى مى داند كه 
بدون تالش جامعه بين المللى به طور كلى اين حقوق را قابل رعايت و احترام نمى داند. اولين 
ــده است مربوط به عامل تحقق اين حقوق مى باشد.  ــيم بندى وارد ش انتقادى كه به اين تقس
ــت نه به مردم به طور جمعى.  ــر به افراد اختصاص يافته اس برخى اعتقاد دارند كه حقوق بش
ــده اين امر خللى درماهيت اين حقوق ايجاد نخواهد كرد چرا كه در منشور  ــخ گفته ش در پاس
ــازمان ملل متحد نيز حق تعيين سرنوشت مورد احترام و تقديس قرار گرفته و آشكار است  س
كه حق تعيين سرنوشت به يك ملت ارتباط دارد نه به فرد خاصى. بنابراين بايد گفت منشور 

سازمان ملل خود اولين بانى اين نظم نوين است. 4
ــد. در حالى كه مرزبنديهاى موجود توجيه گر  ــئله ديگر مسئله كاربرد اين حقوق مى باش مس
اجراى نسل اول و دوم حقوق بشر مى باشد آيا حقوق همبستگى در اين ميان جايگاهى دارد؟ 
ــدن حقوق مى  ــتاى جهانى ش ــخى به چالش فوق و در راس بايد گفت در واقع اين حقوق پاس
باشد. وابستگى جهانى اين حقوق باعث مى شود كه حقوق بشر هر چه بيشتر اعتال يابد و مثال 
حق بر صلح كه از مصاديق حقوق همبستگى است از ديدگاه حقوق بشر به آن نگريسته خواهد 
ــد اين خواهد بود كه كشورهاى جهان سوم  ــد. نتيجه اى كه از اين وضعيت عايد خواهد ش ش
در راستاى پذيرش نرم هاى بين المللى هر چه بيشتر ترغيب و تشويق مى شوند و كشورهاى 

جهان سوم حقوق بشر را مختص به غرب نخواهند دانست. 5
ــتگى در عين اينكه واكنشى به همبستگى دو نسل اول  ــل سوم حقوق همبس به هر جهت نس

1- American Declaration of Independence(1776)

2- French Declaration of the Rights of Man(1789)

3- Roland Rich: Solidarity Rights Give Way to Solidifying Rights. ” Academy of the Social Sciences, 

University of Melbourne. Dialogue Volume 21, No. 3. 2002

4- Ibid

5- Ibid
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ــوم با توجه به افت و خيزهاى دولت ملت  ــد خود زاده ايده كشورهاى جهان س و دوم مى باش
ــتم مى باشد. از سوى ديگر يكى از مبانى حقوقى ديگرى كه براى نظم  در نيمه آخر قرن بيس
ــر در عصر كنونى تدارك ديده شده توجه دقيق به مفاد اعالميه جهانى حقوق  نوين حقوق بش
ــر مى باشد. ماده 28 اعالميه مذكور  ــند مرتبط با حقوق بش ــر به عنوان اولين اعالميه و س بش
در همين راستا مورد توجه بسيارى از حقوقدانان قرار گرفته است. ماده 28 اعالميه مقرر مى 
ــر كس حق دارد برقرارى نظمى را بخواهد كه از لحاظ اجتماعى و بين المللى حقوق  دارد:“ ه
ــت تامين كند و آنها را به مورد عمل بگذارد“.  آزاديهايى را كه در اين اعالميه ذكر گرديده اس
ــتگى اكنون مشتمل بر شش حق مى باشد. سه مورد از اين  با توجه به اين ماده حقوق همبس
حقوق در واقع حاصل آرمانهاى ملى گرايانه كشورهاى جهان سوم در برخوردارى از جايگاهى 
ــد. حق تعيين سرنوشت، حق توسعه اقتصادى و اجتماعى،  ويژه در صحنه بين المللى مى باش
ــترك بشريت( مثل فضا، دريا، آثار تاريخى و ...)  ــاركت در منافع حاصله از ميراث مش حق مش

حقوقى هستند كه كشورهاى جهان سوم تمايل بيشترى به تحقق آن دارند. 1
ــت سالم و پايدار و نهايتا  ــتن محيط زيس ــه مورد ديگر عبارتند از حق بر صلح، حق بر داش س
ــتانه در مواقع بحرانى. تمامى حقوق مذكور بايد به  حق بر برخوردارى از كمك هاى بشردوس
ــته است. البته  ــوند زيرا بر تالش جدى جامعه بين المللى وابس عنوان حقوق جمعى قلمداد ش
ــه داراى آثار مفيدى  ــت براى فرد فرد يك جامع ــت كه اين حقوق اگر چه ممكن اس ــد گف باي
ــد اما ماهيت اين حقوق بيشتر جمعى است و از اين رو مى گويند اين حقوق بيشتر جنبه  باش
آرمانى دارند تا توجيه پذير در عمل. به همين جهت اين حقوق تا امروز مبهم باقى مانده اند. 
2 مثال بحث منافع اقصادى با حضور اشخاص حقيقى يا حقوقى نيز قابل تحقق است اما بيشتر 

مطالبات يك ملت است كه رفاه و سعادت بشر را به دنبال مى آورد. حال چگونه اين امر محقق 
مى شود بحث پيچيده اى است كه بايد بررسى شود تا اين حقوق از حالت ابهام خارج شوند. 
ــيون الزام آورى به  ــده اين حقوق در يك كنوانس ــايد بتوان گفت تنها دليلى كه موجب ش ش
تصويب كشورها در چهارچوب سازمان ملل مثل ميثاق هاى نسل اول و نسل دوم نرسد باقى 
ماندن حق حاكميت در حصار تنگ نظرانه كشورها باشد. اگر منصفانه به قضيه نگريسته شود 
ــبى  ــورها به مانند قبل جنبه مطلق ندارد و نس مى توان دريافت كه اكنون حق حاكميت كش

1- Defining human rights » The content of human rights: Three “generations” of rights. Encyclopedia 

Britannica. 2009. Encyclopedia Britannica Online. Available at: <http://www. britannica. com/

EBchecked/topic/275840/human-rights> [10 Jun 2009]

2- Ibid
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بودن حاكميت در قبال تعهدات كشورها نسبت به جامعه بين المللى كه در سازمان ملل نمود 
ــت جنبه غالب به خود گرفته است. اما حساسيت زياد كشورها در مفهوم احترام  پيدا كرده اس
به حاكميت باعث شده تا نسل سوم حقوق بشر كه حقوق همبستگى ناميده شده نتواند جايگاه 
ــه هايى نظير اعالميه  ــب آنكه برخى از حقوق مذكور در اعالمي ــى خود را پيدا كند. جال واقع

استكهلم1 و يا اعالميه ريو2 آمده كه تمامى اين اعالميه جنبه غير آلزام آور دارند. 

بند دوم: حق بر صلح در عرصه بين  المللى
از آنچه كه گفته شده مشخص گرديد كه حق بر صلح جزو نسل سوم حقوق بشر مى باشد كه 
ــل، حقوق همبستگى نيز مى گويند. حق بر صلح يكى از شش حق مطروحه  اكنون به اين نس
در نسل سوم است و آنگونه كه گفته شد تا كنون در يك سند الزام آور بين المللى به تصويب 
جامعه بين المللى نرسيده و لذا فعال در حد آرمان آينده بشريت باقى مانده است. قبل از آنكه 
به بررسى بيشتر اين اصل پرداخته شود جا دارد كه از مهمترين اسناد بين المللى كه به نوعى 
از وجود اين حق خبر داده اند ذكرى به ميان آيد تا اين نكته آشكار شود كه اين حق آرمانى 
ــرى نيست بلكه هدفى است كه از چندين سال تجربه نهادهاى بين  جديد فرا روى جامعه بش
المللى خصوصا سازمان ملل مد نظر بوده است. در قسمت بعد نيز به تبيين هر چه بيشتر اين 
ــترين توجه را در اين خصوص مبذول داشته است و بطوركلى  ــكو كه بيش حق از ديدگاه يونس
ــطح تئورى  ــاد مختلف اين حق مورد بحث قرار خواهد گرفت. البته ابعادى كه هنوز در س ابع

باقى مانده است. 

1- حق بر صلح در اسناد بين المللى 
ــده است.  ــناد بين المللى مطرح ش مقدمتا بايد گفت حق بر صلح به مانند حقوق ديگر در اس
ــند نه بطور مستقيم و عينى به تبيين  ــناد كه البته الزام آور نيز مى باش البته بعضى از اين اس
ــوم مطرح  ــد ولى از جهت توجه به مصاديق اين حق كه در بند س ــه هاى آن پرداخته ان جنب

خواهد شد ذكر اين اسناد بسيار مهم ارزيابى خواهد شد. 
ــال 1648 به عنوان معاهده خاتمه دهنده  ــتفالى3 را كه در س طبيعتا بايد معاهدات صلح وس
ــد اولين سندى دانست كه  ــتان ها منعقد ش به جنگ هاى طوالنى ميان كاتوليك ها و پروتس
1- Stockholm Declaration(1972)

2- Rio Declaration(1992)

3- 1648 Peace of Westphalia
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ــت. شايان ذكر است اساسا از ديدگاه حقوق دانان تولد حقوق بين  ــده اس در اين باره منعقد ش
ــده و با انعقاد  ــكيل دولت ملت در اين س ــالها باز مى گردد چرا كه با تش الملل نيز به همين س

اين معاهده روابط بين المللى به معناى كنونى آن در اروپا برقرار مى شود. 1 
ــالهاى 1899 و 21907 از ديگر منابع تاريخى حق بر صلح مى  ــهاى صلح الهه در س كنفرانس
ــيار مهمى در خصوص نحوه اداره جنگ از شروع تا خاتمه  ــد. در اين كنفرانسها قواعد بس باش
به تصويب رسيد و اساسا حقوق مخاصمات مسلحانه حتى در عصر حاضر نيز مبتنى بر همان 
ــواردى كه در چهارچوب حق  ــيد. يكى از م ــد كه در آن زمان به تصويب رس قواعدى مى باش
ــناد حاصله از كنفرانس مذكور مفصال به  ــود جنگ مى باشد كه در اس بر صلح بايد ارزيابى ش

پرداخته شده است. 
ميثاق جامعه ملل3 الزم االجرا در سال 1920 و معاهده بريان- كلوگ4 در سال 1928 از ديگر 
اسناد تاريخى در اين رابطه مى باشد. در دوره تشكيل سازمان ملل تالشها در اين رابطه رو به 
فزونى مى نهد. منشور سازمان ملل در اين دوره اساسا نويد دهنده برقرارى صلح مى باشد كه 
كشورها با ميل باطنى به آن پيوسته اند. منشور در مقدمه و مواد مختلف آن به برقرارى صلح 
پرداخته است. در قسمت كليات به بخشى از اين مواد پرداخته شده است. بعد از پايان جنگ 
جهانى دوم و تشكيل سازمان ملل حقوق بين الملل كيفرى كه شاخه اى از حقوق بين الملل 
ــته حفظ صلح در جامعه بين المللى است. محاكمات  ــد ظهور پيدا كرد. هدف اين رش مى باش
ــند كه از راه محاكمه جنايتكاران  ــته مى باش نورنبرگ و توكيو يكى از منابع تاريخى اين رش
جنگى سعى در برقرارى صلح در جامعه بين المللى را دارند. اساسا يكى از جرايمى كه در اين 
محاكمات و مشخصا محاكمات نورنبرگ به آن پرداخته شد جرم عليه صلح5 بود. 6 در همين 
چهار چوب تشكيل ديوانهاى بين المللى كيفرى براى يوگسالوى سابق و رواندا و نيز مهمترين 
ــت كه اساسنامه آن در سال 1998 در  ــيس ديوان بين المللى كيفرى7 اس اين ديدگاهها تاس
كنفرانس روم به تصويب كشورهاى حاضر در كنفرانس رسيد و از سال 2002 نيز الزم االجرا 

1- البته بايد توجه داشت از ديدگاه برخى از حقوقدانان مسلمان تولد حقوق بين الملل به معاهدات صلح و ستفال در سال 1648 
بر نمى گردد، بلكه آن را به زمانهاى دور نسبت مى دهند و حتى تشكيل دولت اسالمى در مدينه و برقرارى روابط با مكه و ساير 
ــيد خليل  ــتر در اين رابطه بنگريد به: دكتر س ــه اى از روابط در چهارچوب حقوق ارزيابى مى كنند. براى مطالعه بيش نقاط را گوش

خليليان: حقوق بين الملل اسالمى، ناشر دفتر نشر فرهنگ اسالمى 1358
2- Hague Peace Conferences of 1899 and 1907

3- Pact of League of Nations

4- Briand Kellogg Pact

5- Crime against peace

6- Article 6 (a) of the Nuremberg statute

7- International Criminal Court( ICC)
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ــى كند. يكى از جرايمى  ــه جامعه بين المللى نقش فعالى را ايفا م ــد و هم اكنون در صحن ش
ــد كه از آنجا كه تعريف  ــيدگى به آن را دارد جرم تجاوز1 مى باش كه اين ديوان صالحيت رس

مشخصى از اين جرم وجود ندارد رسيدگى به اين جرم فعال امكان پذير نيست. 
قطعنامه مربوط به تعريف تجاوز2 كه در سال 1974 توسط مجمع عمومى به تصويب رسيد از 

ديگر اسنادى است كه حق بر صلح را تحت پوشش قرار داده است. 
ــيد نيز از جمله  ــال 1966 به تصويب رس ــى كه در س ميثاق بين المللى حقوق مدنى و سياس
اسنادى است كه در مورد حق بر صلح حاوى مقرراتى است كه درخور توجه است. اين ميثاق 
در ماده 20 ممنوعيت جنگ را اعالم كرده است.3 مهمترين سندى كه از جانب مجمع عمومى 
ــت كه در  ــت اعالميه راجع به حق مردم بر صلح4 اس به مقوله حق بر صلح اختصاص يافته اس
ــال 1984 به موجب قطعنامه اى5 به تصويب رسيد. اين اعالميه در يك مقدمه و چهار بند  س
ــت. در مقدمه اعالميه به ماموريت اصلى سازمان ملل كه حفظ صلح و امنيت  ــده اس تنظيم ش
ــور ملل متحد. نكته بسيار  ــده و نيز به اصول مطرح شده در منش ــاره ش ــت اش بين المللى اس
مهمى كه هم در مقدمه اعالميه و هم در متن اصلى آمده است انزجار از جنگ به ويژه فجايع 
ــترده ناشى از استفاده از سالحهاى هسته اى است. در مقدمه عالوه بر آن سخن از دنياى  گس
ــرط ضرورى براى توسعه و آزاديهاى بنيادين رانده شده است.6  بدون جنگ به عنوان پيش ش
ــح به عنوان يك تعهد  ــده، در بند دوم حق بر صل ــاره ش ــد اول به حق مردم بر صلح اش در بن
بنيادين براى هر كشورى در نظر گرفته شده، در بند سوم به طرق برقرارى حق بر صلح اشاره 
شده كه عبارت است از منع تهديد به زورمخصوصا جنگ هسته اى، منع كاربرد زور در روابط 
ــالمت آميز مندرج در منشور و نهايتا در  بين المللى و نهايتا حل و فصل اختالفات با طرق مس
ــازمانهاى بين المللى خواسته شده تا بيشترين تالش خود را  ــورها و س بند چهارم از كليه كش
براى برقرارى حق بر صلح از طريق اتخاذ معيارهاى مناسب در سطح ملى و بين المللى اعمال 
ــيوه  ــتفاده از ش ــد. از آنجا كه در متن اعالميه هم توجه زيادى به ممنوعيت جنگ و اس نماين

1- Crime of aggression

2- United Nations General Assembly Resolution 3314 on the “Definition of Aggression” 14 December 

1974

3 - ماده بيست ميثاق مقرر داشته است: 
1-هرگونه تبليغ براى جنگ بموجب قانون ممنوع است. 

ــونت گردد، بموجب قانون  ــمنى و خش ــب به تنفر ملى يا نژادى يا مذهبى كه باعث تحريك به تبعيض و يا دش ــه ترغي 2- هرگون
ممنوع مى باشد.

4- Declaration on the Right of Peoples to Peace

5- General Assembly resolution 39/11 of 12 November 1984

6- Preamble of declaration
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ــت لذا بررسى اين دو مقوله اجتناب  ــالمت آميز براى حل و فصل اختالفات شده اس هاى مس
ناپذير خواهد بود. اما پيش از اين به تبيين جايگاه حق بر صلح در عرصه بين المللى پرداخته 

خواهد شد. 

2- جايگاه حق بر صلح در عرصه بين المللى
ــتگى  ــق جديد در چهارچوب حقوق همبس ــل علمى به عنوان يك ح ــق بر صلح در محاف ح
ــد در يك اعالميه غير الزام آور مطرح شده و هنوز  ــت. اين حق همانگونه كه بيان ش مطرح اس
چهارچوب دقيق و مشخصى براى چگونگى اعمال آن وجود ندارد. اما اين واقعيت محرز است 
ــت بلكه ملت ها و افراد هم در اين  ــه صلح تنها يگ نگرانى متداول ميان دولتها نيس ــه مقول ك
ــتند و هر اقدامى كه از جانب گروههاى اجتماعى در اين راستا صورت مى  موضوع دخيل هس

گيرد در واقع در كنار اقدامات دولتها بايد مد نظر واقع شود. 
زمانى كه انبارهاى تسليحات اتمى برخى كشورهاى غربى مملو از انواع سالحهاى جديد هسته 
ــر به تكاپو  ــورى به دليل حفظ بقاى بش ــد طبيعتا افراد و گروههاى داخلى هر كش اى مى باش
ــت. به عبارت ديگر اينكه افراد هم در مورد  ــادگى ها هم نيس مى افتند. اما اين امر به اين س
ــتند سخنى است كامال درست اما اينكه چگونه افراد مى توانند در اين  امنيت خود نگران هس
ــت بسيار پيچيده و تنها در صورتى بحث در اين مورد به  ــتا فعاليتى انجام دهند بحثى اس راس
ــنتى به حقوق بين الملل بايد با رويكرد جديدى به  ــيد كه فارغ از نگاه س نتيجه اى خواهد رس
مسئله نگريست.1 مثال مى توان گفت اكنون افراد در عرصه بين المللى موقعيت وااليى كسب 
ــت.  ــد و تنها دريچه آنها به صحنه بين المللى فقط از طريق دولتهاى متبوع آنها نيس ــرده ان ك
البته رشد چشمگير نهادهاى غير دولتى در قرن بيستم گواه اين مطلب است. شايد دليلى كه 
ــت به دليل ماهيت بحرانى است كه به  ــاركت افراد را در جامعه بين المللى فزونى داده اس مش
ــن المللى دارد از اين رو با يك فكر و ايده فرا  ــت. بحران نقض صلح ماهيتى بي وجود آمده اس

دولتى بايد به آن نگريست.2
 حقوق بين الملل صلح بايد از چهارچوب تئورى خارج و وارد عالم واقعيت شود. همانگونه كه 
ــناد متعددى بيان شده اما درست پس از چندى به فراموشى  ــد مقوله صلح در اس قبال بيان ش
سپرده شده اند. اين انتقال از عالم تئورى به عالم واقعيت سالها است كه در دست دولتها بوده 

1- Bedjaoui Mohammed(1991). ” International law: achievements and prospects”. Martinus Nijhoff 

Publishers. 1276 pages. p 1219

2- Ibid
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ــت. لذا جا دارد جايگاه حق بر صلح از اين بن  ــن است كه موفقيتى به دست نيامده اس و روش
ــود و در خود چهارچوب سيستم حقوق بين الملل براى آن چاره اى انديشيده  ــت خارج ش بس
ــرد در واقع به خود ماهيت حقوق بين  ــكارى كه در اين خصوص مى توان ارائه ك ــود. 1 راه ش
ــت باز مى گردد. يعنى در اين رابطه بايد فاكتورمهمى  الملل كه يك همكارى بين المللى اس
چون مشاركت ميان دولت و ملت به عنوان تنها راه اعتالى جايگاه حق بر صلح در نظر گرفته 
ــان دهند كه در حقوق بين الملل  ــت خود را نش ــود. در اين چهارچوب عواملى ممكن اس ش
كالسيك آنچنان اهميتى نداشته باشند. مثال افكار عمومى، جنبشهاى صلح و سازمانهاى غير 

دولتى در اين خصوص مى توانند بسيار راهگشا باشند. 2
ــاره  ــكو در اعتالى جايگاه حق بر صلح نيز اش در خاتمه اين بحث بايد به نقش و جايگاه يونس
ــكو كه يكى از سازمانهاى وابسته به سازمان ملل متحد مى باشد سازمانى است كه  كرد. يونس
در جهت همكاريهاى فرهنگى ميان تابعان اصلى حقوق بين الملل نقش مهمى را ايفا مى كند. 
اساسنامه يونسكو بيانگر اين مطلب است كه اين نهاد در راستاى توسعه همكاريهاى فرهنگى 
ــتر به عدالت، حاكميت  ــوم و فرهنگ به منظور احترام بيش ــان ملتها از طريق آموزش، عل مي
قانون و آزاديهاى بنيادين و حقوق بشر كه براى ملل جهان تصديق و تثبيت شده است بدون 
ــاركت مى كند. 3 با  ــيتى، زبانى و مذهبى در برقرارى صلح و امنيت مش تبعيض نژادى، جنس
ــكو كه در اساسنامه آن بيان شده است اين سازمان تالش فراوانى را براى  توجه به هدف يونس
تثبيت حق بر صلح و بطور كلى حقوق همبستگى مبذول داشته است. مخصوصا از اين جهت 
ــايان  ــيار ش ــكو به فعاليت پرداخته اند بس كه نهادهاى غيردولتى نيز در اين راه در كنار يونس
توجه است. يونسكو در آگوست 1980 همراه با گروه كارى كميته دائمى سازمانهاى غيردولتى 

ارزيابى مفصلى را از حقوق همبستگى و از جمله حق بر صلح انجام دادند. 
از جمله نتايج به دست آمده در اين ارزيابى اين بود كه تنها ترتيبات دولتى براى برقرارى صلح 
كافى نيستند و و بايد به معنويت و عقالنيت بشريت تكيه كرد.4 در اين تحليل به نقش ظهور 
ــت كه حفظ صلح بايد به  ــده و بيان گرديده اس ــاره ش تمدنها و تاثير آنها در برقرارى صلح اش
يك موضوع قابل بحث با نگاه به وجود تمدنهاى مختلف تبديل شود تا از فاجعه جنگ جهانى 
ديگرى كه برخورد تمدنها يكى از عوامل آن است جلوگيرى شود. همچنين آمده است كه قبل 

1- Ibid, p 1220

2- Ibid

3- Constitution of UNESCO( Article 1)

4- UNESCO, Symposium on the study of new human right: The right of Solidarity. SS-80/Conf. 806/6. 

Mexico 1980. p5
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ــد بايد اراده براى صلح و جود داشته  ــته باش از آنكه صلح به عنوان يك حق يا تعهد وجود داش
باشد. در همين راستا بيان شده كه جنگ قانون طبيعت نيست بلكه حيات نسل هاى آينده را 
به خطر مى اندازد و مانع توسعه مى باشد. بنابراين مخالفت با خشونت، همكارى بين المللى، 
ــليحاتى و آموزش براى صلح از جمله راهكارهاى اعتالى جايگاه صلح در  مخالفت با رقابت تس

عرصه بين المللى خواهد بود كما اينكه وظيفه يونسكو نيز در همين راستا مى باشد. 1 
به هر جهت از آنجا كه حق بر صلح در يك اعالميه غير الزام آور مطرح شده و آنگونه كه بيان 
ــكو مى تواند زمينه الزم را براى  ــخصى براى نيل به آن و جود ندارد يونس ــد چهارچوب مش ش

جلب توجه جامعه بين المللى به اين مقوله بيش از پيش جلب كند. 

بند سوم: عملكرد سازمان ملل در قبال حق بر صلح
همانگونه كه بيان شد اصوال حق بر صلح گر چه در اسناد مختلفى كه در خارج از سازمان ملل 
ــت اما اين حق به عنوان يك حق كه تا حدودى مرز  ــيد ه اند مد نظر بوده اس به تصويب رس
ــته باشد و اصول راهبردى براى نيل به آن ترسيم شده باشد بايد گفت اين امر  ــخصى داش مش
درچهارچوب سيستم ملل متحد نمود پيدا كرده است. البته اين امر يك استثنا نيست زيرا در 
ــه تابعال فعال و غيرفعال مى دهد كه به منظور  ــازمان ملل اين پيام را ب عصر كنونى وجود س

جلوگيرى از تشتت عملكرد اين تابعان سازمان ملل مركز ثقل اين همكاريها است. 
به هر جهت منشور ملل متحد، ميثاق بين المللى حقوق مدنى و سياسى و قبل از آن اعالميه 
جهانى حقوق بشر هر يك به نوبه خود نويد دهنده توسعه حقوق بين الملل و بخصوص حقوق 
ــند و اين امر به حقيقت پيوست زيرا اكنون اگر حقوق همبستگى كه  ــر مى باش بين الملل بش
ــند بين المللى الزام آور تدوين نيافته  ــد در يك س حق بر صلح نيز در آن چهارچوب مى باش
ــعه آن به پايان رسيده و اكنون وظيه نهادهاى داخلى سازمان ملل است كه  ــت اما كار توس اس
ــد  ــر صورت دهند و به نظر مى رس در اين راه انقالب ديگرى را در عرصه حقوق بين الملل بش

شوراى حقوق بشر مى تواند كارساز باشد. 
ــه اين حق اهميت دو  ــه بحث حق بر صلح، راهكارهاى نيل ب ــرف نظر از پرداختن صرف ب ص
چندان دارند. زيرا رسيدن به يك اجماع جهانى كه بتواند صلح را تامين و تضمين كند ميسر 
نخواهد مگر اينكه راههايى كه منجر به برقرارى صلح مى باشد را به طور كامل طى كرده باشد 
كه البته اين امر در اين تجربه شصت ساله سازمان ملل با دشواريهاى عديده اى رو برو بوده و 

1- Ibid, p7
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هست. از اين رو در اين قسمت شاهراههاى نيل به حق بر صلح بررسى خواهد شد ضمن اينكه 
بيان خواهد شد كه رويكرد سازمان ملل در قبال مفهوم صلح دچار چه تغييراتى شده است. 

1- رويكرد سنتى سازمان ملل در برقرارى حق بر صلح
سازمان ملل طى سالها فعاليت در برقرارى صلح درجامعه بين المللى جنگ را تنها عامل نقض 
ــته است. شوراى امنيت كه ركن اصلى سازمان ملل براى حفظ صلح و امنيت بين  صلح پنداش
المللى طبق تصميماتى كه در اين چهارچوب بر مبناى فصول ششم و هفتم اتخاذ كرده است 
اين امر را ثابت كرده است كه اين تنها جنگ و مخاصمات مسلحانه است كه صلح را به خطر 
ــوراى امنيت همواره اينگونه  ــت كه رويه ش مى اندازد و يا آن را نقض مى كند. الزم به ذكر اس
ــح و امنيت بين المللى را به  ــر از جنگ را به عنوان عاملى كه صل ــوده كه وضعيت هاى غي نب
ــد. در سالهاى اخير به خصوص دهه 90 ميالدى شوراى  خطر خواهد انداخت تلقى نكرده باش
امنيت با قطعنامه هايى كه صادر كرد نشان داد كه اين نهاد عالوه بر جنگ موارد ديگرى را نيز 
ــت.  ــى خواهد كرد و حتى در مواردى از آنها به عنوان تهديد و يا نقض صلح ياد كرده اس بررس
ــد. بايد گفت هر چند شوراى  ــمتهاى بعد بطورمفصل توضيح داده خواهد ش اين بحث در قس
ــترش داده است ولى اين امر به  ــبت به عوامل تهديد عليه صلح گس امنيت ديدگاه خود را نس
صورت يك قاعده در نيامده است و به طور كلى ديدگاه شورا در همان چهارچوب سنتى خود 

محصور مانده است. 
ــازمان ملل در برخورد با  ــنتى س ــت كه ديدگاه س ــود آن اس ــاره ش نكته اى كه به آن بايد اش
ــناد بين المللى مخصوصا منشور ملل متحد مى باشد. البته  ــات گرفته از اس برقرارى صلح نش
ــلحانه ازقبيل كنوانسيونهاى چهارگانه ژنو مصوب 1949 كه به  ــاير منابع مخاصمات مس در س
ــر دوستانه پرداخته و جالب آنكه اين نقض ها طبيعتا آشكارا صلح بين المللى  نقض حقوق بش
ــهاى 1899  ــناد حاصله از كنفرانس را به مخاطره خواهند انداخت و نيز ديگر منابع از قبيل اس
ــنتى كمك كرده است. ولى  ــرايط جنگ را بيان مى دارد به اين رويكرد س و 1907 الهه كه ش
بطور كلى منشور ملل متحد كه مصوب كنفرانس سانفرانسيسكو مى باشد نمودار اصلى ديدگاه 
ــور دو قاعده بسيار مهم را درماده 2 بيان كرده است. يك  ــنتى سازمان ملل مى باشد. منش س
ــلبى بيان مى دارد كه دولتها حق ندارند براى حل  ــلبى و يك قاعده ايجابى. قاعده س قاعده س
ــوند. قاعده ايجابى نيز بيان مى دارد كه دولتها  ــل ش اختالفات خود به زور و قوه قهريه متوس

شيوه هاى مسالمت آميزى را براى حل اختالفات فيما بين اتخاذ كنند. 1
1- موسى زاده رضا: سازمانهاى بين المللى، تهران، نشر ميزان(1382). چاپ سوم، صص 84-85
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ــت منشور ملل متحد پاسخگوى نيازهاى امروزى نخواهد بود چرا كه واقعيت  آنگونه كه پيداس
زيست بين المللى عصر حاضر چيز ديگرى است و جهان شاهد موارد ديگرى به عنوان عوامل 
ــد كه در اين رابطه در قسمت آتى توضيح داده خواهد  تهديد كننده صلح بين المللى مى باش
ــه آنها توجه دارند ذيال  ــور ملل متحد و بطوركلى مجامع بين المللى ب ــد. مواردى كه منش ش

بررسى خواهد شد. 

الف- بررسى اصل عدم توسل به زور يا تهديد به استفاده از زور
ــور ملل متحد به عنوان معاهده مبنا، توسل به زور را در حل اختالفات فيما بين كشورها  منش
ــورها بايد نهايت تالش خود را براى حل و فصل مسالمت آميز اختالفات  ــت. كش منع كرده اس
ــه اى براى فيصله اختالفات قرار دهند. اصلى  ــل به زور را بهان خود بنمايند و نمى توانند توس
ــيس كرده است و يا اگر با اندكى تسامح بپذيريم كه ميثاق جامعه  ــور ملل متحد تاس كه منش
ــور  ــل به زور را پذيرفته اند و منش ملل و بطور كلى حقوق بين الملل عرفى نيز اصل منع توس
ملل متحد آن را تاييد كرده است از اهميت بسيار زيادى برخوردار است. به نظر مى رسد اين 
اهميت از دو جنبه است. يك جنبه آن مربوط به منشور ملل متحد مى باشد كه به عنوان سند 
ــته باشند مى باشد و ديگر  ــناد بين المللى بايد انطباق كامل با مفاد آن داش متبوع كه همه اس

مربوط به خود موضوع صلح و امنيت بين المللى كه تالزم كاملى با منع توسل به زور دارد. 
ــور بر ديگر تعهدات كشورها  ــورها طبق منش ــور بايد گفت تعهدات كش  در مورد اهميت منش
ــت كه اين راه حل تعارض  طبق هر موافقتنامه بين المللى فيمابين ارجحيت دارد. 1 واضح اس
بين تعهدات كشورها خارج از چهارچوب منشور و تعهدات كشورها طبق منشور مى باشد. اما 
مسئله مى تواند اندكى پيچيده شود به اين صورت كه اگر قطعنامه شوراى امنيت كه يكى از 
نمودهاى تعهدات كشورها طبق منشور مى باشد با يكى از قواعد آمره مثل اصل منع توسل به 
ــورها ملزم به رعايت  ــت؟ آيا باز هم كش زور در حالت تعارض قرار گرفت در اينجا تكليف چيس
ــتند؟ از آنجا كه اين بحث تفصيل بيشترى را مى طلبد و در اين  ــوراى امنيت هس قطعنامه ش
ــت كه  ــته اس ــور ملل متحد مقرر داش ــتار نخواهيد گنجيد به اختصار بايد گفت كه منش نوش

شوراى امنيت بايد در اجراى وظايف خود بر طبق مقاصد و اصول ملل متحد عمل كند. 2
ــت. از جمله مى توان به  ــده اس ــور بيان ش مقاصد و اصول ملل متحد نيز در مواد 1 و 2 منش

1- ماده 103 منشور ملل متحد
2- بند 2 ماده 24 منشور ملل متحد
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ــاوى حاكميت كليه اعضاء، منع  ــول حفظ صلح بين المللى بر طبق اصول عدالت، اصل تس اص
ــتفاده از زور عليه تماميت ارضى يا استقالل سياسى هر كشور.  ــل به زور و يا تهديد به اس توس
ــيارى از اصول مذكور به صورت قاعده آمره  ــت بس ــود آن اس ــاره ش نكته اى كه بايد به آن اش
ــترى در قضيه بارسلونا  مورد پذيرش جامعه بين المللى قرار گرفته و ديوان بين المللى دادگس
تراكشن كه براى اولين بار مفهوم تعهدات عام الشمول وارد اصطالحات حقوق بين الملل كرد 
برخى از اصول مذكور را داخل در تعهدات عام الشمول دانست. لذا تصميمات شوراى امنيت تا 
آنجا معتبر خواهد بود كه با قواعد آمره تعارض نداشته باشد. بنابراين رژيم بطالن قواعد آمره 
كه در حقوق بين الملل عام تثبيت شده است در مورد سازمانهاى بين المللى از جمله سازمان 

ملل هم اعمال خواهد شد.1 
از طرف ديگر صلح وامنيت بين المللى از ازمنه قديم تا كنون ارتباط انكارناپذيرى با منع توسل 
ــه آرمانهاى آزاديخواهانه  ــت بر هم ــل به زور در واقع نقض صلح و پايانى اس به زور دارد. توس
ــود. منشور ملل متحد توسل به زور را  ــت در يك جامعه مدنى آرام، محقق ش اى كه مى بايس
ــتثنا بر اين ممنوعيت وارد مى باشد. دفاع مشروع بر اساس  ــت و صرفا دو اس ممنوع كرده اس
ــور. با وجود مقررات  ــوراى امنيت طبق فصل هفتم منش ــدام نظامى با مجوز ش ــاده 51 و اق م
ــوراى امنيت  ــده اند و ش صريحى كه در اين رابطه وجود دارد اين مقررات به صراحت نقض ش
ــد كه البته اين امر  ــته آنچنان عملى انجام ده ــل جناحبنديهاى موجود در آن نتوانس ــه دلي ب
ــورا بوده است. از آنجا كه اصل منع توسل  ــتفاده از حق وتو توسط اعضا دائمى ش ــى از اس ناش
ــور بدان پرداخته شده است دارد  ــروع كه در ماده 51 منش به زور ارتباط تنگاتنگى با دفاع مش
ــترده اى به چشم مى خورد كه البته هنوز چون ساختار  ــروع تغييرات گس در مفهوم دفاع مش
منشور در اين رابطه تغيير داده نشده است نمى توان در اين باره اظهار نظر صريحى كرد البته 
ــل به زور را  ــد فراموش كه همين اصطالحات جديد خود در مواردى نقض اصل منع توس نباي

در پى داشته است. 
ــتانه مى باشد كه  ــتانه و پيش گيرانه و مداخله بشردوس  نمونه چنين مفاهيمى دفاع پيشدس
ــازمان ملل منتشر شده در سال 2004 بدانها پرداخته شده  در گزارش هيات عالى منتخب س
ــيار مهمى در رابطه با حقوق توسل به  ــت. در اين گزارش كه صاحبنظران آن را گزارش بس اس
ــد در آيند بيشتر مورد توجه قرار  ــده كه به نظر مى رس زور مى دانند نظرات جديدى ارائه ش

1- الكساندر ار كلشن ويلى: تاثير قواعد آمره حقوق بين الملل بر تفسير و اجراى قطعنامه هاى شوراى امنيت، ترجمه دكتر سيد 
قاسم زمانى، مجله پژوهشهاى حقوقى، سال 1384، شماره 7 . صص 88-92
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ــبك و  ــتانه در گزارش آمده كه ماده 51 به همين س گيرند. مثال در مورد دفاع دفاع پيش دس
سياقى كه هست كافى است و نيازى به بازنويسى و يا تفسير مجدد ماده 51 نيست. 1 مسئله 
ــيار مهم ديگر مسئله مداخله بشر دوستانه است كه بحث و جدل هاى زيادى را در محافل  بس
علمى به وجود آورده است. مقررات منشور در خصوص نجات افراد تحت ظلم و ستم در داخل 
كشورها زياد شفاف نيست. هر چند منشور به ايمان ملل متحد به حقوق بشر تاكيد دارد2 اما 
كار زيادى براى حمايت از آنها انجام نداده است زيرا اصل منع مداخله در امور داخلى كشورها3 
ــور به صراحت آمده مانع از اين امراست. در اين خصوص نكته بسيار مهمى كه در  كه در منش
مورد حقوق توسل به زور بايد به آن اشاره شود اين است كه بسيارى از صاحبنظران معتقدند 
ــت. گزارش هيات  ــتثناى عرفى اس ــل به زور در اين رابطه مواجه با يك اس كه اصل منع توس
ــتانه را منوط به تصويب  ــر دوس نيز در اين خصوص ظرافت خاصى را به كار برده و مداخله بش

قطعنامه از جانب شوراى امنيت طبق فصل هفتم منشور دانسته است.4 
ــر كنونى بر آن متمركز  ــت كه آنچه رويه قضايى در عص ــر اين نكته در اينجا ضرورى اس تذك
است حق مداخله است نه مسئوليت و مسئوليت حمايت يا تكليف به حمايت به سبكى كه در 
ــد زيرا زيرا به هر حال مبناى توجيه تكليف به  گزارش آمده نمى تواند هنجارى نو ظهور باش
ــور5 خواهد بود نه قاعده اى مجزا براى تجويز عدول از اصل عدم توسل  مداخله ماده 25 منش

به زور.6
به هر جهت حق بر صلح و برقرارى صلح در چهارچوب اصل منع توسل به زور دچار آشفتگى 
هايى است. زيرا همانطورى كه بيان شد مقررات منشور مخصوصاً بند 4 ماده 2 منشور كه اصل 
ــالهايى كه جهان شاهد سازمان ملل  ــل به زور را مقرر داشته است در س ــيار مهم منع توس بس
متحد به عنوان سازمانى كه بايد صلح بين المللى را حفظ كند بارها نقض شده است و شوراى 
ــكل را برخى از اعضاء  ــام دهد. البته بخش بزرگى از اين مش ــته كار زيادى انج امنيت نتوانس
دائم شوراى امنيت باالخص اياالت متحده بوجود آورده و دامن زده است. زيرا اين كشورها در 
ديپلماسى خود در راستاى منافع بلند مدت خود خودسرانه و بدون تالش در چهارچوب ملل 

1- نادر ساعد: حقوق توسل به زور در پهنه تحوالت بين المللى ، ارزيابى انتقادى گزارش هيات عالى منتخب سازمان ملل متحد، 
مجله پژوهشهاى حقوقى، سال 1385، شماره 8، ص78

2- مقدمه منشور ملل متحد
3- بند 7 ماده منشور ملل متحد

4- The high-level panel’s Report, p 66, para. 202

ــت: اعضاى ملل متحد موافقت مى نمايند كه تصميمات شوراى امنيت را بر طبق اين منشور  ــته اس ــور مقرر داش 5- ماده 25 منش
قبول و اجرا نمايند.

6- نادر ساعد، منبع پيشين، ص 86
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ــت و برخى از آنها مى توانند خال هاى  متحد تئوريهايى را ارائه مى كنند كه اگر چه جالب اس
موجود در منشور را پر كنند اما چون در قالب منشور و سازمان ملل نيست حمايت كمى را در 
افكار عمومى بدست آورد است. بنابراين به نظر مى رسد كه كشورهاى قدرتمند بهتر است در 
ــتاى اجراى مسئوليت خطيرشان در حفظ صلح در جهان مقاصد خود را از طريق سازمان  راس

ملل متحد پيگيرى كنند. 1 

ب- تاملى بر نظام خلع سالح بين المللى
ــت كه حفظ صلح و امنيت جهان ارتباط كامال مستقيمى با مسئله خلع سالح دارد.  بديهى اس
مسئله خلع سالح مسئله جديدى نيست كه تاكنون بدان پرداخته نشده باشد بلكه اين مسئله 
از همان اوائل تشكيل جامعه ملل مطرح بود و با پيدايش سازمان ملل نيز تا حدود زيادى پايه 
ــالح ايده غالب  ــت. در ميثاق جامعه ملل بحث خلع س نظرى و عملى محكمترى پيدا كرده اس
ــور ملل متحد آنچه مد نظر قرار گرفته مديريت و قاعده  ــيد. در منش بود اما به نتيجه اى نرس
مند كردن سالح ها مى باشد نه خلع سالح كامل. 2 ايده منشور ظاهرا منطقى تر و واقع بينانه 
ــتفاده از زور در چهارچوب سيستم امنيت جمعى تجويز  ــت زيرا اس تر از ميثاق جامعه ملل اس
ــورها به هر نوع سالحى وجهه چندانى  ــتا مسلح شدن تك تك كش ــده است و در اين راس ش

نخواهد داشت. 3 
منشور ملل متحد به مثابه قانون اساسى بين المللى به عنوان معاهده مبنا نظام حقوق حاكم بر 
خلع سالح بين المللى را ترسيم نموده است. در مقدمه منشور آمده است كه ملل متحد متعهد 
ــتفاده از زور و روشهاى تضمين آن را پذيرفته و استفاده از نيروى  ــوند تا اصول منع اس مى ش
مسلح جز در موارد مربوط به منافع مشترك ممنوع خواهد بود. در فصل چهارم منشور ارتباط 
ــليحات  ــالح و تنظيم تس ــگ حفظ صلح و امنيت بين المللى با اصول حاكم بر خلع س تنگاتن
بيان شده است. وظيفه تعيين اصول همكارى در راستاى تبيين رابطه مذكور به عهده مجمع 

عمومى گذارده شده است.4 
ــت و به انواع سالحها غير از سالحهاى  ــالح اگر چه موضوع عامى اس بطور كلى موضوع خلع س

1- براى مطالعه بيشتر در مورد حقوق توسل به زور رك به:
ــازمان ملل و جنبه هاى حقوقى توسل به زور، ترجمة دكتر محمدجعفر قنبري جهرمي. مجلة حقوقي، نشرية  ــيما: ناتو، س برونو س

دفتر خدمات حقوقي بين المللي جمهوري اسالمي ايران، سال 1378، شمارة بيست و چهارم
ــوارى: سالح هاى هسته اى، نقطه تالقى حقوق توسل به زور و حقوق بشر دوستانه بين المللى در پرتو راى مشورتى  ــن س 2- حس

ديوان بين المللى دادگسترى(1996)، مجله پژوهشهاى حقوقى، سال 1382، شماره 4، ص 223
3- همان

4- ماده 11 منشور ملل متحد
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ــرى يابد اما عرف موجود در جامعه بين المللى بيشتر ناظر به خلع  ــته اى نيز مى تواند تس هس
سالح يا كنترل تسليحات مى باشد. خلع سالح به فرايندى اطلق مى شود كه به امحاى كامل 
ــليحات نيز آنگونه كه از نامش  ــليحات خاص مى انجامد و كنترل تس ــته تس تمام يا يك دس
ــليحات مى باشد.1 نظام حقوقى حاكم بر  ــت به تعديل كمى يا كيفى برخى از انواع تس پيداس
نظام خلع سالح بين المللى متمركز بر يك معاهده مبنا يعنى معاهده منع گسترش سالحهاى 
هسته اى2 و يك سلسله موافقت نامه هاى دو جانبه كه توسط آژانس بين المللى انرژى اتمى3 
ــت و بين آژانس و كشورهاى عضو( عمدتا كشورهاى غير هسته اى) در  ــيده اس به تصويب رس

راستاى تحقق ماده 3 معاهده مذكور منعقد شده اند مى باشد.4 
حق بر صلح در حوزه نظام خلع سالح بين المللى شاهد تحوالت بسيار مهمى بوده است. ازيك 
ــتى 11 سپتامبر ، خروج كره شمالى از ان. پى. تى به انگيزه دستابى آزاد  طرف حادثه تروريس
به سالحهاى هسته اى و نيز فعاليت هاى هسته اى كشورهاى غير عضو ان. پى. تى مثل هند، 
ــرائيل و نهايتا موضوع جنجالى پرونده هسته اى ايران ابعاد سياسى نظام خلع  ــتان و اس پاكس
ــالح بين المللى را بر ابعاد حقوقى آن برترى داده و در واقع چهارچوب ناكارآمد حقوقى آن  س

را به چالش كشيده است. 
ــالح و مخصوصا معاهده  برخى علت وجود چنين چالش يا ناكارآمدى را در خود نظام خلع س
ــترش سالحهاى هسته اى است دنبال مى كنند.  مادر نظام مذكور كه همان معاهده منع گس
ــالح بين المللى نظامى است  ــته اعتقاد دارند كه نظام حقوقى حاكم بر مقوله خلع س اين دس
1- نادر ساعد: ارزيابى تحكيم امنيت هسته اى و نظام عدم گسترش از ديدگاه حقوق بين الملل عرفى، مجله پژوهشهاى حقوقى، 
 (1989)Jeffrey M. Elliot and Robert Reginald:ــر ــع زي ــماره 4، ص 192. به نقل از منب ــتان 1384، ش ــز و زمس پايي
 The Arms Control, Disarmament, and Military Security Dictionary, Oxford, Oxford University

272 .Press, p
2- Nuclear Non-Proliferation Treaty(NPT)

3- International Atomic Energy Agency(IAEA)

4- الزم به ذكر است اين موافقت نامه هاى دوجانبه كه بين آژانس و كشورهاى غير هسته اى منعقد مى شود موافقت نامه پادمان 
نام دارند. هدف از انعقاد اين موافقت نامه ها ايجاد ترتيبات تفصيلى نظارت و بازرسى آژانس از فعاليت هاى صلح آميز دولت هاى 
عضو مى باشد كه در واقع تضمين عدم انحراف اين گونه فعاليت ها به سمت فعاليت هاى تسليحاتى مى باشد. البته فعاليت هاى 
ــازى اورانيوم به سمت ديگرى منحرف شود هميشه بحث و جدل  ــه غنى س ــته اى از آنجايى كه مى توانند در پروس صلح آميز هس
هايى را به وجود آورده است چرا كه اين فعاليت هاى دو گانه مى تواند زمينه ساز توليد سالحاهاى هسته اى در سطح توليد انبوه 
كند. لذا اين موافقت نامه ها كه در سال 1970 به تصويب رسيد به نوعى سعى در بر طرف كردن هر گونه شك و ترديد در ماهيت 
ــت نرم حقوقى مذكور هر چند چهارچوبى حقوقى دارد اما نمى تواند به دور از  ــد. شايان ذكر اس ــازى مى باش فعاليت هاى غنى س
ــورهاى اعضا شوراى حكام و يا كشورهاى عضو دائم شوراى امنيت شود. نمونه آن ايران است كه با وجود انكه  ــى كش اغراض سياس
تاكنون مدركى دال بر اينكه ايران به دنبال توليد تسليحات اتمى از طريق غنى سازى اورانيوم با غلظت باال مى باشد وجود ندارد 
ــته  ــتر در مورد پرونده هس ــيده اند. براى مطالعه بيش ــورها از جمله آمريكا اين گونه فعاليت ها را بارها به چالش كش اما برخى كش
ــه: ضيايى بيگدلى، محمد رضا: چالش هاى حقوق ايران و آژانس بين المللى انرژى اتمى(ديروز-امروز-فردا)، مجله  ــران رك ب اى اي

پژوهش حقوق و سياست، پاييز و زمستان 1382، شماره 9
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مبتنى بر تبعيض. لذا چنين نظامى نخواهد توانست در عرصه بين المللى انچنان كه بايد صلح 
ــت و با اصل  يين المللى را محقق كند. برخى اعتقاد دارند اين نظام، نظام تبعيض آميزى نيس
برابرى كشورها در بند 1 ماده 2 آمده مغايرتى ندارد و اگر به ظاهر تفاوتى وجود دارد مربوط 

به سطح فن آورى و منابع قدرت نظامى است و نه تبعيض در حقوق متساوى كشورها. 
 عالوه بر آن زمانى كه كشورها با انعقاد و نيز موافقت با تمديد معاهده عدم گسترش سالحهاى 
ــخن گفتن از تبعيض بى  ــود را در قبال نظام موجود اعالم مى دارند س ــته اى رضايت خ هس

معنى است.1
ــا در مقابل عده اى اعتقاد دارند مطرح كردن مفاهيمى چون تبعيض يا تفاوت جنبه صورى  ام
ــت  ــت. بدين صورت كه اگر مبناى هس دارد تا واقعيت. زيرا مبناى اين تفاوت فاقد منطق اس
ــورى به  ــت ها تماما به قبل از اول ژانويه 1967 بر مى گردد بعد از اين تاريخ اگر كش ها و نيس
ــورهايى كه تا قبل تاريخ مذكورچنين دستاوردى  ــت يافت بايد مثل كش چنين فن آورى دس
ــد در حالى كه اينطور نيست.2 شايد بتوان پاسخ اين مسئله را اينگونه داد كه بعد  ــته، باش داش
از تاريخ اول ژانويه هيچ كشورى حق آزمايشات هسته اى را ندارد لذا كشور متخلف نمى تواند 
ــئله را مستلزم قبول  جزو دارندگان حقوق ممتاز اين نظام قرار گيرد. عده اى پذيرش اين مس
ــترش دانسته اند3 كه اين ادعا ارتباط منطقى با صورت مسئله ندارد. زيرا  عرفى نظام عدم گس
اين فرض ناظر به عضو نبودن آن كشور است و نمى تواند تبعيض آميز بودن و يا نبودن نظام 
ــد پاسخ منطقى را بايد در خود معاهده مذكور جستجو  مطروحه را اثبات كند. به نظر مى رس
كرد و بيان داشت كه كشور عضو غيرهسته اى اگر آزمايش هسته اى انجام دهد تخطى كرده 
ــت و بايد تحت ضمانت اجراى مربوطه قرار گيرد. و اگر كشور غير عضو ازمايشى انجام داد  اس
به دليل عرفى نبودن معاهده ان. پى. تى عمال نمى توان كارى انجام داد. پس هم نظام مذكور 
ــيار زيادى دارد كه  ــت تبعيض آميز و هم اينكه همين نظام تبعيض آميز نواقص بس نظامى اس
ــات اتمى اسرائيل دليلى بر اين  ــت. آزمايش ــائل پيش رو عمال فاقد كارايى اس در مواجه با مس

واقعيت است. 
ــودن نظام عدم  ــت تبعيض آميز ب ــخص اس ــر جهت آنچه كه در اين ميان معلوم و مش ــه ه ب
ــت نقض صلح نتيجه وجود ناعدالتى و نابرابرى  ــترش سالحهاى هسته اى است. واضح اس گس
موجود در سطح يك جامعه خواه بين المللى و خواه غير بين المللى است. به گفته كمونيستها 

1- نادر ساعد، منبع پيشين، ص 197
2- همان، ص 198

3- همان
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ــكالى به وجود نخواهد امد  ــد حال هيچ اش ــى از وجود تضاد طبقاتى مى باش پديده جنگ ناش
ــيده شود. بنابراين در  ــورها كش كه مفهوم تضاد طبقاتى نيز به عرصه بين المللى و روابط كش
ــرق و غرب دست از زياده خواهيهاى  ــالح بين المللى تا زمانى كه ابرقدرتهاى ش حوزه خلع س
خود برندارند نمى توان به برقرار صلح در آتيه اى نزديك اميدوار بود مخصوصا در عصر كنونى 

مفاهيم جديدى چون تروريسم هسته اى نيز وارد مناظره بين المللى شده است. 

3. حل و فصل مسالمت آميز اختالفات بين المللى 
ــته به آيين هاى قضايى  ــلم بايد گفت بقا و موجوديت يك نظام وابس به عنوان يك اصل مس
موجود در آن نظام است. هر چه اين ايينها انسجام يافته تر و معقول تر باشد منجر به تحكيم 
ــد. نظام حل و فصل  آن نظام و به ارمغان آوردن صلح و آرامش براى تابعان ان نظام خواهد ش
ــت. لذا حل و  ــجام يافته اى نيس ــتحكم و انس كنونى در جامعه بين المللى آنچنان نظام مس
فصل مسالمت آميز اختالفات بين المللى در گرو چنين نظامى آنچنان كه بايد اميدوار كننده 
نيست و چه بسا در آينده همين عامل باعث فروپاشى نظام مبتنى بر اصول انسانى عصر حاضر 

گردد. 
ــد. در كنفرانس هاى صلح  ــل اين ادعا در كرونولوژى فيصله اختالفات ذيال بيان خواهد ش دلي
الهه كه در سالهاى 1899 و 1907 برگزار شد كشورها موافقت كردند كه در صورت بروز هر 
گونه اختالفى قبل از اينكه متوسل به جنگ شوند تا آن جا كه امكان دارد، خواستار وساطت 
ــيون تحقيق بين المللى براى كشف حقايق از جمله  دولت هاى ثالث گردند و ايجاد يك كميس
ــد  ــت مواجه ش مصوبات اين كنفرانس بود . البته هرگونه تالش براى حكميت اجبارى با شكس
ــا به علت جنگ جهانى  ــت نيامد و نهايت ــال 1907 نيز توفيق زيادى به دس ــس س . در كنفران
ــها نهايتا پيگيرى نشد.1 ميثاق جامعه ملل كه نسبت به كنفرانسهاى مذكور  اول اين كنفرانس
ــل به زور و حل و فصل  ــت در مواد 12 تا 15 به اصل منع توس ــترى داش ــتاوردهاى بيش دس
ــل به  ــيده بود و در جهت تحقق حفظ صلح و جلوگيرى از توس اختالفات جايگاه ويژه اى بخش
ــيدگى قضايى و  ــدند اختالفات خود را از طريق حكميت و رس ــورهاى عضو مكلف ش زور، كش
ــال 1930ديوان  ــى حل و فصل نمايند . در همين زمينه، درس يا از طريق دپيلماتيك و سياس
دايمى دادگسترى بين المللى وجود آمد . (2) البته در ميثاق جامعه ملل هم توسل به زور ممنوع 

نشده بود.2 
1- حسين ارجينى: راه حل هاى سياسى حل و فصل اختالفات بين المللى، فصلنامه معرفت، شماره 70، بهار 1382، صص 29-30

2- همان، به نقل از منبع زير: سيدباقر مير عباسى، حقوق بين الملل عمومى، تهران، دادگستر، 1376، ج 2، ص  29.
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ــال 1945 اميدها در زمينه حل مسالمت آميز اختالفات فزونى  ــكيل سازمان ملل در س با تش
ــور سازمان ملل تعهداتى را بر عهده دولتها گذاشت كه بر خالف دوره هاى  يافت. چرا كه منش
گذشته تخلف از اين تعهدات بى پاسخ نمى ماند. منشور حل و فصل مسالمت آميز اختالفات 
ــميت شناخت.1 منشور  ــازمان طيق آن عمل خواهد كرد به رس را به عنوان يكى از مبانى كه س
آنگونه كه بيان شد در بند 4 ماده 2 به بيان اصل منع توسل به زور پرداخت كه مسلما اصل منع 
توسل به زور و حل و فصل مسالمت آميز اختالفات دو روى يك سكه مى باشند. نهايتا منشور 

در ماده 33 راهكارهايى را براى فيصله مسالمت آميز اختالفات بين المللى ارائه مى دهد.2 
براى اولين بار ديوان دائمى بين المللى دادگسترى اختالف بين المللى را اينگونه تعريف كرده 
است: «عدم توافق بر سر يك موضوع حقوقى و يا يك واقعيت و همچنين، اختالف نظر حقوقى 
و يا تعارض منافع ميان طرفين آن». تقسيم بندى كلى كه از اختالفات بين المللى وجود دارد 
اين است كه اختالفات بر مبناى ماهيت آنها به دو دسته حقوقى و سياسى تقسيم مى شوند. 
ــى از تعارض عقايد تابعان حقوق بين الملل بر سر  ــت ناش اختالفات حقوقى آنگونه كه پيداس
ــير يك حق موجود مى باشد. اين گونه اختالفات به  ــائل حقوقى مثل تطبيق، اجرا و تفس مس

موجب مقررات حقوق بين الملل حل و فصل مى شوند.3 
ــنامه ديوان بين المللى داگسترى فهرستى از اختالفات حقوقى قابل روئيت  با نگاهى به اساس
است. ديوان موارد زير را در زمره اختالفات قضايى دانسته و آن را طبق مكانيسم هاى حقوقى 
ــئله كه  ــير يك عهدنامه 2- هر مس ــل حل و فصل مى داند. اين موارد عبارتند از: 1- تفس قاب
ــد. 3- حقيقت هر امرى كه در صورت ثبوت، نقض يك تعهد  موضوع حقوقى بين المللى باش
ــراى نقض يك تعهد بين  ــوع و ميزان غرامتى كه بايد ب ــود. 4- ن ــوب مى ش بين المللى محس
ــى نوع ديگرى از اختالفات است كه بيشتر ناظر به تضاد  ــود. 4 اختالفات سياس المللى داده ش
ــورد تغيير يا اصالح حق موجود يا ايجاد  ــا تعارض منافع ميان تابعان حقوق بين الملل در م ي
وضعيت حقوقى جديد مى باشد. به عبارت ديگر عدم وجود راه حل حقوقى براى يك مسئله به 
آن اختالف ماهيت سياسى مى دهد. امروزه نمى توان با قاطعيت اختالفات سياسى و حقوقى 

ــيوه هاى مسالمت آميز به صورتى كه صلح و  ــور مقرر مى دارد: كليه اعضا اختالفات بين المللى خود را با ش 1- بند 3 ماده 2 منش
امنيت بين المللى به خطر نيفتد، حل و فصل خواهند كرد.

ــت حفظ صلح و امنيت بين المللى را به  ــور در بند 1 ماده 30 مقرر مى دارد: طرفين هر اختالف كه ادامه آن محتمل اس 2- منش
ــل به موسسات يا ترتيبات  ــيدگى قضايى و توس ــازش، داورى، رس خطر اندازد بايد قبل از هر چيز از طريق مذاكره، ميانجيگرى، س

منطقه اى يا ساير وسائل مسالمت آميز بنا به انتخاب خود راه حل آن را جستجو نمايند.
3- محمد رضا ضيايى بيگدلى: حقوق بين الملل عمومى، نشر گنج دانش، چاپ پانزدهم، تهران 1380، ص 438

4- Article 36 of the statute of the International Court of Justice(1945)
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ــخيص ماهيت آن  را از همديگر تفكيك كرد زيرا در عمل آنچنان به هم در مى آميزند كه تش
دشوار مى شود.1

ــترى نيز  ــن المللى به ديوان بين المللى دادگس ــن دقيق ماهيت يك اختالف بي ــكل تعيي مش
كشيده شده و ديوان نيز در اين باره نظر خود را اعالم كرده است. در قضيه شكايت نيكاراگوئه 
عليه اياالت متحده آمريكا، دولت اياالت متحده در مورد صالحيت ديوان مسئله فوق را پيش 
ــتدالل را مطرح كرد كه ادعاهاى نيكاراگوئه همگى ماهيتى سياسى دارند و  ــيد و ااين اس كش
ــيدگى به امور حقوق را دارد صالحيت رسيدگى به اين ادعاها را ندارد  ديوان كه صالحيت رس
ــوراى امنيت است كه بايد در اين باره تصميم گيرى كند. همچنين اين مسئله در  بلكه اين ش
چهارچوب سازمان كشورهاى آمريكايى نيز قابل حل است. ديوان در پاسخ به ادعاهاى اياالت 
ــت  ــته و معتقد اس ــتم ملل متحده دانس متحده بيان مى دارد كه ديوان خود را جزئى از سيس
ــيدگى در ديوان مى تواند همزمان با رسيدگى در ديوان انجام شود. به عبارت ديگر در  كه رس
ــوراى امنيت داراى ماهيتى  ــت و وظايف ش حالى كه وظايف ديوان داراى ماهيتى حقوقى اس
ــى اما هر دو ارگان به عنوان مكمل يكديگر مى توانند به طور جداگانه موضوع را مورد  سياس

بررسى قرار دهند.2 
ــيار مهم نقش شوراى امنيت در حل مسالمت آميز  ــئله بس در خاتمه اين بحث جا دارد به مس
ــوراى امنيت به دو صورت مستقيم و غير مستقيم قادر به حل و  ــاره شود. ش اختالفات نيز اش
فصل مسالمت آميز اختالفات مى باشد. شيوه مستقيم آن مربوط به فصل ششم منشور است 
ــاس بند 1 ماده 1 يكى از مقاصد ملل  ــت. براس كه مواد 38-33 را به خود اختصاص داده اس
ــد حفظ صلح و امنيت بين المللى از طريق حل و فصل اختالفات بين المللى يا و ضعيت  متح
ــت منجر به نقض صلح گردد با شيوه هاى مسالمت آميز و بر طبق  ــت كه ممكن اس هايى اس
ــوراى  ــت و هم ش ــول عدالت و حقوق بين الملل. مخاطب اين بند از ماده 1 هم ديوان اس اص
امنيت و مجمع عمومى. از طرف ديگر طبق بند 1 ماده 38 اساسنامه ديوان وظيه ديوان حل 
اختالفات طبق حقوق بين الملل است نه اصول عدالت. واضع اندك تعارض بوجود آمده سبب 
پر رنگ تر شدن نقش شوراى امنيت در اين باره خواهد شد. چرا كه عدالت در منشور تعريف 
ــده است. عالوه بر اين بند اول ماده 36  ــده و تا كنون اجماع دقيقى در اين باره حاصل نش نش
ــوراى امنيت در مورد اختالف ها، روشها و ترتيب هاى مناسب توصيه مى كند. در  آمده كه ش

1- محمد رضا ضيايى بيگدلى، پيشين، ص 439
ــكايت نيكاراگوئه عليه آمريكا، مجله سياست خارجى، پاييز 1365، شماره  ــعيد ميرزايى ينگجه: راى ديوان الهه در قضيه ش 2- س

4، صص 814-815
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ــب استفاده شده و سخنى از عادالنه بودن در كار نيست و در واقع شورا  اينجا نيز از واژه مناس
ــد و نهايتا بايد گفت در اينجا نيز  ــب باش ــى مناس اقدامى را توصيه مى كند كه از لحاظ سياس

هيچ معيارى براى سنجش اقدامات شوراى امنيت پيش بينى نشده است. 1
شيوه غير مستقيم شوراى امنيت در حل مسالمت اميز اختالفات به دو صورت اعمال مى شود. 
ــتيابى به ديوان بين المللى دادگسترى تلقى  ــوراى امنيت به عنوان مقدمه اى براى دس گاه ش
مى شود كه اين مورد بيشتر ناظر به دول غير عضو ملل متحد است و حالت دوم نيز در جايى 
ــوراى امنيت نقش ضمانت اجراى آراء ديوان را ايفا مى كند. بند دوم ماده 93 به  ــت كه ش اس
خوبى بيان كننده حالت اول مى باشد. 2 براى نخستين بار دولت سوييس در 26 اكتبر شرايط 
حالت اول را از دبير خانه استعالم نمود. حالت دوم كه شوراى امنيت نقش ضمانت اجراى آراى 

ديوان را ايفا مى كند در در بند دو ماده 94 به صراحت بيان شده است. 3 
ــت كه در بند 1 ماده 94 از  ــود اين اس ــاره ش نكته مهمى كه در اين خصوص بايد به آن اش
 Judgment يعنى تصميم استفاده شده و در بند دوم همين ماده از واژه decision عبارت
ــت. بايد گفت كه از آنجا كه در بند اول تصميم به  ــده اس ــتفاده ش به معناى حكم يا راى اس
صورت مفرد آمده و عموميت ندارد و لذا اين اجمال را بايد اين گونه برطرف نمود كه مقصود 
از تصميم در بند اول همان حكم يا راى در بند دوم است. بنابراين ماده 94 ناظر به تعهد اعضا 

به رعايت احكام صادره از ديوان است نه تمام تصميمات آن. 4 
ــالمت آميز حل و  ــيوه هاى مس به هر جهت از يك طرف تثبيت حق بر صلح در گرو تقويت ش
ــش ديوانهاى داورى و ديوان بين المللى  ــت از جمله تقويت نق فصل اختالفات بين المللى اس
دادگسترى و نيز ديوانهاى منطقه اى نيز بايد بيش از پيش فعال تر باشند. از طرف ديگر اين 
ــت چرا كه در يك جو متشنج  ــت كه بگوييم صلح بر عدالت مقدم اس يك امر غير عقاليى نيس
ــازمان ملل نيز برقرارى صلح و عدالت  ــى توان عادالنه حكم صادر كرد. كما اينكه هدف س نم

است. 

ــوراى امنيت در حل و فصل مسالمت آميز اختالفات بين المللى ، مجله نامه مفيد، پاييز 1377، شماره  ــعيد رهايى: نقش ش 1- س
پانزدهم، صص201-202

2- بند 2 ماده 93 مقرر مى دارد: هر كشورى كه عضو ملل متحد نيست مى تواند با قبول شرايطى كه در هر مورد بر حسب توصيه 
شوراى امنيت توسط مجمع عمومى معين مى گردد اساسنامه ديوان بين المللى دادگسترى را قبول نمايد. براى مطالعه بيشتر در 

مورد رعايت اين شرط رك به: رضا موسى زاده، پيشين، صص 152-153
ــب راى ديوان بر عهده او گذارده است  ــور مقرر مى دارد: هر گاه طرف دعوايى از انجام تعهداتى كه بر حس 3- بند 2 ماده 94 منش
ــخيص دهد توصيه هايى  ــوراى مزبور در صورتى كه ضرورى تش ــوراى امنيت رجوع كند و ش تخلف كند طرف ديگر مى تواند به ش

نموده و يا براى اجراى راى ديوان تصميم به اقداماتى بگيرد.
4- سعيد رهايى، پيشين، ص 217
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 2- تحول مفهوم صلح و عملكرد سازمان ملل متحد
آنگونه كه بيان شد راهبرد سازمان ملل در جلوگيرى از نقض صلح در حيات شصت ساله خود 
جلوگيرى از بروز درگيريهاى نظامى و بطور كلى پافشارى بر منع توسل به زور در روابط بين 
ــهاى زيادى انجام داده است نيز  ــازمان ملل در حيطه خلع سالح تالش ــت. اينكه س المللى اس
ــتا قابل ارزيابى است. يعنى هدف نهايى اين پروسه نيز جلوگيرى از جنگ هاى  در همين راس
سهمناك تر از موارد پيشين مى باشد. اما سازمان ملل با گذر زمان مخصوصا از دهه شصت به 
بعد شاهد عوامل ديگرى بوده كه هر چند على القاعده در چهارچوب مخاصمات مسلحانه بين 
ــته اند. بحرانهايى  المللى نبوده اما اين عوامل توانايى به خطر انداختن صلح بين المللى را داش
كه ناشى از نقض حقوق بشر دوستانه در رودزيا در دهه 70 روى داد آغازى بر چرخش ديدگاه 

سازمان ملل در برخورد با عوامل به خطر اندازنده صلح بين المللى به شمار مى رود. 
واقعه الكربى نيز نقطه عطفى در اين تحول به شمار ميرود. اين واقعه هر چند در سال 1988 
ــوراي امنيت مي بايست در مورد قضيه تصميم  اتفاق افتاد و بالفاصله نهادهاي ذيربط مثل ش
ــال طول  ــتي حدود 3 س گيري مي كردند اما تحقيقات در مورد عامالن اين عمليات تروريس
ــيد كه در نوع خود وسيع ترين تحقيقاتي است كه در طول تاريخ در مورد تروريسم انجام  كش
ــت. در هرصورت طوالني شدن تحقيقات، مطرح شدن قضيه را در شوراي امنيت به  گرفته اس
ــوراي امنيت به اين مسئله  ــال 1992 با اتهام عليه ليبي ش تاخير انداخت تا اينكه نهايتا در س
رسيدگي كرد كه البته 3 سال بعد از حادثه يعني سال 1991 اياالت متحده دو نفر ليبيايي را 
ــكاتلند مبني بر بازداشت دو نفر ليبيايي صادر  ــركت در حادثه متهم نمود و قراري در اس به ش

شد. 
در هر صورت در اين قضيه هدف ورود به ماهيت دعوي بين سه كشور اياالت متحده، انگلستان 
و فرانسه از يك طرف و دولت ليبي از طرف ديگر نيست بلكه هدف بيان اين مطلب است كه 
ــوراي امنيت به مخاطره افتادن صلح و امنيت  ــرنگوني يك هواپيماي غيرنظامي، توسط ش س
بين المللي قلمداد مي شود البته برخي در اين قضيه استدالل مي كنند چون ليبي از استرداد 
ــت آن را به خطر اندازنده صلح قلمداد  ــوراي امني ــن كه اتباع خود بودند امتناع كرد ش متهمي
ــوراي امنيت  ــده2 و نيز اظهارات دول عضو ش ــت. 1اما از لحن قطعنامه هاي صادر ش كرده اس
ــي ليبي بوده اند  ــازمان جاسوس ــر مي آيد كه اقدام دو نفر متهم ليبيايي كه عضو س ــن ب چني
ــور تجاوز قلمداد شده است. زيرا امنيت هواپيمايي يكي از مصداقهاي  طبق بند 4 ماده 2 منش

1- دكتر منصور جبارى، حقوق بين الملل هوايى، نشر فروزش، تهران1381- ص ص 142-143
2-UN. DOC. S/RES/731 and 748(1992)
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امنيت بين المللي است و تجاوز به اين امنيت در چهارچوب بند 4 ماده 2 منشور قرار خواهد 

گرفت. 
ــوراي امنيت را  ــت رويكرد جديد ش به عبارت ديگر اين امر كه البته محدود به ليبي نيز نيس
ــان مي دهد. در جريان نشست نمايندگان كشورهاي عضو شوراي  ــبت به برخي مسائل نش نس
امنيت در 31 ژانويه 1992 در مورد ليبي سران دول عضو اين شورا اظهار داشتند:"نبود جنگ 
ــت.  ــان دو لتها به خودي خود ضامن صلح و امنيت بين المللي نيس ــلحانه مي و تعارضات مس
ــت محيطي به صورت تهديداتي  عوامل غيرنظامي مثل بي ثباتي در اقتصاد و زمينه هاي زيس
ــل به طور كلي، از طريق نهادهاي ذيربط  ــازمان مل عليه صلح و امنيت در آمده اند. اعضاي س

باالترين اولويت را به حل اين مسائل خواهند داد". 1
ــح و امنيت بين المللي  ــالها قبل تهديدكننده صل ــت كه تبعيض نژادي نيز س الزم به ذكر اس
ــرد تفسير مضيقي از تهديد عليه صلح مي  ــد اما به طور كلي تا قبل از جنگ س قلمداد مي ش
شد و تنها برخورد نظامي را مخل صلح مي دانستند. اما پس از پايان جنگ سرد شوراي امنيت 
ــتر رو به مسائلي كرده است كه اين مشكالت به حق آثار مخربتري را از يك  با هماهنگي بيش

جنگ براي امنيت بين المللي به همراه داشته است. 
ــر باال گرفت و نسبتا بر امنيت بين المللي چيره  ــئله فوق بحثها در مورد امنيت بش بعد از مس
ــت محيطي نيز به عنوان يكي از مباني امنيت بشري  ــت در همين اثنا بود كه امنيت زيس گش
ــازمان ملل در سال 1994 صراحتا به آن  ــعه س پا به عرصه وجود نهاد و در گزارش برنامه توس

اشاره شده است. 
ــائلي بود كه ماهيتا از آنها نيز به عنوان تهديد  ــال 2000 نيز درگير مس ــوراي امنيت در س  ش

كننده صلح و امنيت بين المللي ياد كرد . 
 در10 ژانويه سال 2000 شوراي امنيت يك مناظره را در رابطه با تاثير ايدز (AIDS) بر صلح 
ــد كه شوراي امنيت  و امنيت بين المللي در آفريقا برپا كرد. 2 در واقع اين اولين باري مي باش
ــئله مربوط به بهداشت و سالمت را به عنوان تهديدي عليه صلح و امنيت بين المللي  يك مس
قلمداد مي كند كوفي عنان دبير كل سابق در اين اجالس اظهار داشت بيماري ايدز اثر مخرب 

كمتري از خود جنگ براي آفريقا ندارد. 

1-Bernhard Graefrath . “Leave to the court what belongs to the court: The Libyan case. “ Ejil. vol4/No2

2-Francesco sindico (2007). “ climate change: A security (council) Issue”? University of Surrey; 

Universitat Jaume I. Carbon and Climate Law Review, Vol. 1, pp. 26-31
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ــئله مربوط به سالمت  ــت ايدز تنها يك مس ــن1* رئيس بانك جهاني اظهار داش جيمز و لفنس
ــت كه بر صلح و امنيت بين المللي قاره آفريقا و نيز مردم  ــعه نيست بلكه مساله اي اس يا توس

سراسر جهان تاثير گذار خواهد بود. 2
ــه اكنون به اعتقاد  ــت ك ــت محيطي اس ــران تغييرات آب و هوايي نيز يكي از فجايع زيس بح
ــت. اين  ــرد اصلي ترين چالش فرا روي صلح وامنيت بين المللي اس ــياري، بعد از جنگ س بس
ــالي ، سيل، مهاجرت، گرمايش زمين و ساير فجايع را به دنبال  بحران آثاري از قبيل: خشكس
دارد كه اينها به طور قطع امنيت بين المللي را خدشه دار خواهد كرد. با توجه به همين تفكر 
است كه مفاهيم جديدي در مورد امنيت بين المللي پديده آمده است نظير «آب و امنيت ». 
ــي يا اقتصادي يك دولت تبديل شده است  آب هم اكنون در خاروميانه به مظهر قدرت سياس
و پيش بيني شده است جنگ آينده خاورميانه جنگ بر سر آب خواهد بود شايد از اين لحاظ 

كه اسرائيل كشور كم آبي مي باشد در اين زمينه پيشگام باشد. 3 

الف- نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه
حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه كه به عنوان اساسى ترين حقوق از آنها ياد مى شوند مربوط 
ــام حقوقى خواهد بود.  ــرلوحه هر نظ ــانى و احترام و رعايت اين حقوق در س ــه كرامات انس ب
همانگونه كه بيان شد اگر چه سازمان ملل صرفا عمليات نظامى را به خطر اندازنده صلح بين 
ــد كه يكى  ــى قلمداد مى كرد اما رفته رفته عوامل ديگرى نيز به اين تهديدات اضافه ش الملل
ــتانه مى باشد كه خود سرآغازى براى تعارضات و  ــر و حقوق بشر دوس از آنها نقض حقوق بش
ــوراى امنيت به اين مسائل  ــى ازعملكرد ش درگيريها خواهد بود. از آنجا كه پرداختن به بخش
ــائل فرعى خوددارى مى  ــذا از پرداختن به مس ــئله كمك مى كند ل ــتر به درك اين مس بيش

شود. 
شوراى امنيت به دنبال اغتشاشاتى كه در رودزيا در دهه هفتاد به وقوع پيوست قطعنامه هايى 
ــت و نهايتا اينكه  ــوبها ابراز داش را صادر كرد كه در اين قطعنامه ها نگرانى خود را از اين آش
ــوراى امنيت در اين  ــا را به خطر اندازنده صلح بين المللى تلقى كرد و ش ــه اين نا آراميه ادام

103_James wolfensohn-1
2-Security Council Holds Debate on Impact of AIDS On Peace and Security in Africa. Security 

Council. 5663rd Meeting (AM & PM). SC / 9000. 17 April

3- J. peter Burgess. “ non-military security challenges. “ at  <http://www. prio. no/sptrans/126647663/

file49760_burgess_non-traditional_security. pdf>[ 23 June 2009]
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ــديدى را عليه دولت غير قانونى آن كشور وضع كرد. 1 مورد رودزيا نشان  ــتا تحريمهاى ش راس
ــوراى امنيت به  ــتانه اين قابليت را دارند كه از جانب ش داد نقض هاى فاحش حقوق بشردوس
عنوان عوامل تهديد كننده صلح بين المللى از آنها ياد شود و شورا در قطعنامه هاى كه صادر 

كرد مكررا به حق تعيين سرنوشت مردم آن كشور تاكيد كرد. 
ــنگين انسانى را به عنوان عاملى  ــا ل 2199 در قضيه سومالى2 تلفات س ــوراى امنيت در س ش
كه صلح و امنيت بين المللى را تهديد مى كند تلقى كرد. اين امر طى اولين قطعنامه شوراى 
امنيت در مورد سومالى اعالم كرد. 3 بعد از صدور قطعنامه 733، شوراى امنيت طى قطعنامه 
794 بحران انسانى را كه نتيجه جنگ داخلى در اين كشور بود بى نظمى و تجاوز گسترده از 
ــته  ــر تلقى كرد و اين امر را تهديدى عليه صلح و امنيت بين المللى دانس حقوق بين الملل بش
ــت تا براى  ــورهاى عضو و دبير كل خواس ــور از كليه كش ــاس فصل هفتم منش و با اقدام بر اس
برقرارى آرامش در سومالى كليه تدابير الزم را اتخاذ كنند. 4 به هر جهت قضيه سومالى يكى 
از مواردى است كه نشان داد شوراى امنيت حتى درغياب جنگ بين المللى بحران انسانى به 
و جود آمده در يك كشور را كه نتيجه جنگ داخلى در يك كشور است به عنوان عامل تهديد 

عليه صلح و امنيت بين المللى قلمداد خواهد كرد. 5
ــت. در اين قضيه  ــوان مطرح نمود قضيه هائيتى اس ــرى كه در اين خصوص مى ت ــه ديگ قضي
ــوراى امنيت تجاوز از اصول دموكراسى كه بصورت كودتاى نظامى عليه دولت منتخب اين  ش
كشور تجلى يافت را به عنوان تهديدى عليه صلح وامنيت قلمداد كرد. 6 قضيه هائيتى بيشتر از 
جنبه حقوق بشر قابل ارزيابى است. شوراى امنيت در اين قطعنامه از كشورهاى عضو خواست 
كه نيروى واحدى را تحت كنترل سازمان ملل براى خروج رهبرى نظامى از كشور و به قدرت 
بازگرداندن رهبر منتخب فراهم كنند. در اين اثنا بود كه رهبر كودتاى تسليم تهديدات شوراى 

امنيت شد و رهبر منتخب مردم به قدرت قانونى خود بازگشت. 7 
1- UN. DOC. S/RES/232(1966), 253(1968),288(1970),318(1972)

ــت قضيه سومالى به دنبال فروپاشى دولت مركزى در سال 1991 به وجود آمد. در نبود دولت مركزى مقتدرى  ــايان ذكر اس 2- ش
كه بتواند امنيت را در كشور برقرار سازد هر يك از گروههاى درگير كه در صدد به دست گرفتن قدرت بودند بحران انسانى بزرگى 

را به وجود آوردند.
3- UN. DOC. S/RES/733(1992)

4- UN. DOC. S/RES/794(1992)

ــر دوستانه از ممنوعيت تا ضرورت، مجله پژوهش حقوق و سياست، تابستان 1383، شماره 11، صص  ــم: مداخله بش 5- آقايى قاس
74 و 75

6- UN. DOC. S/RES/940(1994)

ــض صلح و امنيت بين المللى  ــه رويه خود را عالوه بر اينكه در خصوص موارد نق ــوراى امنيت در اين قضي ــد ش 7- به نظر مير س
تغيير داد در مورد نقض حقوق بشردوستانه نيز اصول جديدى را معرفى كرد كه جهان تا آن زمان مورد ديگرى را براى آن سراغ 
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ــابق است كه نقض هاى حقوق بشردوستانه تا  ــيار مهم ديگر مربوط به يوگسالوى س مورد بس
آخرين سالهاى قرن بيستم هم ادامه داشت. شوراى امنيت در قطعنامه هاى متعددى كه صادر 
ــازى نژادى را در كشور يوگسالوى  ــورا پاكس ــئله را مد نظر قرار داد. ش كرد ابعاد گوناگون مس
ــى كيفرى براى  ــه اى كه ديوان بين الملل ــى كرد. در قطعنام ــدى عليه صلح تلق ــابق تهدي س
ــالوى سابق تشكيل شد شوراى امنيت نقض هاى مكرر حقوق بشردوستانه را كه شامل  يوگس
ــته جمعى و ادامه آنچه كه شورا از آن به پاكسازى نژادى تعبير مى كرد را به  ــتارهاى دس كش

عنوان تهديدى عليه صلح قلمداد كرد. 1
ــت كه شوراى امنيت نقض مقررات حقوق بشر دوستانه  رواندا نيز نمونه ديگرى از مواردى اس
ــوراى امنيت در اين قضيه بعد از آنكه  را عاملى براى تهديد صلح بين المللى تلقى مى كرد. ش
ــه را براى آنچه كه شورا گسترده شدن  ــايد در رواندا را محكوم كرد مجوز مداخله فرانس ژنوس
ابعاد نقض حقوق بشردوستانه خواند را صادر كرد. 2شوراى امنيت در همين مورد در قطعنامه 
اى كه موجد ديوان بين المللى كيفرى براى رواندا شد مكررا ادامه نقض حقوق بشردوستانه را 
در اين كشور كه شامل نقضهاى سيستماتيك حقوق مذكور بود تهديدى عليه صلح تلقى كرد. 
ــورا در قطعنامه خود تصريح كرد كه تعقيب و محاكمه متهمان به نوبه خود نقش مهمى را  ش
ــالوى سابق در آخرين  ــوراى امنيت در مورد يوگس در حفظ صلح ايفا خواهد كرد. 3  مجددا ش
سالهاى قرن بيستم زمانى كه ايالت خودمختار كوزوو درگير جنگ با حكومت مركزى بود وارد 
ــدن اوضاع در كوزوو را تهديدى عليه صلح در  ــد. شورا در اين قضيه نيز بدتر ش اين بحران ش
ــورا هنگامى ناتو مواضع صربها را بمباران مى كرد نگرانى عميق خود  منطقه توصيف كرد. 4 ش
را از از نقض مقررات حقوق بشر و حقوق بشردستانه ابراز داشت5 و نهايتا ادامه اين روند را در 

منطقه تهديدى عليه صلح تلقى كرد. 6
ــوراى امنيت در دوره نوين نظم حقوقى  موارد مذكور همگى حكايت از اين واقعيت دارد كه ش
كنونى به منظور واكنش به آنچه كه تهديدات جديد فرا روى صلح بين المللى خوانده مى شود 

نداشت. آنچه كه معلوم است آن است كه شوراى امنيت بعد از آن چنين رويه اى را در پيش نگرفته است و مى توان مورد هائيتى 
ــت كه نقض صلح به صورت عملى به همان موارد جنگ مخصوصا جنگ بين المللى محدود بماند.  ــتثنايى ير اين اصل دانس را اس

براى مطالعه بيشتر در اين رابطه بنگريد به: آقايى قاسم، منبع پيشين، صص75-76
1- UN. DOC. S/RES/808(1993)

2- UN. DOC. S/RES/929(1924)

3- UN. DOC. S/RES/955(1994)

4- UN. DOC. S/RES/1199(1998)

5- UN. DOC. S/RES/1239(1999)

6- UN. DOC. S/RES/1244(1999)
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شاهد چرخش ملموسى در برخورد با وقايع بوده است. 1

ب- چالشهاى زيست محيطى تهديدى عليه صلح بين المللى
ــورها با آسودگى خاطر بيشترى  ــرد با خود محيطى را فراهم كرد كه در آن كش پايان جنگ س
ــها  ــح بين المللى به مقابله بپردازند. يكى از اين چالش ــهاى فرا روى صل ــه اصلى ترين چالش ب
ــت بود كه به طور جدى ثبات و آرامش شكننده بعد از جنگ سرد را به  ــكالت محيط زيس مش

شدت تهديد مى كرد. 
ــكيل شد و  ــازمان ملل براى نيل به اين مقصود تش رابطه بين صلح و امنيت بين المللى كه س
ــخص كه تمامى دول عضو سازمان ملل به  ــالمتى محيط زيست اكنون رابطه اى است مش س
ــام حقوقى را اجتناب ناپذير كرده  ــن رابطه پى برده اند. وجود اين ارتباط ضرورت وضع نظ اي
ــت. در واقع امنيت زندگى بشر و محيط پيراموان او ضامن صلح و امنيت بين المللى است.  اس
ــت2 را  ــد مى توان اصطالح امنيت محيط زيس بنابراين به لحاظ ارتباط تنگاتنگى كه بيان ش
ــالمتى محيط زيست3 كرد . امنيت محيط زيست از جانب هر كشورى كه  جايگزين مفهوم س
ــت. در واقع مى توان گفت  ــى را با خطر مواجه كرده اس ــر افتد كل جامعه بين الملل ــه خاط ب
ــريت4 تلقى شود. 5 مقدمتا بايد  ــت بشر به نوعى مى تواند ميراث مشترك بش كه محيط زيس
ــت در مالحظات سياسى بين كشورها مطرح مى  ــالمتى يا ايمنى محيط زيس گفت مفهوم س
ــى جاى خود را به فكر حقوقى داد و در واقع اين امر زمينه  ــد ولى به تدريح اين فكر سياس ش
ــايى ارتباط ميان امنيت ومحيط زيست شد كه اين امر نيز به تبع زمينه ساز وضع  ــاز شناس س
ــت در مقابل هر خطرى از  مقررات حقوقى براى به چارچوب در آوردن حفاظت از محيط زيس
جمله تغييرات آب وهوايى در نظمى حقوقى با ويژگى مسئوليت جمعى كشورها در اين رابطه 
ــده دار گردد بى نياز از  ــت را عه ــد. نظام حقوقى كه مى تواند حفاظت كلى از محيط زيس ش
ــد نخواهد بود. در رابطه با اين مسئله مى  اصطالحات حقوقى كه هر نظام حقوقى دارا مى باش
توان از مفاهيمى چون نفع عمومى ، ميراث مشترك بشريت و امنيت محيط زيست و تساوى 

 Rethinking Humanitarian Intervention: “(2003)Brian D. Lepard :ــتر در اين رابطه رك 1- براى مطالعه بيش
 A Fresh Legal Approach Based on Fundamental Ethical Principles in International Law and

 pages 516 .World Religions”. Penn State Press
2- Security of environment

3- Health of environment

4- Common heritage of mankind

ــديد آب و هوايى، پايان نامه كارشناسى ارشد،  ــازمان ملل متحد در جلوگيرى از تغييرات ش ــاهو جعفرى: رويكرد حقوقى س 5- ش
دانشگاه شيراز، آبان 87، ص25
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بين نسلها استفاده كرد. 1 
ــورى زمانى حكومت مى تواند پايدارى داشته باشد كه نيازهاى مردم آن  بطور كلى در هر كش
ــهاى زيست محيطى مى تواند مشكل بزرگى در نيل به اين هدف  ــازد. چالش ديار را برآورده س
ــت محيطى و اكوسيستم يك منطقه تامين نيازهاى اوليه  ــد. چرا كه با تخريب منابع زيس باش
ــعه پايدار در هر كشورى اگر با مشكالت زيست  ــكالت جدى خواهد شد. توس مردم دچار مش
محيط متوقف شود طبيعتا به نزاع داخلى براى دسترسى به منابع زير زمينى منجر خواهد شد. 
اين امر به نوبه خود مى تواند به شورش و سقوط دولت آن كشور منجر شود. از آنجا كه برنامه 
اياالت متحده و هم پيمانان اين كشور بعد از فروپاشى شوروى استراتژى توسعه دموكراسى و 
ــرلوحه برنامه هاى خود در منطقه خاورميانه و نيز اروپاى شرقى قرار داده  اقتصاد آزاد را در س
ــيار حياتى است. چرا كه هر حكومتى هر چه قدر هم مردمى  ــت توجه به اين فاكتورها بس اس
ــهاى زيست محيطى مواجه شود طبيعتا اوضاع را پيچيده خواهد ديد. براى  ــد اگر با چالش باش
ــهاى زيست محيطى همانگونه كه بيان شد  ــى ازچالش جلوگيرى از تهديد و يا نقض صلح ناش
بايد بدنبال نظام حقوقى باشيم تا بتوان امنيت زيست محيطى را بر قرار كرد. از آنجا كه محيط 
ــت طبيعتا برقرارى نظام حقوق مذكور بايد فراگير باشد. در  ــت كشورها به هم وابسته اس زيس
ــت محيطى مى تواند مرزهاى داخلى را درنوردد و يك  غير اينصورت كوچكترين چالش زيس

منطقه را با تهديد جدى روبرو كند. 2 
جنگ يا نزاع داخلى كه بعدها ابعاد بين المللى نيز به خود مى گيرد اغلب ناشى از فقر است و 
ــود تخريب محيط زيست به معناى اعم آن است. سوء  يكى از عواملى كه فقر را موجب مى ش
ــعه و جهان سوم خود را در بهره بردارى از  ــتفاده از قدرت در اكثر كشورهاى در حال توس اس
ــور خواهد  ــان ميدهد كه اين امر منجر به بى ثباتى آن كش ــاد مالى نش منابع زير زمينى و فس
ــد چراكه عدم توزيع ناعادالنه منابع زيرزمينى بين مردم و رفع مشكالت جامعه از ماحصل  ش
اين درآمد آن كشور را تا مرز جنگ داخلى پيش خواهد برد. البته تحليلگران سياسى به لحاظ 

پيچيده بودن اين مسئله بسيار با احتياط اظهار نظر مى كنند. 
نرخ رشد جمعيت نيز نشان مى دهد بروز تنشهاى داخلى و به تبع آن بين المللى امرى است 
ــد است و در طول  ــرعت در حال رش ــاس آمار و داده ها جمعيت جهان به س انكارناپذير. بر اس

1- همان، ص30
2- JOHN W. MOUNTCASTLE(1994): ENVIRONMENTAL SECURITY: A DOD PARTNERSHIP FOR 

PEACE, Kent Hughes Butts, Editor, p 3 . Available at: <http://www. strategicstudiesinstitute. army. mil/

pdffiles/pub339. pdf>[29 June 2009]
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ــده است. جالب آنكه رشد جمعيت بيشتر  ــالهاى 1950 تا 2000 جمعيت جهان دو برابر ش س
ــعه نيافته و يا در حال توسعه نمايان است. اين كشورها كه خود مشكالت  ــورهاى توس در كش
ــورها نيز مزيد بر علت شده تا آسيب پذيرى اين  ــد اين كش عديده اى دارند جمعيت رو به رش
كشورها بيش از پيش روند صعودى به خود گيرد. افزايش جمعيت طبيعتا رقابت بر سر منابع 
زير زمينى و استفاده بى رويه را از محيط زيست موجب خواهد شد موكدا اين عوامل تهديدى 
ــه اى و صلح بين المللى خواهد بود. 1 به هر جهت در عصر كنونى  ــدى فرا روى صلح منطق ج
گرمايش زمين، تخريب اليه اذن، دفن زباله هاى هسته اى در محيط زيست، نابودى گونه هاى 
ــتى و ساير مشكالتى كه جامعه جهانى با ان دست به گريبان است همگى در چهارچوب  زيس
چالشهاى زيست محيطى قابل ارزيابى است و تهديد اين چالشها عليه صلح منطقه و نيز صلح 

بين المللى امرى است انكارناپذير. 
شايد نمونه عملى اين بحث بسيار روشن گر تر باشد. شوروى سابق و بطور كلى اروپاى شرقى 
ــت به گريبان مشكالت اقتصادى و سياسى  ــى شوروى و چه بعد از آن دس چه قبل از فروپاش
عديده اى بوده اند و هستند كه به اعتقاد صاحبنظران بخش عظيمى از اين مشكالت ناشى از 
ــكالت زيست محيطى است كه در مناطق مذكور به بار آمده است. آمارها نشان مى دهند  مش
ــمگير اقتصادى نبوده اند و اين در حالى است  ــرقى داراى رشد چش ــورهاى اروپاى ش كه كش
ــد چشمگيرى داشته است. حاصل جمع  ــاير نيازهاى اوليه زندگى رش كه تقاضا براى غذا و س
ــهايى است كه چه بسا گستره آن به سراسر جهان نيز سرايت كند.  دو بحران مذكور بروز تنش
جالب آنكه اين كشورها بنا به چالشهاى زيست محيطى كه داشته اند نتوانسته اند به تقاضاى 
مردم خود پاسخ مثبتى بدهند. در حالى كه كشورهاى اروپاى شرقى منهاى شوروى در صدد 
ــاورزى و . . . . . . . بوده اند دفع فضوالت صنعتى و هسته اى شوروى و  ــهاى كش ــعه بخش توس
اكنون روسيه مانعى بر سر راه توسعه كشورهاى اروپاى شرقى محسوب گرديده است زيرا اين 
مواد آسيب جدى به محيط زيست اين كشورها وارد كرده است. 2 به هر جهت بنا به حاد بودن 
ــكل گيرد. در غير اينصورت با تحليل منابع  ــئله بايد يك اجماع جهانى در اين خصوص ش مس
زيرزمينى و اينكه زمان بسيار زيادى براى تجديدپذيرى اين منابع الزم است نمى توان چشم 

انداز روشنى براى آينده صلح بين المللى در نظر گرفت. 

1- Ibid, p4

2- Ibid, pp 6-8
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ج- بى ثباتى اقتصادى عامل بر هم زننده صلح بين المللى
ــود توزيع ناعادالنه ثروت مى  ــد، يكى از مواردى منتهى به جنگ مى ش همانگونه كه بيان ش
ــت و هم درسطح بين المللى. در جامعه  ــد كه اين امر هم در يك جامعه داخلى نمايان اس باش
ــيم بنديهايى شده است كه تمام اين تقسيم بنديها  بين المللى وضعيت اقتصادى موجب تقس
راجع به غنى يا فقير بودن كشورها مى باشد. مشهورترين تقسيم بندى كه وجود دارد تقسيم 
بندى كشورها به كشورهاى شمال و جنوب مى باشد. در اين تقسيم بندى كشورهاى غنى در 
ــورهاى فقير در جرگه كشورهاى جنوب. ثبات نظام  ــورهاى شمال مى گنجند و كش زمره كش
ــن المللى و جلوگيرى از  ــيار حياتى در برقرارى صلح در جامعه بي ــى بين المللى نقش بس مال
ــت يكى از اصلى ترين عواملى  ــيده نيس تنش هاى بين المللى ايفا مى كند. بر هيچكس پوش
كه در بروز دو جنگ جهانى نقش داشت نقش عامل اقتصاد بود. مخصوصا بحران سال 1929 
ــت به  ــان جهان را در تاريكى فرو برد كه گويى جنگ تنها راه نهايى نجات از اين بن بس آنچن
ــى اقتصاد در ثبات جامعه جهانى  ــتمداران غرب بود. نظر به همين اهميت حيات عقيده سياس
بود كه بعد از تشكيل سازمان ملل سيستم هايى براى برقرارى ثبات در نظام پولى و مالى بين 
ــتا به ترتيب با برقرارى  ــد. صندوق بين المللى پول و بانك جهانى در اين راس المللى برقرار ش
ــعى در حفظ يا برقرارى اعتدال در روابط  ــورهاى فقير س ثبات نظام پولى و اعطاى وام به كش

بين المللى دارند. 
ــا دارند. مخصوصا جنگ ها  ــيار مهمى در بروز جنگ ه ــرايط اقتصادى نقش بس بطور كلى ش
ــود روى مى دهد. باال رفتن سطح  ــد اقتصادى كه ناگهانى متوقف مى ش معموال به دنبال رش
تقاضاى مردم و در مقابل پايين آمدن سطح درآمد منجر به اصطكاك بين المللى خواهد شد. 
ــت زيرا خود جنگ  ــيارى اس از طرف ديگر حتى بعد از پايان جنگ نيز قضيه حائز اهميت بس
ــورهاى آسيب پذير نياز به حمايت بيشترى دارند  هم منجر به نابودى اقتصاد مى گردد و كش
تا از بروز جنگى دوباره جلوگيرى شود. 1 نمونه آن پايان جنگ جهانى دوم بود كه كشورهاى 
ــيب ديده بودند. در اين ميان اتحاد جماهير شوروى آماده  ــدت از جنگ آس اروپاى غربى به ش
ــعه كمونيسم از طريق جنگ بود كه البته اين امر با برنامه ريزيهايى كه اياالت متحده در  توس
ــت ناكام ماند. اياالت متحده با كمك هاى اقتصادى كه به كشورهاى اروپاى  اروپاى غربى داش
ــا را پى ريزى كرد از طرف ديگر يك اتحاد نظامى را نيز در  ــى نمود زير بناى اتحاديه اروپ غرب
1- Namsuk kim and pedro cinceicao(2009): The economic crisis, violent conflict, and Human 

development, A UNDP/ODS working paper. P1. Available at: <http://www. undp. org/

developmentstudies/docs/hd_conflict_2009. pdf>[ 3 July 2009]
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ــازمان ملل متحد هم عمل  ــه بوجود آورد كه اكنون حتى به عنوان بازوى اجرايى س آن منطق
ــورها، راهبردى كه اكنون  ــى كند. به هر جهت نظر به عواقب وخيم جنگ براى اقتصاد كش م
ــه خارج از حريم خود  ــت كه اختالفات خود را ب ــورهاى غربى در پيش گرفته اند اين اس كش
انتقال دهند و در آنجا سعى در زورآزمايى سياسى و يا نظامى كنند. نمونه آن فلسطين است 
ــتخوش جهت گيرى سياسى كشورهاى غربى در مسائل خود مى  ــت دس كه مدت مديدى اس

باشد. اين گونه عملكرد را مى توان انتقال بحران1 ناميد. 
فقر و كاهش سطح درآمد خود منجر به پايين آمدن سطح سالمت، آموزش و آرامش مى شود 
ــوند. 2 بحران اقتصادى كه اكنون  ــلحانه مى ش كه اينها هم به نوبه خود منجر به تعاضات مس
ــت عواقب بسيار جدى به دنبال خواهد داشت. اين عواقب كه به  جامعه جهانى با آن روبرو اس

طور مختصر به آنها اشاره مى شود مى توانند عامل بر هم زننده صلح بين المللى شوند. 

نتيجه گيري
ــرى همه مثل هم نمى انديشند و  ــت كه در روابط اجتماعى ميان افراد جامعه بش ــلم اس مس
ــئله ندارند. اين تعارض يا تفاوت عقايد خواه  ــاس مشتركى از يك مس به مانند يك ديگر احس
ــد. حال اگر در همان جامعه افراد تحمل  ــواه در يك جامعه رو در روى هم قرار مى گيرن ــا خ ن
عقايد يكديگر را نداشته باشند واضح چه سرنوشتى در انتظار آن جامعه خواهد بود. در روابط 
بين المللى نيز وضعيت به همين گونه است. سازمان ملل كه وظيف حفظ صلح و امنيت بين 
ــعى در ايجاد  ــخصيت حقوقى جداى از اعضاى خود س المللى را بر عهده دارد به عنوان يك ش
ــكيل  ــد و فرهنگ هاى گوناگون اعضا دارد. البته قبل از تش ــتى و تحمل عقاي نوعى نوع دوس
ــت نيافته بود كه اختالفات را به طور قطع  ــازمان ملل جامعه بشرى به اين بلوغ فكرى دس س
ــالمت آميز حل و فصل كرد. شايد اين ديدگاه كه جنگ (كه منجر به نقض  ــيوه مس بايد به ش
ــورها و  ــد) يك واقعيت انكار ناپذير گره خورده به روابط بين المللى ميان كش صلح خواهد ش
حتى افراد يك جامعه است مانعى بر سر راه اعتالى كرامت انسانى بوسيله حق انسانها بر صلح 

و داشتن روابطى صلح آميز با همديگر چه در روابط بين الدولى و يا روابط بين افراد باشد. 
ــل  ــتگى كه نس ــد حق بر صلح در چهارچوب حقوق همبس ــد و بيان ش  اگر آنگونه كه ادعا ش
ــوم حقوق بشر نيز ناميده شده است توسط كشورهاى در حال توسعه و توسعه نيافته موارد  س

1- Transfer of crisis

2- Ibid, p3
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ــيار مهمى را در توسعه  ــورهاى به اصطالح جنوب نقش بس ــت واقع شد بايد گفت كش خواس
ــه حق بر صلح اگر چه در دهه  ــر ايفا كرده اند. انديش حقوق بين الملل و حقوق بين الملل بش
1980 نهايتا به ثمر نشست و طى يك اعالميه توسط مجمع عمومى سازمان ملل به رسميت 
ــكيل جنبش عدم تعهد اين واقعيت را مى  ــد اما نگاه كلى به داليل و عوامل تش ــناخته ش ش
ــورهاى توسعه يافته در برقرارى  ــورهاى جنوب نااميد از سياستهاى عقيم كش فهماند كه كش
محيطى آرام در جامعه بين المللى خود پا به عرصه گذاشته و با بنيان نهادن جنبش عدم تعهد 
ــتقل فكرى خود را دنبال كردند كه اين سياست در ظاهر عدم پيروى از غرب و  ــت مس سياس

شرق را پيش روى اعضا گذاشته بود. 1
لذا در رويكردى عملى بايد پيشنهاد داد كه جنبش عدم تعهد با باسازى ستونهاى تخريب شده 
ــالش نمايد. از آنجا كه اين جنبش  ــار ديگر فعال تر از پيش در برقرارى حق بر صلح ت ــود ب خ
ــازمان ملل مى باشند نقش بسيار  ــور عضو دارد و تمامى اين اعضا نيز عضو س بيش از صد كش
ــرد. البته تمامى اينها  ــل در قبال حق بر صلح ايفا خواهد ك ــازمان مل ــى را در عملكرد س مهم
بستگى به اين دارد كه كشورهاى عضو جنبش در داخل جنبش سياست واحدى را اتخاذ كنند 

كه همين عامل وحدت آنها را در سازمان ملل بيش از پيش نمايان خواهد ساخت. 
از سوى ديگر، هرچند عملكرد سازمان ملل در برقرارى حق بر صلح قابل تحسين است اما اين 
عملكرد، على رغم ميل وافر اعضا به تحقق خواسته هاى مندرج در اعالميه حق بر صلح، فراتر 
از يك اعالميه غير الزام آور نيست. واضح است كه اعالميه در حقوق بين الملل در چهارچوب 
حقوق نرم2 ارزيابى مى شود و تا زمانى كه حقوق نرم به حقوق قوام يافته3 تغيير ماهيت ندهد 
ــر حق بر صلح در چهارچوب يك  ــت قرار داد. لذا اگ ــى توان اعضاء خاطى را مورد بازخواس نم
ــد تدوين گردد مى تواند بسيار كارساز  ــندى كه قدرت اجرايى داشته باش ــيون و يا س كنوانس
باشد. عالوه بر اين اگر حق بر صلح در چهارچوب عملكرد سازمان ملل در يك سند بين المللى 
ــر در خواهد آمد كه اين يك انقالب در  الزام آور تدوين يابد به عنوان يكى از اركان حقوق بش

ــت نه غربى، نه شرقى كه جنبش عدم تعهد آن را سياست كلى خود قرار داده است در عمل بطور  ــت سياس 1- الزم به توضيح اس
كامل از سوى اعضا پيروى نشده است. كشورهاى عضو اين جنبش به دليل منافع كوتاه مدت خود حاضر به اتخاذ خط مشى مورد 
انتظار نيستند و البته كشورهاى غربى نيز با مانع تراشى هاى مكرر مانع اين كار شده اند. اقدامات خرابكارانه اياالت متحده آمريكا 
در منزوى كردن مصر و يوگسالوى كه از بنيان گذاران جنبش بودند از جمله اين ايجاد موانع به شمار مى رود. البته خود جنبش 
نيز بعد از آنكه پايه هاى خود را محكم ساخت باز قادر به ايفاى نقش مهمى حتى در ميان خود اعضا نداشت. ايران و عراق كه هر 
دو عضو اين جنبش بودند به مدت 8 سال به هم تخاصم داشتند ولى جنبش نتوانست كوچكترين اقدامى در ميانجى گرى اين دو 

كشور بنمايد. حمايت غرب از عراق علنا جنبش عدم تعهد را به سازمانى بى جان تبديل كرده بود.
2- Soft Law

3- Hard Law
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عرصه حقوق بين الملل بشر محسوب خواهد شد. 

در خاتمه ذكر اين جمله ضرورى است تحول مفهوم يا رويكرد شوراى امنيت راجع به حق بر 
ــوراى امنيت را در اين باره اعالم  ــنامه يا ميثاقى كه صراحتا اختيارات ش صلح بدون يك اساس
ــازمان ملل منتهى شود. زيرا  دارد مى تواند به نقض قواعد آمره و بطور كلى اصول و مقاصد س
ــير موسع عبارات مبهم منشور سازمان ملل در خصوص حق بر صلح از يك سو اختيارت  تفس
نامحدوى را در اختيار شوراى امنيت براى تفسير منشور قرار خواهد داد و از سوى ديگر همين 
ــاخت كه در  ــوراى امنيت فراهم خواهد س عامل زمينه بى اعتمادى جامعه بين المللى را به ش
اين صورت بايد شاهد فروپاشى اين نهاد بسيار مهم باشيم چرا كه در چنين حالتى تنها مقام 
اجرايى ملل متحد به مكانى براى به اجرا درآوردن زياده خواهى هاى برخى دول زور گو تبديل 
ــت محيطى و حقوق بشرى ملل متحد در اين راستا  ــد. لذا نهادهاى اقتصادى ، زيس خواهد ش

بايد همكارى بيشتر و هماهنگى بيشترى را با شوراى امنيت داشته باشند. 



چكيده
ــاني كردن و محدود نمودن رفتار  ــتانه ناظر بر نه نفي جنگ و درگيري، بلكه انس ــر دوس حقوق بش
ــوق مذكور متفاوت از  ــت. از  از اين منظر هرچند حق ــرايط درگيري اس طرف هاي متخاصم در ش
ــت ، اما با پيگيري مخاصمات و كاهش آتش جنگ و همچنين با حمايت از  حقوق زمان جنگ اس
حقوق انساني جمعيت غيرنظامي ، در عادي شدن اوضاع و بازگشت از حالت جنگ به صلح، نقش 

مهم اما غير مستقيم دارد.
در اين مقاله، رويكرد و تأثيرگذاري حقوق بشردوستانه بر مسأله صلح و خروج از حالت جنگ(درگيري 
ــت كه حقوق  بشردوستانه در تالش براي «محدودسازي  ــلحانه) تبيين مي شود. مسأله اين اس مس
ــايد فراتر از صلح به مفهوم سلبي آن در جستجوي برقراري  ــت و از اين منظر، ش رفتار جنگي» اس

عدالت در روابط انساني باشد. زيرا جنگ محصول اصلي بي عدالتي است.
واژگان كليدى

صلح، حقوق بشردوستانه، درگيري مسلحانه، غيرنظاميان، رزمندگان

گفتاردهم
صلح و حقوق بين الملل بشردوستانه

� دكتر پوريا عسكري
 مشاور حقوقي كميته بين المللي صليب سرخ در تهران
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مقدمه: صلح به مثابه رهائي از جنگ
ــياري از مردم به  ــايد امروز براي بس ــيرين را با خود به همراه دارد كه ش صلح مفهومي بس ش
ــاير نقاط دنيا از  ــطين و س ــتان، عراق، فلس ويژه در منطقه خاورميانه در ممالكي چون افغانس
جمله بسياري از كشورهاي آفريقايي مثل سودان، تنها رويايي شيرين، اما دست نيافتني باشد. 
ــيم همان نبود جنگ و خونريزي است. اما افسوس  مفهومي كه در وهله اول از صلح مي شناس
ــر بر زمين كه بنگريم جنگ هاي خونين همچون لكه هاي  ــت بش كه بر هر برگي از تاريخ زيس
ــه عنوان مصيبتي براي  ــته و خودنمايي مي كند. جنگ همواره ب ــريت نشس ننگي بر دامن بش
ــكار  ــردان بي گناه بوده و تا امروز هم ادامه دارد. جنگ به عنوان مظهر آش ــودكان، زنان و م ك
ــت كه ما نيز به عنوان مردمان ايران زمين از آن  ــر، كابوس تلخي اس جهل يا زياده خواهي بش

بسيار ديده ايم و شنيده ايم. 
ــت و جنگ را سببي  ــاده به معناي نبود جنگ اس همان طور كه گفتيم صلح در يك معناي س
ــياري از  ــل را عامل جنگ مي دانيم به آن دليل كه بس ــز جهل يا زياده خواهي. جه ــت ج نيس
جنگ ها رخ داده اند چون انسان ها نمي دانستند در صورت بروز اختالف، مي توان بدون خونريزي 
ــور سازمان ملل متحد در اولين ماده، صحبت از اهداف منشور  هم اختالف را فيصله داد. منش
ــت بين المللي از طريق فراهم آوردن  ــازمان را حفظ صلح و امني ــد و اولين هدف اين س مي كن
موجبات تعديل و حل و فصل اختالفات بين المللي با شيوه هاي مسالمت آميز، مي داند. منشور 
ملل متحد به عنوان يك سند تاريخي به ما مي آموزد كه بشريت در طول تاريخ همواره روياي 
شيرين صلح را با كابوس تلخ جنگ مخدوش نموده چون نتوانسته و ندانسته كه جز از طريق 
ــد هنوز هم  ــتار هم مي توان اختالفات را حل و فصل نمود. البته به نظر مي رس خونريزي وكش
نمي داند كه براي مثال ريختن خون هزاران هزار شهروند بي گناه افغاني و عراقي راه حل پايان 

دادن به پديده اي شوم به نام تروريسم نمي باشد. 
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1- صلح در شرايط جنگى
ــل و ناداني،  ــي مي دهد، در كنار جه ــليم گواه ــار برگ هاي خونين تاريخ، عقل س ــا در كن ام
ــت.  ــانده اس ــتانه درندگي و خونخواري رس ــانيت را به آس فزون خواهي و زياده طلبي هم، انس
ــت. از ديرباز هر  ــياري از جنگ ها بوده و هس زياده خواهي ديگر عامل بروز جنگ و رخداد بس
قوم يا ملتي كه احساس توانگري و زورمندي داشته، از زور خود ديگران را بي نصيب نگذاشته، 
ــوس آن ها گردد و خود را  ــان كوفته تا به ناحق صاحب اموال و نام ــر آن ها تاخته و بر سرش ب
ــت. در دوران ما اين  ــي در دل اس همچون فرعون زمان بيند كه همگان را از غرش وي هراس
ــياري از زورگويان عالم چشم به منطقه  ــده و از قضا بس ــتر هم ش ــيار بيش فزون خواهي ها بس
ــليحات مرگبار هم به  ــه دوخته اند! البته در دوران كنوني توليد، فروش و تجارت تس خاورميان
عنوان يك تجارت يا صنعت بسيار سودآور، فزون خواهي بشر را تحريك مي كند تا براي فروش 

بيشتر تسليحات، آتش جنگ را همواره شعله ور بيند!
ــوق مخاصمات  ــى از حقوق جنگ يا حق ــى مهم و حيات ــه عنوان بخش ــتانه1 ب حقوق بشردوس
ــلحانه، مجموعه اي از قواعد معاهده اي يا عرفي بين المللي است2 كه با پذيرش اين واقعيت  مس
ــلم كه جنگ در حال حاضر دوشادوش حيات انسان، باقي و استوار مانده است، مي كوشد  مس
ــا حدي بكاهد. اين قواعد حقوقي  ــي از جنگ ت ــا وضع مقرراتي حداقل از آالم و رنج هاي ناش ب
ــد و به طور يكسان براي طرفين جنگ صرف نظر  زماني اعمال مي گردد كه جنگ رخ داده باش

از اينكه چه كسي جنگ را آغاز كرده ، الزام آور است3. 
پيام اصلي حقوق بشردوستانه اين است كه به مردمي كه در جنگ شركت ندارند يا سالح خود 
ــدگان را از غيرنظاميان  ــالح هايي كه رزمن ــود و كاربرد س را بر زمين نهاده اند، نبايد حمله ش
ــارات غيرضروري وارد  ــيب ها و خس ــالح ها و روش هاي جنگي كه آس تفكيك نمي كنند يا س

مي آورند، ممنوع است. 
اين قواعد حقوقي در تعدادي از معاهدات بين المللي گردآوري شده اند كه مي توان آن ها را به 

1- براي مطالعه در خصوص حقوق بين المللي بشردوستانه، نك: ديتر فلك، حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه، ويرايش سيد 
قاسم زماني و نادر ساعد، موسسه مطالعات و پژوهش هاي حقوقي شهردانش، 1387.

ــوالدبك، حقوق بين  ــلحانه، نك: ژان ماري هنكرتز و لوئيس دوس 2- براي مطالعه در خصوص قواعد عرفي حاكم بر مخاصمات مس
المللي بشردوستانه عرفي، ترجمه دفتر امور بين الملل قوه قضاييه و كميته بين المللي صليب سرخ، ويرايش كتايون حسين نژاد و پوريا 

عسكري، مجمع علمي و فرهنگي مجد، 1387.
3- براي مطالعه در خصوص شرايط دقيق اعمال حقوق بشردوستانه، نك:

International Review of the Red Cross, Vol. 91, N. 873, March 2009: Special Issue, Typology of Armed 

Conflicts.
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گروه هاي زير تقسيم بندي كرد1:

- معاهدات مربوط به حمايت از قربانيان جنگ كه شاخص ترين آنها كنوانسيون هاي چهارگانه 
ــند كه سال 2009 را كميته بين المللي صليب  ژنو 1949 و پروتكل هاي الحاقي 1977 مي باش

سرخ به عنوان شصتمين سالگرد تصويب اين كنوانسيون ها گرامي داشته است؛
- معاهدات مربوط به محدوديت يا ممنوعيت كاربرد انواع سالح ها از جمله سالح هاي شيميايي 

يا سالح هاي بيولوژيك و ميكروبي؛
ــات از جمله اهداف و اماكن  ــوط به حفاظت از اهداف خاص در طول مخاصم ــدات مرب - معاه

مذهبي، فرهنگي يا درماني؛
ــتانه كه عمدتاً مؤسس  ــئوليت دولت ها و افراد ناقض حقوق بشردوس - معاهدات مربوط به مس
سازوكارهايي قضايي و كيفري براي مقابله با مرتكبين جنايات جنگي و جبران خسارت مادي 

و معنوي از دولت ها و افراد قرباني مي باشند. 
ــويي  ــد و از س ــاده خود به معناي عدم وجود جنگ مي باش ــد كه صلح در معناي س گفته ش
ــت كه تنها در جريان  ــتانه مجموعه اي از قواعد بين المللي اس ديگر گفتيم كه حقوق بشردوس
ــت. اين تعارض, هر چند به عنوان تضاد قلمداد نمي شود اما  ــلحانه قابل اجراس مخاصمات مس
ــتر آشكار مي گردد كه بدانيم در سال 1901 هانري دونان بنيانگذار نهضت صليب  زماني بيش
سرخ و هالل احمر، جايزه صلح نوبل را دريافت نمود2. حال اين سئوال پيش مي آيد كه اصوالً 

چه رابطه اي بين صلح و قواعد مخصوص مخاصمات مسلحانه وجود دارد؟ 

2- صلح در جريان مخاصمه و پس از خاتمه مخاصمات فعال
البته بديهي است كه ارائه پاسخي مناسب به اين پرسش مستلزم تحقيقات گسترده ايست، اما 
به طور كلي مي توان سه مرحله پيش از مخاصمه، جريان مخاصمه و پايان مخاصمات فعال را 
از يكديگر تفكيك نمود. در مرحله اول، مخاصمه اي آغاز نشده و صلح وجود دارد اما خطراتي 
آن را تهديد مي كنند؛ در مرحله دوم تهديدات بالقوه عليه صلح، بالفعل شده اند، صلح از ميان 
رفته و جنگ در جريان مي باشد؛ و در مرحله سوم جنگ به صورت بالفعل وجود ندارد و صلح 
ــتند كه  ــد. در اين مرحله ايجاد صلح و حفظ صلح مراحلي هس به صورت بالقوه موجود مي باش

در نهايت بايد به استقرار صلح منتهي شوند. 

http://www. icrc. org/ihl :1- براي مشاهده مجموعه معاهدات بين المللي در حوزه حقوق بشردوستانه، نك
http://www. icrc. org/Web/Eng/siteeng0. nsf/html/history:2- براي مطالعه بيشتر در اين خصوص، نك



صلح و حقوق بين  الملل بشردوستانه/ 225 

در مرحله اول مقررات حقوق بين المللي به طور كلي مطابق صراحت منشور ملل متحد، تجاوز 
ــه طور خاص با وضع مقرراتي  ــتانه ب ــگ طلبي را منع مي كنند و مقررات حقوق بشردوس و جن
در خصوص منع توليد، فروش يا كاربرد برخي از سالح هاي خاص مي توانند انگيزه هاي جنگ 
افروزانه را تا حدودي تعديل نمايند و از سويي ديگر با وضع قواعد مربوط به مسئوليت حقوقي 
ــتانه به طور  ــري دولت ها و افراد متناقض حقوق بين الملل به طور عام و حقوق بشردوس و كيف
ــئوليت  ــود كه همانا به وجود آمدن زمينه هاي مس ــگ افروزان را از عاقبت كار خ ــاص، جن خ
حقوقي و كيفري بين المللي به دليل نقض مقررات عام حقوق بين الملل در خصوص منع تجاوز 
نظامي و مقررات خاص حقوق بشردوستانه در خصوص منع ارتكاب جنايات جنگي است، مطلع 

مي كنند. 
ــود را به جنگ داده  ــه بروز مخاصمات فعال كه صلح جاي خ ــا همان مرحل ــه دوم ي  در مرحل
ــتانه، عالوه بر محدودنمودن روش هاي هدايت مخاصمات با وضع  ــت، قواعد حقوق بشردوس اس
ــيدن به مخاصمات هموار  ــب، زمينه را براي پايان بخش اصولي همچون اصول ضرورت و تناس
مي سازند. حقوق بشردوستانه همچنان با مطرح نمودن اصل اساسي تفكيك ميان رزمندگان و 
ــان اين هدف غايي و عالي را دنبال مي كند كه حتي در زمان جنگ هم غيرنظاميان  غيرنظامي
بتوانند همچون حالت صلح، آزادانه به زندگي روزمره خود مشغول باشند و هراسي را از اينكه به 
عنوان هدف نظامي مورد حمله قرار گيرند به دل راه ندهند. همچنين قواعد حقوق بشردوستانه 
همواره در طول مخاصمات با تأكيد بر اصول بي طرفي و حمايت از سازمان هايي همچون كميته 
ــرخ كه تنها براي مددرساني به مددجويان و مجروحان در منطقه جنگي  بين المللي صليب س
ــند، به نحوي نداهاي صلح جويانه و بشردوستانه را تقويت مي نمايد. جمعيتهاي  حاضر مي باش
صليب سرخ و هالل احمر و كميته ي بين المللي صليب سرخ, به ويژه در شرايط درگيري, براي 
ــده, مصاحبه با  ايجاد زمينه هاي برقراري صلح تالش مي كنند: با كمك به غيرنظاميان آواره ش

زندانيان يا تحويل كودكي گمشده به خانواده اش. 
در اين لحظات صلح  حكمفرما مي شود؛ لحظاتي كه خشونت و دشمني, عدم اطمينان و ترس، 
بر ذهن و احساسات مردم حكمفرمايي نمي كند. اينها لحظاتي هستند كه به مردم اميد تحقق 
ــط تمامي دولت ها به آن  ــرخ كه توس صلح مي دهند. وظيفه ي كميته ي بين المللي صليب س
ــرخ و هالل احمر در  ــاني و ياري دادن به جمعيت هاي ملي صليب س ــده، امداد رس محول ش
ــت. اين كميته براي انجام وظايف خود براي اشاعه  اصول بشردوستانه, طي  ــرايط جنگ اس ش
ــته  ــي بوده, به هيچ ايدئولوژي خاصي وابس ــال ها رهيافتي ايجاد نموده كه كامالً  غيرسياس س
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نيست و تنها صيانت از انسان و قربانيان جنگ را هدف خود مي داند1. احترام به كرامت انساني, 
ــرايط مخاصمات و دشمني, رعايت اصل انسانيت دشمن و پذيرش اين كه  حتي در بدترين ش
ــمن هم در نهايت يك انسان است، به طرفهاي درگيري، شانس اين را خواهد داد  بدترين دش
ــر يك ميز نشسته و با هم مذاكره كنند و به عبارتي امكان تحقق صلح فراهم  تا بار ديگر بر س

مي شود. 

فرجام
ــتانه در گيرودار جنگ، لحظات توام با صلح را ايجاد مي كند؛ زماني كه  رعايت حقوق بشردوس
ــان رفتار مناسبي مي شود,  ــيران جنگي و مجروحين, به عنوان يك انس با افراد غيرنظامي, اس
ــتركي بين كساني كه مرتكب  ــده كه به رغم همه  خصومت ها, حقيقت مش در واقع پذيرفته ش
عملي غير انساني شده اند وقربانيان اين عمل, رئيس زندان و زنداني, غيرنظامي و سرباز دشمن 
ــوم كه شامل مراتب،  ــت. اما در مرحله س ــان بودن اس ــترك انس وجود دارد و آن حقيقت مش
ــتقرار صلح مي باشد، قواعد حقوق بشردوستانه با وضع مقرراتي در  ايجاد صلح، حفظ صلح و اس
خصوص تبادل اسرا، شناسايي مفقودين و متوفيان، اعطاي عفو عمومي، تشكيل كميسيون هاي 
ــراي محاكمه و مجازات عمده ترين مرتكبان  ــتي و نهايتاً ايجاد ديوان هايي ب حقيقت ياب و آش
جنايات جنگي، جنايات عليه بشريت، ژنوسيد و حتي تجاوز نظامي، راه را براي استقرار دائمي 

و بادوام صلح هموار مي سازند. 
در پايان بايد اشاره داشت كه صلح به عنوان يك حق جمعي بشري و همگانى مورد شناسايي 
ــي تنها در كنار يكديگر مي توانند  ــر، صلح و دموكراس قرار گرفته و امروز مضامين حقوق بش
تحقق يابند2. حقوق بشر دوستانه نيز هرچند حقوق مستقلي است اما در تكاپوي استقرار نظام 

حمايت و تكريم انساني حتي در بدترين شرايط ممكن (جنگ و خشونت مستحانه) است

ــرخ را بشناسيم،  ــرخ، نك: كميته بين المللي صليب س ــتر در خصوص نقش و وظايف كميته بين المللي صليب س 1- براي مطالعه بيش
ترجمه ايمان مرادي فارساني، انتشارات كميته بين المللي صليب سرخ در ايران، 1385.



چكيده
ــن المللى كيفرى رواندا به مثابه چهارمين دادگاه كيفرى اختصاصى بعد از جنگ جهانى  دادگاه بي
ــالوى سابق) به منظور اجراى عدالت در مورد افرادى كه طى  دوم (بعد از نورنبرگ، توكيو و يوگس
ــل كشى،  ــى ها و هوتوها در رواندا، مرتكب جنايات بين المللى (نس درگيريهاى داخلى ميان توتس
ــيون هاى چهارگانه و پروتكل دوم  ــترك كنوانس ــريت و نقض فاحش ماده 3 مش جنايات عليه بش

الحاقى) شده بودند، از سال 2004 تشكيل شده است.
ــتيناف دادگاه راجع به اتهامات آلفرد موسما دائر بر ارتكاب  ــتار، راى شعب بدوى و اس در اين نوش
ــتيناف با  ــه راى بدوى و اس ــى و با تكيه بر مقايس ــن جنايات در صالحيت دادگاه را بررس ــه اي هم

كيفرخواست آن ارزيابى و تحليل خواهيم كرد.
واژگان كليدى: آلفرد موسـما، دادگاه بين المللى كيفرى رواندا، جنايت عليه بشـريت، نسـل كشـى، توتسى ها، 

هوتوها.

گفتاريازدهم
دادگاه بين المللى كيفرى رواندا در جستجوي صلح و عدالت:

ارزيابى راي صادره در قضيه آلفرد موسما

� حسن شفيق فرد
دانشجوي دكتراي حقوق بين  الملل دانشگاه شهيد بهشتي
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مقدمه
ــت؛ 1 نظمى كه در پرتو اصولى «بيانگر ارزش هاى  ــالوده حقوق بين الملل اس نظم عمومى ش
ــود. جامعه بين المللى  ــن جامعه جهانى، خواه اصول ثبوتى يا اثباتى»2 جلوه گر مى ش بنيادي
ــريت)،5 در برابر  ــى،4 يا صلح-بش ــعه،3 دموكراس ــها (نظير صلح، توس براى صيانت از اين ارزش
اقداماتى كه عليه شان صورت مى گيرد، گاه «اعمال عقوبت كيفرى»6 را مدنظر قرار مى دهد 
ــت اين ارزشها عمل مى نمايد. جنايت  و عدالت كيفرى به مثابه مجرائى براى تضمين پاسداش
ــن المللى از مجراى آن  ــت كه اين واكنش جامعه بي ــى حقوقى اس بين المللى، نهاد و تاسيس
ــت كه اهميت درجه و تاثير اين نهاد  ــيند. گفتنى اس صورت بندى مى گردد و به بار مى نش
ــت عدالت بين المللى به عنوان ابزارى در راه صلح بشرى،  در حيات جامعه بين المللى و قداس
ــذرى موجه براى عدول از همراهى و ايفاى  ــت كه امنيت ملى نيز نمى تواند ع به گونه اى اس
ــئوليت هاى مبتنى بر برخورد با جنايات بين المللى باشد و اين موضوعى است كه بخشى  مس

از آن در بند 4 ماده 93 اساسنامه ديوان بين المللى كيفرى تصريح شده است.
ــت عدالت بين المللى به عنوان ابزارى براى تحقق صلح جهانى به   به واقع، هرچند ممكن اس
ــنه دولتها فراتر رفته و اولويت صلح  ــد، اما صلح جهانى از اتكاى صرف بر پاش ــيده باش نظر رس
ــت ملى آنها تلقى مى  ــل الزاماتى قرار داده كه وزين تر از منفع ــى براى تحمي ــرى را مبنائ بش
ــت به نحوى كه مراتب  ــرو، «جنبه هاى بيرونى حاكمي ــميليه ژان گردند. به عقيده مونيك ش
ــديدتر از جنبه هاى درونى آن كه در اختيار كشورهاست، از كنترل شان خارج مى شود»7  ش

1- همان، ص 59.

2- همان، ص 59.
ــماره 11-12،  ــوا ريگو، «تاملى بر نظم نوين جهانى»، ترجمه دكتر ابراهيم بيگ زاده، مجله تحقيقات حقوقى، ش 3- نك به: فرانس

72-71، صص 338-341.
4- بطر.وس بطروس غالى، «حقوق بين الملل در تكاپوى ارزشهاى خود: صلح، توسعه، دموكراسى»، ترجمه دكتر ابراهيم بيگ زاده، 

مجله تحقيقات حقوقى، شماره 36-35، 1386، ص 237.
5- دكتر هدايت اهللا فلسفى،

6- همان، ص 63.
7- دومينيك شميليه ژانرو، بشريت و حاكميت ها، ترجمه دكتر مرتضى كالنتريان، تهران، آگه، 82، ص 407.
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ــى اختصاصى  ــت رفتن پايه هاى اساس و حقوق بين الملل كيفرى از نمادهاى بارز اين «از دس
حاكميت (دولت) 1 است تا با گذار از «حفره هاى سياه قواعد بين المللى ناشى از بى كيفرى»2 
ــر «جامعه بين الدول»3 با اولويت يافتن  ــد جوانه زدن مفهوم «جامعه بين االفراد» در براب رون

ارزشهاى انسانى متاثر از تابش آفتاب حقوق بشريت4 ارتقا يابد.5
ــازمانها مدتها (و هنوز تا حدودى) با نارسائى در نظام  ــازمان ملل متحد كه همانند ساير س س
ــت،6 با ممكن ساختن تعقيب بين المللى جنايات ارتكابى در رواندا  ضمانت اجرا روبرو بوده اس
ــن المللى به ارتقاى كارائى  ــور، دريچه اى به جلب اطمينان بي ــى جنگ داخلى در اين كش ط

اركان آن گشود و همين امر، توسعه تدريجى حقوق بين الملل كيفرى را نيز تسريع نمود.
ــتانه به ويژه عرفى  ــعه حقوق بشردوس در اين ميان، عملكرد دادگاه رواندا نقش مثبتى در توس
ــدن قواعد آن (و در نتيجه در دستاوردهاى كميته بين المللى صليب سرخ راجع به تدوين  ش
ــت.7 در اين نوشتار، به جنبه هاى حقوقى بين المللى  ــتانه) داشته اس عرفهاى حقوق بشردوس
ــرى بين المللى و همچنين  ــى كيف ــاله مهم راجع به اصول دادرس اين قضيه به ويژه چند مس

عناصر تشكيل دهنده جنايات بين المللى مبتنى بر حقوق دادگاه رواندا پرداخته مى شود.

بند اول: پرونده شخصيت و نيم رخ جنائى8 آلفرد موسما
ــال 1968 به دانشكده  ــما در 33 اوت 1949 در ناحيه بيومبا در رواندا به دنيا آمد. در س موس
كشاورزى دانشگاه دولتى گمبلوكس بلژيك وارد شد و پس از اخذ درجه ديپلم در سال 1974، 
ــتخدام گرديد. در سال 1984 با حكم رئيس جمهور به رياست  ــاورزى رواندا اس در وزارت كش

1- همان، ص 407.
2- آنتونيو كاسسه، نقش زور در روابط بين الملل، ترجمه مرتضى كالنتريان، تهران، آگه، 75، ص 61.

3- نك ه: دكتر هدايت اهللا فلسفى، «حقوق بين الملل: از اراده مطلق تا عقل  و واقعيت؛ و از عقل و واقعيت تا بشريت. تامالتى بر 
تحول تاريخى مبانى فلسفى حقوق بين الملل»، ساللنامه ايرانى حقوق بين الملل و تطبيقى، شماره دوم، 1385، ص 20.

ــريت در قاموس حقوق بين الملل: از منتهاى حاكميت تا مقتضاى بشريت»، ترجمه  ــير بش 4- نك به: رابين كوپلند، «نقش و تفس
نادر ساعد، 1387، ص 549.

5- بايد به خاطر داشت كه مكاتب پسامدرن، وجود چيزى به نام فرهنگ و ارزش مشترك بشرى را رد مى كنند. چراكه كه پست 
ــف  ــت و مى تواند حقايق داراى اعتبار همگانى و ثابت و مطلق را كش ــخصه انسانهاس ــم با اين اصل كه عقل مهمترين مش مدرنيس
كند، سخت مخالف است. نك به: دكتر محسن قاسمى، «مبانى انسان شناسى حقوق»، سالنامه ايرانى حقوق بين الملل و تطبيق، 

پيشين، صص 226-227.
ــر فرهنگ اسالمى، 72،  ــتم، ترجمه فرهنگ رجائى، تهران، دفتر نش ــازمان هاى بين المللى در قرن بيس 6- انيس كالد، رزيابى س

صص 33-38.
7- Larissa J. van den Herik, The International Criminal Tribunal for Rwanda and the 
Development of International Law (The Hague: Brill, 2005; and also “Of Customs, Treaties, Scholars 

and the Gavel: the Influence of the International Criminal Tribunals on the ICRC Customary Law Study”, 

eprints.bham.ac.uk/166/1/ICRC_Study_-_R._Cryer.pdf Robert Cryer,

8- Criminal profile
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كارخانه دولتى چارى گيسوو در كيبويه انتخاب گرديد. به دليل همين سمت، بر كارگران خود 
ــت. به همين دليل، اقدامات كارگران در استفاده از وسايل  ــمى و عملى جدى داش كنترل رس
نقليه، امكانات و لباس متحدالشكل كارخانه براى انجام قتل عامهاى بعدى در اين ناحيه نقش 

اصلى را داشته است.
ــى در  ــازى پناهندگان و پناهجويان توتس ــتن نقش تعيين كننده در پاكس ــم به داش وى مته
ــال جان دهها هزار نفر را گرفت.  ــال 1994 گرديد كه بين ماههاى آوريل و ژوئن همان س س
ــط آن صورت گرفته و تجاوزهاى مستقيم، معاونت و  ــما عالوه بر قتل هائى كه راساً توس موس
مشاركت در تجاوزها و دستور به انجام آنها، در كشتار و مجروح سازى بيش از 3000 توتسى 

نقش اصلى و راهبرى را بر عهده داشته است.1
ــبب اين جنايات) در  در ژوئيه 1994 هنگامى كه جنبش پارتيزانى رواندا (عليه هوتوهاى مس
ــترده يافت، به همراه خانواده اش راهى سوئيس شد و درخواست پناهندگى  كشور قدرت گس
ــازمان غيردولتى حامى حقوق قربانيان رواندا در سوئيس،  ــط يك س نمود. پس از مدتى، توس
ــل كشى شناخته شد و همين امر به ويژه فشار افكار عمومى  ــما به عنوان عامل اصلى نس موس
–كه خود از ضمانت هاى قوى اجراى حقوق بشردوستانه در دوران معاصر است-2 دادگسترى 
ــوئيس را به بررسى اين مساله واداشت.3 متعاقب بررسى هاى مذكور، قرار بازداشت وى نيز  س

توسط محاكم سوئيس صادر شد.
در كيفرخواست اوليه و اصالحى دادستان دادگاه، نه فقره اتهام عليه نامبرده مطرح شد: فقره 
1 – ژنوسيد و فقره 1 – مباشرت در ژنوسيد؛ فقره 3- تباني براي ارتكاب ژنوسيد؛ فقره 4 – 
جنايت عليه بشريت ( قتل)؛ فقره 5 – جنايت عليه بشريت ( قلع و قمع)؛ فقره 6- جنايت عليه 
ــريت (ديگر اعمال غيرانساني)؛ فقره 7- جنايت عليه بشريت (تجاوز)؛ فقره 8 و 9 – نقض  بش

ماده 3 مشترك و پروتكل الحاقي دوم.

1- Trial Watch, Alfred Musema, trial-ch.org/en, 2009.

2- نك به: روديگر ولفروم، «اجراى حقوق بشردوستانه بين المللى»، ترجمه محمدجعفر ساعد، در: ديتر فلك، حقوق بشردوستانه 
در مخاصمات مسلحانه، ترجمه دكتر سيدقاسم زمانى و همكاران، 1387، صص 689-690.

ــتند و اين  ــورها) داراى صالحيت موازى و همزمان هس ــاير كش ــى رواندا (و همچنين محاكم ملى س ــم داخل ــا محاك 3- دادگاه ب
ــى مبتنى بر نقش  ــى و مقدم بودن صالحيت جهان ــودن صالحيت محاكم بين الملل ــه طبيعى اصل تكميلى ب ــا، نتيج صالحيت ه
ــت. دادگاههاى داخلى صالحيت رسيدگى به اتهامات در  ــده اس ــت. اما اعمال صالحيت دادگاه، مقدم تلقى ش دادكاههاى ملى اس
حال رسيدگى در دادگاه را ندارند. در راستاى اعمال قاعده منع مجازات مجدد، دادگاه نيز مكلف است اتهاماتى كه قبًال در محاكم 

داخلى مورد بررسى قرار گرفته اند، مدنظر قرار دهد. نك به:
Alex Obote-Odora, “Competence of the International Criminal Tribunal for Rwanda”, MURDOCH 

UNIVERSITY ELECTRONIC JOURNAL OF LAW, Volume 6 Number 3 (September, 1999), para. 10, 

http://www.murdoch.edu.au/elaw/issues/v6n3/obote-odora63.txt.
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دادگاه بدوى، كيفرخواست را تاييد و كليه اتهامات مذكور را احراز نمود و به مجرميت موسما 
ــعبه بدوى، با  ــه ضمن تجديدنظرخواهى از راى ش ــن موارد راى داد.1 محكوم علي ــه اي در هم
ــتين (از صالحيت دادگاه گرفته تا  ــى نخس ــكلى و ماهوى در رابطه با دادرس ــائل ش طرح مس
ــتانى در رابطه با  ــت، اقدامات دادس ــت، تصميم دادگاه به تجويز اصالح كيفرخواس كيفرخواس
ــى عادالنه، اعمال صحيح  مرحله تحقيقات مقدماتى، حق انتخاب وكيل و تفهيم اتهام، دادرس
مقررات اساسنامه دادگاه و قواعد دادرسى آن، و همچنين رعايت اصول ناظر بر تناسب جرم با 
مجازات و تناسب مجازاتها با همديگر و نهايتاً تخفيف مجازاتها)، ضمن پذيرش مسئوليت خود 
در قبال برخى جنايات ارتكابى مقرر در اساسنامه، تالش نمود نهايتاً برخى از محكوميت هاى 
خود را حذف يا تعديل نمايد. شعبه تجديدنظر در يك مورد (تجاوز جنسى به عنوان جنايتى 
ــريت) داليل استنادى شعبه بدوى را قانع كننده نيافت و مجرميت و مجازات ناظر بر  عليه بش
ــير حقوقى برخى مسائل راجع به  ــاير موارد، راى بدوى را ضمن تفس آن را نقض نمود اما در س

حقوق بين الملل كيفرى برخاسته از رويكرد دادگاه رواندا، عيناً ابرام كرد.

بند دوم: برخى مولفه هاى جنايات بين المللى  در  پرتو آراى دادگاه 
رواندا

در مورد عناصر تشكيل دهنده هر دسته از جنايات بين المللى (حنايات عليه بشريت، جنايات 
جنگى و جنايت ژنوسيد) به اندازه كافى تحليل وجود دارد. در اين ميان، در راى دادگاه رواندا 
ــه آن ضرورى به نظر مى  ــكات جالب توجهى وجود دارد كه توجه ب ــما، ن راجع به قضيه موس
رسد. در اين بند از نوشتار حاضر، به اين جنبه هاى بديع و جالب راى بدوى و استيناف اشاره 

مى شود.

1- برخى مولفه هاى موثر بر وقوع جنايت عليه بشريت
جنايات عليه بشريت، ارتكاب جنايت بر ضد افرادى فارغ از هر گونه وابستگى گروهى آنهاست 
ــنامه  ــى بر ضد يك گروه خاص در كل يا جزء ارتكاب مى يابد.2 اساس ــل كش در حالى كه نس
دادگاه رواندا، از جمله اسنادى است كه مفهوم نسل كشى را كه پيش از اين جزئى از جنايات 
عليه بشريت بودند، از دامنه اين جنايات خارج نمود و به آن عنوانى مستقل و مجزا بخشيد. 

1- The Prosecutor v Alfred Musema, Case No. ICTR-96-13-T, Decision of 27 January 2000.

2- دكتر ابراهيم بيگ زاده، «بررسى جنايت نشى كشى و جنايات عليه بشريت در اساسنامه ديوان كيفرى بين المللى»، در: اسحاق آل 
حبيب (به اهتمام»، ديوان كيفرى بين المللى و جمهورى اسالمى ايران، تهران، دفتر مطالعات سياسى و بين المللى، 78، ص 37.
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ــى هم در زمان صلح قابل وقوع اند و هم زمان جنگ.1 رويه  ــريت و نسل كش جنايات عليه بش
قضائى دادگاههاى كيفرى اختصاصى نيز اين تفكيك را مورد پذيرش و تاييد قرار داده اند (از 
ــعبه استيناف قضيه تاديچ 1995). به همين دليل، ممكن است در زمان صلح يا  جمله راى ش
ــان هم بر ژنوسيد و هم جنايت عليه  ــله اعمالى محقق شوند كه وصف كيفرى ش جنگ، سلس
ــد. هرچند قصد خاص، اساسى ترين عنصر  ــريت به ويژه پاكسازى نژادى قابل تطبيق باش بش
ــريت است2 و در جنايات عليه بشريت  ــل كشى و تفكيك آن از جنايات عليه بش در احراز نس
ــترده و سيستماتيك، قيدى است كه در مورد نسل كشى صادق نيست و  ــرط حمله گس نيز ش

موجب تمييز آن دو از يكديگر مى شود.

حمله گسترده
ــريت حتى در زمان صلح نيز قابل تحقق است، وقوع آن بستگى  نظر به اينكه جنايت عليه بش
ــلحانه ندارد. از اين روست كه مفهوم حمله در جنايات عليه بشريت،  تام به وقوع درگيرى مس
فراتر از «حمله مسلحانه» به مفهوم حقوق بشردوستانه است. به واقع، اين مفهوم هم «اعمال 
توام با كاربرد زور يا توام با اجبار و الزام»3 را در بر مى گيرد. حمله آنگونه كه در قضيه آكايسو 
تعريف شده، «اقدام نامشروع از نوعى است كه در بندهاى الف تا د ماده 3 باشد». از همين رو، 
در راى موسما نيز تصريح شده كه حمله ممكن است ماهيت خشونت آميز و حتى غيرخشونت 

آميز داشته باشد.4
ــتماتيك) بودن حمله، براى نخستين بار در اساسنامه  ــازمان يافته (سيس ــرط گسترده و س ش
ــنامه دادگاه يوگسالوى وجود نداشت.5 اساسنامه  ــد در حالى كه در اساس دادگاه رواندا ذكر ش
ــود. 6 منظور از  ــنامه رواندا اقتباس نم ــرط را از اساس ــى كيفرى نيز اين ش ــن الملل دادگاه بي
ــريت مندرج در  ــترك در مورد همه جنايات عليه بش ــترده» به عنوان يكى از عناصر مش «گس
ماده ... اساسنامه دادگاه، «فراگيرى، استمرار، اقدام با دامنه گسترده است كه جملگى با شدت 
قابل توجه انجام گرديده و عليه قربانيانى متعدد به انجام رسيده است». جنايات ناشى از حمله 

1- همان، ص 38.

2- همان، ص 43.

3- همان، ص 50.
4- بند 205.

5- به ادعاى ويليام فنريك، اين شرط همواره يكى از عناصر اين جرم بوده است. 
W.J. Fenrick, “Should Crimes Against Humanity Replace War Crimes?”, 37 Columbia J. Trans. L. 767 

(1999), at p. 777.

6- نك به: همان، ص 51.
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پراكنده، مى توانند جنايت عليه بشريت ملحوظ شوند. 1 در حالى كه منظور از «سيستماتيك» 
اقدام سازمان يافته در پى الگوئى منظم بر پايه سياستى عمومى است و منابع اساسى عمومى 
ــتى دولتى رسماً  ــتى به عنوان سياس ــت چنين سياس و خصوصى را در بر مى گيرد. الزم نيس
مورد پذيرش قرار گيرد. با اين حال، بايد شكلى از برنامه يا سياست از قبل تعيين شده وجود 
داشته باشد. شعبه اين تعاريف را متكى به رويه قضائى در قضاياى آكايسو و روتاگاندا در همين 

دادگاه مى داند.2
ــتردگى» و «سازمان يافتگى» به صورت مجزا شرط  ــريت، «گس براى ارتكاب جنايات عليه بش
ــورد، براى احراز چنين ماهيتى كافى خواهد بود. به  ــده اند و تحقق هر يك از آنها در هر م ش
ــترده يا سيستماتيك» را ذكر نموده  ــنامه دادگاه رواندا «حمله گس هيمن دليل، ماده 4 اساس
ــون جرائم عليه صلح و  ــالوى در قضيه تاديچ3 و طرح قان ــت. اين امر در راى دادگاه يوگس اس

امنيت بشرى4 نيز تاييد شده است.5
ــتماتيك به  ــترده يا سيس ــرط حمله گس ــنامه دادگاه بين المللى كيفرى، عالوه بر ش در اساس
جمعيت غيرنظامى، «علم به حمله» يعنى صرف علم به خود حمله (و نه گستردگى يا سازمان 

يافتگى آن) 6 نيز شرط شده7 است.8  اما در اساسنامه رواندا چنين شرطى وجود ندارد.
حمله عليه جمعيت غيرنظامى

ــل كشى با جنايت عليه بشريت، در اين است كه قربانيان جنايت عليه  يكى از تفاوت هاى نس
ــند. ضمن اينكه صدر ماده 3 اساسنامه دادگاه صراحت دارد  ــريت بايد صرفاً غيرنظامى باش بش
ــد. مفهوم غيرنظامى  ــتماتيك بايد «عليه جمعيت غيرنظامى» باش ــترده و سيس كه حمله گس
ــت. چراكه افراد  ــتانه اس در اينجا فراتر از مفهوم «غيرنظامى» در ادبيات دقيق حقوق بشردوس

1- همان، ص 51.
2- بند 204 راى.

3- Tadic, Trial Chamber Judgement, 7 May 1997, at para. 647.

4- The International Law Commission Draft Code of Crimes Against the Peace and Security of Mankind, 

article 18.

5- Vincent Sautenet, “Crimes Against Humanity And The Principles Of Legality: What Could the 

Potential Offender Expect?”, Murdoch University Electronic Journal of Law,  Volume 7, Number 1 

(March 2000),  http://www.murdoch.edu.au/elaw/issues/v7n1/sautenet71.html.

6- همان، ص 52.

7- همان، ص 51.
ــتردگى و سازمان يافتگى آن همراه باشد و صرف علم  ــت كه علم به حمله نيز بايد با نوع حمله يعنى گس 8- يك نظر ديگر اين اس
ــازمان يافتگى آن كافى نخواهد بود. نك به: دكتر حسين ميرمحمد صادقى، دادگاه كيفرى  ــتردگى يا س به حمله بدون اوصاف گس

بين المللى، تهران، دادگستر، 83، ص 124.
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ــركت در مخاصمه دست كشيده اند هم  ــركت ندارند»1 يا ديگر از ش نظامى كه در مخاصمه ش
در قالب مفهوم جمعيت غيرنظامى مدنظر در تعريف جنايت عليه بشريت قرار مى گيرند. اين 
ــت از شركت در مخاصمه  ــت كه رزمندگانى كه به دليل جراحت يا به تمايل دس در حالى اس

كشيده اند، غيرنظامى تلقى نمى شوند بلكه داراى حقوق رزمندگان هستند.

2- تاملـى بـر تفكيـك مفهـوم جنايـت جنگـى و ماده 3 مشـترك در 
اساسنامه 

از جهات نظرى، نقض ماده 3 مشترك و پروتكل دوم، ماهيت جنايت جنگى دارد.2 اما يكى از 
پرسش هاى جدى در مورد اساسنامه دادگاه رواندا، اين است كه چرا نقض ماده 3 مشترك و 
ــت و خارج از اين چارچوب، جرم انگارى  پروتكل دوم عنوان جنايت جنگى به خود نگرفته اس

شده است؟
به نظر مى رسد كه تفاوت ميان جنايت جنگى به مفهومى كه در اساسنامه دادگاههاى كيفرى 
ــت، دليل  ــده اس ــيون هاى چهارگانه و پروتكل ها تعريف ش مدنظر بوده اند با آنچه در كنوانس
ــترك و پروتكل دوم  ــنامه دادگاه رواندا نيز «نقض جدى ماده 3 مش متقنى بوده كه در اساس
ــت  ــاله اين اس الحاقى» به جاى «جنايات جنگى در درگيريهاى غيربين المللى» بكار رود. مس
ــتانه اى بيشتر از آنچه در  ــنامه دادگاههاى كيفرى براى تحقق جنايت جنگى، آس كه در اساس
حقوق ژنو آمده، درنظر گرفته شده است. از همه مهمتر اينكه «اين پيش شرط كه اين جنايات 
ــنامه با ترتيبات كنوانسيون هاى  ــترده انجام شده باشند، تفاوت اصلى اساس بايد در ابعاد گس

چهارگانه ژنو مى باشد».3
ــه مهمى بين جنايت ارتكابى و درگيرى  ــترك به مثابه جنايت، علق در تلقى نقض ماده 3 مش
ــلحانه غيربين المللى بايد وجود داشته باشد. يعنى جنايات اتهامى در كيفرخواست بايد با  مس
مخاصمات ارتباط نزديك داشته يا توام با درگيرى مسلحانه ارتكاب يافته باشند. 4 هرچند رويه 

دادگاه اين است كه چنين علقه اى را نبايد به صورت موجز و مضيق تفسير نمود. 5

1- همان، ص 50
2- Alex Obote-Odora, “Prosecution of War Crimes by the International Criminal Tribunal for Rwanda”, 

Murdoch University Electronic Journal of Law, Volume 8, Number 2 (June 2001), http://www.murdoch.

edu.au/elaw/issues/v8n2/obote-odora82.html, para. 110.

ــم به ارتكاب جنايات جنگى با تاكيد بر آثرا  ــيد ممتاز، «صالحيت ديوان كيفرى بين المللى در محاكمه افراد مته ــر جمش 3- دكت
الحاق يا عدم الحاق جمهورى اسالمى ايران به اساسنامه ديوان»، در: اسحاق آل حبيب، پيشين، ص 26.

4- بندهاى 259 و 260.
5- بند 262.
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پيش شرط درگيرى مسلحانه
ــلحانه، يعنى اينكه  ــتقيم ميان جنايت و وقوع درگيرى مس در جنايات جنگى، وجود علقه مس
ــت،1 ضرورى است.2 درگيرى  ــتقيماً مرتبط اس ــلحانه در كليت آن مس جنايت با درگيرى مس
ــلحانه در صورتى محقق خواهد بود  ــتوار است. درگيرى مس ــلحانه بر پايه مالك عينى اس مس
ــلح كه داراى درجه سازمان يافتگى كمابيش هستند، مفتوح  كه مخاصمات بين گروههاى مس
ــوب يا ناآرامى داخلى، درگيرى  ــونت آميز پراكنده و متفرق به عنوان آش ــد. اقدامات خش باش
ــوند حتى هرچند حكومت به منظور مقابله با اين اقدامات و افراد  غيربين المللى تلقى نمى ش
دخيل در آن و اعاده نظم و امنيت، به نيروهاى پليس يا حتى واحدهاى مسلح نظامى متوسل 
گردد. پس درگيرى غيربين المللى وضعيت هائى هستند كه در آن مخاصمات بين گروههاى 
ــد. 3 فارغ از اين  ــل قلمرو دولتى واحد صورت گيرن ــلح منظم در داخ ــلح يا گروههاى مس مس
ــى موردى و يك به يك قضاياى عينى  ــتلزم بررس كليت، تطبيق معيار مذكور بر هر مورد مس

خواهد بود.4

ماهيت نظامى يا غيرنظامى مرتكب
مرتكب نقض ماده 3 مشترك و جنايت ناشى از آن، بايد به طرف درگيرى تعلق داشته باشد. با 
اين حال، مرتكب مى توان هم نظامى و حتى غيرنظامى باشد. سمت موسما در تصدى رياست 
كارخانه چاى يعنى مدير بخشى غيرنظامى بوده اما به موجب حكم رئيس جمهور رواندا چنين 
ــب نموده بود. 5 دادگاه رواندا، غيرنظاميانى نظير موسما را كه به كشتار اتباع و  ــمتى را كس س
ــاى ملى متعق به طرف درگيرى داخلى بپردازند، مرتكب جنايت جنگى تلقى مى كند  گروهه
ــت، چنين مساله اى را رويه قضائى  ــما نيز آمده اس و همانطور كه در راى بدوى در قضيه موس

بين المللى به ويژه راى دادگاه توكيو در قضيه هيروتا حل نموده است. 
ــلح  ــلح رواندا يا گروههاى مس ــما غيرنظامى بوده و عضو نيروهاى مس ــن، هرچند موس بنابراي
معارض نبوده، اما عملكرد نامبرده در نقض ماده 3 مشترك و پروتكل دوم در مورد غيرنظاميان 
ــته به طرف ديگر مخاصمه، وى را در مقام مرتكب به مفهوم ماده ... اساسنامه  و جمعيت وابس

1- The Prosecutor versus Dusko Tadic Case No. IT-94-I-T Judgement of 7 May 1997 paragraph 573.

2- Musema, opcit., para. 974.

3- بند 248.
4- بند 249

5- Maria Allison and Leslie Wilson, edited by Susana SáCouto, The War Crimes Research Office 
Presents: News from the International Criminal Tribunals, Human Rights Brief Volume 10 Issue 3, 

2003.
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ــت كه اين غيرنظاميان حتى اگر عضو گروههاى مسلح درگير  ــاله اين اس ــت. مس قرار داده اس
ــند (كه در اين صورت، غيرنظامى نخواهند بود)، با گروهعاى مذكور ارتباط داشته باشند.  نباش

اما اين ارتباط تا چه حد مالك تحقق مفهوم مرتكب خواهد بود؟
ــن ماده فراتر از  ــت اينكه حمايت هاى مندرج در اي ــترك محرز اس ــه در پرتو ماده 3 مش آنچ
ــان بوده و رزمندگان فاقد وضعيت ادامه درگيرى را نيز در بر مى گيرد. به واقع، اين  غيرنظامي
حمايت ها ناظر بر «افرادى است كه در درگيرى مسلحانه غيربين المللى شركت ندارند». اين 
ــامل غيرنظاميان مى گردد بلكه  ــه، لحظه به لحظه بوده و نه تنها ش ــركت در مخاصم عدم ش
رزمندگانى را نيز كه به دليل زخمى شدن يا هر دليل ديگرى سالح خود را زمين گذاشنه اند 

يا قادر به ادامه درگيرى نيستند و همچنين افراد خارج از كارزار در بر مى گيرد.
ــرط مارتنس و ماده 3 مشترك،1 به خوبى  ــى از ش پروتكل دوم ضمن ارتقاى حمايت هاى ناش
ــه»  در مخاصمات پيوند برقرار  ــاركت قبلى و اولي ــاركت از ابتدا» و «قطع مش بين «عدم مش
ــتحقاق بهره مندى از حقوق يكسان تلقى مى نمايد. طبق تعريف  نموده، هر دو را متضمن اس
كميته بين المللى صليب سرخ، غيرنظاميان در رويكرد سلبى پروتكل اول، كسانى هستند كه 

عضو نيروهاى مسلح نباشند يا جزء افراد خارج از كارزار باشند.
بر اساس بند 2 ماده 13 پروتكل دوم، جمعيت و افراد غيرنظامى نبايد مورد حمله قرار گيرند. 
ــاركت مستقيم داشته باشند، حق بهره مندى از حمايت  اما اگر غيرنظاميان در مخاصمات مش
هاى ناشى از غيرنظاميان را از دست مى دهند و ممكن است در دسته مرتكبان جنايات جنگى 
ــتقيم» هر اقدام جنگى است كه بر اساس ماهيت يا  ــاركت «مس نيز قرار گيرند. منظور از مش
ــمن  ــلح دش ــت به ايراد صدمه عينى بر نيروها و تجهيزات نيروهاى مس هدف آن  محتمل اس

منجر گردد. 2
ــلح (از هر درجه) تحت فرماندهى نظامى هر  پس مرتكب يعنى افرادى متعلق به نيروهاى مس
ــى يا كارگزاران يا افراد داراى  ــك از طرفهاى متخاصم يا افرادى كه به عنوان مقامات عموم ي
ــئوليت يا انتظار حمايت يا انجام تالش  ــمت عمومى يا نماينده دوفاكتو حكومت، داراى مس س
ــب، غيرنظاميان در  ــان اين اقدامات مرتك ــت كه قرباني ــاى جنگى بوده اند. 3 مهم اين  اس ه

گسترده ترين مفهوم آن باشند.
1- مارك فريمن، «حقوق بشر و بشردوستانه در درگيريهاى مسلحانه غيربين المللى»، حقوق بين الملل معاصر، تهران، خرسندى، 

87، ص 462.
2- بند 279.
3- بند 280.
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تعييـن گسـتره صالحيـت مكانى: رفع خألهـاى ماده 3 مشـترك و 
پروتكل دوم

ــترك و نه پروتكل، گستره مكانى اقدامات ممنوعه اى را كه به دليل ارتكاب  نه در ماده 3 مش
ــده  ــخص نش در طول درگيرى غيربين المللى، ماهيت كيفرى و جنايت كارانه مى يابند، مش
است. اما دادگاه با درنظر گرفتن محدوده مكانى ناظر بر مفهوم درگيرى غير بين المللى، آن را 
قلمرو دولتى معرفى مى كند كه مخاصمات در آن در حال انجام بوده است. در واقع، محورهاى 
ــترك و پروتكل دوم بايد در اين قلمرو ارتكاب  ــى جنايت جنگى مبتنى بر ماده 3 مش موضوع
ــرو دولتى را كه در آن  ــرو فراتر نمى رود بلكه همه قلم ــند. پس نه تنها از اين قلم ــه باش يافت

درگيرى صورت گرفته، در بر مى گيرد و صرفاً به جبهه و خطوط مقدم محدود نمى گردد. 1
ــنامه دادگاه، قطعنامه 955 شوراى امنيت در مورد تصويب  ــايت ذكر است كه فارغ از اساس ش
ــرار داده و در كنار  ــتره اى فراتر از قلمرو رواندا را مدنظر ق ــن دادگاه، صراحتاً گس ــيس اي تاس
ــى از اول ژانويه 1994 تا 31  ــات بين الملل ــن دادگاه يعنى ارتكاب جناي ــت زمانى اي صالحي
ــل  ــرو رواندا و تعقيب اتباع رواندا كه مرتكب ارتكاب نس ــر «ارتكاب در قلم ــامبر 1994، ب دس
ــيب و ديگر تخلفات از اين دست در كشورهاى همسايه مى باشند» تاكيد ورزيده است. 2  كش
ــت توسط اتباع رواندا در فاصله زمانى مذكور  ــتره مكانى اقداماتى كه ممكن اس از اين رو، گس
ــرزمينى رواندا  ــند، محدود به صرف قلمرو س ــام و قابل تطبيق بر جنايات بين المللى باش انج

نبوده است. از اين جهت، راى شعبه بدوى قابل تامل به نظر مى رسد.

جديت نقض
گفتنى است كه صرف نقض ماده 3 مشترك يا پروتكل دوم، جنايت تلقى نمى گردد3 بلكه اين 
تخلفات بايد «جدى» باشند. دادگاه در پرتو راى آكايسو كه مبتنى بر تصميم شعبه استيناف 
در قضيه تاديج است، نقض جدى را «نقض يك قاعده حامى ارزشهاى مهمى مى داند كه بايد 

آثار و پيامدهاى اساسى براى قربانى به دنبال داشته باشد».4
نظر به اينكه در ماده 4 اساسنامه، فهرستى از تخلفات جدى آمده است و اين فهرست از ماده 
3 مشترك و پروتكل دوم با عنوان «تضمين هاى اساسى به عنوان حداقل حمايت بشردوستانه 

1- بندهاى 283 و 284.
2- نك به: دكتر حسين ميرمحمد صادقى، «نسل كشى و خشونت جنسى در رواندا»، در: حقوق جزاى بين الملل، تهران، ميزان، 

77، ص 173 و ص 176.
3  Jongsok Oh, “The Prosecutor’s Dilemma- Strengths and Flaws of the Genocide Convention”, 

Murdoch University Electronic Journal of Law, Volume 10, Number 3 (September 2003), para. 3.

4- بند 286.
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ــامل تخلفات جدى از تضمين هاى  ــت ش ــت، اين فهرس ــده اس از قربانيان جنگ» اقتباس ش
ــناخته شده اند و تخلفات از اين  ــتند كه داراى ماهيت عرفى ش ــتانه اى هس بنيادين بشردوس
ضمانت هاى بنيادين، را ماهيتاً بايد «جدى» تلقى نمود. 1 در هر حال، وصف جنايت و ماهيت 
ــريت و جنايات جنگى، قاعده آمره حقوق بين الملل  ــيد همانند جنايت عليه بش كيفرى ژنوس

محسوب مى گردد.2        

3- تفكيك ژنوسيد از جنايت قلع و قمع
به طور كلى، ممكن است جنايات عليه بشريت، جنايات جنگى و همچنين ژنوسيد، به صورت 
ــا نه تنها از جهت  ــل، تفكيك اين جرائم و مصاديق آنه ــوند. به همين دلي ــان محقق ش همزم
ــز بخش هائى از آراى محاكم كيفرى را به  ــده بلكه در عمل ني نظرى در برخى منابع بحث ش
ــما نيز بنا به استدالل متهم مبنى بر قابل جمع نبودن  ــت. در راى موس خود اخصتص داده اس
ــان بودن وقايع و عناصر مادى منتهى به احراز آن  ــيد به دليل يكس جنايت قلع و قمع و ژنوس
دو، اين مساله مورد بحث و بررسى قرار گرفت. با اين حال، روشن است كه تفكيك قلع و قمع 
ــيد و جنايات عليه بشريت به ويژه با تكيه بر «قصد خاص»  ــيد، به كليت تفاوت ژنوس از ژنوس

مربوط مى گردد.
ــو، آستانه اى باالتر از جنايات  ــيد از يك س به تعبير ديگر، قصد خاص الزم براى ارتكاب ژنوس
عليه بشريت محسوب مى گردد در حالى كه وجود حمله گسترده و سيستماتيك عليه جمعيت 
غيرنظامى، شرطى است كه در مورد ژنوسيد ضرورى محسوب نمى شود: ژنوسيد دليلي براي 
وجود داشتن قصد بر نابودي تمام يا بخشي از يك گروه ملي، مذهبي، قومي يا نژادي را مقرر 
مي كند3 كه اين دليل براي اثبات جرم قلع و قمع به عنوان يك جرم عليه بشريت الزام نشده 
ــتلزم ارائه اين دليل است كه جرم به  ــريت، مس ــت. قلع و قمع به عنوان يك جرم عليه بش اس
عنوان بخشي از يك حمله گسترده و سيستماتيك عليه يك جمعيت غيرنظامي ارتكاب يافته 

1- بند 287.
2- Ian Brownlie, Principles of International Law (5th ed., 1998) 517; See especially Prosecutor v 

Rutaganda (Case No. ICTR 96-3-T) Judgment and Sentence, December 6, 1999, 451; Prosecutor v 

Servashago (Case No. ICTR-98-39-5) Sentence, February 2, 1999, 15; Rocco P Cervoni, ‘Beating 

plowshares into swords- reconciling the sovereign right to self determination with individual human 

rights through an international criminal court’ (1997) 12 St. John’s Journal of Legal Commentary 
477, 529; But see Nehal Bhuta, ‘Justice without borders? Prosecuting General Pinochet’ (1999) 23 

Melbourne University Law Review 499, 523.

ــه آن را «گريزگاهى آسان براى فرار »  ــور كاسس ــت. به همين دليل، پروفس ــانى قبال احزا نيس 3- اين قصد خاص، عنصرى به آس
دولتها و افراد از مسئوليت ارتكاب كشتارجمعى شمرده است. نك به: آنتونيو كاسسه، «جامعه بين المللى و كشتارجمعى»، ترجمه 

دكتر محمدعلى اردبيلى، مجله تحقيقات حقوقى، شماره 11، بهار-تابستان 1371، ص 223.
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باشد، دليلي كه در مورد ژنوسيد مقرر نشده است. 
ــى  ــالوي در پروندسيليبيس ــعبه تجديد نظر ديوان كيفري يوگس در زمينه اتهامات جمعي، ش
ــت كه قبل از ارائه همه  ــده اس ــمرده ش اعالم كرد: اتهام جمعي در پرتو اين واقعيت مجاز ش
مدارك، تعيين قطعيتي كه اتهامات عليه يك متهم تأييد شود، امكانپذير نيست. شعبه بدوي 
ــت كه ارزيابي اتهامات  بهتر مي تواند اين موازنه را برقرار نمايد، بعد از ارائه مدارك طرفين اس
ــالوه اتهام جمعي رويه معمول  ــود. به ع ــاس كفايت اين مدارك انجام ش مي تواند بهتر بر اس

ديوان و ديوان بين المللي كيفري رواندا را نشان مي دهد.1
شعبه تجديد نظر اعالم كرد كه رأي شعبه بدوى در مورد اتهامات جمعي، منعكس كننده يك 
اصل كلي است كه به طور يكسان براي ديوان بين المللي رواندا نيز قابل اعمال است.در نتيجه 

شعبه تجديدنظر تأييد مي كند كه تجميع اتهام به طور كلي پذيرفته شده است. 

بند سوم: برايندهاى حقوقى بين المللى راى موسما
راى موسما از برخى جهات با پاسخ دادن به ابهاماتى كه حقوق بين الملل كيفرى دارد، ضمن 
برقرارى ارتباط با رويه هاى موجود در دادگاه رواندا و همچنين آراى دادگاه يوگسالوى سابق 
و همچنين درنظر گرفتن تحول اين حقوق در پرتو اساسنامه دادگاه بين المللى كيفرى، نكاتى 
ــوند،  ــما مربوط مى ش ــته كه در اين بند به مهمترين آنها تا حدى كه به راى موس را ابراز داش

اشاره مى گردد.

1- تجميـع اتهـام ارتـكاب جنايـات بيـن المللـى به منظـور تجميع 
مجازات ها

تجميع اتهامات در حقوق داخلى نيز مختص به موارد تعدد جرم است. تعدد جرم در مواردى 
كه وقايع و عناصر مادى جرم، از نظر قانون حاكم بر دعوى، به گونه اى هستند كه همزمان مى 
توانند بر دو يا چند جرم تطبيق يابند، موضوعيت مى يابند و نظر به اينكه محكوميت متهم در 
ــود، تدقيق در رابطه با آن از  اين موارد، موجب مى گردد بيش از يك مجازات بر وى اعمال ش
اهميت زيادى برخوردار خواهد بود. شايان ذكر است كه در هنگام وقوع درگيريهاى مسلحانه، 
ــت  اغلب افراد مرتكب بيش از يك جنايت (تعدد مادى) مى گردند. از طرف ديگر، ممكن اس
ــد و مثًال جنايات  ــل واحد از نظر قانون حاكم بر دعوى، داراى عناوين مجرمانه متعدد باش عم

1- Celebici Appeal Judgement, para. 400
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ــترده يا سازمان يافته،  ــرايط ديگرى نظير حمله گس ــدن ش جنگى ارتكابى در صورت جمع ش

جنايت عليه بشريت نيز تلقى گردند.
ــه مختلف) و معنوى (ارتكاب  ــورت مادى (ارتكاب بيش از يك عمل مجرمان ــدد جرم به ص تع
ــت  ــت. در موارد تعدد مادى، طبيعى اس عمل واحد داراى عناوين متعدد مجرمانه) ممكن اس
كه مرتكب بابت هر يك از اعمال مجرمانه خود، مجازات مجزا را متحمل مى گردد. اما مشكل 
ــت. دو حالت پيچيده از تعدد معنوى وجود دارد: «حالت اول وقتى  در موارد تعدد معنوى اس
ــت. حالت  ــت كه عمل واحد ارتكابى از يك بُعد جرم خاص و از زوايه ديگر، جرمى دوم اس اس
ــف را ايجاد مى كند كه يكى در واقع در دل  ــت كه عمل واحد دو مجرم مختل ــى اس دوم، زمان
ــت اول، جمع دو اتهام و تحمل دو محكوميت  ــورها در حال ديگرى قرار مى گيرد».1 رويه كش
است در حالى كه در حالت دوم جرم كوچكتر در دل جرم بزرگتر استحاله شده و مرتكب تنها 
ــود. 2 اما رويه محاكم كيفرى بين المللى در اين رابطه،  به ارتكاب جرم بزرگتر محكوم مى ش

بكارگيرى روش تجميع اتهامات در هر دو حالت فوق است.

تجميع اتهامات در تعدد معنوى
ــى در آراى ديوان  ــات يا تعدد جرم اتهام ــرى، قاعده تجميع اتهام ــوق بين الملل كيف در حق
ــاس راى آكايسو، اعمال اين اصل در مواردى  ــت. بر اس نورمبرگ مورد پذيرش قرار گرفته اس
خواهد بود كه جرائم داراى عناصر متفاوتى باشند؛ يا مقررات ناظر بر جرائم، در دفاع از منافعى 

متفاوت ايجاد شده باشند؛ 
ــد يا يك  ــى كوچكتر از جرمى  ديگر باش با اين حال، در صورتى كه يكى ازجرائم اتهامى، بخش
جرم فرد را به مسئوليت مبتنى بر معاون متهم كند و جرم ديگر به مسئوليت مبتنى بر مباشر، 

نمى توان وقايع يكسان را به عنوان عناصر احراز ارتكاب دو جرم بكار برد.

تفكيك بين تعدد مادى و معنوى
ــم مطلق، هر دو جزء از فعل واحد، به عنوان فعلى مجزا تلقى و جرمى جداگانه نيز به  در جرائ
ــاب مى آيند. اما در جرائم مقيد، ممكن است فعل اوليه مقدمه فعل دوم تلقى و در واقع،  حس
ــوند و در نتيجه تعدد منتفى مى گردد.  ــوب ش هر دو يك فعل (جزء اوليه و جزء ثانويه) محس

1- ميرمحمد صادقى، دادگاه كيفرى بين المللى، پيشين، صص 151-152.
2- همان، ص 152.
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الواحد اليصدر اال واحد.
راى شعبه دوم محاكمه در قضيه كائيشما و روزيندانا، اعمال اصل تجميع اتهامات را رد كرد و 
ضمن برابر انگارى دو شاخص فوق، اعمال آن را از نظر حقوقى امرى نامناسب برشمرد. شعبه، 
وحدت عمل را كه متكى به عنصر مادى است، با عنصر معنوى پيوند زد و تفاوت عناصر مادى 
الزم براى ارتكاب جنايات نسل كشى، عليه بشريت و جنايت جنگى را دليلى بر نادرست بودن 
استخراج سه اتهام مجزا از درون فعلى واحد تلقى كرد. ضمن اينكه تفاوت در منافع اجتماعى 
جرم انگارى نيز امرى غيرقابل قبول انگاشته شده، منافع ناشى از جنايت انگارى هر يك از سه 

(چهار) 1 دسته از جنايات بين المللى امرى يكسان و برابر تلقى گرديده است.
شعبه بدوى، بر پايه آراى متفاوت از راى شعبه دوم محاكمه و با بازگشت به وضعيت رويه قبل 
ــتان و به منظور درج در كيفرخواست  ــط دادس از آن، عمل نمود و تجميع اتهامات را هم توس
ــدد را مبنائى براى تجميع اتهامات و حتى  ــد قرار داد و هم در راى خود نيز اين تع ــورد تايي م

تجميع مجازات ها بر مبناى تعدد مادى به حساب آورد. 2

رويكرد راى موسما در مورد تعدد اتهامات
ــعبه بدوي در يافته هاي خود در مورد تقصير ژنوسيد وي طبق  ــما اظهار مي دارد كه ش موس
ــنامه (فقره 1) و قلع و قمع ذيل بند ب ماده 3 (فقره 5)  بند الف، پاراگراف 3 از ماده 2 اساس
ــتباه كرده است. وي از شعبه تجديدنظر درخواست مي كند تا  ــابه اش بر مبناي يافته هاي مش
از اتهام مربوط به قلع و قمع چشم پوشي نمايد. وى در خالصه درخواست خود، به راى شعبه 
در قضيه پرونده آكايسو استناد كرد كه طي آن شعبه بدوي استدالل كرده بود؛ محكوم كردن 
متهم به دو جرم در ارتباط با مجموعه وقايع مشابه در شرايط ذيل قابل قبول است: 1) جايي 
ــه جرائم از منافع  ــند؛ يا 2) جايي كه مقررات مربوط ب ــم داراي عناصر متفاوتي باش ــه جرائ ك
ــه ثبت محكوميت براي هر دو جرم كامًال به  ــي حمايت به عمل مي آورند؛ 3) جايي ك متفاوت

منظور توصيف آن چيزي كه متهم انجام داده است، ضروري است.3
ــز، قصد خاص، حمله  ــن جرائم، مانند قتل، قصد تبعيض آمي ــي عناصر متعدد اي بعد از بررس
ــتدالل مي كند كه اگرچه اين دو  ــترده و جمعيت غيرنظامي، موسما اس ــتماتيك و گس سيس

1- منظور از جنات چهارم، جنايت تجاوز است كه خاص اساسنامه دادگاه بين المللى كيفرى بوده و در مورد دادگاه رواندا مصداق 
ندارد.

2- بند 299.
3-Akayesu Judgement, para. 468.
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ــع و قمع در اين پرونده، در  ــند، اما همه عناصرقل ــته باش جرم مي توانند عناصر متفاوتي داش
ــد كه منافع اجتماعي حمايت  ــيد قرار مي گيرند.1 وي مي افزاي ــل چارچوب تعريف ژنوس داخ
شده، متفاوت نيستند به اين دليل كه جمعيت غيرنظامي مورد حمايت طبق ماده 3 در داخل 
جمعيت كلي مورد حمايت ذيل ماده 2 قرار دارند.2وي همچنين اظهار مي دارد كه وارد كردن 
ــرايط  ــتاى توصيف كامل اقدامات متهم، ضرورت ندارد.3 و ش يك حكم براي دو جرم در راس
عيني پرونده چنان است كه عناصر مورد نياز براي اثبات ژنوسيد و قلع و قمع شبيه هم هستند 
ــواهد مشابه براي اثبات هر دو اتهام مورد استفاده قرار گرفته است.4 موسما  و اين مدارك و ش

استدالل مي كند كه حكم تنها بايد براي جنايت ژنوسيد صادر شود. 
ــدوى صادره كه محكوميت هاى متعددى را براى وى مقرر نموده  ــه واقع، متهم بعد از راى ب ب
ــت، در مرحله تجديدنظر اتهام نسل كشى را پذيرا شده و تالش كرده دادگاه تجديدنظر را  اس

قانع كند كه تنها محكوميت به جنايت نسل كشى براى وى كافى است.
ــي كند كه وقتي همه الزامات  ــكيچ كه اين اصل را وضع م ــه عقيده وي، رأي دادگاه كوپراس ب
ــده اند، يك حكم در مورد  حقوقي براي يك جرم كمتر در ارتكاب يك جرم جدي تر جمع ش
جرم جدي تر به طور كامل مجرمانه بودن همه رفتارها را تحت پوشش خود قرار مي دهد.5در 
ــرايط  ــلم فرض مي كند كه اين امر در ش ــابه، مس ارتباط با تجميع اتهام بر مبناي اعمال مش

خاص متناسب است.6
ــت تجديدنظر، موسما دوباره استدالل دادگاه را در رأي كوپراسكيچ   در طول استماع درخواس
ــده در  ــكام چندگانه مورد تأكيد قرار داد.7 وي تكرار كرد كه معيار اعمال ش ــاط با اح در ارتب
ــده توسط شعبه بدوي در رأي  ــعبه صحيح بود و معيار اضافي تنظيم ش اين پرونده – رأي ش
ــو- ضرورت وارد كردن احكام براي جرائم مشابه به منظورتوصيف كامل اعمال ارتكابي  آكايس
ــتر يك كاركرد توضيحي و تبييني دارد.8  ــتقل نيست بلكه در عوض بيش متهم، يك الزام مس
در ارتباط با تجميع اتهامات، وي مدعي شد كه دادستان اين امر را به عنوان يك آلترناتيو در 

1-Appellant’s Brief, paras. 481 to 487

2-Ibid., at para. 487

3- Ibid.
4-Ibid.
5-Ibid., at para. 494

6-Appellant’s Brief, para. 496.  He further states that “[t]he Prosecutor does not know in advance exactly 

how the evidence will come out at trial, and it may be acceptable to plead two different offences to cover 

different possibilities.”

7-  T(A), 28 May 2001, p. 123.

8- Ibid., p. 123 and 124.
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ــتند و حمايت از ارزشهاي حقوق  ــابه هس نظر بگيرد هنگامي كه جرائم قوياً داراي عناصر مش
بشردوستانه مشابه در ميان باشد.1

ــت تجديدنظر خود اظهار مي دارد كه اين موضوع نبايد به طور  به طور كلي متهم در درخواس
انتزاعي و جدا از ديگر مسائل مورد بررسي قرار بگيرد بلكه بايستي در چارچوب پرونده حاضر 
به طور مجموع مالحظه شود 2و در اين چارچوب جنايت قلع و قمع در همان جنايت ژنوسيد 
ــت.3 وي همچنين اضافه مي كند كه وقتي دادگاه به كشف جرم يك متهم بر  ــده اس جذب ش
ــر يافته قضائي بعد از آن در  ــت يافت، ه ــاي اتهام مربوط به مجموعه خاصي از وقايع دس مبن
ارتباط با جرم مبتني بر همين وقايع مشابه اصل منع مجازات مجدد را نقض مي كند اگر اتهام 
متوالي قوياً عناصر مشابه را پوشش دهد و از همان ارزش ها حمايت به عمل آورد.4وي اظهار 
ــى اعمال نمي  ــن اصل تنها در ارتباط با تعقيبات متوالي و در قالب دو دادرس ــي دارد كه اي م
شود. اما دادستان ديدگاه خود را در نفى استدالل هاى تحديدنظر خواه و قابل جمع بودن دو 

اتهام ژنوسيد و قلع و قمع ارائه كرد.
در جوابيه مختصر دادستان، اظهار شده است كه يك متهم مي تواند متهم و محكوم به ارتكاب 
ــنامه و نيز بند ب ماده 3 در ارتباط با قلع  ــيد ذيل بند الف پاراگراف 3 ماده 2 اساس جرم ژنوس
و قمع نسل شود. درست بر مبناي همان رفتارهاي مشابه. وي موضوع را در چارچوب ديدگاه 
هاي ملي و رويه اين ديوان و نيز ديوان كيفري يوگسالوي مورد بحث قرار مي دهد و اظهار مي 
دارد كه جرم ژنوسيد با قتل و جرم (قلع و قمع) پاكسازى نژادى مشابه هم نيستند.5دادستان 
استدالل مي كند كه قانون ايراد اتهام به متهم و محكوميت ارتكاب اين جرائم را با رفتار مشابه 

اجازه مي دهد.6
ــتماع درخواست تجديدنظر دادستان اظهار داشت كه برخي از بخش هاي جوابيه  در طول اس
وي بعد از صدور رأي تجديدنظر سيليبيسى ديگر زايد به نظر مي رسد.7 وي استدالل مي كند 
كه راهنمايي هاي ارائه شده توسط شعبه تجديدنظر ديوان كيفري يوگسالوي، بايد توسط اين 

1-Ibid., p. 125.

2- Ibid., p. 126.

3- Ibid.

4- Ibid., p. 127.

5- Prosecution’s Response, para. 7. 119.

6-Ibid., at para. 7. 121.

7- The Celebici Appeal Judgement was rendered on 20 February 2001.  The Prosecution stated that other 

sections of its Respondent’s Brief-namely, the introduction, the practice of this Tribunal, the different 

societal interests protected, and the conclusion-are still relevant.  T(A), p. 211.
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ــت كه  ــتان اظهار داش ديوان هم مورد پذيرش قرار بگيرد.1 در ارتباط با اتهامات جمعي، دادس
موسما در درخواست خود اين رويه را پذيرفته است و بنابراين موضع وي با ديدگاه تنظيم شده 
توسط شعبه تجديدنظر ديوان كيفري يوگسالوي همخواني دارد.2 لذا به نظر دادستاني مسئله 
ــعبه تجديدنظر  ــت ش ــت.3 و مي افزايد كه ممكن اس اتهامات جمعي، موضوع اين پرونده نيس
ــد در اين پرونده يك اعالميه كلي در مورد موضوع صادر كند كه... در رويه  ــته باش تمايل داش

ديوان كيفري رواندا اتهامات جمعي بايستي به طور كلي اجازه داده شود.4
نكته، فقدان وحدت رويه در دادگاههاى كيفرى بين المللى راجع به قابل جمع بودن يا نبودن 
ــوده كه «رأي دادگاه در  ــز به صراحت بر اين امر اذعان نم ــتان ني ــت. دادس اين دو جنايت اس
ــت اما اين رأي تنها تصميمي بودكه امكان احكام چندگانه را براي  ــو شده اس روزينداناآكايس
ــل رد مي كرد».5 به واقع، نگرش اقليتى در اين راى اعمال شده اما  ــيد و قلع و قمع نس ژنوس
ــري رواندا، يعني  ــه اند. در 5 پرونده ديوان كيف ــب، عكس آن راى را در پيش گرفت ــه غال روي
ــما، روتاگاندا، آكايسو، كامباندا و سروشاگو احكام چندگانه براي هر دو اين جرم ها اجازه  موس

داده شده است.6 

اسـتدراك: 1- مـالك بودن تجميع بر اسـاس معيـار تفكيك عناصر 
مادى و معنوى 

ــر مادى و معنوى  ــت، تكيه بر تفاوت عناص ــتن اين دو جناي ــابه ندانس مهمترين نكته در مش
ــت. دادستانى نيز در رد درخواست تجديدنظر خواه بر همين امر متمركز شد. به عقيده  آنهاس
ــري وجود ندارد. عنصر  ــادي عناصرى در هر جرم وجود دارند كه در ديگ ــتان، از نظر م دادس
مجزاي ژنوسيد كه ايستي اثبات شود، قصد بر نابودي تمام يا بخشي از گروه هدف است.7اين 
ــت.8 اما عنصر  ــريت نيس ــل به عنوان جرم عليه بش عنصر همان عنصر جرم در قلع و قمع نس
ــود، عملي است كه  ــتي اثبات ش ــريت كه بايس مجزاي قلع و قمع به عنوان يك جرم عليه بش

1- T(A), p.209.

2- Ibid., p.211.

3- Ibid., p.212.

4-Ibid.

5- Ibid.

6- Ibid., p.213.

7-Ibid., p.221.

8- Ibid.
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بخشي از يك حمله گسترده و سيستماتيك عليه يك جمعيت غيرنظامي را تشكيل مي دهد.1 
ــت.2پس از آن دادستاني  ــده اس ــيد يا جرائم جنگي مقرر نش اين عنصر براي تحقق جرم ژنوس
اظهار داشت كه قلع و قمع نسل به عنوان مصداقى از جرم عليه بشريت، مستلزم تأييد عنصر 
ــتار گسترده مي  ــده است كه همان كش ــيد مقرر نش ــت كه در جرم ژنوس مجزاي ديگري اس

باشد.3
ــتت دادگاه،  ــتانى براى خاتمه دادن به هرگونه بحث و جدل در مورد رويه قضائى متش دادس
ــتيناف، از شعبه خواست در مورد يك موضوع كلي تر يعني آيا  طى جوابيه خود در مرحله اس
ــتند يا خير، نظريه خود  ــنامه معموال مجاز هس احكام چندگانه ذيل هر كدام از مقررات اساس

را اعالم كند.4

2- باز بودن سيستم ادله كيفرى دادگاه
ــتم ادله قانونى قرار دارد- و  ــتم ادله نامحدود –كه در برابر سيس ــتان به پيروى از سيس دادس
گسترش اين سيستم در محاكم بين المللى، براى اثبات اتهامات مندرج در كيفرخواست، كليه 
ــتناد قرار داده و حتى در اين رابطه به دليل بازداشت  ــفاهى و مكتوب الزم را مورد اس منابع ش
ــور و دسترسى به اين  ــوئيس و انجام تحقيقات مقدماتى در محاكم اين كش قبلى متهم در س
ــتناد قرار داده و بازجوئى هاى امضا شده توسط وى را در  ــناد، اسناد مذكور را نيز مورد اس اس

هنگام دادرسى نيز يادآور شده است. 5
ــتناد قرار گرفته، يكى  ــى ها در راى نيز مورد اس نظر به اينكه نتايج همين تحقيقات و بازپرس
از محورهاى استيناف موسما را تشكيل داده است. در اين رابطه، شعبه استيناف در بند 104 
ــاله به ويژه ميزان اعتبار حقوقى شهادت شهود حاضر در  ــى اين مس به بعد راى خود به بررس
ــوئيس را مدنظر قرار داده است. اين شعبه اعتراض متهم را رد كرد و  ــى هاى دادگاه س بازپرس

نظر شعبه بدوى را مورد تاييد قرار داد.6

1- Ibid. The Prosecution noted: “By contrast, the category of crimes against humanity … does not focus 

on the rights of groups to exist. It focuses on a broad spectrum of inhumane acts, but they need to be 

directed at any civilian population on a widespread and systematic basis,” Ibid.

2- Ibid., p.222.

3-Ibid

4- Ibid., p.224.
5- بند 337.

6- بندهاى 106 و 109.
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3- معيارهاى دادرسى منصفانه و حق بر محاكمه عادالنه
ــده براى صحت راى دادگاه، مبتنى بر اجزائى  ــى عادالنه به عنوان وضعيتى شناخته ش دادرس
ــض راى در كليت آن به ويژه محكوميت  ــت كه عدم رعايت آنها، مى تواند مبنائى براى نق اس
ــردازش دامنه اين حق و معيارهاى تضمين آن، از جدى ترين بخش هاى  ــاى متهم گردد. پ ه
راى بدوى و استيناف در قضيه موسما است. گفتنى است كه به دليل تاخيرهاى مكرر و بهانه 
ــه دادگاه و ممانعت از تفهيم اتهام،  ــتين جلس حويانه وكيل مدافع متهم و عدم حضور در نخس
ــور را از حضور منع نمود و تعيين وكيل جايگزين را مدنظر قرار داد.  ــاً دادگاه وكيل مذك نهايت
ــاله نقش وكالى دادگسترى ذر تسهيل يا مانع تراشى در فرايند دادگسترى بين المللى و  مس
عدالت كيفرى نيز از جمله نكاتى است كه در پرتو اين راى به روى محافل حقوقى و حرفه اى 

گشوده شده است. نهايتاً رويكرد دادگاه اين بوده كه 
آنگونه كه متهم در درخواست استيناف خود آورده است، دادرسى عادالنه متضمن اجزاى زير 
است: رعايت حق متهم در اطالع فورى و تفصيلى از ماهيت اتهامات، داشتن زمان كافى براى 
دفاع از خود در برابر اتهامات مطروحه، و حق محاكمه بدون تاخير يا تسريع به تعيين تكليف 
متهمى است كه در بازداشت به سر مى برد». ضمن اينكه رسيدگى سريع، نه تنها تعيين زمان 
بندى هاى سريع براى تشكيل جلسات دادگاه بلكه طى سريع تشريفات راجع به احضار شهود 

و ارائه ديگر اسناد است.
ــتيناف از راى بدوى را اين استدالل كلي را  ــت متهم به منظور اس عمده ترين مبناى درخواس
تشكيل مي داد كه شعبه بدوي در تضمين حق متهم بر محاكمه عادالنه قصور ورزيده است.1 
ــتند و متكى به نقض حقوق  ــت تجديدنظر وى اساساً مس ــت كه درخواس ــما اظهار داش موس
ــده عليه  ــروح از ماهيت اتهامات طرح ش ــدن فوري و مش بنيادين متهم يعني حق بر مطلع ش
ــتن زمان كافي براي آمادگي جهت دفاع از خود و در نهايت حق بر محاكمه  وي، حق بر داش

بدون تأخير بوده است.2

الف- مساله اطالع به هنگام از شهود 
ــهادت شهود عليه متهم، از جمله محورهائى است كه بر اساس  اطالع ديرهنگام از محتواى ش
ــيده، هرچند اطالق اين معيار در دارسى ها و  ــما، ناقض دادرسى عادالنه به نظر رس راى موس
بازپرسى هاى راجع به قضيه موسما، از سوى دادگاه استيناف مورد پذيرش قرار نگرفته است. 

1- T (A) , 28 May 2001, pp.111 and 112

2- Ibid , pp.112, 113, para. 331. 
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در اين قضيه، تجديدنظرخواه در كل اظهار داشت كه حق متهم بر محاكمه عادالنه به خصوص 
حق داشتن زمان و تسهيالت مناسب براي آماده كردن دفاع خود با قصور دادستان در اجراي 
ــهود براي دفاع در فرصت زمان كافي  ــت ش ــاي مطالب و اطالع از ليس مقررات مربوط به افش
تضييع شده است.1 عدم ارائه فهرست اوليه شهود توسط دادستان، افزودن شهود ديگر، تاخير 

60 روزه در اعالم محتواى شهادت يك شاهد و ... از جمله داليل استنادى وى بوده است.
ــتن زمان  ــعبه بدوي اظهار مي دارد كه حق وي براي در اختيار داش بنابراين متهم در نزد ش
مناسب براي دفاع و تهيه دفاعيه كه در بند ب پاراگراف 4 ماده 20 اساسنامه مقرر شده، نقض 

شده است.2 به عقيده موسما، حقوق وي: 
(...) در نتيجه تأخير ديرهنگام از شهود لطمه ديده است. مقررات آئين دادرسي براي محاكمه 
ــد را  ــد تا موضوعاتي كه مي تواند به نفع مدارك دفاع وي باش ــان و فرصت را مي ده ــن زم اي
ــد. كاهش دوره زمااني اطالع مانع از فرصت زماني معقول براي بررسي  ــته باش در اختيار داش

ادعاهاي درج شده در كيفرخواست مي شود.3
ــان مي كند كه فرد  ــعبه تجديدنظر خاطر نش ــتيناف، چنين بوده است: «ش ــخ شعبه اس پاس
ــرده و ماهيت  ــدوي طرح نك ــعبه ب ــر اين موضوع را در نرد ش ــده تجديدنظ ــت كنن درخواس
ــت را با اين ادعا مورد چالش قرار مي دهد كه حق وي براي محاكمه بدون تأخير  كيفرخواس
ــت.4 در هيچ زماني موضوع زمان  ــده اس ــنامه نقض ش طبق بند ج پاراگراف 4 ماده 20 اساس

1- Para. 337.

ــت تجديدنظر متهم، دعاوي ذيل را مطرح مي كند:  (..) دليل بر اين قانون كه به دفاع و ديوان اجازه  2-  در واقع دراين درخواس
ــده كه مربوط به حمايت از شهود  ــود.اين موضوع در بند ج ماده 69 آورده ش ــتان پرونده اخطار كافي داده ش مي دهد كه به دادس
است(...). اين موضوع كامال با اصل تشكيل ديوان مطابقت دارد و مواد 19 و 20 اساسنامه كه در ارتباط با حق بر دادرسي عادالنه 
ــب و امكانات  ــت. به خصوص بند ب پاراگراف 4 ماده 20 كه اظهار مي دارد: به عنوان تضمين حداقلي متخم بايد از زمان مناس اس
كافي براي آماده كردن دفاعيه خود برخوردار باشد. اظهار شده كه زمان مناسب و و امكانات شامل اطالع كافي از شهود دادستاني 
ــي هايي را انجام دهد.صرفنظر از قضاوت هاي قبلي با اخطار ديرهنگام  ــود. كفايت اخطار به دفاع اجازه مي دهد تا بررس هم مي ش
ــهود، عدالت نبايد تنها اجرا شود بلكه بايد انجام آن هم مدنظر قرار بگيرد. عدالت انجام نمي شود اگر دادستان  ــتان درباره ش دادس
ــد تا شاهدان جديدي را در طول دادرسي اضافه كند بدون اين كه در نظر بگيرد اين امر چه تأثيري مي تواند بر  ــته باش اجازه داش

دفاع داشته باشد. 
3-Appellant’s Brief in Reply, para.26

4- واكنش موسما به اقدام دادستام به شرح زير صورت گرفت:... دفاعيه استدالل كرده است كه شعبه بدوي رفتار دادستان  شعبه 
عليه متهم را با در نظ ر گرفتن منافع عدالت و محدوديت زماني كه دادگاه مي تواند مورد استفاده قرار دهد، تضمين كرده است.
(...) صرفنظر از اين تالش ها كه توسط وكيل مدافع و نيز شعبه بدوي براي تسريع در فرايند محاكمه با حداقل تأخير و به صورت 
ــتان تالش كرده است تا همه شهود اضافي را فرابخواند و از دادگاه وقت بيشتري  ــت، دادس غيرمتقاعد كننده اي صورت گرفته اس
ــب براي دفاع باشد و دادگاه را در موضوعي بيندازد كه  مرتبط با كيفرخواست  ــت كه مي تواند در واكنش به زمان مناس گرفته اس
عليه متهم نيست. اظهارات مطرح در دفاعيه در 3 مي 1999 موثر نخواهد بود اما با تأخير زمان اين احتمال وجود خواهد داشت. 
دفاعيه براي تاريخ 3 مي آماده شده بود تا متهم فراخوانده شود و شهود در هفته هاي آخر در دسترس باشند. اين ترتيبات در هر 
مرحله پيشرفته اي قرار دارند و يك عصو  تيم  دفاع در حال حاضر در اروپا به سر مي برد. دفاعيه اظهار مي دارد كه  دادستان بايد 
دستور دهند تنها 15 شاهداوليه در ماه مارس فراخوانده شوند يا تنها شهودي كفايت مي كند كه يك هفته بيشتر اززمان دادگاه 

يا كوتاهتر احضار شده باشند. به اين ترتيب اجازه دفاع در 3 مي همانند قبل مورد موافقت قرار گفت. 
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ــده است. بنابراين در تصميم 20  ــهيالت كافي براي تهيه دفاعيه وي مطرح نش ــب و تس مناس
ــعبه بدوي رأي داده است كه ديوان اظهارات طرفين را در پرتو حقوق  ــال 1999، ش آوريل س
ــعبه بدوي همينطور  ــي قرار مي دهد.1 ش ــريع مورد بررس آنها براي يك محاكمه عادالنه و س
مشخص مي كند كه : موضوع زمان مناسب براي ارائه درخواست دادستان، مي تواند درارتباط 
ــعبه تجديدنظر مالحظه مي كند كه  ــده براي پايان دادن به آن باشد.2ش با كنفرانس برگزار ش
ــتماع بيانات  ــه در 2 آوريل 1999 براي تأييد يك جدول زماني اس ــول اين كنفرانس ك در ط
ــت زمان اضافي براي تهيه دفاعيه خود را نكرد.3 دوباره در 27  ــما درخواس ــد، موس برگزار ش
ــت به طرفين يادآور شد كه شعبه بدوي قصد دارد تا يك جدول  آوريل 1999، قاضي سرپرس
ــيد كه ضرورتي براي پاسخ به آن احساس  ــنهاد نمايد اما وي به نظر مي رس زماني جديد پيش

نكرده است. 
ــهود توسط دادستان ذيل  ــاي بيانات ش ــتدالل متهم، در ارتباط با افش «به عالوه بر مبناي اس
ــما بايد موضوع را نزد شعبه  ــعبه تجديدنظر اين عقيده را دارد كه موس ماده 66 آئين نامه، ش
ــده و حتي واكنشي نيز  ــد كه اين كار انجام نش بدوي طرح مي كرد. با اين حال به نظر مي رس

در دفاعيه نسبت به درخواست دادستان صورت نگرفته است».
ــعبه تجديدنظر با اينكه هرگاه الزم شده، به ماهيت قضيه وارد شده است  ــد ش به نظر مى رس
ــى، اظهار  ــتناد به يك اصل عام دادرس ــاله نقض حق محاكمه عادالنه، با اس ــا در مورد مس ام
ــده، در مرحله تجديدنظر قابل  ــيدگى بدوى مطرح نش ــته ادعاى حقوقى كه در طول رس داش
ــت. اگر  ــب اس ــتفاده از حق اعتراض در زمان مناس طرح نخواهد بود. دليل اين ايراد، عدم اس
ــط  ــده بود، ممكن بود توس ــط دادگاه پذيرفته نش اعتراض وى در مرحله بدوى مطرح و توس
ــيدگى مجدد از جهت انطباق با اساسنامه قرار گيرد. به نظر شعبه  ــعبه تجديدنظر مورد رس ش

 (“Defence Reply to Prosecutor’s Request for Leave to Call Additional Witnesses and Call Expert 

Evidence”,  The Prosecutor v. Alfred Musema, Case No. ICTR 96-13-I, 15 April 1999, p. 3).  In its 

Decision of 20 April 1999,  the Trial Chamber summed up the Appellant’s arguments as follows: “In 

response, the Defence contests that the addition of five witnesses would unduly delay the proceedings 

in this case and prejudice the presentation of the case of the Defence which is scheduled to commence 

on 3 May 1999.  The Defence submits that the Trial Chamber should order the Prosecutor to call only 

the five previously scheduled witnesses or sufficient witnesses to occupy one more week of court time, 

whichever is shortest.” (“Decision on the Prosecutor’s Request for Leave to Call Six New Witnesses”,  

The Prosecutor v. Alfred Musema, Case No. ICTR-96-13-I, 20 April 1999, para. 7).  

1- “Decision on the Prosecutor’s Request for Leave to Call Six New Witnesses”, The Prosecutor v. 
Alfred Musema, Case No. ICTR 96-13-I, 20 April 1999, para. 18.

2- Ibid., para. 18.

3- To the question posed by the Presiding Judge as to whether other issues should be addressed during the 

status conference after hearing the Prosecution, the Defence did not deem it necessary to respond or to 

object to any  issue raised by the Prosecution (T, 21 April 1999, pp. 36 and 37). 
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تجديدنظر:
ــت تجديدنظر خود ارائه كرده  ــتدالل هايي را در درخواس ــود كه متهم اس «341. بايد ذكر ش
ــت كه بايد به شعبه بدوي ارائه مي داد. اما همانطوري كه قبًال هم توسط شعبه تجديدنظر  اس
بيان شد، تجديدنظر اقدامى براى تضمين مطابقت راى بدوى با اساسنامه است و نه رسيدگى 
ــت كه مشكالت و دشواري هايي را براي  ــاكي اين اس مجدد به موضوع.1 نهايتا تعهد طرف ش
جلب توجه شعبه بدوي طرح كند به نحوي كه شعبه بتواند تعيين كند كه آيا هر گونه كمكي 
ــد يا خير. طرف  ــته باش ــنامه براي تجديد وضعيت وجود دش مي تواند  ذيل آئين نامه يا اساس
ــاكت بماند تا تقاضاي بررسي مجدد نمايد.2شعبه  ــاكي نمي تواند تنها تا زمان تجديدنظر س ش
ــت كه متهم  تجديدنظر يافته هاي خود را در مورد كامباندا يادآوري مي كند: واقعيت اين اس
ــت كه در  ــت و اين به معني آن اس ــعبه بدوي براي ثبت تصميم نكرده اس هيج اعتراضي به ش
فقدان شرايط خاص، وي از حق خود براي طرح موضوع به عنوان يك مبناي معتبر تجديدنظر 
چشم پوشي نموده است.3در پرتو اظهار نظر فوق، و در فقدان شرايط استثنائي هشدار دهنده 

براي تجديدنظر، شعبه تجديدنظر مبناي درخواست را رد مي كند». 

ب- تقابل حق اصالح كيفرخواست با معيار عدم تاخير در دادرسى
مساله ديگر مرتبط با رعايت يا نقش حق دادرسى عادالنه، لزوم تسريع در دادرسى و جلوگيرى 
ــريعتر دادرسى خاتمه يافته و متهمى كه بنا به قرائن  ــت به طورى كه هرچه س از اطاله آن اس
هرچند قوى، در بازداشت به سر مى برد، بايد پس از خاتمه دادرسى وضعيتش تعيين تكليف 
ــريعتر آزاد گردد. نظر به اينكه ادامه بازداشت ناشى از  ــود و در صورت برائت بايد هر چه س ش
اطاله دادرسى مغاير اصل برائت كيفرى است، تسريع در دادرسى يكى از شاخص هاى دادرسى 
ــتدالل هاى متهم در مرحله  ــت ها و اس ــيده كه اين راى در پرتو درخواس عادالنه به نظر رس

تجديدنظرخواهى، به اظهارنظرهاى جالبى از سوى شعبه استيناف انجاميده است.
ــعبه تجديدنظر، با تكيه بر اينكه رعايت حقوق متهم در دعوى كيفرى، اصلى مقدم بوده و  ش
ــتفاده از حق درخواست كيفرخواست توسط دادستان را كه به  ــت، اس الزمه عدالت كيفرى اس

1-Akayesu Appeal Judgement, para. 177 echoing the findings of ICTY Appeals Chamber in the Tadic 

Decision (additional evidence), para 41 and in  the Furundzija Appeal Judgement, para. 40.  

2- Tadic Appeal Judgement, para. 55.

3- Kambanda Appeal Judgement, para. 25.  See also Akayesu Appeal Judgement, para. 113.  The 

doctrine of waiver has been asserted many times by ICTY Appeals Chamber in the Celebici Appeal 

Judgement (para. 640), Furundzija (para. 174), Tadic (para. 55).
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ــت، به رعايت دقيق  ــده اس منظور كيفردادن موارد ارتكاب جنايات بين المللى به وى اعطا ش
حق متهم بر دادرسى عادالنه به ويژه حق رسيدگى سريع به دعوى محدود نموده است. شعبه 
تجديدنظر با يادآورى اينكه شعبه بدوى نيز تاخير دادستان در اصالح كيفرخواست را پذيرفته 
ــت، ضمن رد عدم تاثير اين تاخير بر حقوق متهم، اعتراض تجديدنظرخواه را مورد پذيرش  اس
ــت افزوده  ــد 7 از رديف هاى اتهامى را كه در اثر همين تاخيرها به كيفرخواس ــرار داده و بن ق
ــت، نقض نمود و از راى نهائى  ــده اس ــده و در راى بدوى نيز به عنوان محكوميت تلقى ش ش

حذف كرد.
موسما درخواست كرده بود كه چون شعبه بدوي در صدور اجازه براي دادستان يعنى تصميم 
ــعبه استيناف بايد حكم  ــده است، ش ــت مرتكب خطا ش 6 مي 1999 براي اصالح كيفرخواس

مجرم در ارتباط با فقره 7 مندرج در كيفرخواست را نقض كند. 
شعبه پيش از اين، حكم مجرم در ارتباط با فقره 7 را نقض گرده بود. به همين دليل اعالم كرد 
ــت حكمي  ــد كه ضروري بداند در مورد ماهيت اجازه براي اصالح كيفرخواس «به نظر نمي رس
دهد. با اين حال شعبه تجديدنظر تمايل دارد تا به طور خاص بر تأخير ارائه درخواست مجوز 
ــتر از 3 ماه از گرفتن اقرارهاي شهود توسط دادستان در  29 آوريل تأكيد نمايد (در واقع بيش
ــعبه تجديدنظر بر اين نظر است كه قبل از صدور اجازه براي اصالح يك  13 ژانويه 1999). ش
ــعبه بدوي بايد توجه خاصي به درخواست براي حقوق بنيادين متهم بنمايد  ــت، ش كيفرخواس
همانطور كه در مواد 19 و 20 اساسنامه مقرر شده است. شعبه بدوي تا پايان كار بايد از خود 
ــتاي دفاع از خود مجازات  ــد كه آيا اصالح مي تواند به طور ناعادالنه اي متهم را در راس بپرس
نمايد، با در نظر داشتن اين امر كه تأخير بيشتر اصالح كيفرخواست موثر است، و بيشتر شدن 

اين تأخير احتمال مجازات شدن متهم را در پي دارد».
به واقع، منافع مبتنى بر اعمال عدالت كيفرى در حق مرتكبين جنايات بين المللى، با عدالت 
ــى  ــانى و منصفانه با متهم و حمايت از حقوق وى، همواره چالش ــه در ضرورت رفتار انس نهفت
ــى ها يعنى  ــى دهند. در اين ميان هرچند نتيجه دادرس ــتان قرار م ــراروى قاضى و دادس را ف
ــتان  ــت، اما دادس كيفردادن مرتكبين واقعى براى افكار عمومى از اهميت زيادى برخوردار اس
ــلم متهم بر  ــتند نبايد تقدم حقوق مس و قاضى كه اجراكنندگان حقوق بين الملل كيفرى هس
حقوق احتمالى قربانيان را كه نتيجه منطقى و مشخص اصل برائت است، كنار بگذارند. فرض 
ــاب  ــود حق براى قربانيان در قبال متهم، مرحله اى موخر بر اثبات مجرميت متهم و انتس وج
ــابى طى  ــت. مادامى كه چنين مجرميت و انتس اعمال موجد نقض حقوق قربانيان مذكور اس
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دادرسى عادالنه ثابت نشده است، متهم را بايد فردى برخوردار از حقوق متعارف انسانى شمرد 
ــده باشد. از  ــتگيرى ش ــت و دس هرچند قرائن قوى بر مجرميت وى موجب صدور قرار بازداش
ــتيفاى حقوق  ــروعيت اقداماتى را كه براى اس همين رو، عدم اعمال و رعايت حقوق متهم، مش
ــن الملل، «هدف الزاماً  ــازد. چراكه از نظر حقوق بي ــت، زايل مى س قربانيان صورت گرفته اس
ــتلزم رعايت چارچوب ها و بكارگيرى  ــتيفاى حق مسلم، مس ــيله را توجيه نمى كند». اس وس
ابزارهائى است كه موازين حقوقى براى مشروعيت عمل و عكس العمل تعيين نموده است. به 
ــاس موازين حقوقى  واقع، همانطور كه تعيين جرم و مجازات و اثبات مجرميت يك فرد بر اس

استوار است، تعيين نوع برخورد با متهم-مجرم نيز تابعى از همين ضوابط است.
البته در مورد اين تقدم و تاخر حقوق (حقوق فردى متهم از يك سو و حقوق جمعى قربانيان 
ــى وجود دارد و  ــوى ديگر) نظريات مختلف ــرى از س ــات بين المللى و منافع جامعه بش جناي
ــر (نظير شكنجه يا  ــم، گاه از نقض حقوق بش حتى در پرتو تحوالت مبتنى بر مبارزه با تروريس
دادرسى اختصارى) براى پيشگيرى از ارتكاب فجايع تروريستى و جنايات بين المللى حمايت 
ــت. اين موضوع كه آيا احكام چندگانه بر مبناي مجموعه وقايع مشابه مجاز هستند،  ــده اس ش
ــده است و سواالت پيچيده اي را نيز  در پرونده هاي متعددي در ديوان كيفري رواندا طرح ش
ــتن آن با اهداف ديوان به  در ارتباط با عادالنه بودن آن براي متهم و نيز در مطابقت قرار داش

وجود آورده است.

4- تناسب مجازات با جرم و مجرم و تناسب مجازات ها با همديگر
ــد،  ــعبات بدوي ديوان به عنوان يك اصل كلي قابل اعمال باش ــن كه اين اصل بايد براي ش اي
ــالوي است كه اعضاي ارشد يك ساختار  ــعبه تجديدنظر موافق با رويه ديوان كيفري يوگس ش
ــتي مسئوليت كيفري سنگين  ــه بايس فرماندهي، رهبران و برنامه ريزان يك درگيري و مناقش
تري نسبت به افرادي داشته باشند كه در درجات پائين تر اين ساختار قرار دارند مانند سربازان 
پياده كه صرفا اجرا كننده دستورات هستند. اما اين اصل معموال موضوع اين قيد و شرط است 
كه وخامت جرم موضوع اوليه مورد نظر يك شعبه بدوي در تحميل مجازات است؛ اگر جرم به 
حد كافي از جديت برخوردار باشد، يك شعبه بدوي نبايد از تحميل مجازات سنگين بر متهم 

خودداري نمايد تنها به اين دليل كه وي در سطح باالي فرماندهي قرار ندارد.
ــت. اين شعبه  ــده اس ــرايط پرونده ذكر ش ــعبه بدوي، ش در پاراگراف هاي 999تا 1004 ، ش
ــوو، يكي از موفق ترين كارخانه هاي چاي  ــت كه موسما مدير كارخانه چاي گيس دريافته اس
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ــان كارخانه اعمال مي  ــي و مالي خود را بر كاركن ــوده و اين كه وي كنترل قانون ــدا ب در روان
كرده است. وي شخصا حمالت خاصي را رهبري كرده و استنباط ساير افراد اين بوده كه وي 
ــي است كه قدرت قابل مالحظه اي بر منطقه دارد.  ــخصيت داراي قدرت و اختيار و نيز كس ش
ــاره اي به نقشي كه موسما در چارچوب يك  ــان مي دهد در حالي كه هيچ اش اين يافته ها نش
تصوير سياسي بزرگتر از رواندا بازي كرده، نشده است، شعبه بدوي نقش موسما را در منطقه 
ــت و  ــخصيت تأثير گذار در اين منطقه بوده اس كيبويه در نظر گرفته و دريافته كه وي يك ش
اظهار مي دارد كه موسما به هيچ وجه در طول مناقشه رواندا، در موقعيت پائيني قرار نداشته 
ــرايط پرونده، از جمله اين واقعيت كه موسما چهره تأثير گذار  ــت. با در نظر گرفتن همه ش اس
با اهميت قابل مالحظه اي در اين منطقه بوده است، بايد اظهار شد كه جرائم خود از باالترين 
ــعبه بدوي خارج از چارچوب صالحديد  ــدت برخوردارند. متهم بنابراين در اثبات اين كه ش ش
ــت. همينطور  ــت خورده اس خود در تحميل حداكثر مجازات حبس ابد وي عمل كرده، شكس
شعبه تجديدنظر هيچ تخلفي را در شعبه بدوي نيافته و بنابراين اين استدالل را رد مي كند.

يكى از شاخص ها در تعيين مجازات ها، تناسب مجازات نه تنها با وضعيت فردى متهم (اصل 
ــا مجازات هاى قطعيت يافته در  ــردى كردن مجازاتها) بلكه انطباق مجازات در هر پرونده ب ف
ــابه و قبلى دادگاه است. گويا تالش مى شود نوعى ارتباط منطقى بين پرونده  پرونده هاى مش
ــت در دادگاه ايجاد گردد. در قضيه  ــو آن، رويه اى معقول و يكنواخ ــود تا در پرت ــا برقرار ش ه
ــما نيز هم دادستان، شعبه بدوى و هم شعبه تجديدنظر معتقدند كه انتخاب حبس براى  موس
نامبرده در همه جنايات ارتكابى، با شرط تناسب مجازاتها با همديگر سازگار است. البته چنين 
ــت و در  ــده در محاكم بين المللى كيفرى اختصاصى اس ــاخصى، خاص ضوابط پذيرفته ش ش

حقوق كيفرى داخلى، مورد توجه و عمل نمى باشد.

نتيجه گيرى
حقوق بين الملل كيفرى، سرآغازى براى تكامل حقوق بين الملل است كه مساله ابهام برانگيز 
ضعف ضمانت اجرا را كه گاه موجب نفى ماهيت و موجوديت آن به مثابه نظامى حقوقى شده 
بود، مرتفع سازد. تشكيل نسل دوم محاكم اختصاصى در رواندا و يوگسالوى، اراده جامعه بين 
ــه «نظم عمومى بين المللى» را  ــراى تجميع توانمنديها و افتدار خود در برابر آنچ ــى را ب الملل
ــاخت. با اينكه اين دو دادگاه داراى ارتباط حقوقى و پيروى سابقه با  به خطر اندازد، نمايان س
ــتر از دادگاههاى طرفهاى پيروز  ــد اما مقبوليت آنها بيش دادگاههاى نورنبرگ و توكيو مى باش
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جنگ جهانى دوم بوده است.1
ــفاكى ها و انواع جنايت ها كه در قلب اروپا انجام شد، جامعه جهانى ناتوان نظاره گر  بعد از س
ــال 1994 در قاره افريقا- سرزمين قطعه قطعه شده توسط  قتل عامى بود كه در ماه آوريل س
ــاختار و بافت نظام بين  ــگرف در س درگيرى هاى قومى- اتفاق افتاد.2 بدين ترتيب، تحولى ش
ــيس دادگاههاى بين المللى كيفرى اختصاصى و سپس، دائمى  المللى صورت گرفته و آن تاس
ــت كه افقى از پويائى و استوارى در نظام حقوق بين الملل را به روى جامعه بشرى گشوده  اس

است.
ــم عمومى بين المللى، با  ــن المللى در تالش براى صيانت از نظ ــتوارى گام هاى جامعه بي اس
ــت. در  ــلمات حقوق بين الملل معاصر اس ــده و اين امر، از مس اجراى عدالت كيفرى همگام ش
ــت براى سران كشورها نيز  ــرحد صدور قرار بازداش اين روند، تعقيب جنايات بين المللى تا س

پيش رفته است.3
ــاله اى نيست كه به اين سادگى و  ــان به وقوع جنايات بين المللى، مس على ايحال، تمايل انس
ــاله را ثابت  ــد و تجربه حيات بين المللى اين مس با صرف واكنش هاى كيفرى قابل انقطاع باش
ــترهاى جامعه شناختى است. هرچند  ــت. ارتكاب اين جنايات، داراى زمينه ها و بس نموده اس
ــر تا چه حد آمادگى  ــان مى دهد كه «بش ــك، وقوع اين قبيل جنايات بين المللى نش بدون ش
ــتمرار روند جرم انگارى در محيط بين المللى و رويكرد  ــقوط به اسفل السافلين»4 دارد. اس س
ــيس دادگاههاى كيفرى، هرچند فى نفسه ناسازگار به حاكميت آنهاست  جامعه دولتها به تاس
اما به نظر مى رسد كه مقتضيات زيست بين المللى (جنبه هاى عينى حقوق بين الملل) چنان 
ــايه افكنده كه دولتها ناگزير به پذيرش اين محدوديت ها گرديده اند و  بر نظم بين المللى س
ــد و گسترش انديشه حمايت از فرد انسانى و همچنين انسانى شدن5  ــد كه رش به نظر مى رس
حقوق بين الملل (حقوق بشر و حقوق بشردوستانه)،6 چنين روندى از محدوديت حاكميت ها 

1- از طرف ديگر، دادگاههاى رواندا  و يوگسالوى از نظر صالحيت مكانى، گستره اى محدودتر از صالحيت هاى محاكم نورنبرگ 
و توكيو دارند.

2- پل تاورنيه، «دادگاه جزائى بين المللى: تحوالت اخير»، ترجمه دكتر ابراهيم بيگ زاده، مجله تحقيقات حقوقى، شماره 16-17، 
پاييز 74 تا بهار 85، ص 522.

ــير»، مجله پژوهش هاى  ــم زمانى، «ديوان كيفرى بين المللى و صدور قرار جلب عمرالبش 3- به عنوان نمونه نك به: دكتر سيدقاس
حقوقى، شماره 14، 1387، صص 13-48.

ــر است؟»، مجله تحقيقات  ــون، «چه آينده اى در اناتظار حقوق بش ــاره مترجم» در: مارى رابينس 4- دكتر ابراهيم بيگ زاده« «اش
حقوقى، شماره 34-33، 1380، ص 326.

5- Theodor Meron, Humanization of International Law, Hague, Academy of International Law, 

Dordrecht, Martinus Nijhoff pub., 2008.
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ــريع نمايد و اين اميد به استقرار نظامى بر پايه صيانت از كرامت  ــريت را تس به نفع حقوق بش

ذاتى بشر و رهائى از خشونت هاى منتهى به جنايات بين المللى را قوت مى بخشد.



فصل سوم
صلح و عدالت جهانى: 
نگرش ها و چالش هاى جديد





چكيده
ــت.  ــه منظور برقراري صلح در جهان امروز اس ــت، يكي از اقدامات حياتي ب ــت محيط زيس حفاظ
ــري در داشتن صلح، مسلتزم وجود آب و هوا، خاك، زيست بوم و اكوسيستم سالم  صلح و حق بش
ــدت در معرض تهديد است. از طرف ديگر، بسياري از  ــت. صلح در اقليم و سرزمين آلوده به ش اس
ــونت ها در سطوح داخلي و بين المللي، به خاطر تسلط بر منابع طبيعي و زيست محيطي آغاز  خش

شده اند.
در هرحال، محيط زيست يكي از مؤلفه هاي مهم در تعريف صلح جهاني است كه امروزه در دستور 
ــاختاري محيط زيست و تأثير آن بر صلح  ــي س كار محافل علمي قرار دارد. در اين گفتار، به بررس

جهاني خواهيم پرداخت.
واژگان كليدي: محيط زيست، صلح جهاني ، جنگ، درگيري داخلي، افريقا.

گفتاردوازدهم
محيط زيست و صلح جهانى

� دكتر جعفر برمكى
 كارشناس حقوق و محيط زيست وزارت امور خارجه
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مقدمه
ــد.  ــبب تغيير درك جامعه جهانى از صلح و امنيت ش حدود دو دهه پيش، دو تغيير عمده س
ــعه يافته كه نهادهاى غيردولتى  ــه بازيگران بالقوه در تخاصمات به اندازه اى توس اول، مجموع
ــور مهاجم به  ــت. يقينا، امنيت ديگر تنها از طريق تهديدات نظامى كش را نيز در برگرفته اس
ــاى داخلى نيز صلح جهانى را به  خطر مى  اندازد.  ــر نمي افتد. امروزه، خطاى دولت ها و جنگ ه خط
كشورهاى درگير در جنگ هاى داخلى نه تنها مامنى براى جنايات سازمان يافته و قاچاق از انواع 
مختلف خواهند بود، بلكه پناهندگان چنين كشورى با گذشت از مرزهاى ملى، تنش ها را وارد 
ــور ما طى حداقل دو دهه گذشته به  خوبى اين موضوع  ــورهاى ميزبان نيز مي كنند كه كش كش
ــت. دوم، علل بالقوه ناامنى تا اندازه  قابل توجهى افزايش يافته و تنوع يافته  را تجربه كرده اس
ــاس باقى مانده اند، مفهوم درگيرى و امنيت  ــايل سياسى و نظامى حس ــت. در حاليكه مس اس
ــرى و تخريب  ــت: تهديدات اقتصادى و اجتماعى مانند فقر، بيماري هاى مس ــعه يافته اس توس

محيط زيست به  عنوان عوامل مهم نيز ديده مي شوند. 
در سال 2004، پانلى كه از سوى دبيركل ملل متحد مامور شد تا به بررسى تهديدات، چالش-
ــته تهديدات را  ــيد. پانل مذكور 6 دس ــرات جهانى بپردازد نيز به همين نتيجه رس ــا و تغيي ه
ــمرد كه تخريب محيط زيست از جمله آنها بود. اين گزارش بر رابطه  ــرى برش براى امنيت بش
ــوراى  ــعه اقتصادى و اجتماعى تاكيد كرده بود. ش ــت، امنيت و توس بنيادين ميان محيط زيس
ــال 2007 نيز به اين نتيجه رسيد كه مديريت ضعيف منابع  ــازمان ملل متحد در س امنيت س
ــت. عالوه بر آن، در همين سال، براى اولين بار موضوع  باارزش، تهديدى براى صلح جهانى اس
زيست محيطى تغيير اقليم در دستوركار شوراى امنيت ملل متحد به  عنوان تهديدى براى صلح 
ــف مى  داند كه رويه هاى  ــه اروپا نيز تغيير اقليم را تهديدى مضاع ــى قرار گرفت. اتحادي جهان
جارى، تنش ها و بى ثباتى  ها را تشديد مي كند، لذا، هيچ بحث جدى در زمينه تهديدات جارى يا 
در حال ظهور براى امنيت، نمي تواند بدون در نظر گرفتن نقش منابع طبيعى و محيط زيست 
ــه تغيير در تهديدها براى امنيت و صلح جهانى، تغيير در مديريت درگيرها  ــد. در نتيج رخ ده

از سوى جامعه جهانى را نيز ضرورى مى  نمايد. 
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از پيشگيرى مناقشات و هشدار اوليه گرفته تا استقرار صلح، نقش بالقوه منابع طبيعى و محيط 
ــت به  عنوان ابزار برقرارى و استقرار  ــت بايد در نظر گرفته شود. ناديده گرفتن محيط زيس زيس
ــت رفتن فرصتى مهم براى گفتگو و اعتماد سازى ميان طرف هاى درگير در  ــبب از دس صلح س
ــهاى بالقوه جهان در خصوص منابع آب مانند حوزه  ــه مى  شود: برخى از بزرگترين تنش  مناقش
ــرى. در نتيجه، وارد كردن  ــود تا از طريق درگي ــد از طريق همكارى مديريت ش ــل مى  توان ني
ــتقرار صلح، ديگر يك گزينه نيست،  ــت و منابع طبيعى در برقرارى و اس مديريت محيط  زيس

بلكه يك اجبار براى تامين امنيت است. 

بند اول ـ رابطه علت و معلولى محيط زيست و مناقشه
ــت در ابعاد مختلفى مانند كميابى منابع، خسارات زيست محيطى از جمله آلودگى  محيط  زيس
ــكل دفع پسماندها نمايان مي شود. عالوه بر آن، مشتركات زيست محيطى مانند  و تخريب و مش
ــت  ــتايى نيز از ابعاد مهم محيط  زيس ــترك، جنگل ها و اراضى چراى نواحى روس منابع آبى مش
به شمار مي آيند. هر كمبود، هر فقدان و هر بى ثباتى در يك يا چند مورد از اين حوزه  ها ممكن 
است به بى  ثباتى و درگيرى منجر شود. رابطه علت و معلولى ميان محيط زيست و مناقشه را 

مي توان از طريق موارد زير درك كرد:
ــب منابع ميان  ــب توزيع نامناس �  كميابى منابع: كميابى فيزيكى، كميابى ژئوپلتيك بر حس
ــع نابرابر قدرت خريد و حقوق  ــب توزي ــق مختلف، كميابى اجتماعى – اقتصادى بر حس مناط

مالكيت. هر نوع از اين قبيل كميابى  ها مى  تواند به درگيرى منجر شود. 
ــبب كميابى منابع و تنزل كيفيت منابع مى  شود. در هر  ــت: اين امر س �  تخريب محيط  زيس
ــت  دو مورد، منابع موجود، نيازها و تقاضاى مردم را تامين نمى  كند و نتيجه پايانى ممكن اس

بروز درگيرى باشد. 
�  تغيير زيست  محيطى: انسان با ايجاد بى ثباتى در توازن اكوسيستم باعت تغيير زيست محيطى 
ــن و پيامدهاى حاصله،  ــم و گرمايش زمي ــود. تغيير اقلي ــرى منجر مى  ش ــردد كه به درگي گ

پتانسيل هاى قابل توجهى براى بروز درگيرى هستند. 
ــى، آب و انرژى نيازمندند.  ــه منابع طبيعى مانند اراض ــت و رفاه خود ب ــردم براى بقا، معيش م
ــى هر يك از اين منابع و توزيع نابرابر آنها ميان گروه  هاى مختلف مردم و مناطق، اغلب  كمياب
ــه محروميت در ميان گروه ها و  ــود. در نتيج ــه كاهش منافع يا توزيع نابرابر آنها منجر مى  ش ب
ــتر شده و نارضايتى و درگيرى ظهور مى  كند. براى مثال، ملل  مناطق رخ داده، اختالفات بيش
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ــاورزى براى تامين معاش و رفاه خود وابسته هستند. توزيع  ــيارى در جهان به زمين و كش بس
ــاورزان كوچك و كارگران بدون  ــاورزان نه تنها منجر به محروميت كش نابرابر زمين ميان كش
زمين مي شود، بلكه با تمركز زمين ه اى بهتر در دست معدود كشاورزان بزرگ، كشاورزان كوچك 
به زمين هايى كه از لحاظ اكولوژيكى شكننده هستند رانده شده و آنها را فقيرتر و آسيب  پذيرتر 
ــورها، مناطق و  ــابه، كمبود جهانى آب و توزيع نابرابر آب موجود ميان كش مي كند. به  طور مش
مردم، به  خوبى شناخته شده است. كمبود آب به منبع عمده درگيرى در بخش هاى مختلفى از 
ــده است، براى مثال، اشتراك آب گنگ ميان بنگالدش و هند و آب نيل ميان  جهان منجر ش

هفت كشور حوزه آبگير آن. 
تخريب و خسارات زيست  محيطى نيز منابع بالقوه درگيرى هستند. زمانى  كه اراضى كشاورزى 
به  دليل وجود مزارع پرورش ميگو در همسايگى آنها شور مى  شوند (مانند مورد تايلند و ويتنام) 
درگيرى آغاز مي شود. به  طور مشابه، آلودگى هوا توسط كارخانه  هاى صنعتى منجر به درگيرى 
با جوامعى مى  شود كه در نزديكى آنها زندگى مى  كنند (مانند شيلى و اكراين). در سطح جهانى 
نيز گرمايش زمين ناشى از انتشار گازهاى گلخانه  اى در جهان توسعه يافته و ورود خسارت به 
ــت كشورهاى در حال توسعه مانند زير آب رفتن اراضى بنگالدش و مصر، به تنش  محيط زيس
بين كشورها تبديل مي شود. مديريت مواد زائد در بسيارى جوامع، به  ويژه در نواحى شهرى به 
درگيرى منجر مى  شود. دفع روزانه مواد زائد در نواحى شهرى با روشى غيرسيستماتيك اغلب 
ــت اثر منفى داشته و باعث بروز  ــتى بر محيط  زيس از لحاظ كيفيت هوا، آلودگى و خطر بهداش
نگرانى برخى گروه  هاى جوامع مى  شود. حوزه چنين درگيريهايى اغلب در چنين موقعيت  هايى 

افزايش مى يابد، اما فراتز از يك جامعه يا كشور نمى  رود. 
ــت  محيطى كه ممكن است درگيرى در درون و ميان كشورهاى در حال  ــكالت عمده زيس مش
ــيدى، جنگل  ــعه را افزايش دهد عبارتنداز: گرمايش زمين، تخريب اليه ازن، اليه  هاى اس توس
ــى منابع آبى و كاهش ذخاير  ــاورزى، بهره بردارى بى رويه، آلودگ ــى، تخريب اراضى كش زداي
ــت كه عامل آنها انسانى است كه  ــكالتى دانس ــكالت را مي توان به   عنوان مش ماهيان. اين مش
ــه همين دليل آنها را در  ــتند، ب ــدت بوده و اغلب داراى پيامدهاى غيرقابل جبران هس دراز م
ــى" قرار مى دهند. اما از لحاظ ميزان با يكديگر تفاوت دارند. دو  ــر مجموعه "تغييرات جهان زي
ــا فرآيندهاى فيزيكى منطقه  اى  ــاى فيزيكى جهانى و 5 مورد بعدى ب ــكل اول با فرآينده مش

سروكار دارند. 
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بند دوم ـ محيط زيست و امنيت
ــراى مثال رهايى از فقر درآمد و  ــت. ب ــت به معنى رهايى از هر نوع ترس و محروميت اس امني
ــاره دارد و خشنودى از ايمن بودن در قبال  ــنگى، به امنيت از لحاظ محروميت واقعى اش گرس
ــخصى، بر امنيت از لحاظ تهديدات حسى داللت دارد. اهميت نسبى اين  ــونت يا حمله ش خش
ــت. در واقع، آنها با يكديگر مرتبط هستند. كمبود غذا ممكن  دو پديده يك موضوع ذهنى اس
است به حس ترس براى امنيت غذايى منجر شود. از سوى ديگر، حس كمبود غذا ممكن است 

به احتكار وسيع منجر شده و سبب قحطى واقعى شود. 
ــرعت آن مى  تواند مهم  ــى، درجه ضرر و نرخ س در هر دو مورد محروميت واقعى و ترس حس
ــاس ناامنى و تهديد مى  كند كه به شدت و به ناگهانى آسيب ببيند.  ــد. انسان زمانى احس باش
ــا موقعيت تغيير يافته تطبيق دهد. اما در عين حال،  ــان تالش كند تا خود را ب مگر اينكه انس
اين امر به اين معنى نيست كه رنج طوالنى به شكل قحطى آرام، مشكل امنيت نيست. اغلب، 
حدود ضرر و سرعت زياد بسيارى از پديده  ها مانند جنگ ممكن است توجه فورى جامعه ملى 
ــئله ناامنى بايد از منظر  ــوان يك بحران به  خود جلب كند. از اين  رو، مس ــى را به  عن و بين  الملل
ــوند. براى رسيدگى به مفهوم اوليه امنيت  ــاكت ديده ش فوريت  هاى پرجنجال و فوريت  هاى س

بايد بر پنج خصيصه اصلى آن تمركز داشت:
ــت. اين موضوع با چگونگى زندگى مردم در جامعه، چگونگى عمل  �  امنيت، مردم محور اس

كردن به انتخاب هاى خود و اينكه آيا آنها در صلح يا تخاصم زندگى مى  كنند، سروكار دارد. 
ــت، چه مردم  ــت. اين موضوع با همه مردم در همه جا مرتبط اس امنيت يك نگرانى جهانى اس
ــدر، جنايت، آلودگى و نقض  ــيارى مانند بيكارى، مواد مخ ــول و چه فقير. تهديدهاى بس متم
حقوق بشر وجود دارد كه بين تمامى افراد مشترك است. ممكن است شدت آن از يك منطقه 
ــد  ــد، اما تمامى اين تهديدات براى امنيت، واقعى و در حال رش ــه منطقه ديگر متفاوت باش ب

هستند. 
ــد. امنيت اقتصادى از لحاظ  ــى يا محلى و در برخى موارد جهانى باش ــت مى  تواند مل �  امني
شغل و درآمد ممكن است حوزه  هاى ملى و محلى بيشترى را در برگيرد. اما چالش هاى جهانى 
ــرريز شدن سريع تهديدات درونى  ــهايى كه به دليل س در مقابل امنيت نيز وجود دارد. چالش 
كشورها به وراى مرزهاى ملى، بروز مى  كند. تهديدات زيست محيطى يكى از روشن  ترين اين 
ــت: تخريب اراضى، جنگل زدايى و انتشار گازهاى گلخانه  اى بر شرايط اقليمى سراسر  مثال  هاس

جهان تاثيرگذارند. 



 /262
ــى به  خطر مى  افتد،  ــته  اند. وقتى امنيت مردم در جاي ــاى امنيت به يكديگر وابس ــه  ه �  مولف
ــتر مشهود است.  ــته به يكديگر بيش ــوند و اين امر در يك جهان وابس تمامى ملل درگير مى  ش
امراض، آلودگى، مواد مخدر، قاچاق انسان، درگيريهاى قومى و تروريسم، ديگر حوادث منفك 
ــفر  ــر جهان س ــند. پيامدهاى آن به سراس ــتند كه محدود به مرزهاى ملى باش از يكديگر نيس
ــه جهان، تهديدى براى امنيت در همه  ــانى در هر گوش مي كند. در جهان امروز، محروميت انس

جا است. 
ــهل تر از مداخله ديرهنگام بدست مى  آيد. برخورد با  ــگيرى اوليه، س �  تضمين امنيت با پيش
اين تهديدات از هر جنبه  اى در باال دست، ارزان تر از پائين دست است. اغلب، مسايل در پائين 
ــوند كه بيانگر عدم به  كارگيرى به  موقع تدابير پيشگيرانه در باال  ــت موجب خسارت مي ش دس

دست است. در اكثر موارد، اقدامات پيشگيرانه بهترين تضمين براى امنيت است. 
ــعه بشرى برابر گرفته نشده  ــرى با توس ــت كه نظريه امنيت بش در تعريف امنيت، مهم اين اس
ــترش محدوده  هاى انتخاب مردم).  ــت. توسعه مفهوم وسيع ترى دارد (به معنى فرآيند گس اس
ــت. البته ميان امنيت و  ــت به معنى به  كار گرفتن انتخاب مردم به  طور امن و آزادانه اس امني
ــرفت در يك  ــعه ارتباطى وجود دارد: آنها يكديگر را به  طور متقابل تقويت مى  كنند؛ پيش توس
حوزه، شانس پيشرفت در ديگرى را افزايش مى  دهد، در مقابل قصور در يك حوزه، خطر قصور 

در حوزه ديگر نيز تشديد مى  شود. 
پيوند ميان محيط  زيست و ابعاد مختلف امنيت بشرى مستقيم و روشن است. موضوع امنيت 
ــادگى با تخريب اراضى و جنگل  زدايى ارتباط پيدا كند.  ــت مردم مى  تواند به  س درآمد و معيش
ــت مردم ، به  ــان امنيت درآمد و معيش ــتند. ارتباط مي ــغلى نيز مرتبط هس ــا به امنيت ش آنه
ــتى ديده مى  شود. تنوع زيستى به  عنوان تنوع  ــار فقير به  وضوح در پديده تنوع زيس  ويژه اقش
گونه هاى زنده، تنها يك موضوع حفاظتى نيست. تنوع زيستى ابزار معاش و توليد براى اقشار 
ــى ندارند. مردم فقير براى غذا و دارو،  ــرمايه دسترس ــت كه به ديگر ابزار توليد و س فقيرى اس
ــه، به وفور منابع زيستى وابسته  اند و آگاهى و مهارت شان به تنوع  ــن و پيش انرژى و الياف، جش

زيستى مرتبط است. 
ــت  ــتى تنها پيامدهاى اكولوژيكى در بر ندارد، بلكه به معنى اتالف معيش ــايش تنوع زيس فرس
ــرى است كه در اقتصاد مبتنى بر  ــوم بخش فقيرتر جامعه بش و عدم تامين نيازهاى اوليه دوس
تنوع زيستى زندگى مى  كنند. تخمين زده مى  شود كه حدود نيمى از جمعيت كره زمين براى 
ــنتى وابسته هستند. حدود 100 ميلون نفر از فقيرترين  درمان بيماري هاى خود به داروهاى س
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مردم جهان به ماهيگيرى به  عنوان كل يا بخشى از معيشت خود وابسته  اند. 
ــت و مصرف مردم فقيرتر  ــاورزى، به شكل گياهان و جانوران، اساس معيش ــتى كش تنوع زيس
ــكيل مى  دهد. گوشت جانوران وحشى منبع  ــتايى كشورهاى درحال توسعه را تش نواحى روس
عمده پروتئين در بسيارى از روستاهاى دورافتاده است. حشرات، زنبور، برگ درختان و بذرها 
ــت. آلودگى آب بر  ــز منبع تغذيه مهمى براى مردم فقير، به  ويژه در زمان كميابى منابع اس ني
تمامى مردم جهان اثرگذار است، اما بيشترين تاثير را بر رفاه مردم كشورهاى در حال توسعه، 
به ويژه بر فقيرترين مردم دارد. در حالي كه نگراني هاى جدى در باره آثار مواد شيميايى و سمى 
مانند آفت كش ها و سرب در آب آشاميدنى كشورهاى توسعه يافته وجود دارد، مردم كشورهاى 
درحال توسعه عالوه بر مرگ و ميرهاى ناشى از آلودگى آب، دچار بيماري هاى عفونى مى  شوند. 
تا اندازه زيادى، بيماري هاى ناشى از آب مانند اسهال، اسهال خونى، انگل  هاى روده اى و هپاتيت 

در كشورهاى در حال توسعه، به  ويژه ميان اقشار فقير شايع است. 
آب آشاميدنى ناسالم و سيستم هاى ضعيف دفع پس  آب  ها به آلودگى غذايى منجر مى  شود كه 
ــهال و اسهال خونى مى  افزايد. ماهيگيرى كه به  عنوان  ــى از اس به نوبه خود به مرگ و مير ناش
يكى از منابع اصلى معيشت و پروتئين بسيارى از مردم فقير به حساب مى  آيد، به دليل حجم 
ــتفاده بيش از حد از كودهاى  ــده  اند. اس ــارت ش باالى پس  آ ب  ها، به  طور فزاينده اى دچار خس
ــورهاى صنعتى مى  شود. تغيير  ــى از آلودگى آب در كش ــكالت ناش ــيميايى باعث بروز مش ش
الگوهاى توليد و مصرف سبب افزايش پس  آب هاى صنعتى در كشورهاى توسعه يافته شده و به 
همراه مشكالت كشورهاى در حال توسعه سبب بروز معضالت بيشترى مى  شوند. آلودگى هوا 
عمدتاً ناشى از فعاليت  هاى صنعتى، اگزوز خودروها و استفاده از سوخت در منازل باعث مرگ 

و مير مردم به داليل مسايل تنفسى، امراض قلبى، ريوى و سرطان مى  شود. 

بند سوم ـ درگيرى و ناامنى – تهديداتى براى صلح
ــكه هستند. درگيرى سبب افزايش ناامنى در تمامى جوانب  درگيرى و ناامنى، دو روى يك س
 شده و وجود ناامنى در بسيارى موارد منجر به درگيرى مي شود. در هر دو مورد، مسايل زيست-

ــاى درگيرى و ناامنى  ــت و هم چنين معلول افزايش متقابل پديده  ه ــت عل محيطى ممكن اس
باشد. 

ــه و تحليل نهايى، به  دليل وجود درگيرى، ناامنى و تعامل ميان آنها كه با تخريب  ــا در تجزي ام
محيط زيست آغاز و تقويت مى  شود، بر صلح آثار منفى به  جاى مى  گذارد. لذا، اين صلح فردى، 



 /264
صلح اجتماع، صلح ملى و جهانى است كه با تخريب محيط زيست، تهديد مى  شود. 

در زنجيره مرتبط محيط  زيست و درگيرى و ناامنى و صلح، پيوند محيط زيست – فقر، نقش 
ــت، بيشتر از همه، اقشار فقير را  ــى دارد. كميابى منابع، تخريب و تغيير در محيط  زيس حساس
ــترين رنج را در خالل درگيرى  هاى زيست محيطى متحمل  تحت تاثير قرار مى  دهد. آنها بيش
ــوند و به گروه  هاى آسيب پذير تبديل مى  شوند. بنابر اين مهم است كه درك بهترى از  مى  ش

پيوند محيط  زيست و فقر داشته باشيم. 

بند چهارم ـ تخريب محيط زيست و درگيرى
در خالل 2001-1990 حدود 57 درگيرى مسلحانه بزرگ در 45 منطقه جهان رخ داده است. 
ــت. از سال 1990، درگيرى  ها باعث  ــترين درگيرى را به خود ديده اس آفريقاى زيرصحرا بيش
ــده است. بيش از 90 درصد از كشته  ها  ــدن ميليون  ها نفر ش مرگ 3/5 ميليون نفر و زخمى ش
ــته  هاى غيرنظامى را به  خود  ــودكان حداقل نيمى از كش ــكيل داده  اند و ك ــان تش را غيرنظامي
ــت. در پايان سال  ــدن اس اختصاص داده  اند. بعد ديگر درگيرى  ها، پناهندگى و بى خانمان ش

2003 حدود 10 ميليون نفر پناهنده و حدود 6 ميليون نفر بى  خانمان شده بودند. 
ــان آن را مى  توان به  ــدازه تمامى اين درگيرى  ها و قرباني ــت كه تا چه ان ــوع مهم اين اس موض
ــت و تغيير در محيط زيست نسبت داد. ممكن است كسى  كميابى منابع، تخريب محيط زيس
اطالعات دقيقى از موضوع نداشته باشد، اما ارتباط اين موضوعات را مى  توان از البالى تصاوير 
ــت آورد. كاهش در كيفيت و كميت يك منبع، سبب كوچك شدن  لحظه اى اين حوادث بدس
سهم هر فردى از منبع موردنظر مى  شود. در حالى كه افزايش جمعيت سبب تقسيم آن به به 
برش  هاى كوچك ترى براى هر فرد مى  شود، توزيع نابرابر منابع نيز باعث مي شود تا برخى گروه  ها 
برش  هاى بزرگ ترى به  دست آورند. متاسفانه اغلب مواقع، تحليل گران تهى  سازى منابع و رشد 
ــرار مى  دهند. واژه كميابى  ــى توزيع منابع، مورد مطالعه ق ــت را جداى از اقتصاد سياس جمعي
ــاء كميابى در يك تجزيه و تحليل وارد شوند.  ــت  محيطى، اجازه مى دهد تا اين سه منش زيس
شواهد تجربى نشان مى  دهد كه دو منشاء اول وقتى با توزيع نابرابر منابع تعامل پيدا مى  كنند، 
ــم كه كميابى منابع تا اندازه اى ذهنى  ــان آورترين خواهند بود. هم چنين بايد تصديق كني زي
ــت؛ اين موضوع تنها با محدوديت  هاى مطلق مادى تعيين نمى  شود، بلكه ساليق، اعتقادات  اس

و هنجارها نيز بر آنها تاثيرگذارند. 
ــه آثار اجتماعى  ــعه يافته در زمان پرداختن ب ــورهاى توس ــت گذاران كش تحليل  گران و سياس
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ــت  محيطى، به تغيير اقليم و تخريب اليه ازن توجه زيادى مى  كنند. در  ــيع زيس تغييرات وس
ــعه از كمبود زمين مناسب، آب، جنگل- ــورهاى در حال توس حالى كه جمعيت زيادى از كش

ــد نيز به آثار اجتماعى  ــت تا قرن بع ــى و كميابى ذخاير ماهيان رنج مى  برند و ممكن اس  زداي
تغيير اقليم و تخريب اليه ازن توجهى نكنند. مشكالت ناشى از تغيير اقليم به تنهايى به  عنوان 
يك معضل زيست  محيطى عمل نمى  كند بلكه در تعامل با ديگر موارد است كه ظرفيت برخى 

جوامع را به تحليل مى  برد. 

بند پنجم ـ نقش منابع طبيعى و محيط  زيسـت در بروز درگيرى  ها 
و ناامنى

ــت  محيطى به  تنهايى علت درگيرى باشند. مسايل  ــت كه عوامل زيس به ندرت اتفاق افتاده اس
ــورهاى  ــطح تجارت بين  الملل و درگيرى در كش ــد اقتصادى، پائين بودن س ــرايط ب قومى، ش
همسايه مى  توانند از علل درگيرى باشند، اما واضح است كه بهره بردارى از منابع طبيعى و آثار 

زيست محيطى نيز مى  توانند به عوامل مهم درگيرى تبديل شوند. 
ــردارى از منابع طبيعى تحريك  ــل 18 درگيرى به دليل بهره  ب ــال 1990 تاكنون، حداق از س
ــال اخير، حداقل 40 درصد درگيرى بين  ــده  اند. تحقيقات نشان مى  دهد كه طى شصت س ش
ــت داشته است. جنگ  هايى مانند جنگ ليبريا،  دولت   ها، پيوندى با منابع طبيعى و محيط  زيس
ــى مانند الوار، الماس، طال، معادن و  ــر منابع با ارزش آنگوال و جمهورى دموكراتيك كنگو بر س
نفت درگرفته  اند. درگيرى  هاى ديگرى مانند دارفور و خاورميانه نيز بر سر كنترل منابع كميابى 

مانند اراضى حاصلخيز و آب بروز كرده  اند. 
ــت و تقاضا براى منابع نيز در حال  ــتمر رو به افزايش اس از آنجاكه جمعيت جهان به  طور مس
رشد است، پتانسيل مهم بروز درگيرى بر سر منابع طبيعى نيز تشديد مى  شود. انتظار مى  رود 
ــب و كمبود زمين و تهى شدن منابع  ــارهاى جمعيتى و شهرنشينى، دسترسى نامناس كه فش
طبيعى بدتر شود. عالوه بر آن، پيامدهاى بالقوه تغيير اقليم براى موجودى آب، امنيت غذايى، 
ــاحلى و توزيع جمعيت نيز به عنوان تهديداتى براى امنيت بين  ــيوع بيمارى ها، مرزهاى س ش
المللى، وخيم تر شدن تنش هاى موجود و ايجاد درگيرى  هاى جديد به حساب مى  آيند. از اين رو 
ارتباط ميان منابع طبيعى، محيط  زيست و درگيرى، چندبعدى و پيچيده مى  شود، كه در اين 

ميان، سه مسير عمده قابل ترسيم است:
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1- كمك به بروز درگيرى

ــى از تسهيم نامناسب ثروت، يا تخريب  تالش براى كنترل منابع طبيعى يا نارضايتى  هاى ناش
ــادرات مجموعه  ــورهايى كه به ص ــد. كش ــت، مى  تواند در بروز درگيرى موثر باش محيط زيس
ــتند، در مقابل درگيرى آسيب  پذيرترند. در حال حاضر  ــته هس كوچكى از كاالهاى اوليه وابس
ــتفاده ناپايدار از منابع طبيعى و  ــع ه اى مربوط به اس ــورها با چالش  هاى توس ــيارى از كش بس
تخصيص ثروت طبيعى مواجه هستند. در اولين سطح، تنش ها بر اثر رقابت براى منابع طبيعى 

بروز مى  كند. 
تحقيقات نشان مى  دهد كه منابع طبيعى و محيط  زيست از سه طريق در بروز درگيرى  ها موثر 
است. اول، درگيرى  ها مى  توانند بر سر تقسيم ثروت حاصل از منابع با ارزش مانند مواد معدنى، 
ــمند همراه با فقر حاد يا فقدان  ــنگ، هيدرو كربن ها و الوار رخ دهد. وفور منابع ارزش فلزات، س
ديگر اشكال درآمدزايى، مشوقى را براى گروه  ها فراهم مى  آورد تا جهت تسخير آنها با به  دست 
ــرزمين  ها  ــت گرفتن دولت حاكم بر اين س ــرزمين  هاى داراى منابع يا به  دس گرفتن كنترل س
ــع طبيعى باارزش براى بروز درگيرى، به تقاضاى  ــيل مناب به  طور قهر آميز، تالش كنند. پتانس

جهانى براى آن منبع و هم چنين بهاى آن در بازار جهانى بستگى دارد. 
ــتقيم از منابع كميابى مانند زمين، جنگل  ها، آب و حيات  ــتفاده مس دوم، درگيرى  ها براى اس
ــتر از عرضه  وحش رخ مى  دهد. اين امر زمانى بروز مى  كند كه تقاضاى داخلى براى منابع بيش
آن است يا زمانى كه شكلى از استفاده از يك منبع بر ديگر اشكال استفاده از آن اثر مى  گذارد. 
ــى از عوامل مديريتى و توزيع باشد. اين  ــى از كميابى فيزيكى يا ناش اين موضوع مى  تواند ناش
ــالى و سيل تركيب مى  شوند.  ــارهاى جمعيتى و بالهايى مانند خشك س موقعيت  ها اغلب با فش
ــه ايى مى  تواند منجر به مهاجرت اجبارى يا درگيرى خشونت  آميز در سطح داخلى  چنين تنش 
ــيله نهادها يا رويه  هاى داخلى كاهش يابد. بحران دارفور  ــود، مگر اينكه منافع رقابتى به  وس ش
نشان مى  دهد كه چگونه اتالف مستمر زمين  هاى حاصلخيز به همراه افزايش سريع جمعيت و 

احشام، منطقه را دچار جنگ كرده است. 
سوم، كشورهايى كه اقتصادشان به صادرات مجموعه كوچكى از كاالهاى اصلى وابسته است، از 
لحاظ سياسى شكننده هستند و نه تنها ثروت اقتصادى آنها اسير نوسان قيمت كاالها در بازار 
ــت كه به موجب چنين صادراتى، ايجاد اشتغال كنند.  ــت، بلكه براى آنها دشوار اس جهانى اس
ــت و نه ماليات شهروندان،  ــورهايى كه درآمد آنها حاصل از صادرات كاال اس عالوه بر آن، كش
ــكالت ارزش واحد پولى و عدم  ــبت به نياز موكلين خود مي كنند. تركيب مش توجه كمترى نس
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ــورهاى داراى منابع رايج  ــاد ادارى كه در بسيارى از كش ــفافيت در مديريت درآمدها و فس ش
است، به «مصيبت (بالى) منابع» موسوم است. 

2- تامين مالى و ادامه درگيرى
ــا ارزش براى تامين  ــتخراج منابع ب ــت از اس ــى كه يك درگيرى بروز مى  كند، ممكن اس زمان
ــتراتژيك و بهره  بردارى از  ــود و يا اينكه به  دليل مالحظات اس ــتفاده ش هزينه  هاى درگيرى اس
ــبب ادامه درگيرى شود. در چنين مواردى، با دسترسى به  ــخير يك سرزمين س منابع آن، تس
ــتمرار يافته و تالش براى بدست آوردن كنترل بر نواحى داراى  منابع جديد مالى، درگيرى اس
ــع طبيعى در آغاز  ــد. بدون توجه به اينكه آيا مناب ــى، درگيرى را پيچيده مى  كن ــع طبيع مناب
ــتمرار درگيرى موثر  درگيرى نقش عليتى دارند يا خير، آنها مى  توانند در طوالنى كردن و اس
ــد جهت تامين مالى نيروهاى  ــه، منابع باارزش مى  توانند براى ايجاد درآم ــند. به  ويژه اينك باش
ــتفاده قرار گيرند. تسخير چنين منابعى، هدف استراتژيك  ــلح و ابتياع تسليحات مورد اس مس
براى لشكركشى  هاى نظامى است كه در نتيجه موجب طوالنى شدن درگيرى مى  شود. در 20 
ــت (جدول يك).  ــته، حداقل 18 جنگ داخلى به دليل منابع طبيعى رخ داده اس ــال گذش س
ــط گروه  هاى مسلح ليبريا و سيرالئون، آنگوال و كامبوج  الماس، الوار، مواد معدنى، و كوكا توس

مورد بهره  بردارى قرار گرفته  اند. 

منابعدوره زمانىكشور
نفت، الماس2002-1975آنگوال

سنگ  هاى گران بها، الوار، ترياك2001- 1978افغانستان
الوار، گاز 2006-1975اندونزى - آچه

مس، طال، الوار1969اندونزى - پاپواى غربى
الوار، قلع، سنگ  هاى گران بها، ترياك1949برمه
كوكا1995-1980پرو

الماس، كوكا، پنبه2007-2002ساحل عاج
الوار، بادام هندى1982سنگال 
نفت2005-1983سودان
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ماهى، ذغال چوب1991سومالى
الماس، كوكا، قهوه2000-1991سيرالئون

الوار، سنگ  هاى گران بها1997-1978كامبوج

ــورى  (جمه ــو  كنگ
دموكراتيك)

 ،1 9 6 9 -1 9 9 8
 ،1 9 9 8 -2 0 0 3

2003-2008

مس، الماس، طال، الجورد، الوار، قلع، 
پنبه

نفت1997كنگو (جمهورى)

الوار، سنگ  هاى گران بها1997-1978كلمبيا

مس، طال1998-1989گينه نو پاپوا 

الوار، الماس، آهن، روغن نخل، كوكا، 2003-1989ليبريا
قهوه، رزين، طال

گياه قارچى2007-1996نپال

3- تضعيف اقدامات براى برقرارى و استقرار صلح
ــط افراد يا گروه  هايى كه با استقرار صلح  ــم انداز يك موافقتنامه صلح توس ــت چش ممكن اس
ــود.  ــت مى  دهند، تضعيف ش ــى به درآمدهاى حاصل از بهره  بردارى از منابع را از دس دسترس
ــود، بهره  بردارى از منابع طبيعى مى  تواند با تامين  زمانى كه يك موافقتنامه صلح منعقد مى  ش
ــند و اختالفات  ــى باش ــتى سياس ــوق  هاى اقتصادى تهديدى براى هم  گرايى مجدد و آش مش
ــوق  هاى اقتصادى مربوط به وجود منابع طبيعى با  ــديد كنند. مش ــى را تش اجتماعى و سياس
ــتقرار صلح را پيچيده  ــد توقف درگيرى را به  تاخير انداخته و تالش در جهت اس ارزش مى  توان
كند. به محض اينكه توافق براى برقرارى صلح نزديك مى  شود، افراد و گروه  هايى كه دسترسى 
ــت مى  دهند، در جهت تضعيف اقدامات  ــتخراج منابع را از دس آنها به درآمدهاى حاصل از اس

مربوط به استقرار صلح عمل مى  كنند. 
عالوه بر آن، يافته  هاى اوليه با استفاده از تجزيه و تحليل  هاى گذشته مربوط به درگيرى بين 
كشورها در خالل 60 سال گذشته نشان مى  دهد كه درگيرى  هاى عجين شده با منابع طبيعى 

دو برابر احتمال دارد كه در خالل 5 سال اول، مجددا بروز كنند. 
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بند ششم نقش محيط  زيست در استقرار صلح
ــظ كند، به مجموعه  ــح را پس از توقف درگيرى حف ــه جنگ زده بتواند صل ــه يك جامع اينك
ــرايطى كه به آغاز جنگ منجر شده، ويژگى  هاى  ــتگى دارد، از جمله ش ــيعى از عوامل بس وس
ــارهاى  ــتقرار صلح و نفوذ عوامل خارجى (براى مثال اقتصاد جهانى يا فش درگيرى، ماهيت اس
ــتقرار صلح، محرك  هاى زيست  محيطى و آثار درگيرى  ــى). بنابراين ضرورى است در اس سياس
بر محيط  زيست مديريت شده، تنش ها متوقف و دارايى  هاى طبيعى به  طور پايدار مورد استفاده 
قرار گيرند تا ثبات و توسعه در دراز مدت تامين شود. يقيناً صلح پايدارى وجود نخواهد داشت 
اگر منابع طبيعى كه معيشت و خدمات اكوسيستم را تقويت مي كنند، خسارت ببينند، تخريب 
ــد، درگيرى  هاى عجين شده با منابع طبيعى  ــوند يا از بين بروند. هم ان گونه كه قبال ذكر ش ش
ــوند. با اين  حال،  ــر گرفته ش ــال اول پس از توقف، مجددا از س دو برابر احتمال دارد تا در 5 س
ــتند،  كمتر از يك چهارم مذاكرات صلح كه به  دنبال حل اختالفات مرتبط با منابع طبيعى هس

سازوكارهاى مديريت منابع را مورد خطاب قرار داده  اند. 
عالوه بر آن، سازمان ملل متحد به  طور كارآمدى، مالحظات زيست  محيطى و منابع طبيعى را 
ــتقرار صلح خود وارد نكرده است. اولويت نوعاً با تامين نيازهاى بشردوستانه،  در تالش  هاى اس
ــت از انتخابات، احياى نظم و حكومت قانون و باز كردن  ــالح و هم  گرايى مجدد، حماي خلع س
ــت و منابع طبيعى اغلب، به  عنوان  ــت. محيط  زيس ــرمايه  گذارى خارجى اس اقتصاد به روى س
ــتى است كه از  ــوند كه در اولويت هاى بعدى قرار دارند. اين رويكرد نادرس ــايلى ديده مى  ش مس
ــت. ترجيحا، وارد  ــه به ماهيت متغير تهديدات براى امنيت ملى و بين المللى درمانده اس توج

كردن اين مسايل در استقرار صلح بايد يك اجبار امنيتى باشد. 
ــت محيطى و منابع طبيعى با موفقيت در تمامى  ــايل زيس براى حصول اطمينان از اينكه مس
ــوند، مهم است كه آنها را به  طور جداگانه  ــتقرار صلح به  كار گرفته ش فعاليت  هاى مربوط به اس
ــى از تجزيه و تحليل ها و ارزيابى  هايى  ــود مالحظه قرار نداده و در عوض به  عنوان بخش مهم م
به  حساب آورد كه اقدامات مربوط به استقرار صلح را هدايت مى  كند. به سه دليل محيط زيست 

و منابع طبيعى به برقرارى و استقرار صلح كمك مى  كنند:

1- كمك به بهبود وضعيت اقتصادى
با مديريت دقيق و اداره مناسب منابع باارزشى مانند هيدروكربن  ها، موادكانى، سنگ  ها و الوار 
ــم انداز مثبتى از توسعه اقتصادى، اشتغال و درآمد به  وجود خواهد آمد. اما اين  صادراتى، چش
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ــب ارز خارجى، به بهره  بردارى سريع و  ــار ناشى از آغاز توسعه و كس امكان وجود دارد كه فش
ــده از چنين منابعى با بهايى نازل منجر شود، بدون اينكه به پايدارى محيط  زيست  كنترل نش
ــيم  ــود. زمانى كه منافع حاصل از بهره  بردارى از اين منابع تقس و توزيع برابر درآمد توجهى ش
ــيل  ــت  محيطى به  دليل پيامدهاى بهره  بردارى رخ دهد، پتانس ــود يا زمانى كه تخريب زيس نش
جدى براى ازسرگيرى تخاصم بوجود مى  آيد. خلق مجدد يك اقتصاد با دوام پس از يك دوره 
ــوارترين چالش  هاى استقرار صلح است. يك  ــونت آميز، يكى از دش طوالنى درگيرى  هاى خش
ــئواالت مهمى در خصوص چگونگى تضمين ثبات اقتصاد  دولت در دوره پس از درگيرى با س
ــت. بنابراين بايد در جستجوى فورى نظام  هاى  ــد مواجه اس ــتغال زايى و احياى رش كالن، اش
ــت  هاى پولى و نرخ تسعير ارز بود. پيچيدگى  ــتقرار مجدد مديريت مالى دولتى و نيز سياس اس
ــعه را  ــود كه درگيرى، فرآيند توس ــود كه با اين حقيقت همراه ش ــتر مي ش موضوع زمانى بيش
ــد ناخالص ملى تاثير منفى  ــرمايه و تولي ــرمايه  گذارى خارجى، س برعكس كرده، بر نهادها، س

مى  گذارد. 
مقامات نوعاً نياز دارند تا تدابيرى را شناسايى كنند كه درآمدزايى سريع درپى داشته و هزينه-

ــاى زيربناها و خدمات اوليه تعيين  ــت  دار را براى حمايت از ترميم اقتصادى و احي ــاى اولوي ه
ــوند كه مى  تواند  كنند. در وضعيت پس از درگيرى، دولت  ها با نرخ باالى بيكارى مواجه مى  ش
منجر به بى  ثباتى اجتماعى شود. منابع طبيعى قابل استخراج اغلب نقطه شروع بديهى (و تنها 
ــروع) براى ايجاد درآمدهاى مالى سريع و اشتغال است. البته استخراج منابع طبيعى  نقطه ش
و تقسيم منافع حاصله مى  تواند شرايطى را براى تجديد درگيرى فراهم آورد. بنابر اين حياتى 
ــخ گويى و شفافيت تضمين  ــاختارهاى مديريتى مناسبى به  كار گرفته شده و پاس ــت كه س اس

شوند. 

2- توسعه معيشت پايدار
ــعه معيشت پايدار، تامين خدمات اوليه و ترميم و مديريت معقوالنه  صلح پايدار منوط به توس
ــى از درگيرى  ها و مشكالت جدى زيست - ــارات زيست  محيطى ناش ــت. خس منابع طبيعى اس
ــت را تحليل مى  برند بايد از ابتداء مورد توجه قرار گيرند. به  حداقل رساندن  محيطى كه معيش
ــم از طريق مديريت منابع طبيعى مهم و  ــيب  پذيرى در قبال خطرات طبيعى و تغيير اقلي آس
ــت و منابع طبيعى  ــب بايد مورد توجه قرار گيرد. توانايى محيط  زيس معرفى فناورى  هاى مناس
ــهرى و ترميم اقتصادى، عاملى تعيين كننده در صلحى  ــت، جمعيت ش براى حمايت از معيش
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ــرپناه، غذا و  ــالم، بهداشت، س ــب آب س ــت. در دوره پس از جنگ، مردم براى كس بادوام اس
ــته  اند، كوشش مى كنند. قصور در  ــت خود بدان ها وابس حامل هاى انرژى كه براى رفاه و معيش
ــت  محيطى و منابع طبيعى مردم و نيز تامين خدمات اوليه مانند  ــخ گويى به نيازهاى زيس پاس

آب، پسماندها و انرژى، مى  تواند وظيفه تقويت صلح و ثبات را پيچيده كند. 
رويكردهاى معيشت پايدار، چارچوبى را براى رسيدگى به فقر و آسيب  پذيرى در تمامى حوزه -

ها تامين مي كند. چنين رويكردهايى از جامه عمل پوشيدن به نيازى سر بر آورده  اند كه اقشار 
ــعه و كار انسان دوستانه  ــت آنها را در مركز توس ــايل معيش فقير و تمامى جوانب زندگى و وس
ــود.  ــل  هاى حاضر و آتى نيز حفظ مى  ش قرار داده در حالى كه پايدارى منابع طبيعى براى نس
فروريختن معيشت به دليل فشارهاى زيست محيطى، استفاده بيش از حد از دارايى  ها يا اداره 
ضعيف امور، منجر به اتخاذ سه استراتژى عمده مى  شود: نوآورى، مهاجرت و رقابت. پيامدهاى 
رقابت همراه با ديگر عوامل مى  تواند خشونت آميز باشد. به همين دليل توسعه معيشت پايدار 

بايد در مركز هر رويكردى براى استقرار صلح باشد. 
 

3- كمك به گفتگو، همكارى و اعتمادسازى 
ــت مى  تواند ابزارى كارآمد يا تسريع كننده براى گفتگو، اعتمادسازى، بهره  بردارى  محيط  زيس
ــف و نيز درون و ميان  ــترش دهنده همكارى  ها ميان گروه  هاى مخال ــترك و گس از منافع مش

كشورها باشد. 
ــراث فلج كننده جنگ  ــتگى اجتماعى و اعتماد عمومى به نهادهاى دولتى، مي ــقوط هم بس س
ــت. صرف  نظر از چگونگى بروز خشونت، ايجاد فضاى تسهيل كننده گفتگوى ملى و محلى  اس
ــاى متاثر را مجددا فراهم آورد، يك  ــه گونه  اى كه اعتماد، اطمينان و همكارى ميان طرف  ه ب
ــال حاضر به دنبال  ــتقرار صلح در ح ــت. فعاالن اس ــه فورى در دوره پس از درگيرى اس وظيف
ــوف نشده  اى هستند كه نيل به اين اهداف  ــف راه  ها، ارتباطات و فرآيندهاى نوين يا مكش كش

را فراهم مى  آورد. 
ــتاب  ــت مى  تواند ابزار يا ش ــان مى  دهد كه محيط  زيس تجربه و تجزيه و تحليل  هاى همانند نش
ــترك و گسترش  ــازى، به  كارگيرى منافع مش دهنده اى موثر براى تقويت گفتگوها، اعتمادس

همكارى  ها باشد. 
ــطح به  كار گرفت، از جمله در ميان گروه  هاى اجتماعى  اين رويكردها را مى  توان در چندين س
محلى، بين گروه  هاى نخبه يا رهبرى دسته  هاى درگير و در سطح بين كشورها يا بين المللى. 
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ــاعى براى طراحى و  ــريك مس ــه دارد كه تالش  هاى تش ــن فرضيه  اى در اين نظريه ريش چني
ــا رقباى بالقوه را  ــات و تعامل ميان رقباء ي ــترك مى  تواند ارتباط ــت منابع طبيعى مش مديري
ــتقرار شناسايى متقابل حقوق  ــكل داده و موجب اس ارتقاء داده و در نتيجه ناامنى را تغيير ش
ــود. چنين تالش  هايى به دنبال سرمايه  گذارى روى استقالل زيست محيطى  و انتظارات مى ش
ــوقى براى ارتباط ميان مرزهاى رقابت يا ديگر خطوط  ــت كه مى  تواند به  عنوان مش طرفين اس

جداكننده تنش ها مورد استفاده قرار گيرد. 
ــده، نمونه  هاى ذكر  ــترك آب، اراضى، جنگل، حيات وحش و مناطق حفاظت ش مديريت مش
ــده از همكارى  هاى زيست  محيطى براى استقرار صلح است، اما حفاظت از محيط  زيست (به  ش
5 شكل مناطق حفاظت شده) به عنوان ابزارى براى حل اختالفات بر سرزمين يا نواحى مرزى 
مورد اختالف مى  باشد. ضمنا فرآيندهاى تدوين قانون اساسى يا كاربردهاى بصرى كه به  دنبال 
ــامل  ــت مى  تواند ش ــتم نوين حكومتى اس ايجاد اجماع ملى در خصوص پارامترهاى يك سيس
ــت  محيطى شود. مسايلى مانند حق برخوردارى از هوا، آب و محيط زيست سالم  مقررات زيس
ــت. ضرورت جوامع براى  اغلب خطوط ارتباطى قوى بين گروه  هاى ذينفع يا منافع متضاد اس
ــايى خطرات تغيير اقليم و تدوين تدابير انطباقى مى  تواند به  عنوان يك نقطه ورود عمل  شناس
ــورهاى درگير، به رژيم  هاى بين  المللى، فرآيندهاى  ــيارى از كش كند. نهايتا، از آن جايى كه بس
ــتند، فرصت  ها و  ــت  محيطى متعهد هس ــى منطقه  اى و موافقتنامه  هاى چندجانبه زيس سياس

حمايت  ها نيز ممكن است از طريق اين سازوكارها به  وجود آيد. 
 

نتيجه  گيرى
ــتخراج كرد: اوالً منابع طبيعى و محيط  زيست  ــه نتيجه عمده از اين استدالالت مى  توان اس س
ــتمرار  ــند و به بروز و اس ــه، تحريك كننده درگيرى باش ــى مراحل مناقش ــد در تمام مى  توانن
ــورها در دوره پس از درگيرى  ــم  انداز صلح را به  تحليل ببرند. كش ــونت كمك كرده و چش خش
ــند اگر كه از ابتداء به خوبى مديريت نشوند. روش  ــرگيرى تخاصم موثر باش مى  توانند در از س
ــر تامين صلح و امنيت دارد.  ــت، تاثير تعيين كننده اى ب مديريت منابع طبيعى و محيط  زيس
ــت نيز قربانى درگيرى و تخاصم مى  گردد. زمانى كه خسارات زيست  محيطى  ثانياً محيط زيس
ــتقيم و غيرمستقيم با سقوط نهادهاى مربوطه همراه مى  شود، مى  تواند منجر به مخاطرات  مس
زيست  محيطى و در نتيجه تهديد بهداشت، معيشت و امنيت گردد. اين مخاطرات بايد به  عنوان 
ــت مى  توانند از طريق  ــرد. ثالثاً منابع طبيعى و محيط زيس ــد ترميم مورد توجه قرار گي فرآين
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توسعه اقتصادى، ايجاد اشتغال و معيشت پايدار به استقرار صلح كمك كند. همكارى در مورد 
مديريت منابع طبيعى و محيط  زيست تامين كننده فرصت  هاى جديدى است كه براى استقرار 

صلح بايد دنبال شوند. 
ــه منابع طبيعى  ــى نابرابر ب ــت، دسترس ــور خالصه مى  توان گفت كه تخريب محيط  زيس به  ط
ــتند. اما  ــاس و جابجايى فرامرزى مواد خطرناك، تماما موارد بالقوه اى براى درگيرى هس حس
ــند. مشكالت منابع  ــت كه همين موارد عاملى براى همكارى نيز مى  باش ــان داده اس تاريخ نش
ــترك، راه حل  هاى مشترك نيز مي طلبد. محيط  زيست سالم براى امنيت و صلح مهم است  مش
ــرطى براى يك محيط  زيست پايدار است. اين سه مولفه به  طور  و وجود امنيت و صلح پيش ش

متقابل بر يكديگر تاثير گذارند. 

محيط زيست

امنيت                                                        تخاصم

صلح

سه نكته اصلى در زمينه شكل فوق مطرح است:
ابتداء، ارتباطات تحليلى ميان محيط زيست – امنيت و محيط  زيست - مخاصمات در هر مورد 
ــم دوطرفه است. براى مثال، اگر تخريب محيط  زيست وجود دارد، وضعيت  بيانگر يك مكانيس
ــت و مواردى از اين قبيل، آسيب  ــغلى، درآمد، بهداش ــار فقير را از لحاظ ش مردم به  ويژه اقش
ــردم چاره  اى ندارند به   ــابه، اگر ناامنى افزايش يابد، م ــر مى  كند. به  طور مش ــر و ناامن ت  پذيرت
ــت را تخريب كنند، تا اينكه بتوانند امرار معاش كنند و بقا يابند. به  طور  جز اينكه محيط زيس
ــترك، كميابى رخ  ــت به  عنوان منابع طبيعى، به  ويژه منابع مش ــابه، با تخريب محيط زيس مش
ــت آوردن آنها با يكديگر درگير مى  شوند. به  عبارت ديگر، موقعيت  مى  دهد و مردم براى بدس
ــردارى از منابع و دفع زباله  ــت را از نظر بهره  ب ــردم را وادار مى  كند تا محيط  زيس ــم، م تخاص
ــات و امنيت وجود دارد. بديهى  ــد. دوم اينكه، يك رابطه دو طرفه ميان مخاصم ــب كنن تخري
است كه هر نوع تخاصمى – سياسى، اجتماعى يا اقتصادى – منجر به ناامنى در ابعاد مختلف 
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ــابه، تنزل امنيت، مردم را براى بقا به  سوى تخاصم سوق مى  دهد. و سوم  ــود. به  طور مش مى  ش
اينكه، نتيجه پايانى درگيرى و ناامنى، از دست دادن صلح است. خصيصه اثر متقابل و فزاينده 

درگيرى و ناامنى، وجود صلح را غيرممكن مى  سازد. 
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چكيده
رسالت بنيادين ديپلماسى، مديريت روابط ميان كشورها و نيز روابط ميان كشورها و ساير بازيگران 
بين الملل بوده است. از منظر حكومت ها، ديپلماسى در ارتباط با ارائه توصيه، شكل دادن و اجراى 
سياست خارجى است. در اين راستا، ديپلماسى وسيله اى است كه به واسطه آن كشورها از خالل 
نمايندگى هاى رسمى و غيررسمى همچنين ساير بازيگران به مديريت، هماهنگى و صيانت منافع 
ــت در خالل جنگ و يا  ــخصى يا به طوركلى منافع خود مى پردازند. اگرچه ممكن اس ويژه و مش
منازعات مسلحانه روش هاى ديپلماتيك نيز مورد استفاده قرار گيرد اما به طور عمده، ديپلماسى 
در ارتباط با فعاليت هاى صلح جويانه است. از اين منظر، رسالت اصلى ديپلماسى نه تنها مديريت 
ــت تا بتواند در وضعيت هاى تغيير نيز نظم و ثبات را حفظ نمايد. از  نظم، بلكه مديريت تغيير اس
ديدى كالن تر، ديپلماسى صلح بعنوان شكل جديدى از ديپلماسى مدرن پا به عرصه مى گذارد كه 
عالوه بر مديريت نظم و مديريت تغيير، رسالت اصلى اش، ايجاد، طراحى و اصالح قواعد بين المللى 
ــود تا با بررسى سازوار هاى  ــت.از اين منظر، در اين مقاله تالش مى ش ــاختار نظام جهانى اس در س
ديپلماسى صلح بعنوان شاخه اى نوين از ديپلماسى مدرن، چگونگى ورود اين نوع از ديپلماسى در 

مديريت نظم و نيز تغييرات، در پهنه تحوالت جهانى پرداخته شود.  
واژگان كليدى: ديپلماسى، صلح، ديپلماسى مدرن، ديپلماسى صلح، بازيگران غيردولتى، سازمان ملل متحد.

گفتارسيزدهم
ديپلماسى صلح: نظريه و عمل

� سهراب انعامى علمدارى
 كارشناس ارشد روابط بين الملل؛ دانشگاه آزاد اسالمى كرج
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مقدمه
ــرفته  ترين جوامع همواره جهت حل و فصل مسايل ميان خود نياز  ــر از قديمى  ترين تا پيش بش
ــرى را نمى توان يافت كه كه در  ــت. هيچ دوره اى از ادوار تاريخ بش ــى داشته اس به ديپلماس
ــى به عنوان ابزار حل و فصل اختالفات، ايجاد فضاى مناسب جهت تعامل  ــر از ديپلماس آن بش
ــم تداوم كاربرد  ــد. عليرغ ــعه روابط صلح آميز، بى نياز بوده باش ــرى از جنگ و توس و جلوگي
ــى طى قرون  ــى بعنوان يك ابزار ضرورى براى ارتباط ميان جوامع، ماهيت ديپلماس ديپلماس
مختلف متحول شده و اشكال مختلفى يافته است. عمده ترين تحولى كه طى دو قرن گذشته 
ــت كه ارتباط مستقيم با  ــى صلح1» اس ــى ايجتد گرديده، ظهور «ديپلماس در مقوله ديپلماس
ــتگى جوامع بايكديگر درگذشته،  ظهور جامعه بين المللى دارد. باتوجه به عدم ارتباط و پيوس
ــاى آن –خواه از روى  ــتيم كه اعض ــاهد ظهور جامعه بين المللى هس از حدود دو قرن پيش ش
اختيار و خواه از روى اجبار- مجبور به تعامل ب يكديگر شده اند. از جمله قالب هاى اساسى 
ــى صلح،  ــت.از اين منظر، مهمترين هدف ديپلماس ــى صلح اس براى چنين تعامالتى، ديپلماس
ــت. به عبارت ديگر، نگرانى از بروز درگيرى ها  ايجاد صلح و جلوگيرى از وقوع جنگ بوده اس
ــمار آمده و  ــى صلح به ش ــكل گيرى ديپلماس و مخاصمات همواره يكى از مهمترين داليل ش
ــد نهادهاى چندجانبه به دنبال وقوع جنگ هاى گسترده در جامعه بين المللى  ــترين رش بيش
ــع به  ــت. صلح در مفهوم مضيق به معناى فقدان درگيرى و در مفهوم موس ــكل گرفته اس ش
معناى وجود شرايطى جهت تامين زندگى توام با آرامش و رفاه براى مردم به عنوان مهمترين 
دغدغه ديپلماسى صلح شناخته شده است. در واقع، دولت هايى كه در جهت توسعه اقتصادى 
ــر به هماهنگى و همكارى چندجانبه  ــعه رفاه و تقويت احترام به حقوق بش و اجتماعى يا توس
ــرايطى كوشيدند كه از وقوع  ــاس  داده هاى ذهنى براى ايجاد ش روى آورند، خودآگاه يا براس
ــل متحد نيز آورده  ــازمان مل ــور س جنگ ممانعت به عمل آورند. اين واقعيت در مقدمه منش
ــع و  ــى صلح به منظور برقرارى صلح در هردو معناى موس ــت. لذا نهادهاى ديپلماس ــده اس ش
1- Peace Diplomacy
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ــى اقدامات متفاوتى در اين  ــرايط موجود بين الملل ــكل گرفتند و با توجه به ش مضيق  آن ش
زمينه محقق ساختند. مهمترين اقدامات، ممنوع ساختن جنگ، فيصله مسالمت آميز اختالفات 
ــور تامين امنيت جمعى و  ــه ملى و جهانى، انجام تالش هاى متفاوت به منظ ــه عنوان وظيف ب
مداخله به منظور جلوگيرى از جنگ و پايان دادن به آن از طريق اقدامات سياسى و اقتصادى 
ــارهاى اقتصادى، اقدامات قهرآميز و انجام عمليات حفظ صلح بوده  همانند تحريم، اعمال فش
ــى به تنظيم رفتارها در صورت بروز جنگ  ــت. دولت ها همچنين در مقاطع مختلف تاريخ اس
ــامل تدوين و توسعه مجموعه اى از قواعد حقوق بين  المللى  نيز پرداخته اند كه اين اقدامات ش
تحت عنوان حقوق بشردوستانه و قواعد و مقررات حاكم بر منازعات، اقداماتى در جهت كنترل 
تسليحات و خلع سالح به منظور محدود كردن سالح هاى قابل استفاده در جنگ و نيز حركت 
به سمت امحاى سالح ها در اشكال مختلف مى شود. اين اقدامات از جمله ضرورت هاى برهه 
هاى مختلف تاريخى به شمار آمده كه جامعه جهانى اقداماتى را در زمينه پيشگيرى از جنگ 
و نيز انسانى كردن آن انجام داده است. باتوجه به آنچه ذكر شد، سوال اساسى مقاله اين است 
ــى صلح چگونه قابل تقسيم بندى  ــت و ديپلماس ــى صلح چيس كه طبيعت و ماهيت ديپلماس
است. براى پاسخ به اين سوال، ابتدا بايد اهميت ديپلماسى صلح باتوجه به وقايع و رويدادهاى 
ــپس با ارائه تعريفى از ديپلماسى صلح، محيط كار و انواع آن  ــرى مشخص شده، س جامعه بش

مورد شناسايى قرار گيرد.

بند اول - از ديپلماسى؛ مفاهيم و تحوالت تا ديپلماسي صلح
ــت كه اگر  ــت هاى يك بازيگر جهانى در مقابل بازيگر ديگر اس ــى1» اجراى سياس  «ديپلماس
ــود مي تواند به طوربالقوه و بالفعل قدرت نفوذ را در صحنه جهانى ارتقا بخشد و  ماهرانه اجراش

برعكس اگر به خوبى اجرا نشود، ديپلماسى كاهش دهنده قدرت بازيگران است.
ــترده و داراى تعاريف مختلفى است. بارستون در كتاب «ديپلماسى  ــى، مفهومى گس ديپلماس
ــط بين دولت ها و  ــى، مديريت رواب ــت؛ 1.ديپلماس ــدرن» دو تعريف براى آن ذكر كرده اس م
ــى، شكل دهى و اجراى سياست خارجى است. اما  ديگر بازيگران بين المللى است،2.ديپلماس
ــى عبارت از اداره روابط بين الملل از طريق گفتگو و مذاكره مى  ــون، ديپلماس از ديدگاه واتس
ــد و كاربرد آن صرفا به نمايندگى هاى ديپلماتيك  ويا سياست خارجى اشتباه است، آنها  باش
ــيوه هاى هدايت، گفتگو و تنظيم روابط دولت ها با ديگر بازيگران بين المللى  فقط يكى از ش
ــتند. در نتيجه ديپلماسى، مفهومى جامع تر است كه مديريت روابط بين الملل، سياست  هس

1- Diplomacy
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خارجى و خدمات ديپلماتيك را شامل مى شود1.

ــت كه به تمدن روم و يونان برمى گردد. ــتان اس ــى يك فعاليت مربوط به دوران باس ديپلماس
ــيوه هاى گوناگون  ــتر به فعاليت هاى نظامى تكيه مى كرد، به ش امپراطورى روم اگرچه بيش
ــى  در  ــد. ديپلماس مانند اعزام هيات هاى ديپلماتيك، قراردادها و مذاكرات نيز ارجاع مى ش
قرون پانزدهم و شانزدهم در ايتاليا رونق ديگرى گرفت و ماكياولى كه پدر واقع گرايى سياسى 
ــود، در كتاب شهريار تاكيد مى كند كه حاكم بايد دست به هركارى بزند تا در  ــمرده مى ش ش
قدرت باقى بماند. ديپلماسى در قرون هفدهم و هجدهم در اروپاى غربى تكامل يافت و بيشتر 
ــد.در زمان لويى چهاردهم وزارت امورخارجه به وزارتخانه اى مهم  ــه مشاهده مى ش در فرانس
ــفارت خانه ها در كشورهاى مختلف متداول شد و سفيران به منظور  ــد و استقرار س تبديل ش
نمايندگى دائمى پادشاهان در ساير كشورها فعاليت مى كردند. مرحله بعدى تكامل ديپلماسى 
غربى بعد از پايان جنگ هاى ناپلئونى در 1815 و برگزارى كنگره وين شكل گرفت.طى قرن 
نوزدهم فعاليت هاى ديپلماتيك فرموله و قانونمند شد و سفارتخانه ها و سفرا در سطح جهانى 
ــته هاى مربوط به  ــوع جنگ جهانياول اغلب در نوش ــدند. وق ــا افتادند و با اهميت تلقى ش ج
اموربين المللى، پايانى بر ديپلماسى كهنه تلقى مى شود كه در آن بر مخفى كارى و مذاكرات 
ــكار و  ــى جديد2» بر توافق قانونى، فعاليت هاى آش ــد اما در « ديپلماس دوجانبه تاكيد مى ش

توافقات چندجانبه تاكيد مي شود.3 

اهداف و شاخص هاي ديپلماسي
ــى نمايندگى  ــى  جديد اهداف گوناگونى را دنبال مى كند. اولين هدف اين ديپلماس ديپلماس
ــت؛ يعنى ديپلمات ها در خارج از كشور به طور رسمى نماينده رسمى دولت خود هستند.  اس
دريك ديپلماسى ماهرانه تالش مى شود تا ذهنيت مناسبى از كشور در خارج ايجاد شود. در 
ــت ها و موضع گيرى هاى دولت مربوط به  ــند تا سياس ــى، ديپلمات ها مى كوش اين ديپلماس
خود را به نوعى توجيه كنند كه مقبول كشورى كه در آن نمايندگى مى كنند، باشد و چنين 

ديپلماسى مى تواند راهگشاى موقعيت هاى بهترى براى كشور متبوع باشد.
شاخصه ديگر ديپلماسى، جمع آورى اطالعات و تفسير آنهاست؛ زيرا همواره اجراى سياست هاى 

1- Bareston,R.P.(2006),Modern Diplomacy, London: Pearson Education, Third Edition,P9

2- Modern Diplomacy

ــى»،فصلنامه سياسـت خارجى،  ــل و دگرگونى ماهيت ديپلماس ــت بين المل ــا وحيدى، «تغيير عرصه سياس ــى الرض 3- موس
سال21،شماره2، تابستان1386،ص380
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ــفرا خود را در موقعيت جمع آورى اطالعات،  ــت.اغلب س ــب منوط به اطالعات خوب اس مناس
ــير آنها و ارسالشان به كشور متبوع مى يابند.اين امر الزمه اجراى يك ديپلماسى مناسب  تفس
ــى، دادن عالئم و دريافت نمودن پيام هاست. ديپلمات ها  ــت.از ديگر راهكارهاى ديپلماس اس
وسيله اى هستند تا از طرف كشور خود پيام هاى خاصى را به كشورى كه درآن نمايندگى مى 
ــال كنند و از طرف ديگرپيام هايى را دريافت نمايند.درعين حال ديپلمات ها وسيله  كند، ارس
ــيله سران  ــطح باال  به وس ــند؛ يعنى اگرچه مذاكرات س اى براى انجام دادن مذاكرات مى باش

انجام مى شود، مذاكرات اوليه به وسيله ديپلمات ها صورت مى گيرد.1
ــت.وقوع بحران هاى گوناگون  ــى جديد، مديريت بحران هاس ــه موجود ديگر در ديپلماس زاوي
كشورهاى مختلف را تحت تاثير قرار مى دهد. در اينجاست كه هنر و مهارت ديپلمات ها بايد 
تجلى يابد تا بحران را به گونه اى مديريت كنند كه منافع و ديدگاههاى كشورشان تحقق يابد. 
ــد مسلما نمايندگان كشورها داراى نقش مهم ترى هستند. به  هرچه قدر بحران جدى تر باش
ــفرا در مورد جمع آورى اطالعات، تفسير آنها، دريافت پيام ها، ارسال و انجام  هرحال نقش س

دادن مذاكرات امرى غيرقابل انكار است.2

تحول ماهيت و اشكال ديپلماسى
ــده در محيط بين المللى  ــى نيز در طول تاريخ و در نتيجه تحوالت ايجاد ش ماهيت ديپلماس
تغيير كرده است. به عبارت ديگر يك رابطه گست ناپذيرى بين ديپلماسى و محيط اطراف آن 
ــت. امروزه محيط بين المللى فراتر از مدل مكانيك كوانتومى كه فرايندهاى  ــته اس وجود داش
ــود. سيستم بين المللى پويا و پيچيده تر  ــت، درك مى ش تصادفى و مبهم جزو ويژگى آن اس
ــوس مثل قواعد، هنجارها و اطالعات مى توانند زمينه گسترده  ــت و نيروهاى محس ــده اس ش

فيزيكى را در آن ايجاد كنند.
محيط بين المللى، برآيند پيچيده سه تحول گسترده، درهم تنيده و در حال گذار است. اولين 
ــتم دوقطبى رخ داد و منجر به گسترش رژيم  ــى است كه نتيجه فروپاشى سيس عامل، سياس
ــفافيت عرصه  ــاى دمكراتيك و در نتيجه پراكندگى قدرت دولت ها و افزايش تقاضا براى ش ه
ديپلماسى شد.دومين تحول، جهانى شدن؛ ماهيتى اقتصادى دارد كه منجر به افزايش قدرت 

ــل  ــارات نس ــان، تهران: انتش ــى و ليلى گل افش ــه: داوود آقاي ــا، ترجم ــت ه ــان دول ــو مي ــى: گفتگـ ــون، ديپلماس 1- آدام واتس
نيكان،1385،صص12-13

ــى مدرن در روابط بين الملل:تاثيرگذاري ها و تاثيرپذيري هاى متقابل»،فصلنامه سياست خار ــيمبر،«كارويژه هاى ديپلماس 2- رضا س
جى،سال20،شماره1،بهار1385،ص185
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بازار، بازيگران غيردولتى و فرايند خصوصى سازى و امنيت زدايى از موضوعات مهم بين المللى 
و اهميت موضوعات اقتصادى در عرصه بين المللى شد. سومين تحول، انقالب اطالعات است 
كه موجب تقويت جريان هاى فراملى و نيروهاى نامحسوس همچون؛ هنجارها، قواعد و باورها 
ــت. به رغم نقش  ــده اس ــتر عرصه بين المللى ش ــكل دهى رفتارها و درهم تنيدگى بيش در ش
مكمل ابن سه عامل در تغيير محيط بين المللى، عامل انقالب اطالعات نيز از اهميت زيادترى 
برخوردار است و باعث شتاب تحول در دو عامل ديگر شده است. با تحوالت رخ داده در ماهيت 
ــى و سيستم بين المللى، تمركز و محتواى ديپلماسى نيز تغيير كرده است. در درك  ديپلماس
سنتى واقع گرايى از روابط بين الملل، كنش هاى دولت ها تحت تاثير عوامل محسوس قدرت 

بود و محتواى ديپلماسى را نيز با مسائل مرتبط با جنگ و صلح تشكيل مى داد.1
ــتراتژيك و  ــائل اس ــائل جنگ، صلح و امنيت، مس ــط جديد بين المللى تنها مس ــا در محي  ام
سياسى گذشته همچون توازن قدرت، تغيير حدود مرزها، مذاكرات كنترل تسليحات و تشكيل 
ــى و نظامى ديگر اهميت سابق را ندارد و با مسائل جديدترى جايگزين شده  اتحادهاى سياس
ــم بين المللى،  ــر تروريس ــد. در نتيجه موضوعاتى چون مهاجرت هاى غيرقانونى، حقوق بش ان
ــتار جمعى و به طور كلى تعريفى  ــليحات كش ــازمان يافته، تجارت مواد مخدر، تس جنايات س
ــت. به طوركلى محتوا و اشكال ديپلماسى  ــترى يافته اس متفاوت از جنگ و صلح اهميت بيش

نوين به شرح زير مى باشد:
ــى چندجانبه: به دليل افزايش نقش بازيگران متعدد در عرصه ديپلماسى به تدريج  1.ديپلماس
ــتيم.  ــى دوجانبه دولت با دولت هس ــى چندجانبه در مقابل ديپلماس ــاهد افزايش ديپلماس ش
ــازمان هاى بين المللى و يا شركت هاى چندمليتى داراى دستگاه ديپلماتيك  امروزه، اغلب س
ــيارى از نهادهاى دولتى خارج از دستگاه ديپلماسى در خارج از كشور  ــتند. بس براى خود هس
نماينده دارند و در بسيارى از مذاكرات ديپلماتيك حضور دارند. آنها از منابع قدرت خود براى 
تاثيرگذارى بر فرايندهاى ديپلماتيك و دستوركار آن استفاده مى كنند. ضرورت هاى اين نوع 
ــرل نتيجه نهايى مذاكرات اعمال  ــى محدوديت هايى را بر بازيگران دولتى براى كنت ديپلماس
ــترش  ــرده و اين به دليل حضور بازيگران متعدد با منافع و انتظارات مختلف و متنوع و گس ك

دستوركار ديپلماسى مى باشد.2
ــى اقتصادى: با اهميت يافتن مسائل سياست سفلى در دستوركار جهانى و كاهش  2.ديپلماس

1- آلبرت ديويس و دانيل پاپ،گزيده اى از عصر اطالعات: الزامات امنيت ملى،ترجمه على على آبادى،تهران:پژوهشكده مطالعات 
راهبردى،1385،ص50

ــى چند جانبه و سازمان هاى بين المللى(جلد1)،تهران:دفترمطالعات سياسى  2- محمدجواد ظريف و محمدكاظم سجادپور،ديپلماس
و بين المللى،1389،ص25
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ــى كشورها  ــعه و رفاه اقتصادى به يكى از اهداف اصلى ديپلماس رقابت هاى ايدئولوژيك، توس
ــت و ديگر اهداف همچون امنيت ملى نيز تابعى از اين فرض مى شود. هدف  ــده اس تبديل ش
ديپلماسى اقتصادى فراهم كردن بستر و زمينه الزم براى گسترش مناسبات سودمند اقتصادى 
ــرمايه گذارى و فناورى خارجى است. در نتيجه  ــير جذب س با جهان خارج و هموار كردن مس

يكى از كارويژه هاى اصلى نمايندگى ديپلماتيك بايد در اين راستا بازتعريف شود.1
3.ديپلماسى عمومى: هدف اصلى در اين نوع از ديپلماسى تاثيرگذارى برافكار عمومى جهان از 
ــكل دهى ايستارها و رفتارها در راستاى  طريق كنترل ايده ها، باورها و هنجارها و در نهايت ش
ــك ابزارهاى فرهنگى و  ــى و به طوركلى با كم ــانه هاى گروه ــداف مورد نظر لز طريق رس اه
ــى، هدف اصلى برقرارى ارتباط فقط با دولت ها نيست،  ــت. در اين نوع ديپلماس اطالعاتى اس
بلكه برقرارى ارتباط با مردم و سازمان هاى غيردولتى از طريق فرايندهاى ميان فرهنگى و به 

منظور ارائه تصوير مثبت از اهداف كشور اهميت دارد.2
4.ديپلماسى موضوعى و تخصصى: گسترش ديپلماسى موضوعى يا ديپلماسى كاربردى همانند 
ــليحات كشتار  ــترش تس ــازمان تجارت جهانى يا مذاكرات مربوط به عدم گس مذاكرات در س
جمعى يا موضوعات حقوق بشرى يا موضوع تروريسم بين الملل از ويژگى هاى عصر اطالعات 
ــت. در نتيجه ديپلماسى به عرصه رقابت ديپلمات هاى متخصص و كارآمد  ــدن اس و جهانى ش
ــده است كه ضمن آشنايى با فنون پيچيده ديپلماتيك بايستى با موضوعات پيچيده  تبديل ش

جهانى نيز اشراف داشته باشد.
ــى بازدارنده: همانطوركه در فصل ششم (ماده32 ) منشور سازمان ملل متحد آمده  5.ديپلماس
ــازمان ملل متحد متعهدند تا اختالفات فيمابين را از طريق  ــور س ــت. امضاكنندگان منش اس
ــى تواند توضيح  ــالمت آميز م ــاله حل اختالفات از طريق مس ــز حل كنند. مس ــالمت آمي مس
ــد كه طرف هاى درگير در راستاى فصل ششم منشور به نظرات بزيگران سوم  دهنده اين باش
ــى بازدارنده براين مبناست كه بدون ترديد غير از دولت ها، سازمان  نيازمندند. هدف ديپلماس
ــازمان هاى غيردولتى نيز مى توانند در عرصه  ــازمان هاى منطقه اى و ساير س ملل متحد، س

ديپلماسى و حل و فصل اختالفات ايفا نقش داشته باشند.3

ــبات ايران و اتحاديه اروپا»،فصلنامه تخصصى علوم  ــهراب انعامى علمدارى،«ديپلماسى و اقتصاد:الگوى مناس 1-آرمين امينى و س
سياسى كرج،شماره8،پاييز1388،ص160

ــات  ــه اطالع ــه ايران»،ماهنام ــى ب ــا نگاه ــارن آمريكا:ب ــگ نامتق ــى و جن ــى عموم ــى علمدارى،«ديپلماس ــهراب انعام 2-س
راهبردى،سال4،مهرماه1385، ص24

3-آر.بى. بارستون، ديپلماسى نوين، ترجمه محمدجعفر جوادى، تهران:نشر دادگستر،1379، ص30
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3- ديپلماسى صلح:
 پس از پايان جنگ جهانى دوم تاكنون، جنگ ها و منازعات بسيارى در جهان رخ داده است 
و عدم كاربرد ساز و كار پيش بينى شده براى امنيت دسته جمعى باعث شده است تا سازمان 
ــت كه يافتن  ملل متحد در حل اين برخوردها و اختالفات اغلب ناكام بماند. اين در حالى اس
ــد. پايان  ــاى موثر براى مديريت بحران ها امرى مهم در روابط بين الملل معاصر مى باش راهه
ــن ترين افق ها را براى همكارى در زمينه مديريت تغييرات و حل منازعات  ــرد روش جنگ س
جهانى به وجود آورده، اما نكته اين است كه اكنون اختالفات، منازعات و بحران هاى بيشترى 
ــى ابرقدرت ها تاحد  ــودى جهان در نتيجه رقابت اتم ــى را مى طلبد. احتمال ناب ــه جهان توج
ــارت دهنده نظام صلح آميز جهانى باشد. اما  ــت كه خود مى تواند بش زيادى كاهش يافته اس
ــتراتژيك دوقطبى پيش درآمدى بر بروز  ــت كه از ميان رفتن موازنه اس ــان داده اس وقايع نش
ــت كه منازعات به  ــد.تاريخ معاصر گواه اين مدعاس انواع جديدى از بى نظمى ها و منازعات ش
راحتى از كنترل خارج مى شوند و همچنان تمايالت خشونت آميز بين طرفين باقى مى ماند. 
ــى صلح بر  ــرايطى فقط مى توان از طريق همكارى بين المللى و اجراى ديپلماس در چنين ش
مشكالت جهانى فائق آمد. «ديپلماسى صلح» به مجموعه اى از راهبردها، بازيگران و روندهايى 
ــتراتژى هاى  ــترى بر حفظ صلح، برقرارى رژيم هاى بين المللى، اس تاكيد دارد كه تاكيد بيش
ــات تاكيد دارد.  ــه پيش و چه بعد از وقوع منازع ــورها و احياى صلح چ ــعه در داخل كش توس
ــازمان  ــى صلح عوامل و عناصر متعددى دخيل و تاثيرگذارند كه در اين ميان س در ديپلماس
ــيار مهمى  ــاير بازيگران بين المللى نيز داراى نقش هاى بس ملل متحد واجد نقش حياتى و س
ــتند. همچنين، امروزه در عرصه ديپلماسى صلح راهبردها و روندهايى دنبال مى شود كه  هس
ــى در حين منازعات و پس از آن  ــگيرى از صلح بلكه بر بهره گيرى از ديپلماس نه تنها بر پيش
ــرايط، ديپلماسى صلح  جهت احياى صلح پس از منازعات تاكيد مى ورزد. در هريك از اين ش
براساس راهبردها و روندهاى جديد شكل مى گيرد كه موفقيت و يا عدم موفقيت آن در گرو 
شرايط، ضرورت هاى ملى و بين المللى و نيز منافع هريك از بازيگران عرصه ديپلماسى صلح 

خواهد بود.1
ــر نخواهد بود بلكه  ــگ و بازى حاصل جمع صف ــى به مثابه جن ــر، ديگر ديپلماس ــن منظ از اي
ــيله اى براى ايجاد فضاى امن و باثبات و به دنبال «موازنه منافع2» بوده و نه  ــى وس ديپلماس

1-رضا سيمبر،پيشين، ص187
2- Balance of Interests
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موازنه قدرت و در نهايت به دنبال راه حل هاى مصالحه آميز مى باشد. در نهايت،در ديپلماسى 
ــرايط بين المللى و انطباق آن با منافع ملى كشورشان، همكارى  صلح، ديپلمات ها با درك ش
ــى به كار گيرند.  ــازى فضاى بين الملل ــازى و باثبات س ــاى بين المللى را در جهت صلح س ه
ــى صلح با قرار گرفتن در چارچوب حقوق و قواعد بين المللى زمينه حصول  بنابراين، ديپلماس

بيشتر به همكارى هاى فزاينده و هم افزايى جهانى را فراهم مى نمايد.  

 بند دوم: بازيگران ديپلماسى صلح
ــال هاى 1945 تا 1981 در نظام بين الملل به ثبت  با مطالعه 282 مورد اختالفى كه بين س
ــيده است، آشكار مى شود كه كشورهاى كمى به ابزار معينى جهت حل و فصل اختالفات  رس
خود رجوع كرده اند. شمار موارد ارجاع شده در زمان هاى مختلف متفاوت بوده و قانون خاصى 
ــت اما تعداد نسبى موارد مديريت موفقيت آميز بحران ها و  ــته اس براى اين پديده وجود نداش
ــازمان ملل  ــده به س منازعات همواره روبه كاهش بوده كه اين موارد در كاهش موارد ارجاع ش
بعنوان متولى اصلى مديريت بحران ها و منازعات بارزتر بوده است. پس بنابراين مشاهده مى 
ــرد با افزايش و تنوع بخشى در ابزارهاى مديريت بحران و صلح آفرينى  ــود پس از جنگ س ش
ــت. در ادامه تعدادى از اين ابزارها اشاره  منازعات كمى در عرصه بين المللى ايجاد گرديده اس

مى گردد. 

1- سازمان ملل متحد
ــازمان ملل متحد است.  ــورها، س يكى از مهم ترين بازيگران جهانى در زمينه حل اختالف كش
ــور سازمان ملل متحد در تاريخ24 ژوئن1945 در سانفرانسيسكو به امضا رسيد و در 24  منش
ــبرد  ــور براى نگهدارى صلح و امنيت بين المللى و پيش ــر1945 به اجرا درآمد. اين منش اكتب
اقتصادى مكانيسم عمده اى را پيش بينى كرده است. براساس منشور ملل متحد، هدف اوليه 
ــود(ماده1) ديگر اهداف  ــوبمى ش ــازمان حفظ صلح و امنيت بين المللى محس و عمده اين س
ــتانه بين ملت ها و تحقق  ــعه روابط دوس ــد، توس ــاره ش ــازمان كه در ماده 1 نيز به آنها اش س
همكارى هاى بين المللى در راستاى تامين امنيت اجتماعى و اقتصادى است. براى تسهيل و 
تحقق اهداف اعالم شده سازمان ملل در منشور، ايجاد شش سازمان اصلى و تعدادى سازمان 
ــازمان ها عبرتند از: مجمع عمومى(فصل4)،  ــت.(ماده7) اين س ــده اس فرعى درنظر گرفته ش
ــوراى اقتصادى- اجتماعى(فصل10)، شوراى قيموميت(فصل13)،  شوراى امنيت(فصل5)، ش
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ــتثناى شوراى قيموميت  دادگاه بين المللى داورى(فصل14) و نهاد دبيركلى(فصل15). به اس
ــت ساير ارگانها، نقش هاى گوناگونى را در حل و فصل مربوط به حفظ  كه عمدتا غيرفعال اس

صلح و امنيت بين المللى دارا مى باشند.1  
الف- شوراى امنيت

 براساس ماده33 منشور سازمان ملل متحد، شوراى امنيت مى تواند شروع منازعات مسلحانه 
ــونت ها و  ــب خواهان پايان يافتن خش يا ادامه آنها را محكوم نمايد و يا با واكنش هاى مناس
عقب نشينى نيروهاى مداخله گر باشد.اين شورا مى تواند با اخذ سياست هاى الزم و گوناگون 
ــروع يا ادامه يافتن مذاكرات شود.  ــتار ش از تنش ميان نيروهاى در حال جنگ بكاهد و خواس
ــكيل نيروهاى مذاكره گر را بدهد يا اينكه به  ــورا مى تواند از دبيركل بخواهد تا ترتيب تش ش
منزله گوشه اى از تالش هاى صلح جويانه، نمايندگان ويژه اى را به ماطق گوناگون اعزام كند. 
براساس ماده33، فعاليت اصلى شوراى امنيت آن است كه براساس مواد36 تا38 توصيه هايى 
را ارائه نمايد كه گروه هاى نظامى ناظر و نيروهاى پاسدار صلح به مناطق گوناگون اعزام شوند 
ــود. اين نيروها مى توانند به عنوان حائل از احتمال وقوع مجدد  تا از توافقات صلح تخطى نش

منازعات بكاهند.2 
ب - نهاد دبيركلى

ــت«هر مساله اى را كه به  ــاس ماده 99 منشور موظف اس ــازمان ملل متحد براس  دبيركل س
ــت به شوراى امنيت گزارش دهد».  ــبت به صلح و امنيت بين المللى اس نظر وى تهديدى نس
ــئول شناخته مى شود. ــوراى امنيت و نه در قبال مجمع عمومى مس بنابراين وى در مقابل ش
ــازمان ملل متحد است. دبيركل طيف  ــاس ماده 97 او مهمترين فرد در هيات اجرايى س براس
ــترده اى از اختيارات ويژه سياسى را در دست دارد.وى نماد يك سازمان مهم بين المللى  گس
ــتقل براى تحقق منافع جهانى عمل نمايد و بر  ــخنگوى مس ــت و مى تواند به منزله يك س اس
شكل گيرى دستورالعمل هاى بين المللى تاثير گذارد. نمونه هاى مختلفى از دخالت دبيركل 
ــالمت آميز اختالفات بدون ميانجيگرى شوراى امنيت وجود دارد.  و كارمندانش براى حل مس
گاه اين نقش مستقيما توسط دبيركل ايفا مى شود مانند نقشى كه اوتانت در بحران موشكى 
ــى كه خاوير پرزدوكوئيار براى برقرارى آتش بس ميان ايران  كوبا در 1962 اتخاذ نمود يا نقش
و عراق در 1988 يا انعقاد معاهدات ژنو در مورد خروج شوروى از افغانستان ايفا نمود. در پاره 

ــازمان ملل  ــران: مركز اطالعات س ــترى، ته ــوان بين المللى دادگس ــنامه دي ــور ملل متحد و اساس ــل متحد،منش ــازمان مل 1-س
متحد،1387،ص29

2-رضا موسى زاده، حقوق سازمان هاى بين المللى،تهران: انتشارات پاژنگ،1375،ص231
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اى از موارد اين نقش از طريق كارمندان تحت نظر وى كه نمايندگان ويژه دبيركل ناميده مى 
ــال هاى طوالنى از خدمت در سازمان  ــوند، ايفا مى گردد. براى نمونه برايان اوركارت در س ش

ملل به چنين ماموريت هايى در كنگو، خاورميانه، قبرس و نامبيا مشغول بود.1
ج - مجمع عمومى

ــورهاى عضو تشكيل شده است كه اكنون تعداد آنها به   مجمع عمومى از نمايندگان همه كش
ــازمان است.مجمع عمومى  ــان دهنده جهانى بودن اين س ــد و اين خود نش 191 عضو مى رس
براساس ماده 11 مى تواند همه مسائل مربوط به صل و امنيت بين المللى را مدنظر قرار دهد. 
براساس ماده14 و همچنين در موضوع ماده12، مجمع عمومى مى تواند توصيه هايى را براى 

حل صلح جويانه مسائل يا ارتقاى صلح و دوستى بين ملت ها ارائه نمايد.
ــاس ماده11 دارد. در 1982 بيانيه اى براى حل  مجمع عمومى در اجراى اختياراتى كه براس
ــتار  ــن المللى صادر نمود و در 1988 طى بيانيه ديگرى خواس ــالمت جويانه اختالفات بي مس
ــالمت آميز اختالفات شد و بر نقش سازمان ملل تاكيد كرد. همچنين در سال 1991  حل مس
ــازوكارهاى حقيقت يابى را به وسيله سازمان در زمينه صلح و امنيت جهانى بازسازى كرد.  س
ــى  ــاى اصلى مجمع عمومى به خصوص كميته اول و كميته ويژه سياس ــدادى از كميته ه تع
ــائل مربوط به امنيت بين المللى تشكيل مى دهند.  ــيدگى به مس گردهمايى هايى را براى رس
ــد اقدامات  ــراى اولين بار در 1950 مجمع عمومى با قطعنامه «اتحاد براى صلح» موظف ش ب
ــن صلح و امنيت بين المللى انجام دهد. با افزايش تعداد اعضا، نفوذ مجمع نيز  ــراى تامي الزم ب
به طور چشمگيرى افزايش يافت، به ويژه كه در دهه1960، جنبش غيرمتعهدها تقويت شده 
ــمگيرترى در زمينه ايجاد و حفظ صلح  ــع عمومى خواهان ايفاى نقش چش ــود. امروزه مجم ب
ــت. براى نمونه در تحقق اين هدف، مجمع عمومى گروهى از افراد غيرنظامى را به هائيتى  اس

فرستاد تا بر شرايط حقوق بشر در آن كشور نظارت نمايند.2
د- ديوان بين المللى دادگسترى

ــازمان قضايى  ــترى را به منزله مهمترين س ــد، دادگاه بين المللى دادگس ــور ملل متح  منش
ــميت مى شناسد. همه اعضاى سازمان ملل عضو دادگاه نيز مى باشند  جهانى(ماده92) به رس
ــه اختيار خود به دادگاه رجوع نكردند بايد از تصميمات آن پيروى  ــاده 94 حتى اگر ب و بنابرم
ــورهاى غيرعضو نيز مى توانند اختالفات خود را به دادگاه ارجاع  كنند.بنابر ماده93 حتى كش
ــى-  ــتانه»،ماهنامه اطالعات سياس ــازمان ملل متحد در اجراى مداخالت بشردوس ــلقى،«نقش و جايگاه س ــى اش 1- مجيد عباس

اقتصادى،سال18،شماره اول و دوم، مهر و آبان1382،ص45
ــر  ــازمان ملل متحد و امنيت جهانى:كاركردهاى ملل متحد در تامين و ارتقاى هنجارهاى حقوق بش 2-غالمرضا صراف يزدى،«س

جهانى»،فصلنامه تخصصى علوم سياسى، شماره4،زمستان1385،ص35
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ــى توانند از اين  ــوراى امنيت هرگاه بخواهند م ــاس ماده96، مجمع عمومى و ش ــد. براس دهن
ــوراى امنيت همواره دادگاه  ــورتى نمايند و در نهايت بنابر ماده36، ش دادگاه تقاضاى راى مش
ــائل بين المللى  ــترى را مرجع صالحيت دار براى ارائه توصيه در مورد مس بين المللى دادگس
ــورهاى عضو و ساير بازيگران بين المللى مى خواهد كه اختالفات خود را  ــد و از كش مى شناس
ــترى كاربرد چندانى  ــق دادگاه حل نمايند. اما در مقام عمل دادگاه بين المللى دادگس از طري
ــته است. از 1945 فقط 21 راى مشورتى براساس ماده96 منشور ملل متحد صادر شده  نداش
ــازمان راى عمومى دادگاه را موجب ماده 93 منشور پذيرفته  ــت و فقط 57 كشور عضو س اس
ــاس ماده36 فقط مواردى را بررسى خواهد كرد كه طرفين دعوا رضايت خود  اند. دادگاه براس

را مبنى بر صالحيت دادگاه اعالم كرده باشند.1   

2-  سازمان هاى منطقه اى
ــازمان ها و ترتيبات منطقه اى در  ــور ملل متحد جايگاه ويژه اى را براى س ــتم منش فصل هش
ــازمان هاى منطقه اى على االصول در زمينه امور مربوط به صلح و امنيت  نظر گرفته است.س
ــائل منطقه خود را قبل از مطرح شدن  ــازمان ها در پى آنند كه مس بين المللى فعالند اين س
در شوراى امنيت و در سطح منطقه اى حل و فصل نمايند(ماده52). همچنين شوراى امنيت 
مى تواند از سازمان هاى منطقه اى براى به اجرا درآوردن تصميمات خود استفاده نمايد، البته 
ــت. سازمان هاى منطقه اى بدون صالحديد شوراى امنيت نمى  عكس اين مطلب صادق نيس

توانند دست به اقدامات قهرآميز بزنند(ماده53)2
ــده اند و  ــى از گروه هاى منطقه اى تاكنون از طرف مجمع عمومى به همكارى دعوت ش برخ
ــائل صلح و امنيت كاركرده اند. در اين زمينه مى  ــوراى امنيت در خصوص مس از نزديك با ش
توان از سازمان كشورهاى آمريكايى، سازمان وحدت آفريقا، سازمان كنفرانس اسالمى و جامعه 
ــورهاى آمريكايى وارد يكى چارچوب  ــازمان كش ــازمان ها به جز س عرب ياد كرد.همه اين س
ــا نيز يكى از نقش  ــد. كنفرانس امنيت و همكارى اروپ ــده ان ــازمان ملل متحد ش توافقى با س
ــاس سند هلسينكى  ــت و اين گروه براس آفرينان عمده در ايجاد صلح و امنيت بين المللى اس
در 1992 خود را يك گروه منطقه اى مى داند كه مشمول فصل هشتم منشور قرار مى گيرد. 
ــازمان منطقه اى قلمداد مى شود كه براساس فصل هشتم منشور  اگرچه ناتو به وضوح يك س

1-سازمان ملل متحد،پيشين، ص35
2-مجيد عباسى اشلقى، پيشين،ص50
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سازمان ملل عمل مى كند، به هيچ عنوان در ارتباط رسمى با آن قرار ندارد. گروههاى ديگرى 
ــتعدادهايى دارند،  ــتند يا بالقوه چنين اس هم وجود دارند كه به نوعى داراى نقش امنيتى هس
ــه آن، گروه اقيانوس آرام  ــن هدفى جزو اهداف اوليه آنها نباشد.آس ــت چني هرچند ممكن اس
ــورهاى افريقاى جنوبى از نمونه  ــوراى همكارى خليج فارس و جامعه اقتصادى كش جنوبى، ش

هاى بارز در اين زمينه هستند.1

3 - دولت هاى حاكم
 دولت ها نقش هاى  متنوعى در زمينه ايجاد امنيت بين المللى ايفا مى نمايند. اين نقش هاى 
مى تواند به صورت انفرادى يا در چارچوب عضويت در يك اتحاديه ايفا شود. براساس ماده51 
ــود را درمقابل  ــته جمعى خ ــد، دولت ها مى توانند به صورت فردى يا دس ــور ملل متح منش
حمالت نظامى آماده سازند و تازمانى كه شوراى امنيت اقدامات الزم را براى حفظ و نگهدارى 
ــد اين عمليات دفاعى مى تواند ادامه يابد. دولت ها  صلح و امنيت بين المللى انجام نداده باش
ــتاى حل اختالفات و منازعات بين المللى اقدام نمايند  مى توانند با نوآورى هاى خود در راس
ــى كه جمهورى اسالمى ايران در  ــوم ايفاى نقش نمايند. نقش و در حقيقت به منزله بازيگر س
منازعات آذربايجان يا تاجيكستان ايفا نمود يا نقشى كه اندونزى در طرح درياى چين جنوبى 

بازى كرد از نمونه هاى نوآورى در ديپلماسى صلح بوده است.2 

4- ساير بازيگران عرصه ديپلماسى صلح
 سازمان هاى غيردولتى داراى نقش ويژه اى در ايجاد امنيت بين المللى هستند. يكى از مثال 
هاى مهم در اين زمينه كه نقش ميانجيگرانه آن براساس قرارداد ژنو به رسمين شناخته شده 
ــازمان ملل متحد همكارى مى  ــت كه رسما با مجمع عمومى س ــازمان غيردولتى اس و تنها س
ــت.. سازمان هاى غيردولتى بين المللى عمدتا داراى  ــرخ اس كند، كميته بين المللى صليب س
انگيزه هاى بشردوستانه و يارى رسانى به رشد و توسعه كشورها هستند كه اين تالش ها خود 
آثار مثبتى بر صلح و امنيت بين المللى برجا مى گذارند. گروههايى مانند «آكسفام»، «نجات 
كودكان»، «جامعه كمك هاى فرامرزى» از نمونه هاى مهم سازمان هاى غيردولتى اند كه در 
ــازمان هاى غيردولتى به  ــتانه نقش مهمى را ايفا نموده اند. اغلب س ارائه كمك هاى بشردوس

ــى چند جانبه و سازمان هاى بين المللى(جلد2)،تهران:دفترمطالعات سياسى  1-محمدجواد ظريف و محمدكاظم سجادپور،ديپلماس
و بين المللى،1389،ص45

ــى اقتصادى،  ــب، اطالعات سياس ــه عليرضا طي ــاى امنيت»، ترجم ــى ه ــط بين الملل و بررس ــف و همكاران،«رواب ــرى تري 2-ت
سال16،شماره174-173،بهمن و اسفند1380،ص181
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ــى  ــتم دولتيبه همكارى و فعاليت بپردازند تا بى طرفى سياس دنبال آنند كه در خارج از سيس

خود را حفظ نموده، فعاليت هاى خود را موثرتر سازند.1
حركت هاى آزاديبخش ملى و ساير گروههاى سياسى  مشابه نيز مى توانند از بازيكنان اصلى 
ــى  ــتقالل سياس ــند. ازآنجاكه يكپارچگى ارضى و اس در اختالفات و منازعات بين المللى باش
اعضاى سازمان ملل متحد براساس ماده214 محترم است، در بسيارى از موارد باعث مى شود 
ــازمان از به رسميت شناختن اين حركت ها بازداشته شود. البته در اين مورد استثنائاتى  تا س
ــته است مانند دعوت از سازمان آزاديبخش فلسطين تابه منزله يك ناظر در مجمع  وجود داش

عمومى شركت كند.

بند سوم: اشكال و راهبردهاى ديپلماسى صلح
ــكال و راهبردهاى متفاوتى در مقابل مسائل امنيت بين المللى واكنش  ــى صلح با اش ديپلماس
ــازى2، ب)  ــمت صورت مى گيرد: الف)صلح س ــى صلح در چهار قس ــان مى دهد. ديپلماس نش
ــه اى از تعريف اين  ــح4 و ت)اجراى صلح5. در ذيل خالص ــح3، پ)احياى صل ــدارى از صل نگه

عناوين ارائه و سپس در مورد واكنش هاى استراتژيك نيز توضيح داده خواهد شد.

1- راهبرد صلح سازى
 صلح سازى به گروهى از استراتژى ها اطالق مى شود كه هدف آن حل اختالف ها، منازعات 
ــلحانه و ساير بحران هاى عمده است. اين راهبردها در جستجوى راهى هستند كه بحران  مس
ــوند. اين راهبردها به دو گروه عمده  ــده و در صورت وقوع دوباره تكرار نش ها از ابتدا ايجاد نش

«رژيم هاى بين المللى6» و «صلح سازى درون كشورى7» تقسيم مى شوند.8
ــا، ترتيبات و توافقات  ــن بين المللى، هنجاره ــن المللى: اين رژيم ها به قواني ــم هاى بي ا)رژي
جهانى، منطقه اى يا دوجانبه اطالق مى شوند كه با هدف كاهش تهديدات امنيتى به حداقل، 

ــهرى  ــل متحد»،همش نل ــازمان  در س ــاختارى  ــول س تح ــرورت  و ض ــى  الملل ــن  بي ــن  نوي ــرايط  آقايى،«ش داوود  ــيد  1-س
ديپلماتيك،شماره35،ديماه1382

2- Peace Building

3- Peace Maintenance

4- Peace Restoration

5- Peace Enforcement

6- International Regimes

7- In Country Peace Building

ــارات  ــول جهانى، تهران:انتش ــى صلح در نظام متح ــن الملل و ديپلماس ــين، روابط بي ــيخ نش ــالن قربانى ش ــا سيمبر،ارس 8-رض
سمت،1387،ص201
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ــده اند. ــوب هايى براى مذاكره و همكارى ايجاد ش ــان و اعتماد و ايجاد چارچ ــن اطمين تعيي
مثال ها عبارتند از: معاهدات كنترل تسليحات و خلع سالح، رژيم هاى حقوقى بين المللى كه 
ــازوكارهاى  بر موضوعاتى مانند گذرگاه هاى دريايى يا وضعيت پناهندگان تمهيداتى دارند. س

ديپلماسى صلح و حل اختالف عبارت است از: ديوان بين المللى دادگسترى1
ــود  ــورى: اين مفهوم به تالش هاى ملى و بين المللى ارجاع مى ش ــازى درون كش 2)صلح س
ــتار توسعه اقتصادى، نهادسازى و به طوركلى تر، ايجاد يا بازسازى در داخل كشورهايى  خواس
ــرايطى، صلح سازى دو بعد دارد:  ــتند كه احتياج مبرمى به ايجاد ثبات دارند. در چنين ش هس
اوالً- صلح سازى قبل از تعارض؛ كه به فرايند اصالح بلندمدت غيرنظامى، اقتصادى، اجتماعى 
ــى اطالق مى شود و مى تواند به دولتها براى مواجهه با تهديدها و اختالف هاى رو به  و سياس
ــازى بعد از تعارض؛ كه به عمليات تعارض بعد از وقوع بحران  ظهور كمك نمايد.ثانياً- صلح س
ــازى،  ــد و اغلب با بازس ــود و در پى ايجاد اطمينان براى عدم تكرار مورد مى باش اطالق مى ش

حمايت از نهادسازى و ساير كارهاى عملى همراه است.2 

2- راهبرد پاسداري از صلح
ــوند كه به منظور حل اختالفات يا حداقل بازدارندگى   اين راهبردها به مواردي اطالق مى ش
ــت تا از تبديل آنها به يك تنازع مسلحانه جلوگيرى  ــده اند و تالش براين اس از آنها طراحى ش
ــال  ــى بازدارنده»3 و «ارس ــكل متفاوت دارد كه مى توان به «ديپلماس ــود.اين راهبرد دو ش ش

بازدارنده»4 تقسيم نمود.
1.ديپلماسى بازدارنده: اين نوع ديپلماسى به روش هاى مختلفى ارجاع مى شود كه در ماده33 
ــده و عبارتند از: مذاكره، تحقيق، ميانجيگرى، وساطت،  ــازمان ملل توضيح داده ش ــور س منش
حل مساله از طريق قضايى، گزارش به كارگزارى هاى ويژه، ترتيبات گوناگون و ساير راههاى 
ــلحانه تبديل گردند،  ــالمت آميز. همه اين موارد قبل از اينكه اختالف ها به منازعات مس مس
اجرا مى شوند. مثال هاى آن عبارتند از: اعزام نمايندگان ويژه دبيركل به منظور حقيقت يابى 

و تالش گروههاى غيررسمى براى تحقيق.
ــال نيروهاى نظامى يا پليس  و حتى افراد غيرنظامى  ــال، به ارس ــال بازدارنده: اين ارس 2.ارس

1-ابوحامدعسگرخانى،رژيم هاى بين المللى ،تهران:انتشارات ابرار معاصر تهران،1384،ص12
2- Cohen, Sheldon,(1999),Arms and Judgment: law, morality and the conduct of war in the twentieth 

century,Boulder: westview Press,p.64

3- Preventive Diplomacy

4- Preventive Deployment
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اطالق مى شود كه درصدد جلوگيرى از تبديل شدن اختالف ها به تعارضات مسلحانه اند.اين 
اعزام نيرو ممكن است فقط در يك طرف مرز واقع شود و آن هم براساس تقاضاى دولتى باشد 
كه احساس تهديد مى كند؛ مانند ارسال هزار نفر نيروى نظامى و پليس غيرنظامى به مقدونيه 

در سال1993 و در هردو طرف مرز براساس تقاضاى دو طرف صورت پذيرد.1

3- راهبردهاى احياى صلح
 اين راهبردها درصدد حل يك تعارض پس از وقوع آن و تبديل تعارضات مسلحانه به مذاكرات 
ــاس همكارى و در نهايت ت.افق دولت ها يا طرف هاى درگير انجام مى شود. دو نوع  كه براس

واكنش اساسى در ديپلماتيك رخ مى دهد:
ــت كه شامل روش هاى  ــبيه به ديپلماسى بازدارنده اس ــازى2: اين مفهوم بسيار ش 1.صلح س
ــد. اين روش عبارتند از: مذاكره، تحقيق، ميانجيگرى،  ــده در ماده33 منشور مى باش مطرح ش
بازسازى،مصالحه از طريق قضايى، اما بايد توجه داشت كه همه اين موارد پس از آنكه اختالف 
هاى موجود به شكل تنازع مسلحانه درآمدند، قابل ارجاع اند. ديپلماسى صلح ساز نيز دو بعد 
مشخص زمانى دارد:تالش هاى اوليه صلح سازى(يا مرحله اول) كه معموال به دنبال قطعفورى 
ــت و به دنبال آن مرحله دوم است كه مى  ــونت ها و به ثبات در آوردن اوضاع در نبرد اس خش
ــه دنبال ايجاد صلح پايدار  ــد كه در حقيقت ب ــدار صلح باش تواند به همراه اعزام نيروهاى پاس

هستند.3
2.پاسدارى از صلح4: پاسدارى از صلح با اعزام نيروى نظامى يا پليس و حتى نيروهاى غيرنظامى 
همراه است. اين نيروها درصدد نشست اوضاع و موافقت هاى حاصل ميان دولت ها يا طرفين 
ــيوه هاى مسالمت  ــند. تصور موجود در حفظ صلح نقش دادن به ش درگير در منازعه مى باش
ــتفاده از قواى قهريه جز در موارد دفاع از خود جايز نمى باشد.اگرچه مفهوم  ــت و اس آميز اس
ــازمان ملل متحد وجود ندارد، عمليات پاسدارى از صلح، هم قبل از  ــور س حفظ صلح دذ منش
ــازمان  ــهود و تالش هاى عينى و صلح آميز س ــرد و هم پس از آن، از نمونه هاى مش جنگ س

ملل بوده است.5
1- The Role of  International Law in Rebuilding Societies After Conflict,(2009) Cambridge: Cambridge 

University Press,p.85

2- Peace Making

3- Gallagher, Anne, (1998),The Human Rights protection System of  the United Nations and It’s 

speciafized Agencies, Strasbourg: I.H.D Press,p.105

4- Peace Keeping

5-آرمين امينى،«سازمان هاى بين المللى در ابتداى هزاره سوم»، فصلنامه تخصصى علوم سياسى كرج،شماره5،بهار1386،ص98
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ــاير بحران  ت)راهبردهاى اجراى صلح: اينگونه راهبردها، واكنش هاى مربوط به تعارضات و س
ــتراتژى هاى مربوط  هاى عمده اند كه توافقى ميان دولت ها يا طرفين درگير وجود ندارد. اس
ــتند كه در فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد توضيح داده شده اند و  ــا، مواردى هس اساس
ــوند: اعمال غيرنظامى يا تحريم ها و اعمال نظامى يا اجراى  ــمت عمده تقسيم مى ش به دوقس

صلح
تحريم1 ها اعمالى هستند كه در مقابل رفتار خاص يك كشور يا يك گروه اتخاذ مى گردد كه 
ــتيابى به كاالها، خدمات و ساير مواردى است كه  براى پشتيبانى اقتصادى  ــامل تحريم دس ش
ــن، طوالنى ترين و  ــت.براى نمونه موفقيت آميزتري ــى الزم اس ــى پديده هاى سياس و اجتماع
جديدترين شكل تحريم ها در مورد آفريقاى جنوبى صورت پذيرفت كه به تغيير رژيم آپارتايد 

انجاميد.
ــت كه اهداف صلح  ــتفاده از نيروى نظامى اس ــتفاده يا تهديد به اس اجراى صلح به معناى اس
آميز را دنبال مى كند و در مقام مقابله با منازعات يا ساير بحران هاى عمده مى باشد. نمونه، 
ــازمان ملل نسبت به يك تجاوز مرزى نظامى از طريق  ــده به وسيله س واكنش نظامى تييد ش

دولتى به دولت ديگر در جنگ خليج فارس1991 صورت پذيرفت.2

استنتاج
ــت، نقش ديپلماسى در  ــده اس ــاختار نظام بين المللى حاكم ش هرباركه تغيير عمده اى در س
سياست جهانى نيز مورد بررسى و بازنگرى مجدد قرار گرفته است.اين موضوع در ابتداى قرن 
ــايه تحوالت عمده واقع درآن زمان مصداق دارد و هم اكنون نيز در دهه اوليه  ــتم و در س بيس
ــت. در قرن جديد، عالوه بر با ورود  ــوم ميالدى تجلى يافته اس ــت و يكم و هزاره س قرن بيس
ــى «دولت زدايى» شده است. اين عنصر  عناصر و عوامل تكنولوژيك جديد، در عرصه ديپلماس
ــبات بين المللى نقش دولت ها بعنوان اصلى ترين عامل  مهم و تاثير گذار باعث گرديد در مناس
ــود. تاثير آنى چنين تحوالتى براى  ــبات، صلح، جنگ و ثبات از ميان برداشته ش تعيين مناس
بازيگران رسمى ديپلماتيك كه آنان عالوه بر سروكار داشتن با با همكارانى كه به طور رسمى 
ــت خارجى مى  ــورها نمايندگى مى كنند بايد با همتايان غيردولتى نيز به اعمال سياس از كش
ــطح كالن يكى از تحوالت عمده در زمينه ديپلماسى  پردازند، همكارى كنند. همچنين در س

1- Sanction

2- رضا سيمبر،ارسالن قربانى شيخ نشين، روابط بين الملل و ديپلماسى صلح در نظام متحول جهانى،پيشين،ص222
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ــبه منطقه اى است. اتحاديه  ــازمان هاى منطقه اى و ش ــازمان هاى چندمليتى، س ــعه س توس
ــه آن و نفتا تنها موارد مشهودى از ساختارهاى فرامرزى هستند كه قسمتى از  اروپا، آپك، آس
ــازمان ها درصددند تا با گسترش  ــند، اين س حاكميت دولت هاى عضو خود را مدعى مى باش
ــند و محدوديت  ــه هاى بين المللى نقش آفرين باش ــاى ديپلماتيك خود در صحن ــت ه فعالي
ــازند. در چنين چارچوبى است كه  ــى را برطرف س كاركرد دولت هاى ملى در عرصه ديپلماس
ــى چندجانبه بين الملى سربر مى آورد.با استناد به تجارب  ــى صلح از درون ديپلماس ديپلماس
بين الملل قرن بيستم، در ديپلماسى جديد گروه بندى هاى اقتصادى ايجاد و همچنين زمينه 
ــگيرى از وقوع منازعات مسلحانه در سطوح مختلف بين المللى گشوده شده  سازى براى پيش
ــته ديپلماتيك به ويژه چانه زنى هاى سياسى به طور گسترده  ــت. اگرچه روش هاى گذش اس
استفاده مى شوند، اما ميزان قابل توجهى از اين روش ها در خدمت صلح سازى و پاسدارى از 
ــى صلح احتياج به مهارت هاى گوناگون دارد به ويژه هنر و علم  صلح قرار گرفته اند. ديپلماس
مذاكره و اينكه بتواند در يك محيط چندفرهنگى كار كند، محيطى كه بازيگران مختلفى دارد 
ــته اين اميد وجود دارد كه در آينده  ــى وجود داش و با توجه به انعطافاتى كه درباره ديپلماس
ــرايط جديد در قرن بيست و يكم هماهنگ كند. از اينرو،  ــى صلح بتواند خود را با ش ديپلماس
ــى صلح در حال تحول و تكامل مى باشد به صورتى كه مى توان از  ــد، ديپلماس به نظر مى رس
ــتاى پيشگيرى از جنگ، صلح آفرينى،  ــى صلح بعنوان ابزار و متدولوپى مهم در راس ديپلماس

احيا و اجراى صلح  بهره گرفت.



چكيده
ــت كه تحصيل آن به  ــاني ؛ امري اس ــي در جوامع انس ــراري و تامين صلح، عدالت و دموكراس برق
دليل وجود شكافهاي اقتصادي و اجتماعي با مشكالتي جدي روبروست. ترديدي نيست كه وجود 
ــكاف را متراكم مي سازد. در  ــكالت فوق الذكر خواهد افزود و ش تفاوتهاي فرهنگي و قومي بر مش
نتيجه، طبيعي است كه معيارها، تكنيكها و قواعد مربوط به استقرار صلح، عدالت و دموكراسي در 

جوامع چند قوميتي در مقايسه با جوامع همگن و بسيط متفاوت خواهد بود. 
ناهمگني قومي و فرهنگي را مي بايست ويژگي ساختاري بسياري از كشورهاي جهان دانست با اين 
ــديد هويتي ميان گروههاي رقيب قومي در  ــتگي هويتي گروهي از قوميتها و تقابل ش وجود برجس
برخي كشورها، به گونه اي قابل توجه صلح داخلي، منطقه اي و حتي بين المللي را به خطر انداخته 
است. مطالعات انجام شده نشان مي دهد كه آمار درگيريها، تنشها و مخاصمات داخلي بسيار بيشتر 

از درگيريهاي بين المللي است.
 در اين مقاله ، تالشهاي انجام شده براي تامين عدالت و دموكراسي و در نتيجه ايجاد و تثبيت صلح 

در جوامع چند قوميتي مورد بررسي قرار مي گيرد. 
واژگان كليدى: صلح جهاني، عدالت، دموكراسي اجتماعي، درگيري بين المللي، حقوق بين الملل
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مقدمه
ــطح متفاوت قابل  ــح جهانى و كاهش ميزان اختالفات و تعارضات در دو حوزه و س ــن صل تامي
ــت به روابط بين المللى و ميان دولتهاى مستقل و داراى  ــطح نخس ــى است. س بحث و بررس
حاكميت مربوط مى شود و سطح دوم به روابط داخلى و در چهارچوب درون سرزمينى دولتها 
مربوط مى شود. ترديدى نيست كه ايجاد و حفظ دموكراسى، صلح و عدالت در جوامع متكثر 
ــائل جوامع  ــت. متخصصان مس ــكل تر از جوامع متجانس اس ملى، قومى، مذهبى و زبانى مش
ــتر از كشورهاى همگن  چندقوميتى بر اين عقيده اند كه احتمال مخاصمه در اين جوامع بيش
ــى ، اجتماعى و اقتصادى (اعم  ــر تحصيل منابع قدرت سياس ــد1. چه آنكه رقابت بر س مى باش
ــاورزى ) شديدتر و امكان مصالحه در خصوص آنها مشكل تر  ــرزمينى، معدنى وكش از منابع س

است. 
ناهمگني قومي و فرهنگي را مي بايست ويژگي ساختاري بسياري از كشورهاي جهان دانست 
با اين وجود برجستگي هويتي گروهي از قوميتها و تقابل شديد هويتي ميان گروههاي رقيب 
قومي در برخي كشورها، به گونه اي قابل توجه صلح داخلي، منطقه اي و حتي بين المللي را به 
خطر انداخته است. مطالعات انجام شده نشان مي دهد كه آمار درگيريها، تنشها و مخاصمات 
ــيار بيشتر از درگيريهاي بين المللي است. الزم به ذكر است كه “ موسسه مطالعات  داخلي بس
مخاصمات بين المللي هايدلبرگ” وابسته به دانشكده علوم سياسي دانشگاه هايدلبرگ آلمان؛ 
تعارضات و تنشهاي بين المللي را به ترتيِب ميزان شدت تنش و درگيري به 5 نوع مخاصمات 
ــيم نموده است. آخرين گزارش  ــكار، بحران، بحران شديد و جنگ تقس پنهان، مخاصمات آش
ــته ميالدي ( سال 2008 ) و از مجموع  ــه نشان مي دهد كه در سال گذش ــاالنه اين موسس س

1- Ellingsen, Tanja (2000): Colorful Community or Ethnic Witches’ Brew?J ournal of Conflict Resolution 

44(2): 228-249. Lake, David A. and Donald Rothchild (1996): Containing Fear, The Origins and 

Management of Ethnic Conflict. International Security 21(2): 41-75. -Reynal-Querol, Marta (2002): 

Ethnicity, Political Systems, and Civil Wars. Journal of Conflict Resolution 46(1): 29-54. Rothchild, 

Donald and Caroline Hartzell (1999): Security in Deeply Divided Societies: The Role of Territorial 

Autonomy. Nationalism and Ethnic Politics 5(3&4): 254-271.
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ــه جهاني؛ 41 مورد از مخاصمات پنهان، 42 مورد  ــورد از تعارضات روي داده در جامع 345 م
ــورها ، روي داده است كه در  ــكار و 7 مورد بحران در عرصه ي روابط ميان كش مخاصمات آش
ــورها، رقم كمتري را نشان مي دهد زيرا آمار  ــابه در عرصه ي داخلي كش ــه با موارد مش مقايس
مشابه در عرصه اخير به ترتيب نشانگر وقوع 41، 87 و 88 مورد از مخاصمات پنهان، آشكار و 
بحران در روابط ميان گروههاي داخلي با همديگر و يا با دولتهاي متبوع خود در سال 2008 
بوده است. آسيب پذيري بيشتر جامعه جهاني در برابر تنشهاي داخلي در مقايسه با موارد بين 
المللي با مالحظه ي اين واقعيت آشكارتر مي گردد كه تمام 30 مورد از بحرانهاي شديد روى 
ــورها در سال گذشته ميالدي شاهد  ــال 2008 داخلي بوده اند و در روابط ميان كش داده در س
ــديدى نبوده ايم و در مقابل 8 جنگ داخلى تنها يك جنگ بين المللى به  هيچ گونه بحران ش

وقوع پيوسته است. 
ــوق الذكر به قاره و  ــهاي ف ــت كه تعارضات و تنش ــن توجه به اين واقعيت ضروري اس همچني
ــهاي  ــه اي خاص محدود نمي گردد بلكه در هر كدام از مناطق جغرافيايي جهان با تنش منطق
ــتيم كه مناطق آسيا و اقيانوسيه با 111 مورد، آفريقا با 79، اروپا با 65،  ــده روبرو هس گفته ش
ــورد به ترتيب در رتبه هاي اول تا  ــمال آفريقا با 47 و قاره آمريكا نيز با 43 م ــه و ش خاورميان

پنجم قرار دارند. 
اختصاص نزديك به سه چهارم تعارضات و مخاصمات روى داده در سال 2008 ميالدى نشان 
از اين واقعيت دارد كه جامعه بين المللى مى بايست توجه بيشترى به رفع تنشها و بحرانها در 
عرصه ي داخلي و ميان جوامع بشرى نشان دهد. در اين ميان بخش قابل توجهى از تعارضات و 
مخاصمات داخلى كشورها به جوامعى اختصاص دارد كه چند قوميتي هستند. به نظر مي رسد 
فقدان عدالت در جوامع چند قوميتي نسبت به گروه هاي اقليت و يا موجود نبودن دموكراسي 
ــروه اقليت از ترتيبات و نهادهاي پيش بيني  ــورهاي مذكور و يا حداقل عدم رضايت گ در كش
ــده در كشورشان كه به تعبير و تفسير گروه اكثريت، دموكراتيك تلقي مي گردند اما اقليت  ش
آنرا غير دموكراتيك مي داند؛ موجب ايجاد تنش در روابط ميان گروه هاي اكثريت و اقليت شده 

و ممكن است با افزايش بحران ، صلح مورد تهديد قرار گيرد. 
ــتهاى تمامى گروههاى  ــى براى تامين مطالبات و خواس بنابراين ايجاد نوع خاصى از دموكراس
ــت و متخصصان مسائل جوامع متكثر برقرارى « دموكراسى اجماعى  متكثر جامعه ضرورى اس
ــح و عدالت مورد قبول و رضايت  ــازوكار حل و فصل مخاصمات و تامين صل ــه عنوان س » را ب
ــنى ، عراق و  ــورهايى همچون مالزى، بلژيك، بوس تمامى عناصر جامعه معرفى نموده اند. كش
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آفريقاى جنوبى به عنوان مصاديق اين نوع دموكراسى ذكر شده اند. 

ــيهاى اكثريتى در حل و  در فصل اول مقاله حاضر، علل عدم مطلوبيت انواع مختلف دموكراس
ــى اجماعى  ــائل جوامع چندقوميتى بيان مى گردد و در فصل دوم تعريف دموكراس فصل مس
ــازوكار در  ــع متكثر و نتايج مثبت و منفى برقرارى اين س ــتفاده از آن در جوام ــرورت اس و ض

كشورهاى مذكور بررسى مى گردد. 

بند اول: علل عدم مطلوبيت دموكراسيهاى اكثريتى
در گفتار اول اين مقاله، عدم مطلوبيت سازوكارهاى غير دموكراتيك از جمله سياست همسان 
ــركوب گروههاى قومى، مذهبى و به صورت كلى اقليتها و همچنين مفيد نبودن  ــازى و س س
ــكيل كشورهاى كامال متجانس و نيز  ــازوكار جدايى گروههاى اقليت از كشور موجود و تش س

ناكارآمدى دموكراسيهاى اكثريتى به اختصار مورد بحث و بررسى قرار مى گيرد. 

1- عدم مطلوبيت سازوكارهاى غيردموكراتيك
ــت جهت كاهش و مهار  ــرا و غيردموكراتيك در جوامع متكثر ممكن اس ــاى اقتدارگ حكومته
تنشها و مخاصمات قومى و يا از بين بردن مطالبات آنان از راه حل ها و امكانهاى ذيل استفاده 

نمايند:
ــاكن در يك  ــترك براى تمام گروههاى قومى س ــا ايجاد عوامل تهديدكننده مش ــود ي 1- وج

كشور
2- تالش براى از بين بردن گروههاى اقليت با استفاده از سياست همسان سازى و يا سركوب 

آنان با زور و ارعاب
ــاله گروههاى اقليت را حل  اما هر كدام از راه حلهاى فوق الذكر به داليل ذيل نمى توانند مس

كنند:
ــت است كه وجود تهديد مشترك، تمامى گروههاى قومى را در كنار هم مى نشاند و  1- درس
آنها را به وحدت مى رساند اما عموما اتحاد مذكور تا زمانى باقى خواهد بود كه تهديد مذكور 
ــت و در صورت رفع تهديد، ممكن است اختالفات بار ديگر ظاهر  ــمن مشترك باقى اس و دش
ــاس بود كه گروههاى قومى در كشورهاى جهان سوم، قبل از استقالل به  ــوند. بر همين اس ش
ــمن مشترك استعمارى متحد بودند اما پس از استقالل، شكافهاى قديمى  دليل مبارزه با دش

بار ديگر گروههاى قومى را روبروى همديگر قرار داد. 
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2- اجراى سياست همسان سازى نيز هر چند در مقايسه با كاربرد زور و خشونت، هزينه هاى 
ــى و نظامى كمترى را براى قدرت حاكم در بر دارد و در مواردى نيز انجام اين سياست  سياس
ــد اما اجراى اين سياست به صورت يك  ــته باش ــت موفقيتهايى را نيز به دنبال داش ممكن اس
ــى كه انجام  ــاس پژوهش ــو بر اس ــد چه آنكه از يك س قاعده كلى نمى تواند موفقيت آميز باش
شده است ، همسان سازى كامل گروههاى متفاوت قومى نيازمند گذشت مدت زمان طوالنى 
ــال مى باشد1. از اين رو تالش برخى دولتها براى همسان سازى تمامى  مابين 300 تا 700 س
ــد و از سوى ديگر امحاء  ــان نمى تواند چندان موفق باش ــاكن در كشورش گروههاى اقليت س
ــت و پايدارى طوالنى برخوردار  ــابقه زيس ــت اقوام و يا گروههاى مذهبى و زبانى كه از س هوي
باشند تقريبا غير ممكن است. بويژه در دوران حاضر جهانى شدن؛ اقوام و گروههاى اقليت هم 
ــا از ابزارهاى تبليغاتى برخوردارند  ــق برنامه هاى ماهواره اى و اينترنت همچون دولته از طري
كه از بواسطه آنها مى توانند در برابر تهاجم دولت جهت حذف هويت و فرهنگ خود مقاومت 
ــان داده است كه اگر  ــترش ميزان و تعداد درگيريهاى قومى در چند دهه اخير نش نمايند. گس
ــاس نمايند كه دولت و يا به صورت كلى گروههاى غير در صدد حذف هويت آنها  اقليتها احس
هستند به شدت واكنش نشان داده و بيش از گذشته در صدد حفظ ويژگيهاى خاص فرهنگى 
ــنيايى در خصوص  ــلمان بوس ــد آمد. در اين ارتباط نقل قولى از يك معلم مس ــود برخواهن خ

جنگهاى داخلى بوسنى ميان مسلمانان و صربها ، گواهى بر صحت اين مدعاست:
ــلمان بودن خود فكر نكرده بوديم. ما يوگسالو بوديم اما وقتى به دليل  « ما هرگز راجع به مس

مسلمان بودنمان، شروع به كشتن ما كردند، اوضاع تغيير نمود2. »
ــت تنها ممكن است در كوتاه  ــركوب قهرى قوميتها نيز عالوه بر آنكه عملى غيراخالقى اس س
ــكل پاسخگويى به مطالبات  ــد و مش ــته باش مدت براى دولتها آثار موفقيت آميزى در بر داش
ــراد ميانه روى متعلق به  ــركوب قهرى باعث گردد كه اف ــا س ــا را رفع كند3 اما چه بس قوميته
اقليتها كه اميدوار به يافتن راه حل مسالمت آميز جهت احقاق حقوق جمعى خود هستند نيز 
با مشاهده توسل به زور از سوى گروه رقيب واكنش نشان داده و آنان نيز به گروههاى افراطى 

و خشونت طلب گرايش پيدا كنند و ابعاد مخاصمه و درگيرى گسترش پيدا كند. 

1- Karl W. Deutsh, “Space and Freedom: Conditions for the Temporary Separation of Incompatible 

Groups”, International Political Science Review, 5 (1984). Dziewulska Agata, “ Theory Versus Practice : 

Peace Processes in Bosnia,

-2 Kaufmann, Chaim (1996): Possible and Impossible Solutions to Ethnic Civil Wars. International 

Security 20(4): 136-175.

3- Dziewulska Agata, p. 8
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2- عدم مطلوبيت راهكار جدايى گروههاى اقليت
ــان سازى و يا سركوب قهرى گروههاى اقليت و  ــتهاى همس با اثبات عدم كارايى اعمال سياس
قومى، مى توان همانگونه كه ليج پارت گفته است به اين نتيجه رسيد كه براى مديريت و اداره 
ــانى جوامع چند قوميتى كه با رعايت اصول عادالنه و دموكراتيك انجام  ــالمت آميز و انس مس

پذيرد تنها دو راه حل باقى مى ماند:

الف : تقسيم كشور و يا جدا شدن گروههاى قومى ناراضى و تشكيل دولت جديد
ب : بهره گيرى از رهيافت مشاركت در قدرت يا دموكراسى اجماعى

ــت و آنگاه  ــا اتخاذ راه حل اول موافق نيس ــد ب ــده با مالحظه داليلى كه بيان خواهد ش نگارن
ــائل جوامع متكثر، ذكر مى  ــل پذيرش رهيافت دوم از منظر متخصصان مس ــات و دالي توجيه

گردد. 
الزم به توضيح است كه تقسيم كشور ميان گروههاى قومى و مجاز شمردن جدايى يك گروه 
قومى از كشور حاضر عموما در فرضى امكان پذير خواهد بود كه گروههاى موصوف در منطقه 
جغرافيايى خاصى از كشور به صورت متمركز سكونت داشته باشند. بديهى است اگر گروههاى 
ــاكن باشند، امكان تجزيه كشور  ــور س ــور به گونه اى پراكنده و مختلط در كش قومى يك كش
چندقوميتى در امتداد مرزهاى محل اسكان اقوام موضوعاٌ منتفى خواهد بود. از اين رو از يك 
ــخگوى حل مشكل قوميتها در تمام مصاديق آن باشد  ــو پذيرش راه حلى كه نمى تواند پاس س
قابل استفاده نخواهد بود. از سوى ديگر در فرضى نيز كه گروههاى قومى در جوامع متكثر در 
ــكونت دارند، به داليل ذيل پذيرش راه  مناطق جغرافيايى مجزا از هم و به صورتى متمركز س

حل تقسيم كشور و يا جدايى گروه قومى تجزيه طلب مطلوب نيست:
ــود كه جدايى  ــرزمينى ميان اين گروهها موجب مى ش ــود ادعاهاى متضاد و رقابتهاى س وج
ــيم  ــدن و تقس ــالمت آميز رخ ندهد. زيرا از همان آغاز روند جدا ش محتمل آنها به صورت مس
سرزمين، اختالفات و درگيريهاى مربوط به تعلق فالن سرزمين يا منطقه اى خاص، به اين يا 
آن گروه مطرح مى گردد و به نظر مى رسد هيچ كدام از گروههاى متخاصم به آسانى از ادعاها 
ــيد. در اينگونه موارد هر گروهى در پى آن است كه هم از  ــت نخواهد كش و تمايالت خود دس
ــت آورد تا پس از استقالل،  ــترى را به دس ــرزمينهاى بيش لحاظ كيفى و هم از منظر كمى س
ــيس را در امر توسعه اقتصادى يارى رساند. اين مساله در زمان درگيريهاى  كشور جديدالتاس
بوسنى ميان گروههاى قومى آن كشور بويژه صربها و مسلمانان مطرح بود. پس از آنكه صربها 
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ــبت 49 به 51 درصد رضايت دادند  ــور ميان خود و مسلمانان به نس ــيم سرزمين كش به تقس
آنگاه چگونگى اين تقسيم و بويژه موضوع اختصاص زمينهاى مرغوب مطرح گرديد. زيرا بخش 
ــمت كمى از آن براى كشاورزى  ــور بوسنى كوهستانى بوده و تنها قس ــرزمين كش زيادى از س
ــم انداز حل و فصل اين رقابتهاى سرزمينى به ويژه در فرضى كه منطقه  ــب است1. چش مناس
متنازع فيه داراى منابع معدنى بوده و يا از نظر كشاورزى زمينهاى مرغوبى داشته باشد چندان 
روشن نيست و تصور به درازا كشيدن اين مخاصمات دور از واقعيت نخواهد بود و چه بسا كه 

خونهاى بسيارى در اين ارتباط به زمين ريخته شود. 
ــتقل آن  ــور مس ــكيل كش ــيارى از جوامع چندقوميتى، انگيزه گروه تجزيه طلب در تش در بس
ــت كه سرزمين آنها نسبت به ديگر مناطق كشور از توان اقتصادى بيشتر و منابع معدنى و  اس
كشاورزى مرغوبترى برخوردار است و آنان نمى خواهند كه مسووليت و هزينه تامين اقتصادى 
ــور بر آنان تحميل گردد. درخواست جدايى كاتانگا از نيجريه، مناطق شمالى  مناطق فقير كش
ــور پادونيا )، منطقه فالندر در شمال كشور  ــكيل كش ــور( تقاضاى تش ايتاليا از جنوب اين كش
بلژيك از منطقه والونى جنوب آن كشور و يا خواست جدايى و يا خودمختارى بيشتر از سوى 
ــور و . . . . . را مى توان  ــرقى ثروتمند و نفت خيز بوليوى از ديگر ايالتهاى آن كش ايالتهاى ش
ــمرد كه مسائل اقتصادى، عامل اساسى تشكيل دهنده انگيزه گروه  از مصاديق و مثالهايى برش
ــت كه مناطق فقيرتر و يا كمتر ثرومندتر به همان داليل  ــت. بديهى اس تجزيه طلب بوده اس
ــى مخالفت خواهند نمود و آنرا نخواهند پذيرفت حتى  ــادى، با جدايى منطقه مرفه و غن اقتص
اگر وارد منازعه و درگيرى شوند. كماآنكه دولت نيجريه با استفاده از ابزار نظامى مانع جدايى 
ايالت كاتانگا شد و در ديگر موارد نيز فشار داخلى و بين المللى مانع طرح جدى و عملى شدن 

خواست جدايى مناطق مرفه از كشورهاى ايتاليا، بلژيك و بوليوى شده است2. 
پس از جدا شدن گروه قومى از كشور پيشين و تشكيل دولت مستقل، ممكن است گروههاى 
ــيس نيز با الگوپذيرى از اين اقدام به دنبال جدايى باشند و  ــور جديدالتاس قومى حاضر در كش
ــك بازى دومينو تداوم پيدا كند.  ــن ترتيب تقاضاها و مطالبات جدايى طلبانه به صورت ي بدي
ــاكن در منطقه شمالى كوزوو ( كه در  ــتان، صربهاى س ــدن كوزوو از صربس مثًال پس از جداش
ــده اند) نيز درخواست جدايى از كشور جديد  ــور جديد به اقليت تبديل ش حال حاضر در كش

1 -Ibid, p. 9

ــوى زبان و هلندى زبان در اين شهر سكونت  ــور بلژيك كه هر دو گروه فرانس ــل ( پايتخت كش ــهر بروكس 2 - همچنانكه تعيين ش
ــه طلبانه فلمينگ ها انجام  ــورهاى عضو جهت از بين بردن انگيزه هاى تجزي ــوى كش ــد ) به عنوان مقر اتحاديه اروپايى از س دارن

شده است.
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را دارند. 

ــائل اقتصادى و در هر حال ، دولت مركزى اصوالً خود را متعهد به حفظ تماميت   جدا از مس
ــدارى از آن حاضر به پرداخت هر نوع هزينه  ــور دانسته و در غالب اوقات براى پاس ارضى كش
ــل گردد. در اين ارتباط نگاهى گذرا به قوانين اساسى  ــونت متوس ــت حتى اگر به خش اى اس
ــورهاى مختلف حكايت از درج صريح تعهد مذكور براى دولت كشور مربوط دارد1. تا آنجا  كش
ــى را حفظ تماميت ارضى  ــت خارج ــه مهمترين هدف دولتها در عرصه بين المللى و سياس ك

كشور دانسته اند. 
ــت مگر آنكه ميان  ــل به راه حل اول چندان منطقى نيس ــد كه توس  بنابراين به نظر مى رس
ــمت چك و  ــت آيد آنگونه كه دو قس ــور در اين خصوص تفاهمى به دس گروههاى قومى كش
ــلواك با توافق ميان دو مجلس ايالتى اعالم نمودند كه از اول ژانويه 1993 به حيات كشور  اس
چكسلواكى پايان داده مى شود و دو كشور مستقل پديد خواهد آمد. و يا در صورتى به انتخاب 
گزينه جدايى روى آورد كه هزينه حفظ تماميت ارضى بيشتر از جداشدن گروه قومى مربوط 
ــد. به اعتقاد نگارنده ، ارتكاب  ــدن « كليد » دستيابى به صلح باش ــد و در حقيقت جدا ش باش
ــوى گروه قومى حاكم عليه گروه قومى مغلوب و وضعيف را مى توان از  ــيد از س جنايت ژنوس
جمله موارد و اوضاع و احوالى ذكر نمود كه با وجود كينه ها و زخم هاى عميق به وجود آمده 
ــالمت آميز و توافق بر مشاركت در قدرت ميان گروههاى  ــت اميد به همزيستى مس ممكن اس
ــد و جدا شدن تنها راه ممكن تلقى گردد همانگونه كه قضيه كوزوو  ــته باش مذكور وجود نداش
ــتان داشت. النهايه از اين امر  ــور صربس حكايت از اجتناب ناپذير بودن جدايى آن ايالت از كش

تنها بايستى به عنوان آخرين تير تركش استفاده گردد2. 

 3- علل عدم مطلوبيت دموكراسيهاى اكثريتى
ــائل قومى اصوالً از منظر و ديدگاه  ــاله آغاز نمود كه متخصصان مس ــتى با ذكر اين مس بايس

چگونگى تعامل با به پنج نوع دموكراسى اشاره مى كنند كه عبارتند از :
( Individual-Liberal Democracy ) ليبرال دموكراسى فردى

( Republican-Liberal Democracy ) ليبرال دموكراسى اكثريت گرا

-1 European Commission For Democracy Through Law, Self-Determination and Secession in 

Constitutional Law, Report adopted by the Commission  at its 41th meeting (Venice, 10-11 December 

1999) for the full text see: www. venice. coe. int/docs/2000/cdl-inf(2000)002-e. asp

ــتار عزيزى، «استقالل كوزوو : بررسي مشروعيت جدايي يكجانبه در حقوق بين الملل»  ــتر اين مطلب ر. ك س 2- براى توضيح بيش
، مجله حقوقي، شماره سي و هشتم بهار- تابستان 1387
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( Multicultural Democracy ) دموكراسى چندفرهنگى
( Ethnic Democracy ) دموكراسى قومى

( Consociational Democracy ) دموكراسى اجماعى
هر كدام از انواع فوق الذكر دموكراسى به اختصار توضيح داده مى شود. 

ــى فردى : نوع غالب دموكراسى را در بسيارى ازكشورهاى اروپاى غربى  الف : ليبرال دموكراس
ــى ، فرد قرار دارد. در اين سيستم، بر اصول  ــكيل مى دهد. در نقطه ثقل اين نوع دموكراس تش
برابرى و منع تبعيض، حقوق فردى، فردگرايى و رقابت آزاد تاكيد گذاشته مى شود. در رابطه 
با چگونگى رفتار با افراد جامعه و ميزان حقوق آنان در اين سيستم ، به منشاء مذهبى، زبانى، 
ــان برخوردار  ــور از حقوقى يكس ــود و كليه اتباع كش قومى، فرهنگى و ملى آنان توجه نمى ش
ــته و از هيچ  ــى بى طرف داش ــا گروههاى مختلف اجتماعى، نقش ــت در رابطه ب ــتند. دول هس
ــه را  ــايد بتوان فرانس ايدئولوژى، مذهب، زبان، قوميت و فرهنگ خاص جانبدارى نمى كند. ش
ــى- حقوقى اين  ــى تلقى نمود. چه آنكه در نظام سياس مصداق حال حاضر اين نوع دموكراس
ــه يك كليت واحد و يكپارچه بوده و مفهوم اقليت جايگاهى در آن ندارد و  ــور، ملت فرانس كش
ــبت به ماده 27 ميثاق حقوق مدنى و سياسى ( راجع به حقوق  ــه نس ــاس، فرانس بر همين اس
ــيونهاى اروپايى حقوق اقليتها  ــت و به هيچ يك از كنوانس ــده اس اقليتها ) حق تحفظ قائل ش

نپيوسته است. 
ــى فردى در هيچ كشورى به صورت كامل اجرا  گروهى بر اين باورند كه مدل ليبرال دموكراس
نشده است و اصوال با توضيحاتى كه در سطور بعد خواهد آمد ادعا مى كنند كه اتخاذ اين نوع 

دموكراسى ، نه ممكن است و نه مطلوب. 
ــى اكثريت گرا : اين نوع دموكراسى از سوى فالسفه سياسى غرب مطرح  ب : ليبرال دموكراس
ــده است بلكه آنان به ليبرال دموكراسى فردى اعتقاد دارند اما در حوزه عمل ، دموكراسى  نش
ــود. توضيح آنكه اين گزاره  ــى اكثريت گرا جلوه گر مى ش مورد نظر به صورت ليبرال دموكراس
اساسا درست نيست كه در نظام ليبرال دموكراسى فردى ، عمال دولت نسبت به هيچ فرهنگ 
ــتماتيك در رفتار دولت  ، زبان يا مذهب خاصي تعصب ندارد. از اين رو حداقل تبعيضي سيس
ــخص  ــاهده نمي گردد اما با كمي غور و تحقيق ، مش ميان گروه اكثريت و گروه هاي اقليت مش
ــاً درست به نظر نمي رسد زيرا در غالب موارد ، زبان گروه  مي گردد كه گزاره ي فوق الذكر اساس
قومي اكثريت به عنوان زبان رسمي كشور تعيين مي گردد و يا در بعضي كشورهايي كه داراي 
ــتند، اين عنوان ، به مذهب گروه اكثريت جامعه اختصاص خواهد داشت  ــمي هس مذهب رس
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ــوم فرهنگ گروه  ــمي حكومت ، اقدام به ترويج هنجارها و رس ــه همين ترتيب نهادهاي رس ب
ــكوالر بودن نظام حكومتي خود را  ــورهايي كه س اكثريت مي نمايند. اين واقعيت حتي در كش
ــاهده مي گردد مثًال با وجود آنكه در انگلستان سيستمي سكوالر  ــماً اعالم مي دارند نيز مش رس
ــت اما هنوز هم جلوه هايي از انعكاس شعائر مذهبي مسيحيت در ساختار دولتي اين  حاكم اس
ــمس و عيد پاك، تعطيل رسمي است.  ــم مي خوردچه آنكه روزهاي عيد كريس ــور به چش كش
رئيس كشور ( ملكه ) در عين حال رئيس كليساي انگلستان نيز مي باشد و با كسي كه به اين 
ــا مومن نباشد ، حق ازدواج ندارد. همچنين تنها " توهين به مقدساِت " دين مسيحيت  كليس
، عملي مجرمانه شناخته شده است. به صورت كلي مي توان گفت كه فرهنگ ، زبان ، مذهب 
ــتقيم بر تمام افراد جامعه  ــيوه هايي مستقيم و غير مس ــنتهاي گروه اكثريت جامعه به ش و س
ــى فردى، حقوق جمعى و گروهى اقليتها در  حاكميت دارد1. بدين ترتيب در ليبرال دموكراس
حفظ فرهنگ خود ناديده گرفته مى شود و تنها به حقوق فردى توجه مبذول مى گردد و در 
حقيقت دولت با اعمال سياست همانند سازى تالش مى كند تا در نهايت يك فرهنگ و زبان 

واحد را بر جامعه تحميل نمايد2. 
ــى چندفرهنگى : دموكراسى چندفرهنگى در واكنش به اجراى سياست همسان  ج : دموكراس
ــازى در دموكراسى هاى اكثريت گرا مطرح شده است. در اين مدل از دموكراسى، توجه به  س
رعايت صرف حقوق فردى و منع تبعيض در رفتار با شهروندان به دليل اثار منفى آن بر امحاء 
ــهروندان مى انجامد كه در ماهيت، خود نوعى  هويت اقليتها تنها به رعايت برابرى ظاهرى ش
نابرابرى است. از اينرو انجام اقدامات خاص براي ترويج و حفظ هويت اقليت ها، عملي ضروري 
ــد. به عبارت ديگر، انجام  ــراي تأمين برابري واقعي در ميان گروه هاي مختلف جامعه مي باش ب
ــبت به گروه هاي  ــاوي نس ــكلي برابر و مس اقدامات متفاوت و عدم تأكيد بر انجام رفتارهاي ش

اقليت جهت تأمين برابري ماهوي ميان اقليت ها و اكثريت الزم و ضروري است3. 
ــند مورد اتفاق  ــورهايى كه داراى جوامع اقليت مى باش ــى در كش لزوم پذيرش اين دموكراس
ــائل اقليتهاست و در دهه 1990 ميالدى با تصويب اسناد خاص مربوط به  نظر متخصصان مس
ــخاص متعلق به اقليت هاي ملي يا قومي، مذهبي و زباني  اقليتها از جمله " بيانيه ي حقوق اش
ملل متحد 1992" در صحن مجمع عمومى سازمان ملل متحد، حمايت هاى خاص از اقليتها 
1- Eric J. Mitinick, “Three Models of Group-Differentiated Rights”,  Columbian Human Rights Law 
Review, 2004, vol:35, p. 217

ــتار عزيزي, حمايت از اقليتها در حقوق بين الملل,  ــت دولتها ر. ك س ــتر راجع به اين سياس 2- جهت اطالع از توضيحات بيش
نشر نور علم , چاپ اول , 1385، صص 156-161

3- همان ، صص 193-194
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مندرج در ماده 27 ميثاق حقوق مدنى و سياسى از دامنه و گستره بيشترى برخوردار گرديد. 
ــوى دول عضو كنفرانس همكاري و امنيت اروپا به  ــالهاي 1992 و 1995 از س همچنين در س
ــور اروپايي زبانهاي محلي و اقليت" و " كنوانسيون چهارچوبي اقليت هاي ملي"  ترتيب " منش
ــتري به عمل آيد. لزوم رعايت  ــيد تا از گروه هاي اقليت در اين قاره حمايت بيش به تصويب رس
ــن المللى در حوزه حقوق اقليتها باعث ترويج و  ــدات قراردادى و در برخى موارد عرفى بي تعه
ــورهايى گرديد كه خود را ملزم به رعايت آن  ــترش مدل دموكراسى چندفرهنگى در كش گس
ــتند. بر همين اساس دولتهاى مربوط به حقوق گروهى و جمعى اقليتها نيز  تعهدات مى دانس
در كنار حقوق فردى توجه مبذول داشتند. " كيمليكا" فيلسوف كانادايي در كتاب " شهروندي 
ــوق خاص خود و پذيرش  ــزوم برخورداري اقليت ها از حق ــريح داليل ل چند فرهنگي" در تش

دموكراسى چندفرهنگى چنين مى گويد:
ــي به صورتي عادالنه  ــاء برخي گروه هاي اقليت تنها در صورتي در يك جامعه ي سياس « اعض
ــي ، اختيارات، موقعيت يا مزاياي آنان  ــد كه حقوق مبتني بر تمايزات گروه ادغام خواهند ش

فراتر از حقوق مشترك شهروندي به رسميت شناخته شود1. » 
د : دموكراسى قومى : در اين نوع دموكراسى كه به نظر مى رسد در كشورهاى اروپاى شرقى و 
جمهوريهاى شوروى سابق پس از فروپاشى كمونيسم در حال شكل گيرى است، حقوق جمعى 
ــدى متوجه منافع اكثريت نمى  ــوق زبانى و فرهنگى جامعه اقليت كه تهدي ــا مانند حق اقليته
ــازد مورد توجه قرار مى گيرد و رعايت مى شوند و از اين لحاظ به دموكراسى چندفرهنگى  س
نزديك است اما از آن جهت كه اصل برابرى شهروندان رعايت نمى گردد با دموكراسى مذكور 
ــت. در توضيحات مربوط به دموكراسى چند فرهنگى به اين واقعيت اشاره نموديم  متفاوت اس
كه حقوق اقليتها از جمله حقوق زبانى و حفظ فرهنگ به عنوان حقوقى خاص براى گروههاى 
اقليت تضمين شده است بدون آنكه اقليت در بهرهمندى از حقوق عام از جمله حقوق سياسى 
ــيتى نسبت به رعايت  ــت حساس ــى قومى ، ممكن اس مورد تبعيض قرار گيرد اما در دموكراس
ــته باشد اما اقليتها را مستحق برخوردارى از حقوق  حقوق زبانى و فرهنگى اقليتها وجود نداش
ــى قومى از اين جهت خاص با  ــى با اكثريت ندانند. به عبارت ديگر " دموكراس ــاوى سياس مس

ديگر دموكراسيها متفاوت است كه دموكراسيهاى ديگر نه قومى كه مدنى هستند2. »

1- Will Kymlica, Multicultural Citizenship, A liberal Theory of  Minority Rights, Oxford Clarendon Press, 

1995,p. 206

2- Sammy Smooha, “ Types of democracy and modes of conflict management in ethnically divided 

societies” Nations and Nationalism 8 (4) 2002 , p. 425
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عالوه بر برخى كشورهاى اروپاى شرقى پس از كمونيسم، وجود دموكراسى قومى را در برخى 
ديگر از نقاط جهان نيز مى توان مشاهده نمود. رژيم اسراييل را مى توان نمونه يك ديكتاتوري 
ــت. در اين رژيم هر چند براى اقوام عرب تبار، حقوقى فردى   قومى در منطقه خاورميانه دانس
را به صورت حداقلي و استثنايي و يا حتى گروهى شناسايى شده است اما جايگاه و نفوذ آنان 
ــه با يهوديان نيست و در ساختار سياسى  ــى و حتى اقتصادى قابل مقايس در حوزه هاى سياس
ــمالى نيز در اروپاى غربى از سال 1921 تا 1972  ــتند1. ايرلند ش نيز از حقوقي برخوردار نيس
داراى دموكراسى قومى بود و با وجود شناسايى حقوق فردى و گروهى، جايگاه و نفوذ اكثريت 
ــرزمين متفاوت از همديگر بود. در حال حاضر با انعقاد  ــتان و اقليت كاتوليك در اين س پروتس
ــس و ايرلند جنوبى و گروههاى  ــه « جمعه پاك » ميان دولتهاى انگلي ــه چهارجانب موافقتنام

پروتستان و كاتوليك به سوى تشكيل يك دموكراسى اجماعى گام برداشته اند2. 
ــى اجماعى بيشترين شباهت  ــيها، دموكراس ــى اجماعى : در ميان انواع دموكراس و : دموكراس
ــى خاص جوامع متكثر و  ــى دارد. در حقيقت، اين نوع دموكراس ــى چندفرهنگ را با دموكراس
ــت. از اينرو همچون دموكراسى چندفرهنگى، حاوى شناسايى حقوق گروهى  چند قوميتى اس
ــت كه در  ــى آن اس ــى ميان اين دو نوع دموكراس ــد اما تفاوت اساس و جمعى اقليتها مى باش
دموكراسى اجماعى ، ترتيبات خاص مشاركت در قدرت پيش بينى شده است به گونه اى كه 
ــى كشور تقريبا  ــاختار سياس حضور و نفوذ گروههاى مختلف قومى و زبانى و يا مذهبى در س
ــى و سيستم انتخاباتى به  ــى چندفرهنگى رقابتهاى سياس ــت در حاليكه در دموكراس برابر اس
همان شيوه خاص دموكراسيهاى اكثريتى انجام مى شود و هر گروهى كه در انتخابات موفق به 
كسب آراى اكثريت عددى مردم شود قدرت را به دست مى گيرد. دموكراسى اجماعى در برابر 
دموكراسيهايى به كار مى رود كه مبتنى بر انتخابات اكثريتى است. در دموكراسى اجماعى به 
ــى عددى و اكثريتى  دليل وجود قوميتها يا گروهاى زبانى و مذهبى مختلف، اعمال دموكراس
مطلوب به نظر نمى رسد و تالش بر آن است كه تمامى گروههاى مهم تشكيل دهنده جمعيت 
كشور در ساختار قدرت حضور داشته باشند تا هيچ كدام از گروههاى اساسى جامعه احساس 

محروميت از قدرت ننمايند. 
ــى اجماعى از انواع دموكراسيهاى جديدى است كه برخى متخصصان مسائل جوامع  دموكراس
متكثر ، آنرا در اواخر دهه 1970 ميالدى مطرح نموده و عناصر و مولفه هاى آنرا به تدريج بيان 

1- رد حق بازگشت آوارگان فلسطينى به موطن خود در راضى اشغالى 1948 و 1967 از سوى سران رژيم صهيونيستى براى حفظ 
اكثريت يهودى و غلبه تعداد آنها بر اعراب صورت مى گيرد.

2- Ibid, p. 427
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نموده و تدوين كرده اند. به عقيده طرفداران دموكراسى اجماعى ، پذيرش و اجراى اين مدل 
ــى، كليد برقرارى عدالت و دموكراسى حقيقى در جوامع متكثر و سازوكارى مناسب  دموكراس
ــل و فصل مخاصمات و درگيرى ميان گروههاى مختلف و متفاوت در اين نوع جوامع  ــراى ح ب
مى باشد. در مقاله حاضر، مفهوم دموكراسى اجماعى و عناصر آن به تفصيل بررسى مى گردد 

و انتقادات وارده نيز بر آن بيان شده و پاسخهاى داده شده به نقدها نيز مطرح خواهد شد. 
ــت كه مدل دموكراسى اجماعى را بيان  ــانى اس « ليج پارت» معروفترين و در زمره اولين كس
ــاص جوامع متكثر و  ــى خ ــد آنرا بيان نموده اند. به نظر وى، اين نوع دموكراس ــوده و قواع نم
ــكل  ــت. جامعه متكثر را مى توان اينگونه تعريف نمود : « جامعه اى كه متش چندقوميتى اس
ــيم  ــت كه در امتداد خطوط قومى، نژادى، مذهبى، منطقه اى يا طبقاتى تقس از گروههايى اس

شده اند1. »
ــى اجماعى در كشورهايى پديدار مى شود كه شكافهاى مهم داخلى  به عبارت ديگر، دموكراس
ــداد خطوط قومى، مذهبى و زبانى وجود دارد بنحوى كه هيچ كدام از گروههاى عمده  در امت
اجتماعى نمى تواند گروه اكثريت تلقى گردد. سويس، بلژيك، بوسنى هرزگوين و عراق را مى 

توان به عنوان كشورهايى نام برد كه در آن گروه اكثريت و غالب وجود ندارد. 

بند دوم : دموكراسى اجماعى و مولفه هاى آن
ــى، مذهبى و نژادى  ــان قوم ــاختار همگون و تركيب جمعيتى يكس ــه از س ــورهايى ك در كش
ــورت وجود تنوع،  ــته و يا آنكه در ص ــتند و تنوع جمعيتى در آنها وجود نداش ــوردار هس برخ
ــتفاده از الگوى غالب دموكراسى  ــد؛ اس تعداد گروههاى مختلف و ميزان جمعيت آنان كم باش
اكثريتى و عددى، شيوه مناسبى در اداره امور كشور است. به عبارت ديگر در اين نوع جوامع، 
ــده و در بازار  ــى با ديدگاهها و ايدئولوژيهاى متفاوت در عرصه انتخابات حاضر ش احزاب سياس
ــب مى كنند. در نظام «دموكراسى  ــت با عرضه برنامه هاى خود، آراى مردم را كس آزاد سياس
ــبى آراء را احراز  ــب مورد اكثريت مطلق يا نس ــى كه بتواند حس اكثريتى2٫» ، هر حزب سياس
نمايد مى تواند به قدرت رسيده و برنامه هاى خود را اجرا كند. گروههاى مخالف و اپوزيسيون 
ــدن عملكرد  ــكار ش نيز با نقد برنامه هاى دولت حاكم اميدوارند مردم در انتخابات بعدى با آش
ضعيف و نقايص كاركرد قدرت حاكم به گروه مخالف روى آورند و به آنها راى دهند تا اين بار 

1- -2Marisa Traniello, “Power-sharing : Lessons from South Africa and Rwanda”, International Public 

Policy Review, Vol. 3,No. 2 March 2008,p. 28

2-٫ Majoritarian Democracy
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جاى حزب حاكم و اپوزيسيون عوض شود. روند مذكور، جوهر و اساس حكومتهاى دموكراتيك 
است به نحوى كه بسيارى از فالسفه سياست، دموكراسى را به عنوان سازوكارى مى دانند كه 

بتوان قدرت حاكم را به صورت مسالمت آميز از قدرت به زير كشيد و بركنار نمود. 
با اين وجود، جابجايى قدرت از طريق صندوقهاى راى در جوامع متكثر و متنوع و چندقوميتى 
ــزارى انتخابات هاى متعدد در  ــد. چه آنكه برگ ــان و همگون مى باش متفاوت از جوامع همس
ــى و زبانى در  ــوط هويت قومى ، مذهب ــده در امتداد خط ــيم ش ــع عميقاً متكثر و تقس جوام
ــرقى ( مانند بوسنى هرزگوين )، اروپاى غربى  ــورهاى مختلف جهان از جمله در اروپاى ش كش
ــرى النكا)، آفريقا  ــيا ( مانند س ــرق آس (مانند بلژيك )، خاورميانه ( مانند عراق ) ، جنوب ش
ــى ) و ديگر مناطق جهان ، حكايت از اين واقعيت دارد كه تعلق هويتى  ــد آفريقاى جنوب (مانن
ــى، اقتصادى  افراد جامعه، مهمترين عامل در انتخاب راى دهندگان بوده و برنامه هاى سياس
و اجتماعى نقش كمترى در جذب آراى انتخاب كنندگان داشته است. دقيقا بر همين اساس 
است كه احزاب در جوامع مذكور عموما در امتداد خطوط هويتى سازمان يافته اند. در نتيجه، 
ــد  ــده و هر گروهى كه از اكثريت عددى برخوردار باش عموما نتيجه انتخابات از پيش تعين ش
ــانس  ــيون در چنين جوامعى هيچ گاه ش برنده انتخابات خواهد بود. از اينرو گروههاى اپوزيس
ــيدن به قدرت را نخواهند داشت. بنابراين تاكيد بر پذيرش و اعمال  پيروزى در انتخابات و رس
ــى صرفا اكثريتى و عددى براى جوامع چندقوميتى كه در آن شكاف وجود داشته و  دموكراس
در گذشته اى نه چندان دور نيز گرفتار جنگ و تنش بوده اند، مفيد نخواهد بود و به وضعيتى 
ــود كه ليج پارت از آن با عنوان « ديكتاتورى اكثريت» نام مى برد. در چهارچوب  منجر مى ش
ــتى منتظر وقوع بحرانهاى سخت و در نهايت جنگ و درگيرى بود.  اين وضعيت، همواره بايس
ــدن نارضايتى گروههاى اقليت مى بايست به  بنابراين براى حل بحران و جلوگيرى از سرزيرش
ــمى همت گمارد كه اقليت نيز بتواند در روند تصميم گيرى سياسى  ــيس و تعبيه مكانيس تاس
ــوازن در ميان گروههاى  ــد تا آنجايى كه بتوان به نوعى ت ــال نفوذ نموده و تاثيرگذار باش اعم
ــت يافت. از جمله سازوكارهاى مربوط مى توان از اعطاى كرسيهاى بيشتر  مختلف جامعه دس
ــرد و يا آنكه ميان گروههاى قومى در  ــه عددى با گروههاى اكثريت نام ب ــه اقليتها در مقايس ب
ــيم نمود و النهايه فرمولى را تعبيه نمود كه طرفين به اين  ــيم شده، قدرت را تقس جوامع تقس
باور رسند كه مزايايى را كه از طريق روند صلح آميز و تقسيم قدرت تحصيل مى كنند بيش از 
دستاوردهاى است كه از طريق زور و جنگ به دست خواهند آورد. با توجه به وجود معضالت و 
مشكالتى كه در اتخاذ راه حل جدايى وجود دارد اصوالً جامعه بين المللى تمايلى به استفاده از 
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آن ندارد. نگاهى به اسناد بين المللى نشان مى دهد كه جامعه جهانى بر عدم پذيرش جدايى 
ــدن از كشور مادر  گروههاى قومى اعتقاد دارد و اعطاى مجوز به گروههاى اقليت براى جدا ش

را تهديدى فزاينده عليه صلح و امنيت بين المللى مى داند1. 
ــت به راه حل دوم كه همانا استفاده از رهيافت مشاركت در قدرت مى باشد  بنابراين مى بايس
ــى2٫» نيز ياد مى كنند. اعمال  ــى اجماع ــه متخصصان از آن با عنوان « دموكراس روى آورد ك
دموكراسى اجماعى خاص كشورهايى است كه در آنها شكافهاى مهم داخلى در امتداد خطوط 
ــاى عمده اجتماعى نمى  ــود دارد بنحوى كه هيچ كدام از گروهه ــى، مذهبى و زبانى وج قوم
تواند گروه اكثريت تلقى گردد. سويس، بلژيك، بوسنى هرزگوين و عراق را مى توان به عنوان 
ــه متكثر را مى توان  ــروه اكثريت و غالب وجود ندارد. جامع ــام برد كه در آن گ ــورهايى ن كش
اينگونه تعريف نمود : « جامعه اى كه متشكل از گروههايى است كه در امتداد خطوط قومى، 

نژادى، مذهبى، منطقه اى يا طبقاتى تقسيم شده اند3. »
ــيهايى به كار مى رود كه مبتنى  ــد دموكراسى اجماعى در برابر دموكراس  همچنانكه گفته ش
بر انتخابات اكثريتى است. چه آنكه در «جوامع عميقاً تقسيم شده4٫» به دليل وجود قوميتها 
ــى عددى و اكثريتى مطلوب به نظر نمى  يا گروهاى زبانى و مذهبى مختلف، اعمال دموكراس
ــد و تالش بر آن است كه تمامى گروههاى مهم تشكيل دهنده جمعيت كشور در ساختار  رس
ــى جامعه احساس محروميت از  ــند تا هيچ كدام از گروههاى اساس ــته باش قدرت حضور داش

قدرت ننمايند. 
به عقيده طرفداران دموكراسى اجماعى ، پذيرش و اجراى اين مدل دموكراسى، كليد برقرارى 
عدالت و دموكراسى حقيقى در جوامع متكثر و سازوكارى مناسب براى حل و فصل مخاصمات 

و درگيرى ميان گروههاى مختلف و متفاوت در اين نوع جوامع مى باشد
ــران اين رهيافت از عناصر ذيل به  ــج پارت به عنوان يكى از معروفترين متخصصان و مفس  لي

عنوان مولفه هاى « دموكراسى اجماعى» ياد مى كند :
� مشاركت نمايندگان تمامى گروههاى مهم در حكومت و اداره كشور

� تامين درجه بااليى از خودمختارى داخلى براى هر يك از گروهها

ــر نور علم , چاپ اول , 1385،  ــتار عزيزي, حمايت از اقليتها در حقوق بين الملل, نش ــتر ر. ك : س 1- جهت مطالعه راي بيش
صص 370-371

2-٫ Consociational Democracy

3-Marisa Traniello, “Power-sharing : Lessons from South Africa and Rwanda”, International Public 
Policy Review, Vol. 3,No. 2 March 2008,p. 28

4-٫ Deeply divided Societies
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� متناسب بودن حضور در قدرت

� اعطاى حق وتوى تصميم گيريها به گروه اقليت
ــيهاى موفق در جوامع متكثر و تقسيم شده،  ليج پارت مى گويد دو خصيصه كليدى دموكراس
ــاركت در قدرت اجرايى ( تشكيل كابينه بزرگ ائتالفى ) و خودمختارى گروهى مى باشد.  مش
ليج پارت ، دو مورد فوق الذكر را به عنوان در خصايص اوليه دموكراسى اجماعى نام مى برد. 
ــى  ــاركت تمام گروههاى مهم در تصميم گيرى سياس ــاركت در قدرت1» به معناى مش « مش

خصوصا در سطح اجرايى مى باشد. 
ــت كه اين گروهها براى اداره امور داخلى خود خصوصاً  «خودمختارى گروهى2» به اين معناس
در حوزه هاى آموزشى و فرهنگ اختيار دارند كه ممكن است به شكل فدراليسم يا ديگر انواع 
ــه خودمختارى براى گروههاى  ــت ك ــتمهاى تمركز زدايى محقق گردد. الزم به ذكر اس سيس
قومى و اقليت مى تواند به دو شيوه سرزمينى يا شخصى برقرار گردد. خودمختارى سرزمينى 
ــهايى از  ــى به بخش يا بخش ــى، اقتصادى و آموزش به معناى اعطاى اختيارات فرهنگى، سياس
سرزمين محل سكونت گروههاى قومى يا اقليت مربوط مى شود اما حوزه هايى مانند سياست 
خارجى، امور نظامى و دفاعى و بازرگانى خارجى در صالحيت و حوزه اختيارات دولت مركزى 
باقى مى ماند. باال ترين و گسترده ترين شكل خودمختارى سرزمينى به شكل فدراليسم جلوه 
ــطح فدرال و در  ــنهاد مى كند كه تنها در مورد موضوعاتى در س گر مى گردد. ليچ پارت پيش
ــد. زيرا  ــترك برخوردار باش ــز تصميم گيرى گردد كه براى تمامى گروهها از اهميت مش مرك
ــت تمامى گروهها در مركز راجع بدان  ــب طبيعت و ماهيت خود الزم اس اينگونه موارد برحس
تصميم گيرى نمايند اما ديگر موضوعات مى بايست به تصميم گيرى مجزاى هر گروه واگذار 

شود3. 
ــا برخى از گروههاى  ــالق مى گردد كه دولت به تمام ي ــخصى به مواردى اط ــارى ش خودمخت
ــده، حقوق فرهنگى، زبانى و مذهبى خودشان را اعطا مى كند. به عبارت  ــايى ش اقليت شناس
ــود تحصيل نموده و آموزش  ــت به زبان خ ــر جوامع و گروههاى اقليت حق خواهند داش ديگ
دريافت نمايند. در خودمختارى شخصى، برخالف خودمختارى سرزمينى به حكومتهاى محلى 
ــكيل داده نمى شود و ساختار حكومت همچنان بسيط مى باشد. مثًال در  خودمختار اجازه تش
قانون اساسى 1990 كرواسى و در سيستم آموزشى كشور هلند، حقوق فرهنگى وسيعى براى 

1 -Power-sharing

2 - Group Autonomy

3- Agata Dziewulska, Theory Versus Practice : Peace Processes in Bosnia, p. 9
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جوامع اقليت شناسايى شده است بدون آنكه حكومتهاى خودمختار داشته باشند. 
متخصصان مسائل جوامع چندقوميتى ، اصوالً پذيرش خودمختارى سرزمينى را براى جوامعى 
ــور به صورت مجتمع  ــرزمين كش ــى از س مفيد مى دانند كه گروه يا گروههاى قومى در بخش
سكونت داشته باشند اما در صورتى كه جمعيت غير متجانس كشور به نحوى مختلط در كشور 
ــخصى را تنها راه ممكن تامين حقوق اقليتها و  ــكونت داشته باشند، اعمال خودمختارى ش س
ــه صورت مجتمع و  ــى از جمعيت اقليت ب ــى دانند. بدين ترتيب اگر بخش ــع متفاوت م جوام
بخشى ديگر به صورت پراكنده و مختلط در كشور ساكن باشند ، اجراى همزمان خودمختارى 
سرزمينى و شخصى در آن كشور مى تواند پاسخگوى تمامى نيازها و مطالبات جوامع متفاوت 
ــى از خودمختارى مقرر شده در نظام سياسى  ــور باشد كما آنكه بخش قومى و مذهبى آن كش
ــت ( اعمال اين خودمختارى در مورد تقريبٌا 10 درصد  ــخصى اس ــرزمينى و ش بلژيك غير س
ــى ديگر از آن خودمختارى ، در خصوص  ــل زندگى مى كنند) و بخش جمعيتى كه در بروكس
ــمال اين كشور ( كه 51 درصد  ــاكن در منطقه فالندر ( فلمينگ ) در ش مردم هلندى زبان س
ــوى زبان ساكن در منطقه والونى در جنوب  ــكيل مى دهد ) و مردم فرانس مردم بلژيك را تش
كشور ( كه 31 درصد تركيب جمعيت بلژيك را به خود اختصاص داده است)، سرزمينى بوده 

كه از سال 1993 به صورت فدراليسم درآمده است. 
ــى و تجزيه و تحليل موافقتنامه حل و فصل 26 مخاصمه و درگيرى  ــوب » در بررس « بنينگس
ــود كه اعطاى  ــيده ب ــا 1999، به اين نتيجه رس ــالهاى 1945 ت ــه زمانى س ــى در فاصل داخل
ــرزمينى، اثر مثبت و مهمى بر احتمال ايجاد ثبات دارد. « به نظر مى رسد كه  خودمختارى س
ــا مخاصماتى ضرورى است بويژه  پذيرش نوعى خودمختارى در بنيان نهادن مجدد جوامع پس

اگر جنگ در خصوص مسائل هويتى باشد1». 
دو مورد ديگر يعنى «تناسب حضور نمايندگان2» و حق « وتوى دوجانبه3» از خصايص ثانويه 
ــود كه از دو مورد اخير جهت تقويت خصايص  ــمار مى آيند و توصيه مى ش ــى به ش دموكراس

اوليه استفاده شود4. 
1- Helga Malmin Binningsb, Consociational Democracy and Postconflict Peace. Will Power-Sharing 

Institutions Increase the Probability of Lasting Peace after Civil War?, Paper prepared for presentation at 

the 13th Annual National Political Science

Conference, Hurdalsjøen, Norway, 5–7 January, 2005, P. 9

2 -proportional representation

3 -mutual veto

4 - A. Lijphart, “The Wave of Power-Sharing Democracy,” in The Architecture of Democracy: 
Constitutional Design, Conflict Management, and Democracy, ed. Andrew Reynolds (Oxford: 

Oxford University Press, 2002), p. 39.
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« تناسب حضور نمايندگان» فراتر از سيستم انتخاباتى است و سطح مطلوب آن، مشاركت در 
ــى، اقتصادى، سرزمينى و نظامى است. امتياز اين نهاد در  قدرت در حوزه هاى مختلف سياس
برابر دموكراسى اكثريتى آن است كه در دموكراسى نوع اخير؛ اكثريت از تمامى امتيازات بهره 
ــى  ــود و اقليت انگيزه اى براى ورود به بازى ندارد. مثًال به موجب قواعد دموكراس مند مى ش
اجماعى در آفريقاى جنوبى، تمام احزاب سياسى عمده در ساختار قدرت شركت دارند. به اين 
ــيهاى مجلس را در اختيار گيرد، حق دارد  معنا كه هر حزبى اگر بتواند بيش از 5 درصد كرس
به نسبت آراى خود در هيات وزيران 27 نفره آفريقاى جنوبى صاحب كرسى وزارت شود1. در 
ــت اگر « ساختار  ــد. بديهى اس اين چهارچوب بود كه « حزب آزادى اينكاتا2٫» وارد كابينه ش
انتخاباتى در آفريقاى جنوبى از مدل دوكراسى اكثريتى تبعيت مى كرد آنگاه ممكن بود حزب 
مذكور آراى خود را موثر نداند و تصميم به تحريم انتخابات يا توسل به ابزار خشونت آميز بزند 
و در نتيجه كل سيستم از بين برود»3. در كشور بوسنى و هرزگوين، ميزان و تعداد نمايندگان 
ــكيل دهنده كشور در هر دو مجلس ، در قانون  ــبت حضور گروههاى اصلى تش و همچنين نس
اساسى پيش بينى شده است. بر اين اساس كه مجلس نمايندگان از 42 نفر تشكيل مى شود 
ــوم آنها توسط مردم فدراسيون  ــوند كه تعداد دو س ــتقيم مردم انتخاب مى ش كه با آراى مس
بوسنى و يك سوم بقيه از سوى مردم جمهورى صربرسكا برگزيده خواهند شد4. مجلس فدرال 
نيز مركب از 15 نفر مى باشد كه در اينجا نيز نسبت مساوى حضور نمايندگان سه گروه اصلى 
كشور رعايت شده است به اين معنا كه از هر گروه قومى صرب، مسلمان و كروات ، 5 نفر در 
ــوى مجالس ايالت قومى خود انتخاب  ــس حضور خواهند يافت. منتخبان به ترتيب از س مجل
ــكا و منتخبان  ــوى مجلس ايالتى جمهورى صربرس ــى گردند. يعنى نمايندگان صرب از س م
ــط نمايندگان مربوط در مجلس ايالتى فدراسيون بوسنى انتخاب شده  مسلمان و كروات توس
ــنى، رييس و نواب رييس از ميان هر  ــور بوس ــد. در كش و به مجلس فدرال معرفى خواهند ش
سه گروه قومى اصلى كشور انتخاب مى شوند و به صورت دوره اى رياست مجلس را بر عهده 
دارند. در عراق نيز در تركيب رياست و نواب رييس مجلس نمايندگان بايستى از هر سه گروه 
ــند با اين تفاوت كه رياست مجلس بنا بر يك توافق سياسى و غير مكتوب،  ــته باش حضور داش

1 - Marisa Traniello, p. 36

2- Inkatha Freedom Party (IFP)

3- Ibid

 4- الزم به توضيح است كه كشور فدرال بوسنى و هرزگوين به دو قسمت و ايالت تقسيم شده است. فدراسيون بوسنى كه عممدتا 
مردم مسلمان و كروات در آنجا سكونت دارند و جمهورى صربرسكا كه عمدتا مردم صرب در آنجا زندگى مى كنند.
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ــنى تعلق دارد و دو معاون او از ميان ُكردها و اعراب شيعى انتخاب  ــه به اعراب س براى هميش
مى شوند1. 

ــت كه عموم كشورهايى كه كه در آنها دموكراسى اجماعى برقرار شده است از  الزم به ذكر اس
ــد كه نظام رياستى، ظرفيت الزم جهت  ــتفاده مى كنند زيرا به نظر مى رس نظام پارلمانى اس
اجراى مدل « دموكراسى اجماعى » را ندارد و بهتر است كه از نظام پارلمانى جهت اجراى اين 
ــى استفاده شود زيرا بديهى است كه در نظام رياستى كه رييس جمهور به صورت  مدل سياس
ــود، منطقا تنها يك نفر آنهم با اختيارات وسيع به اين  ــتقيم از سوى مردم انتخاب مى ش مس
ــى اجماعى سازگار  ــود كه اين موضوع نمى تواند با ماهيت نظام دموكراس مقام انتخاب مى ش
ــور ( رييس  ــد. همانگونه كه مى دانيم نظام پارلمانى دو ركنى بوده و مركب از رييس كش باش
جمهور يا پادشاه ) و رييس دولت ( نخست وزير يا صدراعظم ) مى باشد كه مقام اخير رياست 
هيات دولت را بر عهده دارد. در كشور بلژيك كه از سيستم دوكراسى مشاركتى بهره مى گيرد، 
رياست كشور با پادشاه مى باشد و تركيب هيات وزيران مطابق قانون اساسى به صورت مساوى 
ميان دو گروه قومى اصلى اين كشور يعنى هلندى زبانان و فرانسوى زبانان تقسيم شده است. 
اما در كشورهاى عراق و بوسنى و هرزگوين، شوراى رياست جمهورى مركب از سه نفر، عهده 
دار رياست كشور مى باشد. در اين شورا منتخبان هر سه گروه قومى حضور دارند. با اين تفاوت 
ــت جمهورى در كشور بوسنى به صورت مستقيم از سوى  ــوراى رياس كه هر كدام از اعضاى ش
ــوراى رياست جمهورى عراق توسط  ــرزمينى انتخاب خواهند شد اما اعضاى ش مردم واحد س
مجلس نمايندگان عراق برگزيده خواهند شد. با اين توضيح كه به موجب توافقى غير رسمى، 
مقام رييس جمهورى براى هميشه به ُكردها و دو معاون او از ميان اعراب سنى و شيعه انتخاب 
مى گردند اما مقام رياست جمهورى در شوراى بوسنى در دوره اول با راى گيرى اكثريت خود 
ــد بود كه به موجب قانون مصوب مجلس  ــپس به صورت دوره اى يا ترتيباتى خواه اعضا و س

بوسنى تعيين خواهد شد. 
مقام نخست وزيرى در كشور عراق با توافقى غير رسمى به اعراب شيعى تعلق دارد و داراى دو 
ــوى ُكردها و اعراب سنى تعيين مى شوند و وزراتخانه ها و پستهاى  ــد كه از س معاون مى باش
ــبت جمعيت و تعداد  ــز بين تمامى گروههاى قومى در عراق به نس ــه 37 نفرى عراق ني كابين
ــده است. در بوسنى نيز هر وزير داراى دو  ــيم ش نمايندگان احزاب در مجلس نمايندگان، تقس

ــيعى اختصاص  ــت وزيرى نيز به ترتيب به ُكردها و اعراب ش ــت جمهورى و نخس ــتاى همان توافق، مناصب رياس 1 - زيرا در راس
يافته اند.
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قائم مقام بوده كه در ميان هر يك از گروههاى قومى تقسيم شده است. 

ــى  حق وتوى متقابل، در حقيقت با مجوز دادن به اقليت براى بلوكه كردن تغيير در خط مش
ــكيل كابينه ائتالفى  ــدرت اكثريت را كاهش مى دهد. حق مذكور با عنصر تش ــور، ق اداره كش
ــا را در حوزه  ــى دهد و نگرانى آنه ــترى به اقليت م ــده و تضمينات و امنيت بيش ــب ش تركي
ــا در هيات وزيران بدون  ــد. در آفريقاى جنوبى، تصميم گيريه ــم گيرى كاهش مى ده تصمي
ــكلى حقوقى مقرر شده باشد مى بايست مبتنى بر اجماع باشد1. پذيرش  انكه محدوديتهاى ش
ــت كه در جهت منافع هر كدام  ــازوكارهايى اس حق وتوى اقليت يا وتوى دوجانبه از جمله س
ــى اجماعى پيش بينى مى گردد.  از گروههاى قومى بويژه گروههاى اقليت در مدل دموكراس
ــت  ــازوكار، تمامى تصميم گيريهاى مهم در حوزه اجرايى و تقنينى مى بايس به موجب اين س
ــود تا اگر موضوعى يا  ــور انجام ش ــكيل دهنده كش ــى تش با اتفاق نظر تمامى گروههاى اساس
ــردد با وتوى گروه  ــروه قومى، مذهبى يا زبانى اتخاذ گ ــدون لحاظ منافع يك گ ــى ، ب تصميم
ــت كه اگر از سازوكار وتوى تصميمات به صورتى گشاده دست  مذكور بالاثر گردد. ترديد نيس
ــاركت به بن بست رسد. از اين رو  ــود موجب خواهد شد كه مدل دموكراسى مش ــتفاده ش اس
ــوان راجع به آنها از حق وتو  ــازوكار و بويژه تعيين مصاديق موضوعاتى كه مى ت ــه اين س تعبي
استفاده نمود از حساسيت خاصى برخوردار بوده و در خصوص آن مى بايست منتهاى احتياط 
ــت تامين گردد و هم موجبات  ــروع گروههاى اقلي ــاظ نمود. به نحوى كه هم منافع مش را لح
ــى را فراهم نياورد. در اين  ــى اجماع ــردى و دلزدگى گروههاى اكثريت از مدل دموكراس دلس
ــنى و هرزگوين به عنوان مثالى از درج  ــت جمهورى بوس ــوراى رياس خصوص مى توان به ش
ــاره نمود. شوراى رياست جمهورى بوسنى و هرزگوين ( شوراى سه نفره  حق وتوى متقابل اش
ــور ) از اختيارات خاصى از جمله تعيين و معرفى  ــه گروه عمده قومى آن كش مركب از هر س
ــور برخوردار است. همچنين اين شورا، اختيارات و  ــت وزير به مجلس نمايندگان آن كش نخس
مسووليتهاى ديگرى نيز بر عهده دارد كه در 9 بند، در قسمت سوم اصل 5 قانون اساسى آن 

كشور پيش بينى شده است. 
ــت بازرگانى خارجى،  ــت خارجى، سياس ــات مربوط به سياس ــت كه تصميم ــه ذكر اس الزم ب
سياستهاى گمركى، سياستهاى پولى و بودجه نهادهاى حكومتى و تعهدات بين المللى كشور 
ــنى و هرزگوين مى بايست با اتفاق آراى اعضاى شوراى رياست جمهورى گرفته شود2. با  بوس

1 - Ibid. , p. 36

 2- بندهاى اول تا پنجم قسمت اول اصل سوم قانون اساسى بوسنى
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ــازوكار ذيل با دو نفر اعضاى شورا نيز اخذ  اين وجود، مى توان تصميمات مذكور را با لحاظ س
ــت جمهورى مى تواند ظرف سه روز از زمان تصويب، طى  ــوراى رياس نمود اما عضو مخالف ش
بيانيه اى اعالم نمايد كه تصميم مزبور ، با منافع حياتى واحد سرزمينى كه از سوى آن انتخاب 
ــده است مغايرت دارد. اين تصميم اگر از سوى عضو صرب شورا اعالم شده باشد به مجلس  ش
ايالتى جمهورى صربرسكا، اگر از سوى عضو مسلمان شورا بوده به نمايندگاِن مسلمان مجلِس 
فدرال بوسنى و النهايه اگر از طرف عضو كروات باشد به نمايندگان كرواِت مجلس فدرال، فورا 
ــوراى رياست جمهورى ظرف ده روز از  ــال مى گردد. در صورتى كه بيانيه عضو مخالِف ش ارس
ــد، آن تصميِم شورا قابل  ــوم اعضاى مجالس مربوط برس زمان رجوع به تاييد و موافقت دو س

اجرا نخواهد بود. 
ــى در جوامع  ــى اجماعى « نه تنها بهترين نوع دموكراس ــت كه دموكراس  ليج پارت مدعى اس

عميقاً متفرق مى باشد بلكه براى بسيارى از اين جوامع، تنها راه حل ممكن است. 1»

نتيجه گيرى
چندى است كه متخصصان جوامع قومى، اجراى نظام معمول دموكراسى اكثريتى را پاسخگوى 
ــائل و مشكالت جوامع چند قوميتى نمى دانند و پذيرش نظام دموكراسى اجماعى در آن  مس
دسته از جوامع چندقوميتى كه ايجاد هويت ملى مشترك ميان عناصر متفاوت تشكيل دهنده 
ــت ملى خاص قائلند و يا آنكه  ــكل بوده و هر يك از گروهها براى خود هوي ــه، امرى مش جامع
ــيم شده است را ضرورتى  جامعه در امتداد خطوط هويت قومى، زبانى و يا مذهبى عميقاً تقس
غير قابل انكار مى دانند. بررسى سابقه نزاع قومى در دو كشور چند قوميتى بوسنى و هرزگوين 
ــتم دموكراسى اجماعى و درج عناصر و مولفه  و عراق و توافق گروههاى مذكور به اعمال سيس
هاى اين نظام در قوانين اساسى خود، نشان از پذيرش عملى آن سيستم دارد. بر همين اساس 
ــنى در مقدمه پيمان صلح ديتون ، با عبارات ذيل عناصر  بود كه طرفين منازعه در جنگ بوس
نظام دموكراسى اجماعى را توصيف نموده اند : « طرفين بر اين اعتقادند كه نهادهاى حكومتى 
دموكراتيك و سازوكارهاى عادالنه به بهترين نحو مى توانند در جوامع متكثر روابط صلح آميز 

ايجاد كنند » عناصر نظام دموكراسى اجماعى عبارتند از :
� مشاركت نمايندگان تمامى گروههاى مهم در حكومت و اداره كشور

� متناسب بودن حضور در قدرت
 -Ibid. , p. 37.
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� تامين درجه بااليى از خودمختارى داخلى براى هر يك از گروهها

� اعطاى حق وتوى تصميم گيريها به گروه اقليت
ــتها  ــاركتى و از جمله وقوع برخى بن بس ــتم مش ــكالتى در اجراى سيس على رغم وجود مش
ــى يا تقنينى ، وجود  ــك از گروهها در روند تصميم گيرى اجراي ــه دليل اعمال حق وتوى ي ب
ــى و  ــتم مذكور و تالش براى تداوم اجراى آن، تنها راه ممكن براى جلوگيرى از فروپاش سيس
تقسيم كشورهاى مزبور مى گردد كه خود ممكن است تهديداتى جدى متوجه صلح و امنيت 
ــتم دموكراسى اجماعى در جوامع عميقاً تقسيم  منطقه اى و بين المللى نمايند. بنابراين سيس

شده، تنها راه حل  مطلوب براى اداره كشور بون بحران خواهد بود. 
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چكيده
ــأله صلح به ويژه عادالنه سازى آن است. صلح  ــائل مهم در عرصة روابط بين الملل، مس يكى از مس
همواره و از ديرباز ذهن انديشمندان را به خود مشغول داشته است تا آنجا كه هر كدام از رهيافت 
هاى روابط بين الملل، آن را هدف خود قرار داده اند؛ آرمانگرايان سنتى و نو با انديشه هاى معطوف 
ــازه انگاران با تكيه بر مختصات  ــارى بر قدرت و س ــنتى و نو با پاى فش بر همكارى، واقعگرايان س
ذهنى رهبران سياسى. در ان ميان، عدالت در چنبره بنيادهاى اين نظريها و مكاتب اغلب دور مانده 
ــتقرار  ــت كه به رغم قرنها تالش و نظريه پردازى، صلحى ماندگار در جهان اس و به همين دليل اس
ــت تا رابطه ميان فرهنگ صلح و نظام بين الملل، رهيافت هاى  ــت. اين مقاله درصدد اس نيافته اس

معاصر در خصوص استقرار ترويج فرهنگ صلح را مورد بررسى قرار دهد.
واژگان كليدي: فرهنگ صلح، نظام سياسـى بين الملل، آرمانگرايـان، نوآرمانگرايان، واقعگرايان، نوواقعگرايان، 

سازه انگاران.

گفتارپانزدهم
فرهنگ صلح عادالنه و نظام سياسى بين المللي

� الهام حسين خانى
كارشناس  ارشد روابط بين الملل دانشگاه آزاد اسالمى واحد كرج
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مقدمه 
ــن الملل، به وجود آوردن  ــّرى فرهنگ صلح در نظام بي ــط و تس يكى از ملزومات بنيادين بس
زمينه هاى مناسب در جهت انجام اين مهم مى باشد و شكل گيرى اين زمينه ها ناشى از نوع 
ــمندان پارادايم غالب هر دورة تاريخى است. اينكه آيا ارزش ها و محورهاى اصلى  تفكر انديش
ــت يا خير، شكل گيرى و به وجود  ــويى با مؤلفة مهم صلح اس اين پارادايم ها در جهت و همس
آمدن اين زمينه ها را پررنگ تر يا كم رنگ تر مى كند. اصرار و پافشارى رهيافت هاى مختلف 
ــى خود، سيستم نظام بين الملل را متحول مى  ــهاى اساس در عرصه روابط بين الملل بر ارزش
ــت كه برخى از رهيافت ها در  ــازد و روند تاريخى روابط بين الملل گوياى اين واقعيت اس س
ــان داده اند.  بر اين اساس هر  ــترى را از خود نش جهت نيل به ايجاد فرهنگ صلح تالش بيش
كدام از نمايندگان رهيافت هاى نامبرده، در تالش بوده و هستند تا مفاهيم مورد نظر خويش 
را دسته بندى نموده و نوعى از نظام سياسى بين المللى را توجيه يا پيشنهاد كنند كه در آن 
ــش  ــت كه مى توان اين تالش ها را كوش ــد و بر اين پايه اس صلح پايدارتر از ديگر نظام ها باش
ــتفاده از  ــت.  اين پژوهش با اس ــترش فرهنگ صلح و خود پديده صلح دانس براى ايجاد و گس
ــخ دهد كه: «كدام يك از  ــش پاس روش چرخه اى على و معلولى تالش مى كند تا به اين پرس
رهيافت هاى روابط بين الملل بيشتر به ترويج فرهنگ صلح يارى مى رسانند تا نظام سياسى 
ــترش صلح باشد و در اين راه چه موانع و مشكالتى پيش روى آنها قرار  ــاهد گس بين الملل ش
ــش نيز اين فرضيه را مطرح مى كند كه: «در عرصه روابط بين  ــخ به اين پرس دارد؟» در پاس
ــم، رئاليسم، نئو ليبراليسم، نئو رئاليسم و سازه انگارى  الملل هر كدام از پنج رهيافت ليبراليس
ــا ثبات ايجاد كرده و  ــبه غالب تالش نموده اند ت ــه ترتيب به عنوان پارادايم هاى غالب و ش ب
ــح و به تبع آن صلح مدنظر خود را به وجود آورند، اما با تغيير واقعيت  ــوع خاص فرهنگ صل ن
ــرى داده اند.» براى آزمون اين  ــى بين الملل جاى خود را به پاراديم ديگ ــر نظام سياس و تغيي
ــت. ابتدا فرهنگ صلح و خود صلح تعريف  ــيم شده اس فرضيه نيز پژوهش به چند بخش تقس
ــپس به ترتيب هر پارادايم، دوره تاريخى آن و تغييرات تاريخى به وجود آمده در  ــود. س مى ش
ــت و در  ــى قرار گرفته اس پايان دوره تاريخى آن پارادايم و تحول نظام بين الملل مورد بررس
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ــى مباحث نتيجه گيرى به  ــرانجام نيز از تمام ــان اين بخش، جدول اين تغييرات آمده، س پاي
عمل آمده است.

1. بند اول : شناخت مفاهيم و رويكرد ها به صلح
ــت  صلح را مى توان به دو معنا كه از نظر تحليلى با هم تفاوت دارند به كاربرد: «معناى نخس
همان شرايط «عدم جنگ» است؛ از راهبرد، جنگ افزارها، اتحاديه ها و ترتيبات امنّيت دسته 
جمعى براى جلوگيرى از جنگ، براى حفظ وضعيت عدم جنگ يا حالت «نه جنگ، نه صلح» 
ــود... معناى دومى كه «صلح» به عنوان يك هدف در نظرية روابط بين الملل  ــتفاده مى ش اس
ــاره دارد كه در گرو بازدارندگى يا عملى  ــته از فرايندهاى نظام اش به خود مى گيرد به آن دس
شدن توسط هيچ عاملى نيست.» 1 و اّما از «از نظر روابط بين الملل، مقصود از صلح، احتراز از 
اختالف و برخورد نظامى شديد با ساير كشورهاست. به عبارت ديگر، صلح ثبات نسبى نظامى 
ــت و حال آنكه از نظر حقوق  ــتم امنيت بين المللى اس و فقدان اختالف و بى نظمى در سيس
بين الملل، صلح با يك سند تعهدآور و ملتزم كنندة كشورها و رعايت يك سلسله ترتيبات در 

روابط بين الملل حاصل مى شود.»2 
ــود در روابط بين الملل را  ــه تعاريف صلح مى توان رويكرد رهيافت هاى موج ــال با توجه ب ح
ــبت به صلح مورد واكاوى قرار داد. «نقطة شروع انديشه روابط بين الملل به حوادث جنگ  نس
ــدند و همين باعث  ــته و زخمى ش جهانى اول بر مى گردد. در اثر اين جنگ ميلونها نفر كش
ــترش يابد كه ديگر هرگز نبايد اجازه داد تا انسانها چنين درد و رنجى  ــد تا اين انديشه گس ش
ــتناكى نبود.... با پايان جنگ،  ــى خواهان چنين مصيبت وحش را دوباره تجربه كنند. ديگر كس
توجيه آن همه مرگ و تخريب به خاطر وجود شمار زيادى از مجروحين كه تا آن تاريخ سابقه 
ــد و جنگ در هر نوع تفكر عقالنى محكوم به شكست گرديد.  ــت، رفته رفته سخت تر ش نداش
...بدين ترتيب چنين ديدى از جنگ جهانى اول پديد آمد كه ميلون ها نفر كشته شدند، اروپا 
ــد؟ در پاسخ به اين سوال نخستين  ــت. ...چرا جنگ شعله ور ش ــت، جهان ديوانه اس ديوانه اس
تئورى مستقل روابط بين الملل شكل گرفت. پاسخى كه تئورى جديد روابط بين الملل به اين 
پرسش داد، عميقاً تحت تأثير انديشه ليبرال ها بود. به نظر انديشمندان ليبرال، جنگ جهانى 
ــبه كوته بينانه و اشتباه آميز رهبران  ــندى و محاس ــتناد به خودپس اول را نمى توان تنها با اس
1- - John, W. Burton, International Relations: A General Theory, (Cambridge: Cambridge University 

press, 1965), pp.6-7.

 - عاليه ارفعى و محمود مسائلى، جنگ و صلح از ديدگاه حقوق و روابط بين الملل (تهران: موسسه چاپ و انتشارات وزارت 2 ر
امور خارجه ، 1371) ص 171.
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ــده (به ويژه آلمان و اتريش) توجيه كرد. نهادهاى  ــتبد در كشورهاى فوق العاده مسلح ش مس
ــد تا رهبران به سوى  ــار ژنرال ها، باعث ش دموكراتيك بى قيد و بند و در عين حال تحت فش
تصميم گيرى سرنوشت ساز يعنى هدايت كشور به سوى جنگ سوق داده شوند و در حقيقت 
ــه و بريتانيا به واسطه سيستم زنجيره اى اتحادهاى نظامى، خود را  رهبران دموكراتيك فرانس
درگير جنگ يافتند. اتحادها، تمايل به حفظ صلح داشتند، اما به خاطر تعهِد همه كشورها به 
ــى به جنگ باعث ورود زنجيره اى بقيه متحدين مى  ــه ورود يك قدرت بزرگ يا متحدين اينك
شود، عمًال همه قدرت هاى اروپايى را به داخل جنگ كشاند. بنابر تفكر ليبرال ها مطلق بودن 
ــطه مصيبتى كه در گذشته هرگز اتفاق نيفتاده بود،  ــتم اتحاد به واس تئورى موازنه قوا و سيس

عميقاً دچار تحول شد.» 1 
ــخ درباره چگونگى  ــمندان ليبرال، ايده هاى صريح و اعتقاد راس به اين ترتيب بود كه «انديش
ــد بودند كه با تجديد نظر  ــتند. براى نمونه آنها معتق ــرى از بروز فاجعه اى  ديگر داش جلوگي
ــتم بين الملل و همچنين اصالحات در ساختارهاى داخلى كشورهاى استبدادى مى  در سيس
ــط  ــر جهان بس توان از بروز جنگ جلوگيرى كرد يا به عبارت ديگر فرهنگ صلح را در سراس
ــاختن جهان براى  ــس جهمور اياالت متحده كه اعتقاد به ايمن س ــون رئي و تعميم داد. ويلس
دموكراسى داشت، آن را در چهارده ماده دسته بندى كرد و در ژانويه 1918 به كنگره فرستاد. 
...انديشه و آراى ويلسون بر كنفرانس صلح پاريس (ورساى) تأثير بسزايى گذاشت و باعث شد 
ــوق داده  تا اين كنفرانس براى ايجاد نظم نوين بين المللى بر پايه بين المللى گرايى ليبرال س
ــون اعالم مى كرد كه دوران ديپلماسى پنهان به پايان رسيده است و  ــود. برنامه صلح ويلس ش
ــت اينكه نكتة آخر اعالمية  ــند.»2 در نهاي ــتى براى نظارت عمومى آزاد باش موافقنامه ها بايس
ويلسون منجر به تأسيس جامعه ملل در كنفرانس صلح پاريس (ورساى) به سال 1919 شد. 
در اعالمية ويلسون دو نكته حائز اهميت تر از سايرين بود: نخستين مسئله مربوط به پيشبرد 
دموكراسى و حق تعيين سرنوشت است. به اين معنى كه رشد ليبرال دموكراسى در اروپا باعث 
ــده و دولت هاى صلح طلبى را جايگزين آنها  ــتبد و جنگ طلب ش پايان كار حكومت هاى مس
سازد و در نتيجه ليبرال دموكراسى تقويت شود. دومين نكته، همانا ايجاد سازمان بين المللى 
ــكل بگيرد و جايگزين نقطه نظر واقعگرايان يعنى  ــت تا روابط دولت ها در قالب اين نهاد ش اس
ــه ليبراليسم يعنى اعتقاد به نهادهاى بين  ــرت اروپا و موازنه قوا شود. عنصر اصلى انديش كنس
ــون، درآمدى بر روابط بين الملل، ترجمه: مهدى ذاكريان و ديگران (تهران: نشر ميزان ، بهار  ــون، گئورك سورنس  1- رابرت جكس

1383)، صص 57- 56.
 2- همان، صص 57-58.
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المللى كه مى توانند همكارى هاى صلح آميز ميان دولت ها در عرصة نظام بين الملل را پيش 
ــى و صلح است. ليبرال ها معتقدند  ــى از اعتقاد به وجود روابط بين ليبرال دموكراس ببرند ناش
بر پاية همين تفكر است كه فرهنگ صلح شكل مى گيرد و نظام سياسى بين الملل را متحول 
مى سازد. به عبارت ديگر با نگاه دقيقترى به تحوالت صورت گرفته و موشكافى جزئيات صلح 
ــار اعالميه و ودرو ويلسون، رئيس  ــاى و انتش ــت كه «با صلح ورس ــاى مى توان بيان داش ورس
ــگ اول جهانى بود كه اميد به  ــال 1919 و در پايان جن ــور اياالت متحده آمريكا، در س جمه
ــون  ــكل گرفت. ويلس تغييرى بنيادين در نظام بين الملل و روابط حاكم بر ميان دولت ها ش
ــاركت داريم. منافع همه  بر آن بود كه «ما چه بخواهيم و چه نخواهيم، در زندگى جهانى مش
ــريكيم. آنچه بر نوع بشر اثر گذارد، الجرم از مسائل  ــت. ما با بقيه ش ملت ها منافع ما هم هس
ما نيز هست» و «ما اعتقاد داريم كه همه ملت ها منافع برابرى در ثبات سياسى مردمان آزاد 
ــاز و كارهاى  ــون بر ايجاد س ــئوليتى برابر دارند. ...تأكيد ويلس دارند و براى حفظ آنها نيز مس
ــته جمعى، جهانى امن  حفظ صلح، مانند حقوق بين الملل و خصوصاً جامعه ملل، امنيت دس
ــت ملل، ديپلماسى علنى، آزادى كشتيرانى در درياهاى  ــى، حق تعيين سرنوش براى دموكراس
ــرايط تجارى براى همه كشورهاى صلح دوست، كاهش  آزاد، حذف موانع اقتصادى، برابرى ش
ــگاره را كه تجارت آزاد مروج صلح  ــى، و... نويد بخش جهانى نوين بود. او اين ان ــليحات مل تس
است با اين برداشت تركيب كرد كه سازمان هاى بين المللى نيز سازوكار حفظ صلح اند.» 1 
بدين ترتيب بود كه انگارة جهان صلح دوست و صلح پذير شكل گرفت. ليبرالها بر اساس ارزش 
ــى رهيافت خود كه بر مبناى صلح دوستى شكل گرفته بود مسير روابط بين الملل  هاى اساس
را شكل دادند. اينك كه اين مسأله روشن شد كه براى نخستين بار چگونه به صلح و گسترش 
ــد مى توان آزمون فرضيه پژوهش را آغاز نمود و پنج رهيافت نامبرده را  فرهنگ آن توجه ش

مورد بررسى قرار داد.

بنـد دوم : تحـول رهيافـت هـا، نظام سياسـى بين الملـل و فرهنگ 
صلح

1- ليبراليسم 
ــت ليبرال از روابط  ــنگرى به ويژه ليبراليسم، مى توان پايه هاى برداش ــه هاى روش در انديش
ــيارى «كانت را با تأكيد وى بر امكان نيل به صلح ميان  ــاس، بس بين الملل را يافت. بر اين اس

 1- حميرا مشيرزاده، تحول در نظريه هاى روابط بين الملل (تهران : انتشارات سمت، پائيز 1384)، صص 26-.25
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دولت هاى دموكراتيك پايه گذار اين انديشه مى دانند. نويسندگان ليبرالى چون جرمى بنتام 
ــرفت در ميان دولت  و ويليام پين نيز در اين ميان حائز اهميت اند. آنها معتقد بودند كه پيش
ــكلى معنادار نوع بشر  ــرى مى تواند به ش ــت؛ كارگزارى بش ها مانند داخل آنها امكان پذير اس
ــى طبيعى منافع ميان دولت ها  ــى – اجتماعى پيش ببرد؛ و هماهنگ را در جاده ترقى سياس
وجود دارد، بنابراين تعارضات ميان دولتها ناشى از ناسازگارى بنيادين ميان منافع آنها نيست، 
ــوء تفاهم و موقتى است. از اين منظر، همكارى نهادينه دولت ها مى توانست  ــى از س بلكه ناش
ــبرد صلح جهانى كمك كند. ...مهم ترين وجه معرف نظريه هاى ليبرال، باور به امكان  به پيش
ــش تعارضات، و نهايتاً نيل به صلح جهانى  ــكل همكارى، كاه تحول در روابط بين الملل به ش

است.»1 
ــاس ارزش هاى اساسى نظريه هاى ليبرال، يعنى شالوده اصلى تفسير  در ادامه مى توان بر اس
و يا نيل به صلح (يا كاهش تعارضات و رسيدن به جهانى امن تر)، چهار محور اصلى بحث آنها 

را بر شمرد و سپس در مورد هر يك توضيحاتى ارئه نمود:
ــيدن به  ــى جوامع براى رس ــاختار سياس ــح دموكراتيك (با تأكيد بر لزوم تغيير در س 1- صل

صلح).
ــگران جديد در عرصه بين الملل و به تبع آن تغيير  2- فراملى گرايى ( با تأكيد بر ظهور كنش

در سياست بين الملل).
3- تأكيد بر نقش تجارت و ارتباطات در كاهش جنگ ها و ايجاد صلح.

4- نهادگرايى با تأكيد بر نقش نهادهاى بين المللى براى رسيدن به تحوالت معنادار در سطح 
بين المللى.

الف- صلح دموكراتيك 
ــته با هم نجنگيده  ــال گذش ــا توجه به اينكه حكومت هاى ليبرال دموكراتيك طى 200 س ب
ــت. نگاه به تاريخ روابط  ــده اس ــى ها با هم نمى جنگند تقويت ش اند، اين انگاره كه دموكراس
ــان مى دهد كه هژمونى يا موازنه قدرت يعنى ايجاد صلح و ثبات مورد توجه  ــورها نش اين كش
ــت كه  ــع گرايان نمى توانند اين صلح پايدار را توضيح دهند. در عين حال، بايد توجه داش واق
ــده و حتى گاه خود آغازگر جنگ بوده اند. پس نمى  ــى ها با ديگران به كّرات جنگي دموكراس
ــان يك  ــى ها لزوماً «صلح طلب» اند، بلكه مى توانند در ميان خودش توان گفت كه دموكراس

1 - همان، 26-27.
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ــك (Democratic peace) اين  ــكل دهند. فرض نظريه صلح دموكراتي «منطقه صلح» ش
است كه اين منطقه مى تواند گسترش يابد.»1 پس فرِض «دموكراسى ها با هم نمى جنگند» 
را مى توان بر 2 محور تبيين كرد: نخست، دموكراسى ها فرهنگ سياسى دموكراتيك مبتنى 
ــت داخلى را به روابط خارجى خود بسط مى دهند؛ و  ــازش، مذاكره در سياس بر چانه زنى، س
ــمه و مبناى صلح دموكراتيك را بايد در ساختارهاى دموكراتيك جستجو كرد، به  دوم سرچش
ــا در قانون گذارى توانايى حكومت ها را براى اقدام به جنگ مهار  ــن معنى كه محدوديت ه اي
ــت و به نظر وى ارزش هاى  مى كند. ايمانوئل كانت، واضع اصلى نظريه صلح دموكراتيك اس
ــود كه حكومت هاى مورد نظر تن به  ــى منجر به اين مى ش ــى حكومت هاى دموكراس اساس
جنگ ندهند و خواهان به وجود آمدن صلحى پايدار و ابدى ميان كشورها باشند كه البته اين 
ــتر در ميان دولت هاى ليبرال محدود مى شود و اين مساله نشان دهنده اين است  صلح، بيش
كه به وجود آمدن صلحى پايدار ميان همة كشورهاى جهان غيرممكن مى نمايد. زيرا دولتهاى 
ليبرال حاضرند براى مواردى كه وجهة مردمى دارند و ارزش هاى اساسى آنان تلقى مى شوند 
ــى ها ذاتاً  ــى، مالكيت خصوصى و...) مبادرت به جنگ نمايند. پس دموكراس (آزادى، دموكراس
ــاس چنين  ــى ها مى جنگند. بر اس ــتند و گاه با غير ليبرال ها و غير دموكراس صلح طلب نيس
نظرى مى توان گفت چنانچه تمام حكومت هاى جهان شكل ليبرال به خود گيرند صلح ابدى 

به وجود خواهد آمد.

(Transnationalism) ب- فراملى گرايى
ــنتاً، وقتى از سياست و روابط بين الملل سخن گفته مى شود، روابط ميان دولت ها مطرح   س
است، يعنى دولت ها كنشگران مورد نظرند. اما فراملى گرايى بر روابطى در وراى روابط دولت 
ــگران بر كنشگران دولتى  ــگرانى غير از دولت ها تأكيد دارد. اين روابط و كنش ها و ميان كنش
ــت يعنى  و روابط ميان آنها نيز تأثير مى گذارند... نقطة كانونى اين نگرش «روابط فراملى» اس
ــت گذارى خارجى  ــالف ها و مبادالت در وراى مرزهاى دولتها كه اركان سياس ــاس ها، ائت تم
اصلى حكومت ها كنترلى بر آنها ندارند. اين به معناى طيف وسيعى از پديده هاى فراملى است 
ــبكه هاى علمى،  ــركت هاى چندمليتى تا جنبش هاى انقالبى، اتحاديه هاى صنفى، و ش از ش
ــألة مهم اين  تا كارتل هاى حمل و نقل هوايى و فعاليت هاى ارتباطى در ماوراى جّو» 2  مس
است كه اين روابط فراملى تأثيرات شگرفى را به صورت مستقيم يا غير مستقيم در جهت نيل 

1 - همان، صص 28-29.
2 - همان، صص 32-33
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به صلح بر سياست ميان دولت ها خواهند گذاشت. به طور مثال ايجاد وابستگى متقابل ميان 
ــد كه اين  ــانى منافع بين آنها خواهد ش ــازوكارهاى غير دولتى منجر به همپوش دولت ها، و س
امر منجر به اين مهم خواهد شد كه دولتها خواهان صلح ميان خود مى شوند زيرا با به وجود 

آمدن جنگ منافع مشترك و متقابل آنها به خطر خواهد افتاد.

ج- تجارت، ارتباطات، و وابستگى متقابل جهانى
ــن الملل نقش تجارت و به تبع آن  ــون هاى مورد توجه نظريه ليبرال در روابط بي ــى از كان يك
ــتگى متقابل(Interdependence) ميان جوامع در ايجاد تحول در روابط بين الملل و  وابس
ــت.»1 زيرا پيوندهاى اقتصادى ميان كشورها باعث  كاهش احتمال تعارضات ميان دولت هاس
همگرايى فزاينده مى شود و در روابط ميان دولت ها، تعارضات به جاى آنكه از طريق خشونت 

بار حل شود، از راه ترافع قضايى حل و فصل خواهد شد.
 

د- نهادگرايى
ــاى بين المللى در ايجاد و  ــبت به نقش نهاده ــرال ها معموالً ديدگاه خوش بينانه اى نس  ليب
گسترش همكارى هاى بين المللى دارند. از اين ديدگاه از نهادهاى بين المللى مى توان براى 
افزايش يا تثبيت مزاياى صلح، مانند وابستگى متقابل اقتصادى و افزايش هزينه هاى جنگ از 
ــتفاده كرد.»2 در شاخه نهادگرايى ليبراليسم، به طور خاص مى  طريق تنبيه جمعى تجاوز اس
ــاره كرد. با توجه  توان به نظريه هاى كاركرد گرايى و نوكاركردگرايى و نهادگرايى نوليبرال اش
ــاره شد مى توان بيان داشت كه فصل  ــم كه در باال به آنها اش به ارزش هاى محورى ليبراليس

مشترك تمامى اين ارزش ها به وجود آوردن صلح و حفظ آن است.
ــل گران كه در گروه ليبرال ها قرار دارند ادعا مى كنند كه جنگ را مى توان از  ــى از تحلي برخ
ميان برداشت و فرهنگ صلح را جايگزين آن كرد، «اين دسته از اساس و پايه با واقع گرايان، 
 Lynn) ــن ميلر ــر دارند. همان گونه كه لي ــت ها اختالف نظ ــع گرايان و نوماركسيس ــو واق ن
Miller) گفته است: «اكنون براى نخستين بار در تاريخ بشر با اين امكان واقع بينانه روبروييم 
ــعة جهانى به نقطه  ــرفته پايان دهيم. ...در توس كه به جنگ هاى بزرگ ميان دولت هاى پيش
ــتر برحسب ميزان  ــيده ايم كه آرام آرام مى فهميم عظمت واقعى جوامع را هرچه بيش اى رس

1 - همان، ص 38
2 - Lepgold, J. and Nincic M., Beyond The Ivory Tower International Relations Theory and the Issue of 

policy Relevance (New York: Columbia University press, 2001), p. 142.
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ــنجيد نه با نگاه به امپراتورى ها يا  ــبات اجتماعى – اقتصادى شان خواهند س و كيفيت مناس
ــاب صلح ابدى كانت به  ــكار از «كت ــان .»1 اين ديدگاه اغلب آش منابع نظامى تحت فرمان ش
عنوان منبع الهام بخش خود ياد مى كند. در اين سنت از چندين مكتب مهم فكرى مى توان 
ياد كرد: كسانى كه هوادار از ميان برداشتن آنارشى هستند؛ ليبرال هايى كه معتقدند مزاياى 
ــردازان صلح دموكراتيك كه مى  ــه جنگ طلبى فائق خواهد آمد؛ و نظريه پ ــارت بر ميل ب تج
ــى به جنگ ميان دموكراسى ها نخواهد انجاميد. در گروه نخست كسانى هستند  گويند آنارش
كه مدعى اند تنها وجود يك مرجع مركزى – از ميان برداشتن آنارشى – مى تواند به جهانى 
ــتن جنگ را ايجاد  ــون (Sohn) راه از ميان برداش صلح آميز بينجامد. كالرك (Clark) و س
ــه همراه محاكم جهانى و يك نيروى انتظامى جهانى مى دانند.»2  ــى نظام حقوق جهانى ب نوع
ــتجوى انسان هاى  ــرمايه دارى ليبرال مدعى اند كه «بازرگانى كه چيزى جز جس هواداران س
عقاليى به دنبال منافع خودشان نيست و اساساً امرى صلح جويانه است. بر عكس، آنان جنگ 

را نوعى پديدة غيرعقاليى ناسازگار با زمانه مى دانند.»3 
ــت قدرت، جامعه بين الملل همانند  ــاس سياس ــت «كه بر اس بحث آرمانگرايان ليبرال اين اس
ــى آزادانه عمل مى كنند و قوانين قدرت و حيله گيرى  ــت و در آن حيوانات وحش جنگل اس
ــى  ــازماندهى جامعه بين المللى، اين حيوانات وحش ــى كه تحت يك س ــت، در حال حاكم اس
(دولتها)، در قفس قرار مى گيرند و با تقويت آن، جامعه بين المللى نيز همانند باغ وحش زير 
ــيطره نظم و قانون قرار مى گيرد. اعتقاد و ليبرابل عمال يادآور انديشه هاى امانوئل كانت با  س
ــت.»4 نورمن آنجل يكى ديگر از انديشمندان ليبرال است كه به  ــاله مشهود صلح ابدى اس رس
طور خالصه اعالم مى دارد كه مدرنيزه كردن و وابستگى متقابل روندى است كه باعث تحول 
ــتفاده از نيروى نظامى را منسوخ  ــده و در نتيجه به طور فزاينده اى جنگ و اس ــرفت ش و پيش
ــون و آنجل بر پاية ديدگاه ليبرال ها در مورد موجودات انسانى و  ــه هاى ويلس مى كند. انديش
ــان ها موجودات عقالنى هستند و با عقالنيت به اين مهم مى  ــانى است، اينكه انس جامعه انس
ــازمان ها، همه مى توانند از فرهنگ غنى صلح و آرامش  ــند كه با ايجاد مجموعه اى از س رس
ــائل منجر به اين شد  ــوند. همگى اين مس و امنيت حاصل از آن در روابط بين الملل بهرمند ش

1 - Lynn H. Miller, Global order: Values and power in International politics (Boulderco: Westiview Press, 

Second Edition, 1990), p.251.

2- - Gren Ville Clark and Louis B. Sohn,  world peace Through World law (Cambridge MA: Harvard 

University press, Third edition, 1966), p.38.

3- - James Mayall, Nationalism and International Society (Cambridge: Cambridge University Press, 

1990), p. 75.

4 - جكسون و سورنسون، پيشين، ص 59.
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ــى بين الملل مى توان آن را پايان  ــود كه از نقطه نظر نظام سياس ــيس ش كه جامعه ملل تأس
ــت و سرآغاز يك نظام  ــروع جنگ جهانى اول از ميان رفته بود دانس دوران موازنه قوا كه از ش
شبه چند قطبى، اگرچه بسيارى نيز معتقدند جامعه ملل نيز همان نظام موازنه قدرت بود اما 

با شكلى بسيار ضعيف تر. 
به هر حال در برابر نقطه نظرات ليبرال ها كه در ميان سال هاى 1929-1919 پارادايم غالب 
روابط بين الملل بودند، موانع به زودى از درون واقيعت سربرآورد. با توسعه سياسى و اقتصادى 
ــتند نرسيدند. با  ــد ليبرال ها  به آن نتايجى كه مى خواس دهه هاى 30-1920 در اروپا انديش
ظهور و رشد فاشيسم و نازيسم در ايتاليا، آلمان و اسپانيا، دموكراسى به سختى آسيب ديد و 
ــرقى اروپا حكومت هاى ديكتاتورى به وجود آمدند. بنابراين،  در بعضى از مناطق مركزى و ش
ــد. اين  ــى بود. جامه ملل با بحران مواجه ش ــت دموكراس آنچه اتفاق افتاده بود در عمل شكس
سازمان به خاطر عدم عضويت شمارى از كشورهاى قدرتمند در آن، نتوانست آن نقش مركزى 
را بازى كند. مدرنيزه شدن و وابستگى متقابل در اثر واقعيات خشن دهة 1930 از ميان رفت. 
ــورهاى غرب بود كه اين  ــتريت در اكتبر 1929، آغاز بحران اقتصادى در كش ــقوط وال اس س
بحران تا شروع جنگ جهانى دوم ادامه يافت. هر كشورى براى حفظ خود مى كوشيد و تالش 
مى كرد منافع بهترى به دست آورد، ولو اينكه اين كار باعث ضرر و زيان ديگران شود. در واقع 
ــد و در يك چنين اوضاعى در تاريخ روابط  مقررات جنگل به جاى قوانين باغ وحش مطرح ش
ــيار بدبينانه اى شكل گرفت. بنابراين مى توان گفت كه در دهة 1930  ــه بس بين الملل انديش
آرمانگرايى ليبرال ديگر راهنماى مناسبى براى روابط بين الملل و صلح نبود. وابستگى متقابل 
منجر به همكارى صلح آميز نشده بود، جامعه ملل توانايى انجام كارى نداشت، در نتيجه روابط 
بين الملل آكادميك به دوران واقعگرايى كالسيك بازگست چرا كه هسته مركزى اين رهيافت 
قدرت بود. پس مى توان نتيجه گرفت كه ليبرال ها به آنچه كه بر آن پاى فشارى مى كردند 
ــد، يعنى فرهنگ صلح پايدار و  ــا عرصه روابط بين الملل عارى از هر جنگ و منازعه اى باش ت
ابدى نه تنها دست نيافتند، بلكه با شكست مواجه شدند و وقوع جنگ جهانى دوم ناظر بر اين 
واقعيت است. «با نزديك شدن جنگ جهانى دوم، شكاف ميان نظرية آرمانگرايى و رويدادهاى 
ــت هاى جامعه ملل در دهة 1930 موجب ترديد پيرامون وجود  ــد. شكس روزمره عميق تر ش
هماهنگى منافع در برقرارى صلح گرديد، صلحى كه آشكارا بيشتر با منافع قدرت هاى خشنود 
ــاى تجديد نظرطلبى كه  ــت تا با نيازهاى ملموس دولت ه ــظ وضع موجود انطباق داش و حاف
ــان تغيير مرزها، ارتقاى موقعيت و افزايش قدرت خويش، و به ويژه در مورد آلمان نازى  خواه



فرهنگ صلح و نظام سياسى بين الملل/ 327 

ــاب هاى بعد از جنگ جهانى  خواهان انتقام گرفتن از بابت تحقيرى بودند كه در تصفيه حس
اول بر اساس معاهدة ورساى به آنها تحميل شده بود. بر خالف پندار آرمانگرايان، حق تعيين 
ــكيل حكومت هاى مبتنى بر نمايندگى نشد. ...جهان  ــت ملت ها هميشه منجر به تش سرنوش
اساساً از دولت هاى صلح دوستى كه بر پاية هماهنگى بين المللى منافع در جهت صلح استوار 
ــده بود.»1 صلحى كه فصل مشترك ارزشها و باورهاى اساسى  آرمانگرايان  باشند، تشكيل نش
ليبرال بود دچار تزلزل شد و انديشه هاى ليبرالى را در عرصه روابط الملل كمرنگ كرد. «جاى 
شگفتى نبود كه جنگ جهانى دوم و حوادث بالفاصله پس از آن، انديشة غرب در مورد روابط 
ــازمان هر چه زودتر ساخت  بين الملل را از آرمانگرايى دوران اولية جامعة ملل و از حقوق و س
ــه، و به عناصر قدرت هر چه نزديك تر نمود.  ــه نوعى واقعگرايى كهن و تجديد حيات يافت و ب
ــانى كه به دليل  ــى تحليل گرانى كه داراى تمايالت آرمانگرايانه بودند – و كم نبودند كس حت
ــبت به طرح  ــى ترين آرمان هاى اخالقى، از تالش هاى جنگى حمايت مى كردند – نس متعال
هاى آرمانى دچار ترديد شدند و در عوض، براى تأمين صلح بين المللى امنيت ملت ها و حل 
و فصل منصفانة اختالف ها، خواستار آن گشتند كه حقوق و سازمان هاى بين المللى با قدرتى 

كارآمد تلفيق شوند.»2

بند دوم- تحول از ليبراليسم به رئاليسم
ــم در عرصه روابط بين الملل جنگ جهاني دوم  ــم به رئاليس مهمترين عامل تحول از ليبراليس
بود كه در اثر ناتواني آرمانگرايان در ايجاد صلح و ثبات ژديد آمد. اين جنگ، «دست آوردهاي 
ــوم آن ظهور سالح هاى  ــت، ولى بدون ترديد بزرگترين دستاورد ش ــيارى داش خوب و بد بس
ــتناك،  ــته اى در صحنة رقابت ها و خصومت هاى بين المللى بود. در پى اين جنگ وحش هس
ــد، جاي خود را به نظام دوقطبي  نظام كهن و جاافتاده دولت هاى اروپايى به كلى دگرگون ش
ــدرت جهانى از قارة اروپا به ايالت متحده آمريكا و حريف متخاصم  ــة رقابت ها و ق داد و صحن
ــن دگرگونى، بيدارى  ــد. به موازات اي ــوروى منتقل ش ايدئولوژيك آن يعنى اتحاد جماهير ش
ــدرت هاى بزرگ،  ــلطه ق ــتعمار و مبارزه آنها براى رهايى از س ــى ملت هاى تحت اس تدريج
ــديد و تكان هاى سرنوشت ساز كرد.  ــنتى بين دول را دستخوش التهابات ش ــاس روابط س اس
پژوهشگران و متخصصان علوم سياسى و روابط بين الملل نيز تحت تأثير همين دگرگونى ها، 

 1- جيمز دوئرتى و رابرت فالتزگراف، نظريه هاى متعارض در روابط بين الملل، ترجمه عليرضا طيب و وحيد بزرگى (تهران: نشر 
قومس، 1372)، ص 144.

2 -  همان، ص 34.
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متحول شدند و انديشه هاى آنان در نظريه هاى جديد علمى در محافل سياسى و دانشگاهى 

مطرح شد.
ــكار تر شده  ــم كه از پيش از جنگ دوم زمينه هاي آن آش ــم به رئاليس روند تحول ايده آليس
بود، در واقع نتيجة همين فعل و انفعاالت ناشى از شكسته شدن سنت هاى ديرين و باورهاى 
ــوش بينانه آرمانگرايان و صلح جويان بود. در اين دگرگونى، حقوق و موازين بين المللى به  خ
ــگيرى از رخداد جنگ و مصائب مترتب بر آن جاى خود را به پديده  علت ناتوانى آن در پيش
ــفه  ــول، مى توان رگه هايى از احياء و تجديد اعتبار فلس ــدرت» داد؛ همچنين در اين تح «ق
ــايد  ــت. ش جدلى «هگل» را پيدا كرد كه در آن، تاريخ تجلى برخورد بين نيروهاى مخالف اس
ــائل و  ــد كه همة مس ــمندان پس از جنگ باش اين يك پديده كم و بيش طبيعى براى انديش
ــورهاى متخاصم و رقيب را بر محور و پايه قدرت مطالعه و ارزيابى  ــبات و روابط بين كش مناس
ــى دوم، فرهنگ ترس از جنگ  ــلط پس از پايان جنگ جهان ــد.»1 در حقيقت فرهنگ مس كنن
ــد تا ديگر جنگى در جهان درنگيرد و اگر  ــيده مى ش ــاس بايد چاره اى انديش بود و بر اين اس
ــت، الاقل صلح مسلح با برابرى قدرت نيروهاى پيروز در جنگ به  صلح همه جانبه ممكن نيس
وجود آيد، صلحى كه در آن قدرت اتمى ابرقدرت ها بازدارندة آغاز جنگ باشد، امرى كه خود 
ــد و در عمل فرهنگ ترس را به عنوان جايگزينى براى  ــرد ش موجب به وجود آمدن جنگ س

ايجاد فرهنگ صلح مطرح نمود. 
ــى غرب، كه از رخداد موحش جنگ اول  ــمندان حقوقى و سياس به اين ترتيب بود كه انديش
ــيدند تا علل و انگيزه ها و  ــده بودند، در سال هاى پس از جنگ كوش ــخت متأثر ش جهانى س
ــورت علمى تحليل كنند. «در واقع قصد  ــمه هاى اختالفات بزرگ بين المللى را به ص سرچش
ــاختن حواشى و روابط علت و معلولى رويدادها، به نتايجى برسند  ــن س آنها اين بود كه با روش
ــگيرى كنند. اين طرز فكر  ــايد بتوانند از حادثة عظيم و مصيبت بار جنگ، تا حدى پيش كه ش
كم كم بين مقامات و دولتمردان جاى خود را باز كرد و كنفرانس هاى پى در پى بين المللى 
ــتفاده از برخى تسليحات و ابزار جنگى (مانند  ــالح، محدوديت اس براى تحريم جنگ، خلع س
پروتكل 1925 درباره منع استفاده از سالح هاى شيميايى) نتيجه همين كوشش ها بود. بدين 
ترتيب فاصله زمانى بين سالهاى 1919 و 1939 يعنى آغاز جنگ دوم جهانى به نام «متاركه 
طوالنى» شهرت يافته است. شكست جامعه ملل و وقوع جنگ جهانى دوم كه از عوامل متعدد 

ــارت، «نظريه روابط بين الملل: اختالف نظرهاى اصلى و فرعى» ترجمه كامران بهنيا، در نقد و ارزيابى نظريه ها روابط  ــد ليف  1- آرن
بين الملل (تهران: انتشارات مركز عالى بين المللى)، صص 47-48.
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ــراردادى براى تأمين نظم و  ــار ديگر بر نهادها و اصول اخالقى و ق ــمه گرفته بود، يكب سرچش
ــم  صلح در روابط بين المللى كه در دهه 1930 مورد ادعا و توجه طرفداران مكتب ايده آليس
يا آرمانگرايان وليسونى بود، خط بطالن كشيد».1 در جقيقت امر، آنها پس از وقوع يك جنگ 
فالكت بار، ديگر بار سر در الك خويش فرو بردند و ناچار شدند بر اوضاع و روابط هرج و مرج 
گونه بين ملت ها  بازنگرى كنند. بر اين اساس شيوة واقع گرايى سياسى يا رئاليسم روي كار 
آمد و پس از جنگ جهانى دوم تا اوايل دهه 1960 ، به عنوان يك كنش در مقابل آرمانگرايان، 

محافل علمى غرب به ويژه اياالت متحده آمريكا را احاطه كرد.» 2 

بند سوم- رئاليسم (واقعگرايي)
ــت كه  ــك واقعگرايى مهمترين نظريه روابط بين الملل پس از جنگ جهانى دوم اس بدون ش
فرهنگ خاص خود را به وجود آورده است. واقعگرايان از اين نظر خود را واقعگرا مى دانند كه 
ــه هاى بى بديلى را  نظر آنان با «واقعيت» جهان همخوانى دارد. البته واقعگرايى در كل انديش
بيان نمى كند و ريشه هاى آن را مى توان در آراى توسيديد، ماكياولى، هابز و... مشاهده نمود. 
با اين تفاوت كه آنها در مورد وضع داخلى كشورها سخن گفته بودند و واقعگرايان اين وضعيت 
را در يك بازتوليد فرهنگى به عرصة روابط ميان كشورها كشاندند. اما آنچه در تمامى پنداشت 
هاى انديشمندان كالسيك و واقعگرايان مدرن مى توان مشترك يافت، بدبينى به ذات انسان 
ــرى دادند: يكي اينكه بشر  ــت معرفت شناسانه را به دو فرض خود تس ــت، آنها اين پنداش اس
ــانده شد و با عنوان «منافع ملى» از آن  ــت به عرصه ملي كش همواره به دنبال منفعت خود اس
ــت به عرصة ملى تسرى داده شد و در  ــر همواره به دنبال قدرت اس ياد گرديد. ديگر اينكه بش
اوج خود موجب مسابقة تسليحاتى ميان كشورها گرديد، امرى كه به يك فرهنگ تبديل شد 
و رهبران و نخبگان هر كشور تنها به آن انديشيدند تا آنجا اين مسابقه در جايى به برابرى در 
ــكل بازدارندگى هسته اي ظهور و  قدرت انجاميد و در نهايت در روابط ميان ابرقدرت ها، به ش
بروز يافت. بنابراين واقع گرايى به ايجاد فرهنِگ در پى قدرت بودن مى پردازد تا در نهايت امر 
با برابرى در قدرت موازنه اى پديد آورد كه ثبات و صلح را به وجود مى آورد. پس اين مكتب 
هرگز به دنبال ايجاد يك فرهنگ صلح با برترى امر اخالقى نيست، زيرا چنين فرهنگى تنها با 
نيك انديشيدن به ذات انسان قابل تبلور است، اما با اين همه واقع گرايى، مشخصه هاى اصلى 
ــان مى دهد، امرى كه در عالم واقع در آن زمان با تمام  جهاِن پس از جنگ جهانى دوم را نش

 1- على اصغر كاظمى، روابط بين الملل در تئورى و عمل (تهران: نشر تومس، چاپ چهارم، ص 1384)، ص 33. 
 2- كاظمى، پيشين، ص 31.
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قوا خود را نمايان مى ساخته است.

به عبارت ديگر، «واقعگرايى درست برخالف آرمانگرايى اين فرض را مطرح مى سازد كه چشم 
ــت. نظام بين  ــارز و بنيادين در نظام بين المللى چندان نويد بخش نيس ــداز ايجاد تحولى ب ان
ــكل داده اند كه بسيارى از آنها تغيير نيافته و تغيير ناپذيرند.  ــمارى ش الملل را نيروهاى بى ش
ــى ميان منافع كشورها  برخالف آرمانگرايان، واقعگرايان معتقدند كه هيچ گونه همنوايى اساس
ــود ندارد و برعكس، اعتقاد دارند كه دولت هاى ملى غالباً اهداف ملى متعارضى را تعقيب  وج
ــن واقعگرايان برخالف  ــه جنگ بينجامد.»1 بنابراي ــت ب ــى كنند كه برخى از آنها ممكن اس م
ــت قدرت  ــكل ندادند. سياس ــاس فرهنگ صلح ش ــهاى خود را بر اس آرمانگرايان ليبرال، ارزش
ــر  ــمكش بر س ــر واقعگرايان در عرصة بين الملل مى زند. اين قدرت و كش ــرف اول را از نظ ح
ــاية سياست موازنة قدرت رنگ صلح به خود مى  ــود و گاه در س آن، گاه منجر به جنگ مى ش
ــاس رويكرد واقعگرايى، از آنجا كه نمى توان از طريق  گيرد، بنابراين مى توان گفت كه «براس
سازمانهاى بين المللى و حقوق بين الملل صلح برقرار كرد، بنابراين مى بايد از تمهيداتى چون 
ــيارى از موارد بهم خوردن موازنه قدرت باعث  ــت، در بس موازنه قدرت و بازدارندگى بهره جس
ــود. بنابراين اگر همه دولت ها در صدد به حداكثر  ــت بين الملل مى ش بروز جنگ در سياس

رسانيدن قدرت خويش باشند  موازنه قدرت و در نتيجه موازنه قدرت برقرار خواهد شد.»2 
ــته اى به وجود آمده به ايجاد  ــى بين الملل بر اثر بازدارندگى هس اين وضعيت در نظام سياس
نظام دو قطبى منعطف منجر شد. به اين ترتيب كه در ماه ژوئيه سال 1947 مقاله اى از جرج 
كنان در مجله امور خارجى آمريكا منتشر شد و براى نخستين بار موضوعى را مطرح كرد كه 
تا سال ها بعد اساس سياست خارجى آمريكا و ايجاد نوعى صلح مسلح در طول جنگ سرد را 
ــترش كمونيسم بود. در همين زمينه در 11 مارس 1947  ــكيل داد و آن جلوگيرى از گس تش
ــد. اين  ــهور ش ــت كه بعدها به «دكترين ترومن» مش رئيس جمهورى آمريكا نطقى ايراد داش
دكترين آمريكا را در رأس جهاد عليه كمونيسم قرار مى داد. از نظر آمريكايى ها در رويارويى 
ــده بود مى بايست از هر وسيله اى از جمله سالح اتمى  ــم آغاز ش عظيمى كه با بلوك كمونيس
استفاده شود. ترومن سپس خبر انفجار نخستين بمب اتمى شوروى را در 22 سپتامبر 1949 
ــت بازدارندگى دو جانبه بود. در همين جهت بود  ــرآغاز سياس به جهانيان اعالم كرد و اينجا س
ــتناك دو جنگ جهانى را به خاطر داشتند، اتكاى  ــتگذاران اروپايى كه كشتار وحش كه سياس

 1- دوئرتى و فالتزگراف، پيشين، ص 144.
 2- سيدعبدالعلى قوام، اصول سياست خارجى و سياست بين الملل (تهران: انتشارات سمت، چاپ دهم، بهار 1383)، ص 357.
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حداكثرى به بازدارندگى هسته اى را براى جلوگيرى از بروز هرگونه جنگى و طوالنى تر نمودن 
زمان همين صلح مسلح ترجيح دادند و اين امر به گسترش نظر واقعگرايان و ادامه يافتن اين 
ــپس سياست انتقام گسترده در زمان رياست جمهورى آيزنهاور به  نظام دوقطبى دامن زد. س
ــط دهه 1950 تحليلگران استراتژيك غرب درصدد  ــت كه در اواس وجود آمد. اما چيزى نگذش
ــاختن بازدارندگى تدريجى  ــترده را تعديل نموده و با مطرح س برآمدند تا دكترين انتقام گس
ــترى حاصل شد و  ــكاف ميان حرف و عمل را كاهش دهند . به اين ترتيب هم آرامش بيش ش
هم باقى ماندن صلح همراه با ترس، اميدوارى بيشترى را با خود به همراه آورد. مرگ استالين 
ــرد به شمار آورد. پس  ــت جمهورى را بايد پايان دورة اول جنگ س و انتخاب آيزنهاور به رياس
ــى نسبى را تجربه كرد كه دورة تعارض نوسانى 1969- از اين، به مدت يك دهه جهان آرامش

ــرگذاردن دورة تنش زدايى 1969-1979،  ــكيل مى داد و پس از آن با پشت س 1953 را تش
دومين دورة جنگ سرد از 1979 تا 1991 (فروپاشى شوروى) آغاز شد. اگرچه سالهاى ميان 
ــث پيرامون بازدارندگى  ــى رود، با اين حال، بح ــمار م ــش زدايى به ش 1979-1969 دورة تن
ــيد، به ويژه  ــيلة خطر نابودى قطعى متقابل در طى دهة 1970 به اوج خود رس متقابل به وس
ــتراتژيك را ظاهراً تحت قانونمندى درآورده  ــالت (1) ، همپايگى اس پس از آنكه موافقتنامة س
ــوروى بازدارندگى فعال را به بازدارندگى منفعل ترجيح  بود. در همين دوره بود كه رهبران ش
مى دادند. بازدارندگى فعال مستلزم كوششى بود براى دستيابى به توان جنگيدن، پيروز شدن 
ــتانه  ــارت هاى جنگ، به عالوه آمادگى براى وارد آوردن ضربه پيش دس و بهبود يافتن از خس

در صورتى كه جنگ هسته اى اجتناب ناپذير يا قريب الوقوع به نظر آيد. 
ــتراتژيك ريگان و عقب نشينى گور باچف به پايان رسيد  ــرد با ابتكار دفاع اس باالخره جنگ س
و دوره اى نوين در سياست بين الملل آغاز شد. حال بايد ديد اين تحوالِت پس از 1953 چه 
تأثيرى بر روابط بين الملل در عرصة نظريه پردازى و فرهنگ صلح داشته است. اما نبايد اين 
نكته را از نظر دور داشت كه پايان جنگ سرد، به طور غافلگيرانه اى الگوى نظام سياسى بين 
ــى را با تمامى ويژگى هاى ثبات و صلح آفرين  ــاختار جهان الملل توزيع دو قطبى قدرت در س

آن به يك مدل تاريخى تبديل كرد.

بند چهارم: نئوليبراليسم (نوآرمانگرايى)
ــتراتژيك غرب درصدد برآمدند تا  ــط دهه 1950 تحليلگران اس ــاره شد در اواس چنان كه اش
ــاختن بازدارندگى تدريجى شكاف ميان  ــترده را تعديل نموده و با مطرح س دكترين انتقام گس
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حرف و عمل را كاهش دهند و به اين ترتيب زمينه، هم براى آرمش بيشتر در سطح جهانى و 
ــم با عنوان نئوليبراليسم در روابط بين الملل  هم براى برترى يافتن مكتب تازه اى از ليبراليس
ــرس را در روابط ميان دو ابرقدرت جهانى  ــالهاى ميان 1953-1946 به گونه ت فراهم آمد. س
ــران جهان كه از اين وضعيت  ــاند. اما مردم و رهب ــوده بود كه واقعگرايى را به اوج خود رس نم
ــده بودند، نيازمند نگاه تازه اى به جهان بودند به عالوه كه هر دو ابرقدرت دست به  ــته ش خس
ــرق و غرب  ــترده اى در درون هر بلوك از ش ايجاد بلوك براى خود زده بودند و همكارى گس
ــوك غرب و نيز تعديل  ــام بود. اين همكارى به ويژه در بل ــورهاى عضو در حال انج ميان كش
ــمنى خصمانه ميان دو ابرقدرت با مرگ استالين، اين اميدوارى را ايجاد نموده بود كه مى  دش
ــا در نظر گرفتن وضعيت  ــورها، اما ب ــه آينده ثبات و صلح از طريق همكارى ميان كش ــوان ب ت
ــائل بود كه به آرمانگرايان جان تازه اى بخشيد  ــت. همين مس ــترى داش بازدارندگى اميد بيش
ــت به ايجاد مكتب  ــرايط جديد جهان دس ــا تجديد حيات خود و با در نظر گرفتن ش ــا ب و آنه
ــاخه هاى متفاوتى بود، اما پيش از پرداختن به اين شاخه  نوآرمانگرايى زدند كه خود داراى ش
ــه از 1969- 1953 دورة تعارض  ــعب از نوآرمانگرايى ذكر اين نكته اهميت دارد ك هاى منش
نوسانى و 1979- 1969 دورة تنش زدايى، نوآرمانگرايى دست باال را در عرصه نظريات روابط 
بين الملل داشت اگرچه در دورة نامبرده دوم آرام آرام به دليل آغاز دورة دوم جنگ سرد جاى 

خود را به نو واقعگرايى داد. 
رويكردهاى جديد ليبرال در پس از 1953 را مى توان در سه دسته عمده بخش بندى كرد كه 
ــرد قوت بيشترى يافتند، اما به هر صورت انترناسيوناليسم  برخى از آنها پس از پايان جنگ س
ــكل عمده نوآرماگرايى  ــه ش ــم (نوآرمانگرايى) و نهادگرايى نئوليبرال س نئوليبرال، نوايدئاليس

بودند كه الزم است در اينجا به طور مختصر به هر يك از آنها اشاره شود:
1- «نئوايدئاليسم (نوآرمانگرايى) : اين گروه نسبت به اشكال دموكراتيك حكومت متعهدند و 
ــتگى متقابل باعث ايجاد صلح مى شود. نئوايدئاليست ها  هر دو بر اين اعتقادند كه اصوالً وابس
معتقدند كه صلح و عدالت را مى بايد به صورت آگاهانه براى دولت ها برنامه ريزى كرد و نيز 

بر اين باورند كه بايد در سطح بين المللى اصالحاتى انجام داد.
ــتند كه دولت هاى ليبرال عليه يكديگر  ــم نئوليبرال: معتقد به اين امر هس 2- انترناسيوناليس
ــوند... ولى دموكراسى هاى ليبرال مانند هر نوع ديگر از دولت ها، در روابط  وارد جنگ نمى ش
خود با رژيم هاى اقتدارگرا و افراد بى دولت پرخاشگر و ستيزه جو هستند، اما خواهان يك نوع 
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«صلح جداگانه» ميان خود هستند كه نسبت به ساير دولت ها متمايزشان مى كند.
ــت باال را يافتند  ــت ها دس 3- نهادگرايى نئوليبرال: در دهة 1980، يعنى زمانى كه نورئاليس
ــكل داد. نهادگرايان  ــرت گرايى به نهادگرايى نئوليبرال تغيير ش ــايد تحت تأثير آنان، كث و ش
ــى را در نظام بين المللى مى پذيرند؛ و از نظر آنها وجود  ــاختارى آنارش نئوليبرال وضعيت س
ــت. آنها همكارى را ساخته و  ــى به معناى غير ممكن بودن همكارى ميان دولت ها نيس آنارش
پرداخته افراد و نهادها دانسته، اين نوع تلقى را نقطه مقابل بخشى از نظم طبيعى مى دانند.»1 
به اين ترتيب با وضوح بيشتر چنان كه پيشتر نيز بيان شده بود مى توان با جرأت بيان داشت 
ــيك، همكارى بين دولت ها را  ــه نوليبرال ها (نوآرمانگرايان) نيز همچون ليبرال هاى كالس ك
مؤلفة مهّمى در شكل گيرى و بسط فرهنگ صلح مى دانند. همچنين، «نوليبرال ها معتقدند 
ــى باعث همكارى مى گردند.» 2 بنابر آنچه بيان شد،  ــتگى متقابل و دموكراس كه نهادها، وابس
بايد گفت: شاخه هاى مختلف نوليبراليسم معتقدند كه در سايه همكارى هاى صلح آميز است 
كه فرهنگ صلح در عرصه روابط بين الملل شكل مى گيرد، فرهنگ صلحى كه بر پاية ارزش 
ــكل مى گيرد و از بروز جنگ و منازعه ميان كشورها جلوگيرى  ــترك نوليبراليسم ش هاى مش
مى كند. نئوليبراليسم اگرچه توانست آرامش، ثبات و صلح نسبى نظام سياسى بين الملل دو 
قطبى را از 1953 تا 1979 توجيه نمايد، اما در برخورد با شرايط به وجود آمده پس از 1979، 
ــرق و به ويژه غرب  ــرد، در عين اينكه در درون هر بلوك از ش يعنى آغاز دومين دورة جنگ س
همكارى ها به طور روزافزونى ادامه داشت، از توجيه وضعيت موجود نتوان ماند و به اين جهت 

بود كه نو واقعگرايى به سرعت جاى آن را گرفت.

بند پنجم: نو واقعگرايى (نئورئاليسم)
ــت هاى غلط كارتر زمينة بروز پيدا كرد. سياست  ــطه سياس ــرد به واس دومين دورة جنگ س
ــتين با شوروى دربارة خاورميانه و وارد  ــر، سرپيچى از تفاهم هاى نخس هايى مانند حقوق بش
ــته اى اروپا در دايرة مذاكرات دو جانبه، دشمنى شوروى را برانگيخت و  ــالح هاى هس نكرد س
ــردمداران بازرگانى و  ــن ناكامى هاى اقتصادى او بيش از هر چيز به اعتبار او نزد س و همچني
ــاخت. همين مسايل  ــت آماده س توده مردم لطمه زد و زمينه را براى تهاجم متقابل جناح راس
ــتار در گرفتن جنگ سرد تمام عيار بود.  ــد كه خواس باعث پيروزى رونالد ريگان  در 1980 ش

 1- همان، صص 350-354.
 2- جكسون و سورنسون، پيشين، ص 75 .
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ــد  و آمريكا  ــوروى از ماههاى آخر حكومت كارتر نيز تيره تر ش در اين دوره روابط آمريكا و ش
كامال بدين راه افتاد كه در سطح جهانى براى تجديد قدرت خود، رويارويى با شوروى و افزايش 
حضور در جهان سوم تالش كند و به انتظار از هم پاشيدگى و نابودى نهايى اردوگاه كمونيسم 
ــتى طرح ابتكار دفاع استراتژيك  خود را عرضه  ــيند.  ريگان درباره پيگيرى چنين سياس بنش
كرد كه به جنگ ستارگان معروف شد اصطالحى كه ريگان هيچگاه آن را بكار نگرفته بود. بر 
ــتم دفاعى پايدارى ايجاد كند كه ديگر بر اساس تهديد  ــاس اين طرح او مى خواست سيس اس
ــد بلكه بتواند موشك هاى هسته  به نابودى انتقامى براى جلوگيرى از بروز جنگ مبتنى نباش
ــان رهگيرى و نابود كرده و به طور خالصه سالح هاى هسته  ــيدن به اهدافش اى را قبل از رس
اى را عقيم و منسوخ نمايد. وى تاكيد نمود كه ايالت متحده در پى دستيابى به برترى نظامى 

نيست، بلكه در جستجوى شيوه اى براى جلوگيرى از جنگ هسته اى است. 
ــرايط به وجود آمده بازماند، پبات و صلح مقطعى  اين چنين بود كه نو آرمانگرايى از توجيه ش
ــح وضعيت موجود در  ــو واقعگرايى، در توضي ــود را ديگر بار به تنش داد و ن ــود جاى خ موج
ــت باال  ــى بين المللى دو قطبى منعطف، دس چهارچوب تحوالت به وجود آمده در نظام سياس
را پيدا نمود. در واقع، «نو واقع گرايى را كه در اواخر دهه 1970 شكل گرفت، مى توان بيش 
ــت. در شرايطى كه واقعگرايى كالسيك  ــى براى علمى كردن واقعگرايى دانس از هر چيز تالش
ــالش كردند روايتى  ــت، برخى از واقعگرايان ت ــنت گرا و غيرعلمى اس ــم به آن بود كه س مته
ــد. به عالوه  ــته باش ــوم انطباق داش علمى از واقعگرايى عرضه كنند تا با معيارهاى علمى مرس
ــت. در نتيجه يكى  ــائل اقتصادى نيز مورد انتقاد قرار داش واقعگرايى از نظر عدم توجه به مس
ــن المللى بود....نو واقعگرايان  ــائل اقتصاد بي ــر از حوزه هاى مورد توجه نو واقعگرايان، مس ديگ
ــائل اقتصادى و نيز نهادهاى بين المللى را مورد توجه  ــتى تشخيص دادند كه بايد مس به درس

قرار دهند.»1
نو واقعگرايى در حقيقت امر بازخوانى تازه اى بود از نظريات واقع گريان  كالسيكى چون هدلى 
ــاخت اجتماعى – فرهنگى  ــيك، «س بول و جيمز روزنا. از نظر آنها در مكتب واقعگرايى كالس
ــراى اعضاى نظام بين  ــتركى ب ــرج گونه نظام بين المللى قواعد و مفروضه هاى مش ــرج و م ه
ــيس نهادهاى جنگ، صلح  ــورها لزوماً به تأس ــى به وجود مى آورد كه به لحاظ آنها، كش الملل
ــاخت اجتماعى – فرهنگى نظام بين المللى و  ــكارى اقدام مى ورزند. بنابراين، چنين س و هم
نهادهاى ناشى از آن رفتار كشورها را به نوعى خاص شرطى مى كنند. ...به عبارت ديگر عناصر 

 1- مشيرزاده، پيشين، صص 107-108 .
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و عوامل محيطى بر گرايش و رفتار سياست خارجى كشورها تأثير مى گذارد و به اين ترتيب، 
ــتگى متقابل فزاينده» اين عناصر موجب بروز نوعى رژيم خاص بين المللى  نوع تركيب «وابس
ــورها تأثير دارد.»1 وجود چنين ديدگاهى در منظر  ــود كه ضرورتاً بر رفتار خارجى كش مى ش
ــيدن چنين مؤلفه  ــانى چون كنت والتز با بركش ــد تا كس نظريه پردازان واقعگرايى، موجب ش
 Neo) ــو واقعگرايى ــى زده و از درونة آن نظريه ن ــت به باز تعريف مكتب واقعگراي ــى دس هاي
ــيارى از مفروضه هاى واقعگرايان را  ــود آورند. نو واقعگرايان اگر چه بس ــه وج Realism) را ب
ــاختار نظام بين الملل دارند امرى كه واقعگرايان از آن غافل  مى پذيرند، اما توجه زيادى به س
بودند. اما نوواقعگرايان توجهى به ماهيت و سرشت انسان ندارند، برخالف واقعگرايى كه انسان 
ــتند. به اين ترتيب توجه نكردن به سرشت  ــت مى دانس را تحت تأثير نظريات هابس بد سرش
انسان توسط نو واقعگرايان دست آنها را براى توجيه وضعيت همكارى ميان كشورها و همزمان 
رودررويى دو ابر قدرت طى جنگ سرد دوم، باز مى گذارد و به درست به همين علت است كه 
مكتب از روابط بين الملل قدرت بسط يافتن بيشترى نسبت به ديگر مكاتب روابط يافت و در 

طول دهة 1980 توانست جايگزين مكتب نوليبراليسم شده و دست باال را بيابد. 
در واقع از نظر نو واقعگرايان، اصل نظم دهنده نظام بين الملل دولت ها را بر آن وا مى دارد تا 
بدون توجه به ميزان ظرفيتشان، به وظيفه اوليه خويش يعنى تقويت قدرت نظامى و خوديارى 
ــرى دولتها مى آموزند كه ضمن اتكاء به خود و  ــل كنند. در حقيقت در فرايند جامعه پذي عم
ــبت به ديگران، از طريق انباشت امكانات براى جنگيدن عليه يكديگر، امنيت  بى اعتمادى نس
خويش را حفظ نمايد. از اين رو مى توان گفت كه نورئاليست ها كه مى توان واضع اصلى آن 
ــكارى ميان دولت ها را انكار مى كنند. اما  ــت والتز خواند، همه احتماالت مربوط به هم را كن
ــان را به حداكثر برسانند  معتقدند كه همواره دولت ها با يكديگر همكارى مى كنند تا قدرتش
ــت ها معتقدند كه همكارى ميان كشورها به  ــان را حفظ كنند، بنابراين نورئاليس و استقاللش
ــت بلكه آنها بيشتر براى كسب منافع خود همكارى مى كنند.  دليل به وجود آوردن صلح نيس
ــاية اين  ــود كه آنها در س ــى مى ش به عبارت ديگر معتقدند كه همكارى دولت ها از آنجا ناش
ــان هستند. اما در شكلى متناقض نما، به حداكثر رساندن  همكارى عالقه مند به حفظ قدرتش
قدرت خود توسط آمريكا با طرح دفاع استراتژيك ريگان منجر به حذف شوروى از رقابت و در 
ــى نظام سياسى بين الملى دوقطبى شد كه اين امر پبات را به جهان باز گرداند  نتيجه فروپاش

و نويد بخش ايجاد صلحى هرچند كوتاه مدت در عرصه جهانى شد.

 1- سيد حسين سيف زاده، اصول روابط بين الملل (تهران: نشر ميزان، چاپ سوم، پاييز 1382)، صص 297-296
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بند ششم :سازه انگارى 
ــى نظام دوقطبى، نظريه پردازان روابط بين  تحول به وجود آمده در نظام بين الملل با فروپاش
الملل را حتى يك گام عقب تر از پيش برد و آنها را درگير مجادلة جديد تعريف صورت بندى 
قدرت در سطح جهانى نمود كه زمينه را براى ابراز عقايد توسط سازه انگارانى چون فردريش 
ــف (Nicholas Onuf) در 1989 و  ــوالس ان ــل (Fredrich kratochowill) و نيك كراتوكوي
الكساندر ونت (Alexander Vent) در 1992 فراهم آورد.  نظريه اى كه زمينة بيشترى براى 
گسترش فرهنگ صلح و الجرم خود صلح فراهم مى آورد. در حقيقت اندكى پيش از فروپاشى 
ــة سياسى غرب آغاز شده بود، دوره  ــرد، دورة پست مدرن در انديش ــوروى و پايان جنگ س ش
ــت و نيز اينكه حقيقت كامل و ثابتى  ــخصة اصلى «مفاهمة بين ذهنى» اس اى كه در آن مش
وجود ندارد و هر كس بر طبق ذهنيت خويش به دركى از حقيقت مى رسد، دركى كه نيازمند 
مفاهمه با ديگران براى برپايى ارتباطى سازنده و با ثبات است. در كنار اين تحول از آغاز دهة 
ــدن محيا شده بود و با فروپاشى شوروى تقويت بيشترى مى  1980 نيز زمينه هاى جهانى ش
ــه هاى نوين وارد عرصه روابط  ــد. به هر روى با اين تحوالت به وجود آمده زمانى كه انديش ش
ــد به ايجاد مكاتب چندى دامن زد، مكاتبى چون سازه انگارى، نظرية انتقادى و  بين الملل ش
پست مدرنيسم كه همگى از يك منشا برخواسته اند و با نفى روايت هاى كالن در پى توجيه 
حقيقت نظام سياسى بين الملل آن طور كه به آن مى نگرند هستند، نظامى كه پس از جنگ 
ــرد در حال به وجود آمدن بود، هرچند آمريكا تالش نمود با طرح نظم نوين جهانى جلوى  س
ــى بين الملل «سلسله مراتبى غير دستورى» است كه هم اكنون نيز  آن را بگيرد، نظام سياس
ــت با اينكه هنوز نو واقعگرايى دست باال را دارد اما ديگر  ــد و بايد دانس در حال تقويت مى باش

مكاتب نيز حضور دارند و نظريه هايى چون سازه انگارى در حال تقويت مى باشد.
ــازه انگاران بايد گفت: «سازه انگاران، مانند نظريه پردازان  ــت به نظر س به هر روى در باز گش
انتقادى و پست مدرن ها، معتقدند كه واقعيت اجتماعى خارجى و عين آنگونه كه به نظر مى 
ــت كه دنياى اجتماعى از جمله روابط بين الملل يك  ــد وجود ندارد. عقيده كليدى اين اس رس
ــازه انگاران، دنياى اجتماعى چيز خاص و معينى نيست،  ــاختار بشرى است. طبق نظريه س س
...بلكه بيشتر زمينه اى بين ذهنى است. يعنى براى افرادى كه آن را ساخته اند و در آن زندگى 
ــناخت  ــازه انگاران بر نقش عقايد و ش ــت. پس س مى كنند و آن را مى فهمند داراى معنى اس
مشترك دنياى اجتماعى تأكيد دارند. به عنوان مثال، مسأله امنيت تنها از اين واقعيت تشيكل 
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نشده است كه دو كشور داراى سالح هاى هسته اى باشند، بلكه به اين امر بستگى دارد كه اين 
دولت ها چه ديدى نسبت به هم دارند اين ديدگاه بر مبناى شناخت مشترك قرار دارد.»1

ــير حوادث به گونه اى پيشرفت كه فوكوياما انديشه پايان تاريخ و  ــرد، س بعد از پايان جنگ س
پيروزى ليبراليسم را اعالم نمود و چنين انگاشته مى شد كه زمينه براى وجود ثبات و صلح و 
گسترش فرهنگ صلح در جهان فراهم شده است، زيرا ديگر دشمنى در برابر ليبراليسم وجود 
ــتى به برج هاى دو قلوى  ــپتامبر و حمالت تروريس ندارد، اما به يكباره با وقوع حادثة يازده س
ــخص شد كه روند جهانى شدن آنچنان كه انتظار مى رفت  ــط القاعده مش تجارت جهانى توس
نتوانسته به مفاهمه بين ذهنى بيانجامد و هنوز فهم هاى متفاوت از جهان به گونه اى در تضاد 
ــدن قدرت اياالت متحده، اين  ــيده ش با يكديگر قرار دارند. پس از اين حمالت و به چالش كش
كشور با حمله به افغانستان و عراق تالش نمود تا به عنوان قدرتى هژمون خود را تعريف كند. 
ــورهاى ديگر چون چين، روسيه و اتحاديه اروپا، هند و... در يك  اما نبايد از واقعيت وجود كش
نظام سياسى بين الملل با سلسله مرتبى غير دستورى كه در حال قدرت گرفتن هستند فاصله 
ــازه انگاران مد نظر دارند،  ــت اينها طبق تلقى هاى خود، با توجه به آنچه س گرفت و ممكن اس
دشمن يا دوست يكديگر به شمار آيند و در صورت مفاهمه طبق نظر سازه انگاران و تن دادن 
ــمنى با يكديگر و افزايش قدرت خود  به هژمونى آمريكا به ايجاد صلح همت ورزند و يا با دش

طبق نظر نو واقعگرايان، اميد به ايجاد صلح و گسترش فرهنگ آن را از ميان ببرند.

در جدول صفحه بعد مى توان وضعيت صلح در نظام سياسى بين المللي در دوره هاى مختلف 
را مشاهده نمود: 

 - جكسون و سورنسون، پيشين، صص 503-603.
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ف
ردي

نظام سياسىدوره

بين الملل

وضعيت قدرتهاى 

بزرگ و ابرقدرتها

وضعيت صلحپارادايم غالبوضعيت جهان سوم

1

از قرن هجدهم تا 
آغاز جنگ جهانى 
اول1914- 1800

موازنه قوا ميان موازنه قدرت
قدرتهاى بزرگ

صلح و ثبات از طريق موازنه قوا رئاليسم كالسيكتحت استعماربا ثبات
با جنگهاى محدود منطقه اى 

ميان قدرتهاى بزرگ
جنگ جهانى اول2

1914 -1918
اتحاد در ميان هر آنارشى

بلوك از طرفين 
جنگ

تحت استعمار
ورود به جنگ

بدون صلح و ثباتغالب بودن -
جنگ

3

پايان جنگ جهانى 
اول تا آغاز بحران 
اقتصادى1929- 

1919

شبه چند قطبى
(رو به آنارشى)

همكارى ميان 
قدرتهاى بزرگ

تحت استعمار
با ثبات

صلح و ثبات از طريق همكارى ليبراليسم
ميان قدرتهاى بزرگ

4

آغاز بحران 
اقتصادى  تا آغاز 
جنگ جهانى دوم 

1929 -1939

شبه چند قطبى
(رو به آنارشى)

همكارى  ميان 
قدرتهاى بزرگ در 

جهت حداكثر نمودن 
قدرت خود

تحت استعمار
با ثبات

شيفت از ليبراليسم 
به رئاليسم

صلح و ثبات از طريق افزايش 
قدرت و موازنه نامتوازن قدرت  

ميان قدرتهاى بزرگ

5

جنگ جهانى دوم
1939 -1945

تعارض شديد ميان آنارشى
دو ابرقدرت

تحت استعمار
ورود به جنگ

بدون صلح و ثباترئاليسم
غالب بودن جنگ

6

دوره جنگ سرد 
اول 1953- 1946

تعارض شديد ميان دو قطبى منعطف
دو ابرقدرت و اتحاد 
در ميان هر بلوك از 

شرق و غرب

استقالل طلبى
مبارزه با استعمار

با ثبات/ صلح مسلح از طريق رئاليسم
بازدارندگى هسته اى فعال از 

سوى آمريكا

7

تعارض نوسانى 
1953 -1969

تعارض نوسانى ميان دو قطبى منعطف
دو ابرقدرت و اتحاد 
در ميان هر بلوك از 

شرق و غرب

با ثبات با جنگهاى 
محدود منطقه اى 

متقارن

با ثبات/ صلح مسلح از طريق نئو ليبراليسم
بازدارندگى هسته اى منفعل 

همكارى در ميان كشورهاى هر 
بلوك از شرق و غرب

8

تنش زدايى
1969 -1979 

تنش زدايى ميان دو قطبى منعطف
دو ابرقدرت و اتحاد 
در ميان هر بلوك از 

شرق و غرب

با ثبات با جنگهاى 
محدود منطقه اى 

متقارن

شيفت از 
نئوليبراليسم به 

نئورئاليسم

با ثبات/ صلح مسلح از طريق 
بازدارندگى هسته اى منفعل و 

تنش زدايى ميان ابرقدرتها
همكارى در ميان كشورهاى هر 

بلوك از شرق و غرب

9

دروه جنگ سرد 
دوم1991- 1979

تنش ميان دو دو قطبى منعطف
ابرقدرت و اتحاد در 
ميان هر بلوك از 

شرق و غرب

با ثبات با جنگهاى 
محدود منطقه اى 

متقارن

با ثبات/ صلح مسلح از طريق نئورئاليسم
بازدارندگى هسته اى فعال از 
سوى شوروى و پايان تنش با 
ابتكار دفاع استراتژيك آمريكا

10

پايان جنگ سرد 
تا حمالت 11 

سپتامبر 2001- 
1991

سلسله مراتبى غير 
دستورى

همكارى ميان 
قدرتهاى بزرگ و 

آمريكا

با ثبات با 
جنگهايبسيار محدود 

منطقه اى متقارن

تسلط نئورئاليسم/
وجود نئوليبراليسم 

و سازه انگارى

با ثبات/ صلح از طريق 
همكاريهاى ملى و همگامى با 

روند جهانى شدن

11

از 11 سپتامبر تا 
حال2010- 2001

سلسله مراتبى 
غيردستورى 
باحضور هژمون

همكارى ميان 
قدرتهاى بزرگ و 
آمريكا به عنوان
قدرت هژمون

با ثبات با جنگهاى 
نامتقارن ملى- 

هژمون

تسلط نئورئاليسم/
قوت يافتن 

نئوليبراليسمو سازه 
انگارى

با ثبات/ صلح از طريق همكارى 
با نهادهاى بين المللى و سرعت 

يافتن روند جهانى شدن
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نتيجه گيرى
ــكل موازنه  ــى بين الملل به ش پيش از جنگ جهانى اول، به مدت حدود دو قرن نظام سياس
ــتند ثبات  ــورهاى اروپايى به عنوان قرت هاى بزرگ، تالش داش قدرت بود و در اين زمان كش
ــر برند، اما با قدرت گيرى هر يك ائتالف ها و اتحاد ها  ــرايط صلح به س را حفظ كرده و در ش
دگرگون مى گشت تا دوباره وضعيت موازنه قدرت حفظ شود، در اين زمان هنوز هيچ رهيافتى 
ــكل نگرفته بود. به هر روى پس از نزديك به دو قرن با به  از رهيافت هاى روابط بين الملل ش
هم خوردن موازنه قدرت جنگ جهانى اول درگرفت و آتش جنگ جهان را به نابودى كشاند، 
ــم براى ايجاد صلح با توسل به همكارى  ــت پس از همين جنگ بود كه رهيافت ليبراليس درس
ميان كشورها شكل گرفت و طى يك دهه رهيافت مسلط بود و مى توان از منظر نظام سياسى 
بين الملل سيستم اين دوره را شبه چند قطبى نام گذارد. با شروع بحران اقتصادى در 1929 
ــترش فرهنگ آن از ميان  ــورها . گس اميدها براى باقى ماندن صلح بر پايه همكارى ميان كش
ــابقه قدرت و  ــيد تا قدرت خود را افزون نمايد كه اين امر منجر به مس ــور كوش رفت و هر كش
ــد كه در حال قوت يافتن بود. اندكى بعد  ــم با رهيافت رئاليسم ش جابجايى رهيافت ليبراليس
ــتر به نابودى  ــعت بيش ــد و جهان را دوباره و اين بار با وس جنگ جهانى دوم در 1939 آغاز ش
كشاند. درست پس از اين جنگ بود كه رهيافت واقعگرايى به صورت پارادايم مسلط در روابط 
ــى منعطف گرديد، تنش در  ــى بين الملل دو قطب ــن الملل در آمد و توجيه گر نظام سياس بي
ميان سال هاى 1946 تا 1953 به علت دست يافتن هر دو ابرقدرت آمريكا و شوروى به سالح 
ــود كه واقعگرايى هم مى  ــه وجود آمده بر اثر آن چنان باال ب ــى اتمى ب ــته اى و بازدارندگ هس
ــبى به وجود آمده در روابط بين الملل را در  ــت آن را توجيه نمايد و هم ثبات و صلح نس توانس

طى دوره اول جنگ سرد به خوبى توضيح دهد.
اما با مرگ استالين و تعديل شدن سياست هاى ضد كمونيسم غرب در 1953 دوره اول جنگ 
ــبى به وجود آمد كه خود به دو دورة تعارض  ــرد پايان يافت و دوره اى از ثبات و صلح نس س
ــود. در اين دوران،  ــيم مى ش ــانى 1969- 1953 و دورة تنش زدايى 1979- 1969 تقس نوس
ــترين همكارى  همكارى ميان دو ابرقدرت براى كاهش مخاصمه اندكى قدرت گرفت، اما بيش
در ميان كشورهاى عضو هر بلوك از شرق و غرب انجام يافت، وضعيتى كه واقعگرايى از توضيح 
ــم يا نوآرمانگرايى زمينه بروز و ظهور يافت. نو  آن باز ماند و رهيافت جديد به نام نئوليبراليس
ــاخه تقسيم شد و بر همكارى ميان كشورها در غالب سازمان هاى  آرمانگرايى خود به چند ش
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ــتگى متقابل تأكيد نمود تا صلح پايدار در روابط بين  بين المللى يعنى نهادها بارى ايجاد وابس
الملل به دست آيد و فرهنگ آن تقويت شود. اما اين مكتب نياز در تند باد حادثه دوام نياورد 
ــى بين الملل را از  ــرد از 1979- 1991 توان توضيح نظام سياس و با بروز دورة دوم جنگ س

دست داد.
ــتباه كارتر باال گرفت، اگر چه در  ــت هاى اش ــرد دوباره و به دليل سياس  در 1979 جنگ س
ــدت يافته بود اما تخاصم ميان دو ابرقدرت موجب يك مسابقه  درون هر بلوك همكارى ها ش
تسليحاتى- فناورى ديگر گرديد و اين امر زمينه را براى تسلط نو واقعگرايى كه خوانش نوينى 
از واقعگرايى كالسيك بود، فراهم آورد. نو واقعگرايان بر سياست افزايش قدرت در برابر دشمن 
ــتدالل مى كردند كه اين امر  ــت تأكيد مى كردند و اس ــورهاى دوس و در عين همكارى با كش
ــليم كرده و ثبات را از طريق برترى، جايگزين وضعيت جنگ  ــمن را وادار به تس مى تواند دش
سرد كند. در عمل نيز چنين شد و با ابتكار دفاع اسراتژيك آمريكا معروف به جنگ ستارگان 
ــى شوروى نظام سياسى بيم  ــرد در 1991 پايان يافت. در اين زمان بود كه با فروپاش جنگ س
الملل متحول شد و نظام سلسله مرتبى غير دستورى با هژمونى آمريكا زمينه گسترش يافت، 
ــازه  در اين زمان گرچه نو واقعگرايى هنوز پارادايم غالب بود، اما رهيافت هاى ديگرى چون س
ــم به ويژه در حوزه اقتصاد به عنوان رهيافت هاى رقيب مطرح  انگارى و تا حدودى نوليبراليس
ــازه انگارى بر مفاهمه بين ذهنى در غالب تلقى دولت ها از يكديگر تأكيد  ــدند. رهيافت س ش
ــم پيروز شده است و  ــت. در دهه 1990 تلقى بر اين بود كه تاريخ پايان يافته و ليبراليس داش
مى توان اميد داشت تا فرهنگ صلح از طريق مفاهمه بين ذهنى گسترش يابد و صلح و ثبات 
بر جنگ و ناآرامى چيره گردد، اما حمالت يازدهم سپتامبر 2001 در آغاز قرن جديد، قدرت 
ــيد و نشان داد نه مى توان بر مفاهمه بين ذهنى تكيه بيش  هژمونيك آمريكا را به چالش كش
از حد كرد و نه مى توان به پايدارى صلح و گسترش فرهنگ آن اميدوار بود با توجه به آن كه 
ــتند كه قدرت هژمون را به چالش  قدرت هاى جديدى همچون چين در حال پديد آمدن هس

خواهند كشيد.
ــى بين  ــه مقاله، مى توان گفت واقعيت نظام سياس ــت آزمايى فرضي ــه اين ترتيب و در راس ب
الملل همچون گذشته باز هم در حال تحول است و بايد انتظار داشت تا باز هم در اين چرخه 
رهيافت ديگرى پديد آيد تا وضعيت را توجيه نمايد و تالش در گسترش فرهنگ صلح داشته 

باشد. 



چكيده
مالزى به عنوان كشورى برخوردار از سطح مطلوبى از توسعه يافتگى داراى نظام سياسى پادشاهى 
ــروطه بوده و مركب از گروههاى نژادى مختلف اعم از مااليى 49 ٪، چينى 32٪، هندى ٪9  مش
ــت كه اين جامعه بستر ظهور اديان متفاوت  ــد. با اين وصف طبيعى اس و ديگر نژادها 10٪ مى باش
ــن پيروان مذاهب متفاوت در  ــد. براى تحقق صلح بي ــالم، ، بودا ، هندو و ديگر اديان باش نظير اس
جغرافياى كشورى چند آيينى پيش از هر چيز نياز به گردآورى منظومه اى از تعاليم اديان مختلف 

در مورد ترويج صلح ميان مردمان آن ديار احساس مى شود. 
ــالم مذهب رسمى فدراسيون است، اما ساير  ــى مالزى "اس هر چند مطابق با اصل (3) قانون اساس
ــيون اجرا شوند. " ولى  ــمى در هر نقطه از فدراس مذاهب قادرند در صلح و هماهنگى با مذهب رس
نمى توان نقش تعاليم صحيح مذهبى - فرهنگى را براى تحقق صلح در كشورى داراى تنوع دينى 
ــار و آزادى مذهبى ديگران  ــانها مى آموزد ، براى اختي ــاد برد، آموزه هايى كه به انس ــژادى از ي و ن

حرمتى در حد باورها و مناسك دينى خودشان قائل شوند. 
ــح، راهكارهاى تامين  ــم اديان مختلف در باب صل ــى تعالي ــت تا با بررس لذا مقاله حاضر بر آن اس
ــالم  ــميت آئين اس ــتى صلح آميز ميان مذاهب مختلف را با يكديگر در عين اصالت و رس همزيس

دريابد. 
واژگان كليدي:فرهنگ جهاني ، صلح جهاني، ملزي، اسالم، همزيستي،

گفتارشانزدهم
امكان سنجى فرهنگ جهانى صلح: 

مطالعه موردى همزيستى اديان در مالزى
� دكترهدى غفارى

 دكترى حقوق عمومى دانشگاه شهيد بهشتى
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مقدمه
ــريت به طور كلى  ــرفت معنوى بش بى . اچ. ليدل هارت1 مورخ مورخ نظامى مى گويد : " پيش
شبيه يك هرم يا قله كوه است ، جايى كه مقصد صعود است ، يك نقطه مشترك كه همگان 
مى خواهند به آن سمت عروج كنند. چنين است ، تصور كسى كه حقيقت معنويت را جستجو 
ــت. همان گونه كه در اصل 3 قا نون  ــالم جزو ال ينفك اين تصور اس مى كند. " در مالزى اس
ــى هم مقرر شده است: " اسالم مذهب رسمى فدراسيون است" هر چند در سال 1957  اساس
ــالم يك موضوع ايالتى است و كشور مالزى نيزجامعه  ــبهه مطرح بود كه از آنجا كه اس اين ش
ــت چند مذهبى، ذكر آن در قانون اساسى فدرال مناسب نيست ، براى حل اين معضل  اى اس
اصل 3 با يك شرط ضرورى تصويب شد. " ساير مذاهب قادرند در صلح و هماهنگى با مذهب 

رسمى در هر نقطه از فدراسيون اجرا شوند. "2
هر چند به نظر نمى رسد با عنايت به سكوالر بودن نظام سياسى مالزى ، عبارت ”اسالم مذهب 
ــيون است“ اثر قانونى فرا تر از الزام شركت كنندگان در هر مراسم مذهبى (كه  ــمى فدراس رس
در سطح فدرال برگزار مى شود) به اجراى مناسك شان مطابق با تشريفات مذهبى مسلمانان 
ــمت نخست وزيرى را  ــال 1981 تصدى س ــد. 3 هنگامى كه دكتر ماهاتير در س ــته باش ، داش
ــتگاه  ــالمى درايس برعهده گرفت، افزايش قابل مالحظه اى درتوليد برنامه هايى با محتواى اس
هاى تلويزيون و راديو كه تحت كنترل دولت بود ، رخ داد. و سخنرانى هاى سياسى به تدريج 

با نقل قول هايى قرآنى زينت داده مى شد. 
ــتم آموزش و پرورش بود. دكتر  ــالمى سازى اصالح سيس ــى ديگر از برنامه اس همچنين بخش
ــال 1974 آغاز كرده بود. و  ــن رويه را از دوران وزارتش بر آموزش و پرورش در س ــر اي ماهاتي
ــال 1975، بودجه قابل توجه اى را براى تعليم علوم  زير نظر او وزارت آموزش و پرورش در س

1- B. H. Liddell Hart

2- R. H. Hickling . Malaysian Public Law . pelanduc publications 1997 p 90-92

3- L. A. Sheridan & Harry E Groves. The Constitution of Malaysia . Oceana publication . New York. 

1967 p 27-28
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ــت وزير عهده داراين سمت  ــالمى به معلمان اختصاص داد. وبعد از اينكه او به عنوان نخس اس
ــالمى براى دانشجويان مسلمان  ــد، دولت گذراندن يك واحد اجبارى را با عنوان تمدن اس ش
ــال 1997 گذراندن اين واحد براى همه دانشجويان ازهر  ــگاه ها الزامى كرد كه در س در دانش

مذهبى الزامى شد. 
ــور به  ــازى در اين كش ــالمى س با اين وجود اقليت هاى دينى مالزى تمايل دارند كه روند اس
تدريج صورت گيرد. هر چند دولت فدرال تاكيد دارد كه ارزش هاى اسالمى در جامعه نهادينه 
ــيونى مهم كه مخالف  ــه عنوان اپوزيس ــالم گراى مالزى(پاس)1 ب ــا اين حال حزب اس ــود ب ش
سياست هاى مبتنى بر اصل سكوالريسم دولت است خواستار رعايت قواعد اسالمى حتى براى 

اقليت هاى دينى است. 
ــت وزير  ــئله تا آنجا براى اقليت هاى مذهبى ايجاد نگرانى ميكرد كه هنگامى كه نخس اين مس
ــالمى  ــخنرانى گفت كه مالزى هم اكنون به يك دولت اس ــابق مالزى ماهاتير محمد در س س
ــت، موجى از نگرانى جامعه اقليت هاى مذهبى را در بر گرفت. وترديد آنها را  ــده اس تبديل ش
ــت يا دولتى  ــتر كرد كه آيا حكومت مالزى ملتزم به ايجاد دولتى مذهبى و كثرت گرا اس بيش
ــهم چشمگيرى بود كه اقليت ها با تاسيس جوامع مدنى در  ــكوالر؟ نتيجه وجود اين فضا س س
معادالت سياسى ايجاد كردند، به طورى كه اقليت هاى بزرگ مذهبى به طور خودجوش كنار 
ــده و تشكيالت غير دولتى را براى دفاع از حقوق شهروندى شان تاسيس نمودند.  هم جمع ش

و بدين صورت سمت و سوى سياست هاى دولت را به نفع خود تغيير دادند. 2
مطابق اصل هشتم قانون اساسى مالزى:

ــاوى برخوردار  ــتند واز حمايت قانون نيز به طور مس  (1) همه افراد در مقابل قانون برابرهس
مى شوند. 

ــده است، نبايد ميان  ــى اجازه داده ش ــيله اين قانون اساس (2) به جز آنچه كه صراحتا به وس
ــرزمين از حيث مذهب، نژاد، نسب يا مكان تولد در هر حقى كه مربوط مى  ــهروندان اين س ش
ــود به اكتساب، نگهدارى ويا مقررات مربوط به مالكيت و تاسيس و انتقال هر نوع بازرگانى،  ش

تجارت، حرفه ، شغل و استخدام تبعيضى وجود داشته باشد. . . . 
5) اين ماده منع و ابطال نمى كند :

1- PAS

2- K. S. Nathan” Mohammad Hashim kamali ‘ Islam In Southeast Asia ‘ Political ‘ Social And Strategic 

Challenges For The 21 St Century ‘ Published By Institute Of Southeast Asia studies ‘ Singapore ‘ 2005’ 

P 165’ 184-185
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الف) مقرراتى را كه احوال شخصيه را تنظيم كند. 

ــود يا  ــورى كه مربوط به هر مذهبى مى ش ــتغال به ام ــا اعمالى كه اداره يا اش ــررات ي ب)مق
نهادهايى كه به وسيله گروهى كه به مذهبى اعتقاد دارند، اداره مى شود را محدود مى كند. 

اصل 11 قانون اساسى مالزى نيز به حق آزادى مذهب مى پردازد ، و مقرر ميكند:
1)هر شخصى حق دارد كه به هر آئينى ايمان بياورد و آن را تبليغ كند. 

ــود كه از درآمدهاى كه اختصاص به اهداف مذهبى به جاى  ــخصى نبايد مجبور ش 2) هيچ ش
مالكيت شخصى دارد ، ماليات بپردازد. 

ــيس كرده و  ــى حق دارد كه نهادهايى براى تأمين اهداف مذهبى خود تأس ــه مذهب 3) هرفرق
ــت بياورد و مطابق با قانون  امور مربوط به مذهب خويش را مديريت كنند. و اموالى را به دس

آن را اداره كنند. 
4)قوانين ايالتى مى توانند انتشار اصول مذاهب مختلف را در ميان مسلمانان محدود كنند. 

ــالمتى  ــل به قوانين ايا لتى اجازه نمى دهد كه قواعدى بر خالف نظم عمومى ، س ــن اص 5) اي
عمومى واخالق تصويب كنند. 1

همچنين مطابق اصل دوازدهم قانون اساسى اين كشور:
ــروه مذهبى حق دارد كه نهادهايى را براى تعليم وتربيت كودكان مطابق مذهب  ــر گ . . . 2) ه
خودشان ايجاد و ابقا كند. و نبايد در اين سرزمين فقط به علت مذهب درخصوص حقوقى كه 
ــته باشد، البته  ــت يا درنحوه اداره كردن آنها تبعيضى وجود داش به چنين نهادهايى مربوط اس

به شرطى كه {اعمال اين اختيارات} مطابق با قانون باشد. 
ــه هاى  ــا نگهدارى يا كمك به ايجاد يا نگهدارى موسس ــيون يا هر ايالت ايجاد ي ــراى فدراس ب
اسالمى يا تامين كردن يا كمك به ميسر ساختن آموزش مذهب اسالم ضرورى است ومتحمل 

شدن چنين هزينه هايى براى رسيدن به اين هدف الزم است. 
3)هيچ شخصى نبايد مجبور شود كه آموزش هاى مذهبى دريافت كند يا در مراسمى شركت 

كند يا مطابق با تعاليم مذهبى پرستشى را انجام دهد، مگر به خواست خودش. 
4) انتخاب مذهب افراد زير هجده سال با نظر والدين يا قيم آنها صورت مى گيرد. 

ــت و پادشاه  ــلطنتى اس ــيونى س ــت كه حكومت مالزى فدراس  درپايان ذكر اين نكته الزم اس
ــكل از حكام اياالت براى مدت پنج سال انتخاب مى شود. مطابق قوانين  ــط مجلسى متش توس
مالزى پادشاه بايد مسلمان باشد ، چرا كه به عنوان رئيس مذهبى كشور نيز قلمداد مى شود. 
1- Abdul Aziz Bari & Farid Sufian Shuaib . Constitution Of Malaysia Text And Commentary . Published 

by prentice Hall 2006 p 39-41
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ــند، ولى اعضاى كابينه مى توانند از  ــلمان باش ــت وزير و حكام اياالت مالزى نيز بايد مس نخس
ــوند. حكام اياالت در منطقه خود در حكم رهبر مذهبى  ــاير مذاهب انتخاب ش ميان پيروان س

مى باشند. 1

1- آغاز ورود اسالم به مالزى 
ــمال مجمع الجزاير اندونزى واقع  ــور مالزى در منطقه استوايى جنوب شرقى آسيا، در ش كش
ــلمان و بقيه  ــت كه حدود 60 درصد آن مس ــده وجمعيت آن در حدود 25 ميليون نفر اس ش
ــند. موقعيت مالزى به عنوان يك گذرگاه مهم در آب هاى  ــيحى مى باش بودايى ، هندو و مس
ــت كه اقوام و نژادهاى متفاوت از ديگر نقاط آسيا در اين  ــرقى آسيا موجب شده اس جنوب ش
ــوند و همواره مركزى براى تجارت اقوام گوناگون باشد. به طورى كه در نتيجه  ــور جمع ش كش

همين روابط تجارى تحت تأثير فرهنگها و اديان مختلف قرار گرفته است. 2 
ــبه قاره هند دوران تازه  ــرن اول ميالدى به علت روابط مداوم تجارى با چين و ش ــل ق در اواي
ــروع شد و آئينهاى هندو و بودا تأثيرات زيادى در اين منطقه به جاى  اى براى مردم مالزى ش
ــاله اين تأثيرات در زبان، ادبيات و آداب  ــتند، به طورى كه به تدريج در يك دوره هزارس گذاش
اجتماعى مردم مالزى هويدا شد. 3به اين ترتيب دو تمدن بزرگ هندى و چينى در اين كشور 
به هم آميختند. حضور دين بودا به عنوان رايجترين مذهب كشور مالزى تا زمان ظهور و نفوذ 
اسالم ادامه يافت، اما ظهور پرتوهاى درخشان مذهب اسالم موجب شد تا آيين بودا جاى خود 
را به آئين رهايى بخش اسالم بسپارد و بدين ترتيب اكثريت قريب به اتفاق نژاد مااليى كه نژاد 
اصلى اين سرزمين را تشكيل مى داد به آيين اسالم گرويدند. لذا برخالف اين باور كه اسالم با 
شمشير به سرزمينهاى ديگر راه يافته است در جنوب شرق آسيا مردم خود به اسالم گرويدند. 
ــم در اين منطقه روند پيشرفت اسالم  ــم و بوديس هرچند با عنايت به رواج اعتقادات هندوئيس
نسبتاً به كندى صورت گرفت، اما از عمق بيشترى در ضمير حقيقتجوى آن مردمان برخوردار 
ــيحيت نيز كه با تالش  ــت مذاهب بودايى و هندو را در اقليت قرار دهد. 4 مس ــت وتوانس گش
ــال 1511 ميالدى وارد اين كشور شد، نتوانست  ــتعمار در س مبلغان مذهبى خود همراه با اس

جايگاه شايسته اى در اين كشور بيابد و پيروان اين آئين هم در اقليت قرار گرفتند. 

1- Mohammad Hashim Kamali . Islamic Law in Malaysia . Issues and Development . IL Miah Publishers 

Kuala Lampur 2000 See p 28- 58

2- فريده حشمتى, مجله رشد، آموزش تاريخ، دوره هشتم، شماره 3، بهار 1386، ص32
3-محمود مسايلى، مالزى، وزارت امور خارجه، تهران، 1375، ص176

4-آرتولدسرتوماس، تاريخ گسترش اسالم، ترجمه دكتر ابوالفضل عزتى، انتشارات دانشگاه تهران، 1358، ص271
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پس از ظهور اسالم مسلمانان و از جمله ايرانى ها به قصد تجارت به اين مناطق سفر مى كردند 
ــيارى از بوميان به آيين نورانى اسالم  ــالم و گرويدن بس و همين امر نيز عاملى براى ترويج اس
ــواهد تاريخى نظير الواح و سنگ نوشته ها به اين رويداد  ــده است. چنان كه برخى ش تلقى ش
داللت دارند و شايد قديمى ترين آنها سنگ قبرى متعلق به زن مسلمانى باشد كه در قرن 11 

ميالدى (پنجم هجرى) وفات يافته است. 
ــدند ومناطق مسلمان نشين  ــالم در منطقه ش به اين ترتيب مردم بومى مالزى خود مروج اس
بسيارى در آن نواحى پديدار شدند كه از جمله آنها مى توان به حكومت سلطنتى ماالكا اشاره 
ــكندر شاه گذاشت.  ــالم گرويد و نام خود را محمد اس كرد. بنيانگذار اين حكومت به آيين اس
جانشين او به نام مظفر شاه به كمك مسلمانان پس از فرو نشاندن اغتشاشاتى كه پيش آمده 
بود ، توانست تمام شبه جزيره ما اليا و قسمتى از سوماترا را تسخير كند .  اين دوره از تاريخ 
ــقوط ماالكا ، سلطان برونئى وظيفه گسترش  ــهور است. با س مالزى به عصر طاليى مااليا مش

اسالم را در آن مناطق به عهده گرفت. 1

2- اسالم گرايى در دوره معاصر 
آغازاسالم گرايى مالزى در دوران معاصر به اوايل دهه 70 برمى گردد. در سال 1969 ميالدى 
ــور دچار بحران سياسى داخلى گرديد. عامل اصلى اين ناآرامى وضعيت اقتصادى نژاد  اين كش
ــت هاى اقتصادى جديد  مااليى در برابر چينى ها بود. اين وضعيت حكومت را به اتخاذ سياس
ــت. به دنبال اجراى اين سياست بيست ساله وضعيت اقتصادى مااليى ها بهبود يافت و  واداش
ــلمان بودن اكثر مااليى  ــغلى در اختيار آنها قرار گرفت. به دليل مس 56 درصد فرصت هاى ش
ها استراتژى بهبود وضعيت معيشتى آنها نيازمند رويكردى سازگار با هويت اسالمى آنان بود. 
اينگونه بود كه تقويت اقتصادى و اجتماعى مااليى ها ، مالزى را به سمت تبديل شدن به يك 

كشور اسالمى رهنمون گشت. 
ــالم و ارزشهاى  ــد تا مااليى ها به اس ــلمان موجب ش بنابر اين وجود گروه هاى نژادى غير مس
ــاس هويت ملى آنان به شمار آيد. صبغه  ــالم پايه و اس ــك جويند كه اس آن به گونه اى تمس
ــت كه از جمله مى توان به موارد ذيل  ــالمى اين فرهنگ در مظاهر گوناگون آن متجلى اس اس

اشاره كرد:
ــالمى توسط بانوان ، اجراى احكام و سنن اسالمى در زندگى خصوصى افراد  رعايت حجاب اس

1-287مسائلى همان ص 42 -44 -
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ــادات ، حجاج ، روحانيون ، معلمان مذهبى  ــته س ( تولد ، مرگ ، نكاح و طالق)، منزلت برجس
و سرانجام اهميت قرائت قرآن كريم به ويژه در ماه مبارك رمضان. 1

اصوال مسلمان بودن در اين كشور - اكثر مسلمانان مالزى پيرو مذهب شافعى هستند- همراه 
ــد به خصوص اينكه در دهه هاى اخير مسلمانان از  ــاس افتخار و احترام مى باش با نوعى احس
ــى اين كشور بوده اند و هم اكنون احزاب و جمعيت هاى  نيروهاى فعال در صحنه هاى سياس

اسالمى از نقش به سزايى در راهبرد امور فرهنگى وسياسى برخوردارند. 

3- صلح در انديشه اسالمى
ــالمت آميز اديان با يكديگر امرى اصيل و بنيادين  ــالم صلح وبه تبع آن همزيستى مس در اس
ــالم و نظريه عمومى آن در خصوص  ــود. اين رهيافت پيوندى وثيق با طبيعت اس تلقى مى ش
ــتگى و داعى وحدتى فراگير در سراسر جهان  ــان دارد. اسالم آيين همبس جهان و زندگى انس

است. 
ــلى  ــتى در گردونه تدبير واحد و حكيمانه الهى ، پيوند نس آموزه توحيد ، قرار گرفتن كل هس
ــتراك خانوادگى همه انسانها ، حركت جهان و انسان  ــرى به يك پدر و مادر و اش همه ابناء بش
به سوى غايت واحد الهى و وجود فطرت يگانه و خدا جو در نسل بنى آدم، به راستى از استوار 
ــت كه دين اسالم  ــتگى جهانى اس ــاخت هاى نظرى صلح و همبس ترين مبانى فكرى و زير س

طاليه دار آن در ميان ساير اديان مى باشد. 2
ــالم  ــرايطى تبيين كرد كه پيامبر اس ــالم راجع به صلح را مى توان در ش همچنين ديدگاه اس
ــرايط محيطى، فرامين پيامبر اسالم (ص) به  (ص) خود درگير جنگ بود. لذا مطالعه دقيق ش
ــد، براى  ــت آوردهايى كه از اين جنگ ها حاصل مى ش ــوان فرمانده درآن جنگ ها و دس عن
ــت. در اين ميان فقط اشاره به رفتارمسالمت  ــالمى الزم اس ــه اس درك جايگاه صلح در انديش
ــت سپاهيان اسالم پس از آن  ــول در جريان فتح مكه به دس آميزولبريزازعطوفت حضرت رس

رفتار وحشيانه اى كه ايشان با آن حضرت داشتند، مثال زدنى است. 3

الف- تعريف مفهوم صلح در انديشه اسالمى
ــه واژه  ــالمى درمى يابيم كه براى بيان مفاهيم مرتبط با صلح س با مرورى در متون و منابع اس

1-محمد كاظم ، محمدى اصفهانى ، در قلمرو زرد هاى سبز ، انتشارات صحف ، 1370، ص 100
2-حميد رضا شاكرين ، صلح و جنگ دراسالم، ماهنامه معرفت ، شماره 57 ص 1

3- N. K. Singh Islam a Religion Of Pease Global Vision Publisher House India 2002 p 35-37
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صلح، سلم، هدنه يا مهادنه وجود دارد. 

ــيدن به خصومت ، پايان بخشيدن  ــاد) ، پايان بخش ــامان دادن ( در مقابل فس الف) صلح : س
ــيدن به  ــلم ، رس به حالت جنگ ، از ميان بردن نفرت از يكديگر در ميان مردم ، مترادف با س

رضايت و با هم كنار آمدن بر سر يك موضوع1
ــالم ، به همان  ــلم : برى و خالى بودن از آفات ظاهرى و باطنى و صلح ، ضد جنگ ، اس ب) س

مفهوم صلح2
ــه : آرامش ، توقف جنگ ، آتش بس ، مصالحه بعد از جنگ يا آتش بس كه  ــه و مهادن ج) هدن
ــلمانان و  ــراى صلح آماده مى كنند ، مصالحه بعد از جنگ بين مس ــى آن طرفين خود را ب ط
ــايد مجددا به  ــن هر جنگى و آرامش پس از هيجان و آتش بس موقت كه ش ــار و يا طرفي كف
ــرط آنكه به مصلحت مسلمانان  جنگ بينجامد ، قرارداد براى ترك جنگ به مدت معين به ش

باشد. 3
ــد كه واژه  با عنايت به دامنه معانى واژگان فوق الذكر و نيز حيطه كاربرد آنها به نظر مى رس
ــد ، زيرا در سوره مباركه انفال خداوند متعال پس  ــلم نزديك ترين واژه به مفهوم صلح باش س
ــمنان كافر ميفرمايند: "وان جنحوا للسلم  ــلمانان در مقابل دش از توصيه به آمادگى كامل مس
ــميع العليم" و اگر به صلح گرويدند تو نيز به آن تمايل  فاجنح لها و توكل على اهللا انه هو الس

نشان بده و بر خدا توكل كن ، همانا او شنوا و دانا است. 
ــى آن را از ديگر واژگان  ــلم در متون دين ــن مى توان با عطف توجه به كاربرد واژه س همچني

مشابه متمايز كرد:4
ــاير واژگان كاربرد محدود ترى دارند ، مثال واژه هدنه معموال به صلح پس  1)فراگير بودن: س
ــود و واژه صلح ناظر بر حل اختالفات خانوادگى يا حل اختالف بين دو يا  از جنگ اطالق ميش
ــود و حال آنكه واژه سلم  ــان اطالق ميش ــر معامالت بعد ازوقوع منازعه بين ايش چند نفر بر س
ــى گيرد و محدود به حيطه  ــان و خداوند را هم در بر م ــه عرصه ها حتى روابط ميان انس هم

خاصى نيست. 
2) مبتنى بر حق بودن : در مهادنه و صلح چه بسا در نظر گرفتن پاره اى از مصلحت انديشى ها 

1-الزبيدى ج 2 ص 182 ، ابن منظور ج7 ص 384 الراغب االصفهانى ص 284 ، بقال ج5 ص 63 ، خمينى ج1 ص 561
ــور ج6 ص 344 ، الزبيدى ج8 ص 337 ،  ــد ج2 ص 858 ، بقال ج4 ابن منظ ــن دري ــص 239-240 ، اب ــى ص 2-ص 439الصفهان

الراغب
3-ابن منظور ج 15 ص58 ، ابن دريد ج2 ص687 ، الزبيدى ج9 ص 366، بقال ج7 ص 465

4-و صلح ، مجموعه مقاالت. . . و بايد صلح، 1383 ص 327-328 ا محسن الويرى ، ايدئولوژى
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ــطه اضطرار  ــح وادارد . به عنوان مثال وقتى فرد يا گروهى به واس ــرف جنگ را به صل ــك ط ي
ــوند كه اين امر ممكن است متضمن نوعى گذشتن از حق نيز تلقى  مجبور به پذيرش صلح ش
شود، ولى از كاربردهاى واژه سلم چنين برمى آيد كه اين گونه صلح مبتنى بر صلح حق طلبانه 

است و مصلحت انديشى هاى زائل كننده حق در آن راهى ندارد. 
ــد از جنگ و اختالف مجال ظهور مى  ــر جنگ نبودن : صلح و مهادنه معموال بع ــف ب 3) متوق
ــت و پيش از بروز هر نوع اختالفى  ــلم متوقف بر و يا متأخر از جنگ نيس يابند و حال آنكه س

مى تواند مبنايى براى تنظيم روابط طرفين محسوب شود. 1
ــالم از ياد برد ، آنجا  ــلم) را در نام دين مبين اس همچنين نمى توان انعكاس صلح خواهى (س

كه خداوند متعال مى فرمايند :
"وان الدين عند اهللا االسالم "

همانا دين نزد خداوند اسالم است. 2

ب-آموزه هاى اسالمى دعوت كننده به صلح
 قرآن به عنوان منشور صلح جهانى در آيات بسيارى به تبيين راهكارهايى براى برقرارى صلح 

پرداخته است ، كه آيات ذيل از آن جمله است:
قرآن كريم به صراحت جنگ افروزى را مذمت كرده و آن را منشا فساد و تباهى مى پندارد. 

 ” واذا تولى سعى فى االرض ليفسد فيها و يهلك الحرث و النسل و اهللا ال يحب الفساد“3
ــند و زراعت ها و  ــاد در زمين مى كوش و چون حاكميت يابند (با جنگ و خونريزى) در راه فس

چهار پايان را نابود مى سازند. 
قرآن كريم به صلح و زندگى مسالمت آميز دعوت مى كند. 

 " يا ايها الذين آمنوا ادخلوا فى السلم كافه وال تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين"4
 اى ايمان آورندگان ! همگى در صلح و آشتى درآييد و از گام هاى شيطانى پيروى نكنيد كه 

او دشمن آشكار شماست 
ــاز زياده خواهى و  ــانها را كه زمينه س ــم هر نوع نابرابرى نژادى ، قومى و ذاتى انس ــرآن كري ق
ــت را نهى نموده وتنها مالك برترى را پاسداشت تقوى و فضيلت هاى اخالقى  تجاوز گرى اس

1-همان صص 329-328
2-سوره مباركه آل عمران /19

3-بقره / 205و208
4-بقره 208
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مى شمارد. 
ــعوبا و قبائل لتعارفو ان اكرمكم عند   " يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر و انثى و جعلناكم ش

اهللا اتقاكم ان اهللا عليم خبير"1
ــما را از يك زن و مرد آفريده و در گروهها و قبيله ها قرار داديم تا يكديگر را  ــانها ما ش اى انس
ــيد ، ( اين امور مالك برترى و امتياز نيست) همانا گرامى ترين شما نزد خداوند پارسا  بشناس

ترين شماست ، به راستى كه خداوند دانا و آگاه است. 
4) قرآن مجيد تأكيد مى كند كه هر گاه گروهى از كفار بى طرفى را برگزيده و در پى مسالمت 

باشند ، مسلمانان بر آنان سلطه اى نداشته و حق جنگيدن با آنها را ندارند :
"فان اعتزلوكم فلم يقاتلوكم و القوا اليكم السلم فما جعل اهللا لكم عليهم سبيال"2

پس اگر از شما كناره گيرى كردند و با شما پيكار ننمودند ، بلكه پيشنهاد صلح كردند، خداوند 
به شما اجازه نمى دهد كه متعرض آنان شويد. 

ــروط بر  ــند، مش ــت، هر چند از كفار باش 5) رويكرد قرآن كريم خوش رفتارى با همنوعان اس
اينكه آنان نيز به اصول همزيستى مسالمت آميز پايبند باشند. 

"ال ينهاكم اهللا عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم و تقسطوا 
اليهم ان اهللا يحب المقسطين" 3

ــبت به كسانى كه در امر دين با شما پيكار  ــما را از نيكى كردن و رعايت عدالت نس خداوند ش
ــگان را  نكردند و از خانه و ديارتان بيرون نراندند ، نهى نمى كند ، چرا كه خداوند عدالت پيش

دوست دارد. 
6) قرآن هر گونه فشار و اجبار در پذيرش دين و دعوت اسالمى را مردود شمرده و به صراحت 

اعالم مى كند . 
 " ال اكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغى"4

هيچ اجبارى در دين نيست ، زيرا هدايت ورشد از گمراهى روشن شده است. 
ــود كه اوالً در چشم انداز قرآن، صلح يك" قاعده"  ــن مى ش لذا با مرور بر آيات فوق الذكر روش
ــى و نبرد در راه تحميل عقيده و اجبار در پذيرش  ــت و جنگ "استثناء" و ثا نياً لشكر كش اس

دين در منطق قرآن امرى مردود تلقى مى شود. 5

1-حجرات /13
2-نساء /90

3-ممتحنه / 8
4-بقره/256

5-حميد رضا شاكرين ، همان ، صص 3-2
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4-آيين بودا
ــد حدود 25 درصد جمعيت مالزي را تشكيل  ــا هندي مي باش دين بودايي كه از اديان با منش

مي دهد كه اكثر آنها چيني و جمعي را نيز هنديهاي بودايي تشكيل مي دهند. 
ــم پيش از ميالد  ــن) در قرن شش ــدارته گوتمه1 ملقب به بودا (به معنى كامال بيدار و روش س
ــاكيه 2 (نپال امروزى) فرمانروايى داشته است،  ــمال هند به دنيا آمد. پدرش در خطه س در ش
ــم زمان خود در جوانى با شاهدختى زيبا ازدواج كرد. شاهزاده  مادرش ملكه مايا بود. او به رس
ــه ناگهان در برخورد با  ــراوان زندگى مى كرد تا اينك ــكوه ف ــوان در كاخ خود با تجمل و ش ج

واقعيت زندگى و رنج بشريت تصميم گرفت ، راه حلى براى خروج از اين رنج عمومى بيابد. 
ــرش راهول، قلمرو خود را ترك كرد و در  ــالگى و كمى پس از والدت پس ــت و نه س در بيس
ــال تمام به گردش و سرگردانى در دره  ــش س ــتجوى اين راه حل به رياضت پرداخت. ش جس
ــتادان مذهبى مشهور و دنبال كردن طريقه ها و روشهاى آنان در اجراى  گنگ و مالقات با اس
ــس همه مذاهب كهن و  ــا هيچ يك او را قانع نكرد، پ ــغول بود، ام ــوار مرتاضى مش اعمال دش
روشهاى آنان را ترك گفت و به راه خود رفت تا اينكه يك روز عصر در سن سى وپنج سالگى 
ــد به بيدارى رسيد و از آن پس به بودا  ــايه درختى كه بعدا به درخت حكمت معروف ش در س

( بيدار) معروف شد. 
ــاهان  ــال به موعظه همه طبقات ، مردان و زنان ، ش از آن روز به بعد به مدت چهل و پنج س
ــره پرداخت. او به اختالف  ــاده ، صرافان ، بى بضاعتان وغي ــاورزان ، برهمنان ، مردم س و كش
ــته بندى هاى اجتماعى بى اعتنا بود و راهى را كه توصيه مى كرد به روى همه  طبقاتى و دس
ــان هايى كه ذهنى پذيراى آن داشتند ، باز بود و سرانجام در سن هشتاد سالگى دار فانى  انس
را وداع گفت. 3 آنچه بودا به جهان آموخت همان پندارى بود كه با درك كامل حقيقت به آن 
ــاكا"4 يعنى توجه به چهار حقيقت عالى كه اين حقايق عبارتند از: رنج  ــيده بود، "كاتارياس رس
ــراق كامل و  ــج، انقطاع رنج و راه رهايى از رنج. بودا با درك اين چهار حقيقت به اش ــت رن ، عل
ــيد. بودا در اولين خطابه خود براى افروختن شعله حقيقت جويى  ــام بودا5 " رس مقام "ساماس
در درون راهبان ، اولين حقيقت كه همان درك وجود رنج همه گير در زندگى دنيوى است را 

1- Siddharta Gautama

2- Sakya

ــم خاتمى ، چاپ دوم ، ناشر كتابخانه طهورى ،  ــى تعاليم بودا و منتخبى از متون بودايى، ترجمه قاس ــم، بررس 3-و، راهول ، بوديس
1354 ص 11-10

4- Cataariya Sacea

5- Samma Sambuddha
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ــمرد كه عبارت بودند از : تولد ، مرگ ، اندوه ، آزردگى ،  بازگو كرد و برخى از انواع آن را برش
ــوگ و ... . دومين حقيقت شناخت علت رنج است كه در نظر بودا جز عطش نيست. عطش  س
ــمانى. راه رهايى و چيرگى بر رنج، حقيقت  ــى ، زيستن طبيعى و عطش حيات آس لذايذ حس

چهارم است كه از هشت مسير مطمئن مى توان به آن رسيد. 
ــت. راه روشن راه ميانه است  ــايى و خودآزارى ممكن نيس از نظر بودا چيرگى بر رنج با تن آس

كه به شرح ذيل مى باشد :
ــناخت درست 2) انديشه درست 3) گفتار درست 4) رفتار درست 5) زيست درست 6) 1) ش

كوشش درست 7) آگاهى درست 8) يكدلى درست1
ــد. او  ــت يافته بود ، حادثه جديدى نبود كه آن را ابداع كرده باش حقيقتى كه بودا به آن دس
ــف كرد كه امثال او آن را از دير باز پيموده بودند، اما انسان به دليل گرفتار شدن  راهى را كش

در كوره راههاى حيات طبيعى قادر به درك اين حقيقت هميشه در دسترس نيست. 2
بودا مى گويد : " كينه با كينه فرو نمى نشيند . كينه با عشق فرو مى نشيند. اين قانونى ابدى 
ــت مى يابيم و با همدردى و خير خواهى  ــت؛ با نيكى كردن بى وقفه به راه نا ميرايى دس اس
ــيم؛ ده چيز است كه كردار موجودات زنده را به بدى مى  ــت كه روحمان را كمال مى بخش اس
ــه گناه تن، چهار  ــان را نيك مى كند ، اگر از آن ده مورد بپرهيزند. آن س ــاند ، و كردارش كش
گناه زبان و سه گناه روح است.  سه گناه تن : كشتن ، دزدى و زناست. چهار گناه زبان : دروغ 
گويى ، بدگويى ، ناسزا گويى و ياوه گويى است. سه گناه روح : طمع ، كينه و لغزش است. از 
اين رو به شما فرمان ميدهم: هرگز نكشيد، بلكه زندگى را مراعات كنيد . هرگز دزدى نكنيد. 
بلكه ديگران را يارى رسانيد تا از ثمره كارشان بهره مند گردند. از هر گونه آاليش بپرهيزيد و 
پاكدامنى پيشه كنيد. دل را از انديشه بد بپيراييد و خشم را از خود دور كنيد. پس خوشبخت 
ــانى كه به ما  زندگى كنيم ، بدون كينه ورزيدن به آنان كه به ما كينه مى ورزند! در ميان كس
ــد كه هيچ يك از شما ديگرى را نفريبد ،  ــر بريم؛  باش كينه مى ورزند ، عارى از هر كينه به س

هيچ كس ديگرى را حقير نشمارد، هيچ كس با خشم ونفرت در پى آزار ديگرى بر نيايد".3

5-  آيين هندو
ــابقه طوالنى دين هندو در مالزى كه به بيش از 500 سال قبل باز مى گردد باعث شده كه  س
ــارات بين المللى الهدى ،  ــيوس ، مترجم : اكبر برخوردارى، چاپ اول ، انتش ــيرى ، آموزه هاى بودا و كنفو س ــومانا س 1-گاليله س

1383، صص 32-30
2-همان ص 32

3-رامين جهانبگلو، انديشه عدم خشونت، ترجمه محمد رضا پارسايار، چاپ اول، نشر نى، 1378، صص33-32
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ــى در مناطق دور افتاده  ــتايى و حت ــهرى، روس تعداد كثيرى از معابد هندو در اقصى نقاط ش
كوهستانى و جنگلى يافت شود كه سابقه اى چند صد ساله دارند. هر چند پيروان كنونى اين 
ــالهاى بعد از جنگ  ــب در مالزى به طور عمده اخالف مهاجران هندى قرن نوزدهم و س مذه

جهانى دوم مى باشند. 
ــا پيدايش آن چندان مشخص نيست.  ــم در زمره اديان غير ابراهيمى است كه منش هندوئيس

برخى از محققان هندوئيسم را يك فرهنگ قلمداد كرده اند تا يك مذهب. 
ــرق شناسان كيش هندو را به سه دوره ودايى(1500 الى500 سال قبل از ميالد)، برهمنى  ش
ــتم ميالدى به بعد)  ــال بعد از ميالد) و هندو (از قرن هش ــال قبل از ميالد تا 800س (500 س

تقسيم كرده اند. 

الف- مرحله ودايى
 مرحله ودايى نخستين مرحله هندوئيسم و اصيل ترين آنها است. ودايى را نوعى عقل مقدس 
ــان و علوم نمى  ــاس تعاليم دين "ودا " خرد انس ــن بينى حقيقى تعبير كرده اند. بر اس و روش

توانند، انسان را تكامل بخشند. 
ــنا" (خداى  ــيدن به "كريش ودا اصوال علوم را موهوم مى داند. هدف غايى رهنمودهاى ودا رس
بزرگ) است. براى سير و سلوك در اين راه نخستين ضرورت آن است كه انسان "من دروغين" 
ــت ، نائل آيد. معروف ترين الهه هاى ودا  ــرد و به" من واقعى" كه همان ايمان اس ــن بب را از بي
عبارتند از : "اينديرا" (خداى طبيعت ، طوفان و باران)، "وارونا" (خداى حكمت وعقل)، "ميترا" 
ــن و نظامات اجتماعى). تمام قوانين،  ــنايى ، روز ، عدالت) و "مانوا" (خداى قواني (خداى روش
رسوم و سنتهاى هندو كه اغلب آنها هم اكنون منسوخ شده است به اين خدا نسبت داده مى 
شود. از جمله اين آداب، زنده زنده سوزاندن زنان (ساتهى) پس از مرگ شوهرانشان بوده است 

كه هنوز هم گه گاه اتفاق مى افتد. 1

ب-مرحله برهمنى
مرحله برهمنى به دنبال ايجاد تحول در افكار و عقايد ودايى در قرن هشتم پيش از ميالد پديد 
آمده است. در اين آيين دو كتاب به اسامى "برهمانا" و "اوپا نيشاد" به مجموعه كتب و عقايد 
هندو ئيسم افزوده شد. برهمانا مجموعه مطالبى است كه درباره قصه ها ، افسانه ها ، اساطير، 

1-محمد تقى جمشيدى بروجردى ، علل ريشه اى درگيرى هاى مسلمانان و هندوها، چاپ اول ، موسسه چاپ و انتشارات وزارت 
امور خارجه ، 1372، صص6-5
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ــده است و "اوپانيشاد" چكيده و ماحصل  ــك قربانى نگاشته ش خدايان ، فديه و جزئيات مناس
ــت. در اين مرحله برهمنان براى محور قرار دادن خود اختالفات  ــفى اس تعليمات دينى و فلس
ــه هزار سال  ــت" در هند به س ــديد كردند. 1 عمر نظام "كاس نژادى و طبقاتى را بين مردم تش
مى رسد و على رغم محدوديت ها و كوشش هايى كه براى دگرگونى اين نظام صورت گرفته 

است، هنوز هم پابرجاست. 
از جنبه نظرى همه هندوها را مى توان متعلق به يكى از چهار گروه اصلى ذيل دانست. اين چهار 
ــروه نظاميان) برهمنها3 (گروه روحانيان)  ــاترياها2 )گ گروه به ترتيب ارجحيت عبارتند از: كش

ويشياها 4 ) گروه سودا گران و پيشه وران) و سودراها5 (گروه بردگان و خدمتكاران). 
عالوه بر اين چهار كاست اصلى ، ميليونها نفر از جمعيت هند به عنوان خارج از كاست وجود 
ــختى  ــس ها مى نامند. 6اين طبقه بايد به قدرى رياضت و س ــه آنان را ناپاكان يا نج ــد ك دارن
ــند و مورد اهانت قرار بگيرند تا روحشان پاك و بى آاليش شود. با توجه به اين كه اقشار  بكش
ــمول اين طبقه مى شوند ، پس از استقالل گاندى براى ارتقاى اين  ــيعى از مردم هند مش وس
طبقه و بهره بردارى سياسى- اجتماعى از آن، كاست مذكور را ملقب به "هاريجان" (فرزندان 

خدا) نمود. هر چند طبقه مذكور همچنان تحت ستمهاى اجتماعى – سياسى قرار دارند. 

ج -هندو 
هندو سومين مرحله آيين ودايى است كه در حدود قرن اول ميالدى ظهور كرد. هندوها عالوه 
ــيار عديده اى كه در بتخانه ها ، كارخانه ها ، مغازه ها و رهگذر ها و خانه هاى  بر خدايان بس

خود مورد ستايش قرار مى دهند ، به سه خدا بيش از همه احترام مى گذارند. 
خدايان بزرگ هندو ها عبارتند از: "برهما" يا خداى آفريننده، "شيوا" يا خداى مرگ و نابودى 
ــنو" يا خداى حافظ و سازنده. "راما" و "كريشنا" نيز در بين خدايان هندو بسيار مورد  و "ويش
احترامند. مسأله كشتار مسجد بابرى كه هندوها آن را معبد رام تصور مى كردند، نمونه اى از 
ــديد و تعصب آميز هندوها به رام است. به طور كلى يكى از ويژگيهاى عمده هندوها  عالقه ش
ــبت به اعتقادات خود مى باشد. اين تعصب از زمانهاى قديم تا  ــتن تعصب جنون آميز نس داش

1-همان ، ص 9-8
2- Kshatriyas

3- Brahmans

4- Vaishyas

5- Sudras

ــه مطالعات و تحقيقات فرهنگى ، 1372 ، صص 170- ــتان ، جلد اول ، چين وهند ، موسس ــف اباذرى و ديگران ، اديان جهان باس 6-يوس
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حال حاضر تا حدود زيادى حفظ شده است. 1

د- آموزه هاى آيين هندو در باب صلح و عدم خشونت
بهگود- گيتا2 پرخواننده ترين و ارزشمندترين كتاب فرهنگ هندو است و در آغاز قرن بيست 
ــرود پروردگار“ بخشى  ــت. بهگود- گيتا يا ”س و يكم همچنان براى هندوها كتاب يگانه اى اس
ــت. مهابهاراتا با تعاليم نظرى و عملى كريشنا درباره  ــه عظيم هندى ”مهابهاراتا“3 اس از حماس
ــود. اين تعاليم با مطالب ديگرى در مورد رابطه ميان  ــى آغاز مى ش ماهيت عمل و خودشناس
ــود، سپس خواننده كتاب را دعوت مى كند كه درباره  ــى آغاز مى ش ماهيت عمل و خودشناس
ــته گفت و شنودهايى كه  ــد. بدينسان در رش ــنا، تجلى خدا و ايمان بينديش ــناخت كريش ش
مجموعه بهگود- گيتا را تشكيل مى دهد، تعاليم معنوى كريشنا مخاطب را دگرگون مى كند 
كه به نوبه خود مايه عشق به خدا مى شود. هسته اين عشق انظباط (يوگا) است كه به خواننده 

امكان مى دهد شهواتش را مهار كند و انسانى منضبط شود. 
بنابراين بهگود- گيتا مانند نوعى خودپژوهى به شكل گفت و شنودى هيجان انگيز عرضه مى 
ــونت) است. جوهر تعاليم اين كتاب ترك  ــود. گيتا مدعى حمايت از ”ahimsa“ (عدم خش ش
هرگونه خودخواهى و سودجويى شخصى است. عدم خشونت در زمره 26 صفتى است كه بايد 

در شخص موجود باشد تا بتواند به اين تعالى دست يابد. 
لذا هرچند هسته مركزى اين كتاب ترويج موضوع عدم خشونت و برقرارى صلح نيست، با اين 
ــونت را استوارى و قوت  ــاس عدم خش ــفه اى را مطرح مى كند كه اس وجود بهگود- گيتا فلس

مى بخشد. 4 

نتيجه گيرى 
كشور مالزى به عنوان جامعه اى داراى بافت متكثر نژادى و مذهبى مى تواند به عنوان الگوى 
ــالمت آميز پيروان اديان مختلف در يك  ــتى مس ــبى براى اثبات امكان پذيرى همزيس مناس
ــالم  ــود. از يك طرف نظام حقوقى مالزى در حالى كه به دين اس جامعه چند نژادى تلقى ش
ــاير اديان را نيز در جامعه فراهم ميكند و حق  ــد، زمينه حضور قانونمند س ــميت مى بخش رس

1-محمدتقى جمشيدى بروجردى، همان، ص 11 - 12
2- Bhayavad-Gita

3- Mahabharata

4- رامين جهانبگلو، همان، ص 38-34
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آزادى انتخاب مذهب و انجام مناسك مرتبط با آن را براى عموم شهروندان تضمين ميكند. 

ــلمانان براى حراست  ــلمان براى ايا الت به دغدغه هاى مس در عين حال با انتخاب حكام مس
ــان نيز پايان مى دهد. چرا كه با پاسداشت مذهب اسالم ساير اديان نيز حق انتشار  از آيين ش
ــى كه مبتنى بر  ــد. همچنين با طراحى نظام سياس ــلمانان ندارن ــم خود را در ميان مس تعالي
مشاركت پيروان همه مذاهب با توجه به ثقل نسبى جمعيت آنها براى تصدى مناصب سياسى 
ــمت هاى پادشاهى ، نخست وزيرى و حاكم ايالتى) باشد، به ايجاد مناقشه هايى از  (غير از س

اين سنخ نيز ميان نژادهاى گوناگون پايان داده است. 
ــونت نيز از اهميت  ــى اديان مختلف در خصوص ترويج صلح و دورى از خش ــر تعاليم مذهب اث
ــايان توجهى برخوردار است. همان طور كه مالحظه كرديم ، در دين مبين اسالم صلح يك  ش

قاعده و جنگ استثناء است. 
در آيين بودا و هندو نيز آموزه هاى بسيارى در اين خصوص تعبيه شده است. لذا با عنايت به 
تعاليم صحيح فرهنگى – مذهبى مردم آموخته اند كه در كنار يكديگر در صلح و صفا روزگار 

بگذرانند و حتى به افرادى كه هم كيش آنان نيستند با ديده احترام بنگرند. 
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چكيده
ــتى ندارد. در ابتدا مبارزه  ــرى بين المللى هيچگونه صالحيتى راجع به جنايات تروريس ديوان كيف
ــال  ــم به عنوان انگيزه اى براى ايجاد يك ديوان كيفرى بين المللى مورد نظر بود. در س با تروريس
ــك قانون الحاقى راجع به ديوان  ــم و ي ــش نويس يك معاهده بين المللى بر ضد تروريس 1937، پي
ــناد الزم االجراء  ــد. اما هيچ يك از اين اس ــته ش كيفرى بين المللى، تحت نظارت جامعه ملل نوش
ــتى با پرواز هواپيمايى  ــتى معاصر همچون حمله تروريس ــدند. به طور مشابه، جنايات تروريس نش
ــت. به هرحال، حقوق  ــان آمريكن در الكربى، بر ايده ايجاد ديوان كيفرى بين المللى تأثير گذاش پ
ــرى معاصر به محاكمه و مجازات جناياتى توجه دارد كه در ارتباط با درگيرى هاى  ــل كيف بين المل

مسلحانه بسيار شديد و فراگير صورت پذيرفته اند.
واژگان كليـدى: جنايات تروريسـتى، اساسـنامه ُرم، ديـوان كيفـرى بين المللى،  صالحيـت قضايى، صالحيت 

تكميلى، 

گفتارهفدهم
جرم انگارى تروريسم و مساله صالحيت ديوان كيفرى 

بين المللى
� دكتر جعفر كوشا

دانشيار دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي،
� پيمان نماميان

كارشناس ارشد حقوق كيفرى
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مقدمه  
جنايات تروريستى ظرف چند دهه اخير گسترش يافته است. اين در حالى است كه تنها 300 
ــتى در سال 1970 بر شمرده شده اند، اما حدود 5000 سانحه ناشى از آن در  جنايت تروريس
1999 ثبت گرديده است .(Alexander,1999/2000: 59-75) با اين وجود تروريسم صرفاً يك معضل و 
چالش ملى (داخلى) محسوب نمى شود. چرا كه در بسيارى از كشورها همچون ايرلند، اسپانيا، 
ــال ها به مبارزه با گروه هاى تروريستى داخل در مرزهاى خود پرداخته اند.  تركيه و كلمبيا س
ــتى 11 سپتامبر 2001 بيش از پيش، نياز جامعه بين الملل را به  از همين رو جنايات تروريس
ــريك مساعى و اتخاذ اقدامات ضدتروريستى موثر در سطح بين الملل آشكار ساخته است.  تش
ــد. مع الوصف،  ــده تنها به قانون گذارى ملى(داخلى) متكى ش ــا اين اوصاف نمى توان در آين ب
تشخيص مفاهيم و رويكردهاى بين المللى كه با جنايات تروريستى در سطح بين الملل مقابله 

مى كنند نيز ضرورى و بايسته خواهد بود.
ــت كه در عمل ماهيتى بسيار بى رحمانه  ــتى يكى از شنيع ترين جناياتى اس جنايات تروريس
ــراى مبارزه با آن از طريق  ــت كه اجراى مقررات حقوق داخلى كه ب ــن در حالى اس را دارد. اي
ــت. در  ــورها، وجود دارد، در وضعيت فعلى به هيچ وجه رضايت بخش نيس همكارى ميان كش
كنفرانس ُرم برخى كشورها از تسرى صالحيت ديوان به اين جرم، جانبدارى نمودند. برخى از 
ــورها همچون الجزاير، هند، سريالنكا و تركيه مايل بودند كه تروريسم، به عنوان يكى  اين كش
ــود. اينكه در نهايت، تروريسم در اساسنامه  ــرى، در اساسنامه پيش بينى ش از جنايات ضدبش
درج نشد، موجب گرديد تا سريالنكا و تركيه از شركت در راى گيرى جهت پذيرش اساسنامه، 
ــم در اساسنامه، نگرانى  ــى عدم درج تروريس كناره گيرى نمايند. از اينرو، يكى از داليل اساس
دولتها از سياسى شدن فعاليت ديوان بود؛ هرچند اتحاديه كشورهاى عرب، بر اين مبنا با درج 
تروريسم در اساسنامه، مخالفت ورزيد كه جامعه بين المللى نتوانسته است از تروريسم به گونه 
ــنامه ُرم هيچ گونه  ــد، آنرا تعريف كند. با اين وجود اساس اى كه براى عموم، قابل پذيرش باش
تمهيد خاصى را جهت مقابله با جنايات تروريستى مقرر ننموده است، با آنكه كليه كشورها از 
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آن رنج مى برند و شايد از ديرباز يكى از آرمان هاى به حق جامعه بين المللى ايجاد سازوكارى 
ــركوب با اين نوع جنايات بوده است. البته اين بدان معنى نيست كه  ــب براى مقابله و س مناس
ــوان كيفرى بين المللى با دادگاه هاى داخلى در خصوص مقابله با چنين جناياتى همكارى  دي

و معاضدت ننمايد( ابراهيمى، 1378: 387).
ــزون در نظام بين المللى ضرورت  ــترش تحوالت و چالش هاى روزاف  بنابراين با عنايت به گس
گسترش صالحيت قضايى ديوان جهت پوشش جنايات تروريستى احساس مى شود. بر همين 
اساس سعى خواهد شد اصالحاتى براى ديوان جهت درج جنايات تروريستى در اساسنامه ُرم 
ــيارى از صاحب نظران به صراحت اظهار مى دارند بعضى جنايات  ــنهاد گردد. هرچند بس پيش
تروريستى به عنوان جناياتى بر ضدبشريت در اين برهه قابل دادرسى و پيگرد قانونى هستند. 
ــد. چرا كه دادرسى شفاف در خصوص جنايات تروريستى  ــه مى باش اما اين ديدگاه قابل خدش
ــتى  ــودمند و مفيد فايده خواهد بود. به عالوه، اعمال تروريس ــر عنوان ديگرى س ــزا از ه و مج
ارتكابى به طور كامل مجزا از جنايات بوده و فى النفسه دادرسى مجزايى را نيز مى طلبد. البته، 
به جهت اينكه جنايات تروريستى رابطه نزديكى با هم دارند كليه كسانى كه به طور مستقيم 
يا غيرمستقيم درگير اينگونه فعاليت ها هستند، بايدتحت تعقيب قرار گرفته و محاكمه شوند.

1-. ديوان كيفرى بين المللى 
ــت خود مقرر نمود كه كنفرانس  ــازمان ملل متحد در پنجاه و دومين نشس مجمع عمومى س
ــيس ديوان بين المللى برگزار  ــك نمايندگان تام االختيار ملل متحد را در مورد تأس ديپلماتي
كند. متعاقب آن نشستى در ُرم از 15 ژوئن تا 17 جوالى 1998 براى نهايى كردن و تصويب 
ــنامه ُرم  ــكيل گرديد. پيش نويس اساس ــده راجع به ايجاد ديوان كيفرى بين المللى تش معاه
ــده بود در هفدهم جوالى 1998 به امضاء  ــوى كميسيون حقوق بين الملل تنظيم ش كه از س
ــركت كننده در كنفرانس نمايندگان تام  ــور ش ــور از مجموعه 160 كش نمايندگان 120 كش
ــازمان ملل متحد رسيد كه يك ديوان كيفرى بين المللى دائمى را با  االختيار دولتهاى عضو س
يك كرسى در الهه تأسيس نمود. اين اساسنامه بعد از تصويب در اول جوالى 2002، بر اساس 
ماده (1) 126 و پس از اينكه شمار كشورهاى تصويب كننده آن از شصت كشور گذشت، الزم 
ــنامه را تصويب كرده اند كه در اين  ــور اين اساس ــد. در حال حاضر يكصد و پنج كش االجرا ش
ــوى مجلس شوراى اسالمى مورد  ــنامه، تاكنون عضويت آن از س بين ايران به رغم امضاء اساس
تصويب واقع نشده است(درخصوص تبعات الحاق ايران به اساسنام ُرم، رك: فالحيان، 1385: 
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ــئله صالحيت  ــنامه ُرم، مس 223-195). يكى از مهمترين موضوعات مطرح در رابطه با اساس
بوده كه در خالل كنفرانس ُرم از آن به «مسئله مسئله ها» ياد شده است(طهماسبى، 1386: 
ــنامه ُرم تصريح مى كند:« اين ديوان اختيار دارد صالحيت قضايى خود  12). ماده 1 از اساس
ــخاص اعمال نمايد.»  را در رابطه با خطيرترين جنايات مورد اهتمام جامعه بين المللى، بر اش
اين جنايات عبارتند از نسل كشى(ماده 6)، جنايات ضد بشرى(ماده 7)، و جنايات جنگى(ماده 
ــيدند كه جنايت تجاوز را نيز  در  ــترده به توافق رس 8 ). مذاكره كنندگان پس از مذاكرات گس
ــى تنها در صورتى  ــاده(2)5 ديوان كيفرى بين الملل ــاس م ــنامه درج كنند. معهذا براس اساس
صالحيت قضايى خود را بر جنايت تجاوز اعمال مى كند كه در مورد چگونگى تعريف جنايت 
ــق حاصل گردد(درخصوص  ــى ديوان بر آن، تواف ــرايط ويژه اعمال دادرس ــور و رعايت ش مذك

مفهوم تجاوز، ر.ك: نماميان، 1386: 9-7 و مصفا و ديگران، 1365: 31-43).
صالحيت قضايى ديوان كيفرى بين المللى بر پايه اصل قلمرو حكومت و مليت استوار است. حوزه 
ــى يك كشور بر روى افراد، اَعمال يا وقايعى كه در قلمرو  ــورى يعنى اعمال دادرس قضايى كش
ــوند (Bourgon,2002: 562 )دادرسى در قلمرو حكومتى يا قلمرو حاكميت  آن كشور پديدار مى ش
اساسى ترين مبنا براى يك كشور است تا مدعى صالحيت قضايى شود. زيرا اين صالحيت بر 
گرفته از قدرت حاكميت هر كشور مى باشد و به خودى خود يك قانون استاندارد در حقــوق 
  (Kaul,2002: 583-607) كيفــرى بيـن المللى است كه در نظــام بين المللى به تأييد رسيده است
ــنامه ديوان اين اصل قضايى را مدنظر قرار داده است. لذا صرفنظر از مليت مجرم، ديوان  اساس
مى تواند صالحيت قضايى خود را بر جناياتى اعمال كند كه در قلمرو يك كشور عضو صورت 
ــت  ــنامه نيس ــورى كه عضو اساس پذيرفته اند (ماده (الف) (2) 12). همچنين در رابطه با كش
ــط وى به موجب ماده (2) 12  ــور در خصوص پذيرش اعمال صالحيت ديوان توس و آن كش
ــور مى تواند با سپردن اعالميه اى نزد  ــد، ماده (3) 12 مقرر مى دارد كه آن كش مورد نياز باش
رئيس دبيرخانه، اعمال صالحيت ديوان را نسبت به جنايت مورد نظر بپذيرد. از اين جهت نيز 
ــنامه بدون هيچ تأخير يا استثنايى  ــور پذيرنده مكلف است كه به موجب فصل نهم اساس كش
ــاس توافقنامه ويژه ديگرى يا هر توافق ديگرى،  با ديوان همكارى نمايد. ديوان مى تواند براس
ــل نهم دعوت كند(ر.ك: اردبيلى،  ــور غيرعضو را براى همكارى در اجراى مقررات فص هر كش

.(20 :1386
ــاس اصل شخصيت يا  ــورها صالحيت قضايى را بر اس ــود كش ــهروندى مرتكب جرم ش اگر ش
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هويت فعال اعمال مى كنند. صالحيت قضايى مصطلح به «مليت» يا هويت در حقوق داخلى 
ــورهـــا و در حقــوق بين الملل به يك انــدازه به رسميت شنــاخته مى شــود  ــتر كش بيش
ــوان صالحيت قضايى خود را بر افرادى مترتب خواهد كرد  ــس دي .(Bantekaset al, 2001: 23-24) پ

ــورهــايى كه صالحيت قضايى ديوان را پذيرفته اند)  ــند يا كش ــورهاى عضو باش كه تبعه كش
ــد، خواه نشده باشد. با  ــده باش ــور عضو واقع ش  (Frulli,2001: 23-24خواه جرم در قلمرو يك كش

ــنامه مقيد نمى شوند مجبور  ــط اين اساس اين وجود به جهت اينكه گروه هاى غيردولتى توس
نيستند در صورتى كه تبعه يك عضو كشورى در قلمرو آنها مرتكب جرم شود با مقامات ديوان 

همكارى نمايند.
ــنامه ُرم به طور صريح مقرر مى دارند:« ديوان داراى  پاراگراف دهم مقدمه و نيز ماده 1 اساس
ــبت به صالحيت كيفرى ملى است» (ر.ك: شريعت باقرى، 1385: 70- صالحيت تكميلى نس

67). به عبارت ديگر، از اين حيث ديوان مكمل محاكم كيفرى ملى خواهد بود. اين يك ويژگى 
بسيار ضرورى ديوان است. اگرچه در آغاز، كشورها نگران بودند حق حاكميت شان به واسطه 

(Holmes, 2002: 667-668).واگذارى و كنترل بيش از حد به ديوان ، تضعيف شود
ــنامه راجع به قابل پذيرش  ماهيت تكميلى بودن صالحيت ديوان به وضوح در ماده 17 اساس
ــده است. اين ماده از حيث عرف معاهداتى، به طور نسبى غير معمول  بودن دعوى، تصريح ش
ــنامه كه  ــد به بند دهم از مقدمه و ماده 1 اساس ــد. ماده 17 همانگونه عنوان ش به نظر مى رس
ماهيت تكميلى بودن را در كنار دادگاه هاى ملى بر شمرده، اشاره دارد و ضرورت چهار زمينه 
ــت  ــيدگى به آن صالحيت دارد، در دس ــط دولتى كه براى رس همچون الف- اگر پرونده توس
ــد، ب- تحقيقات پرونده مورد نظر از سوى دولتى كه صالحيت دارد، به  تحقيق يا تعقيب باش
ــخص مورد نظر را تحت پيگرد قرار ندهد،  ــت كه ش عمل آمده و آن دولت تصميم گرفته اس
ــتر به علت ارتكاب جرمى كه موضوع شكايت فعلى است محاكمه  ــخص مورد نظر، پيش ج- ش
شده باشد، د- موضوع از اهميت الزم براى توجيه لزوم اقامه دعوى در ديوان برخوردار نباشد، 
براى عدم صالحيت رسيدگى ديوان توصيف مى كند.معذالك سه شرط اول براى عدم پذيرش 
ــاص همچون، «عدم تمايل (unwiling)» يا «عدم  صالحيت تكميلى، تابع محدوديتهايى خ
ــور، 1384: 62-61 ) براى انجام  ــب زاده، اردبيلى و جانى پ ــى (unable)» (ر.ك: حبي تواناي
ــى دادگاه ملى در چارچوب  ــتقالل يا بى طرف ــته تحقيق يا تعقيب ملى، اثبات عدم اس شايس
مقررات دادرسى به رسميت شناخته شده حقوق بين الملل و يا عدم دليل محكمه پسند براى 
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ــخص مورد نظر، مى باشد(ارسنجانى، 1378: 296-295). با اين اوصاف،  اقامه دعوى عليه ش
ــور در محدوده  اصل صالحيت تكميلى تضمين مى كند كه دخالت در حق حاكميت يك كش
هاى معقول و منطقى حفظ شود. در نتيجه ديوان كيفرى بين المللى تنها در صورتى صالحيت 
قضايى خود را اعمال مى كند كه كشور عضو، تمايلى به محاكمه مجرم نداشته يا توان محاكمه 
را نداشته باشد(ماده (الف) (1) 17). با اين وجود بر مبناى اصل تكميلى بودن، تنها در صورتى 
ــورهاى عضو بس از وقوع جرم از تحقيقات و رسيدگى  ديوان اعمال صالحيت مى كند كه كش
ــن نيت و صادقانه خوددارى كنند. ديوان نمى تواند دعوايى را رسيدگى كند  ــت و با حس درس
ــتثناء وجود دارد كه ديوان مى  ــور تصميم به انجام آن دارد؛ اما در اين رابطه چند اس كه كش
ــيدگى كند(ماده 17)؛ هر چند كه اين  ــده، رس ــتر به دولت ارجاع ش تواند دعوايى را كه پيش
ــى مى باشد(ر.ك: توحيدى فرد، 1381:  ــى و مفهومى واجد شرايط اساس اصل از حيث سياس
263). همچنين به زعم برخى از صاحبنظران، در وضعيتى كه دولت ذيصالح نتواند يا نخواهد 
ــت كه اطمينان مى دهد عدالت بايد اجرا و  اقدامات كيفرى را انجام دهد، ديوان، دادگاهى اس

. (Lacorara 1998: 126)هنجارهاى بين المللى رعايت شود٫
ــت پيش بينى اصل مذكور تنها در جهت حفظ صالحيت دادگاه هاى ملى و  ــايان ذكر اس  ش
ــت. با اين حال اصل تكميلى بودن صالحيت ديوان نه به  محدوديت صالحيت ديوان بوده اس
ــتگى  ــاى كامل هر يك از حوزه هاى ملى و بين المللى عدالت كيفرى و نه به معناى وابس معن

شديد آنها مى باشد(دلماس مارتى، 1386: 297-298).
ــنامه تصريح مى كند ديوان صالحيت قضايى خود را مى تواند براساس مقررات  ماده 13 اساس
ــبت به جنايات مذكور در ماده 5 اعمال نمايد. مطابق ماده (الف) 13  ــنامه نس مندرج در اساس
ــانگر  ــتان ديوان ارجاع دهد كه نش ــور عضو مى تواند يك وضعيتى را به دادس و ماده  14، كش
ــت عضو موضوعى را كه  ــد. به عبارت ديگر، يك دول ــمرده در ماده 5 باش ارتكاب جرائم بر ش
آشكارا در آن يك يا چند جنايت مشمول صالحيت ديوان ارتكاب يافته، مى تواند به دادستان 
ــخاص  ــخص يا اش ــود آيا ش ــخص ش ــت تحقيق نمايد به اين منظور كه مش ارجاع و درخواس
مرتكب بايد به ارتكاب آن جنايات متهم شوند؟ از سياق عبارت مذكور در ماده (1) 14چنين 
ــى، «اصل عدم  ــى به جريان دادرس ــيدن جلوه اى سياس بر مى آيد كه به منظور پرهيز از بخش
تشخيص مظنونين و متهمين خاصى از جانب دولت طرح كننده قضيه» در اساسنامه پذيرفته 
ــده است. به عبارت ساده تر، دولت طرح كننده قضيه تنها به طرح وضعيت مبادرت ورزيده  ش
ــان در حيطه اختيارات و وظايف  ــخيص، تعيين و تعقيب متهم ــرى امر و در نهايت تش و پيگي
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دادستان قرار دارد(اجتهادى، 1378: 273).
ــاس ماده (ب) 13 وضعيتى را كه به نظر مى رسد در آن يك  ــوراى امنيت ملل متحد بر اس ش
ــتان  ــور ملل متحد مى تواند به دادس يا چند جنايت ارتكاب يافته، به موجب فصل هفتم منش
ــتان نيز مى تواند تحقيقات مقدماتى را آغاز كند(مواد (ج) 13  ارجاع نمايد و البته خود دادس
ــى كند(توحيدى فرد، 1381:  ــتان تحقيق، تكليف ايجاد م ــن ارجاع براى دادس ــه اي و 15) ك

.(273-274

2- تروريسم 
ــال هاى  ــه معاهده بين المللى در س ــترش هواپيما ربايى در دهه 60 و 70 به پذيرش س گس
1963، 1970 و 1971 راجع به توقف هوانوردى شهرى و مداخله در آن منجر گرديد. اگرچه 
تالشهاى سازمان هاى بين المللى هواپيمايى كشورى براى تشييد اين اقدامات عليه مرتكبان 
و كشورهايى كه به آنها پناه مى دهند تاكنون با شكست مواجه گشته، اما اين سه كنوانسيون 
ــاو، 1374: 434-433). ديگر  ــت(ر.ك: ش ــت محدودى برخوردار دانس ــى توان از موفقي را م
معاهدات بين المللى مرتبط با ارتكاب جنايات گروگانگيرى، جنايت بر عليه ديپلماتها و ديگر 
ــم دريايى، حمالت تروريستى در اماكن عمومى و  ــخاص تحت حمايت بين المللى، تروريس اش
ــند. عالوه بر اين، چند قطعنامه و بيانيه از سوى مجمع عمومى  ــم مى باش تأمين مالى تروريس
ــم وجود دارند(Robinson,2002: 510-513) با وجودى كه قطعنامه و  ملل متحد در خصوص تروريس
بيانيه هاى مجمع عمومى هستند اعتبار قانونى الزم را نداشته و لذا براى كشورهاى عضو ملل 
متحد الزم االجرا نمى باشند. البته توصيه اى بودن اسناد مذكور، موجبات عدم اجراى آنها را 
فراهم نمود. از اين گذشته چند معاهده منطقه اى در باب تروريسم در آمريكاى التين، اروپا و 
آسيا وجود دارند كه شامل كنوانسيون اروپايى سركوب تروريسم(1979)، كنوانسيون سازمان 
ــورهاى آمريكايى در خصوص پيشگيرى و مجازات اعمال تروريستى كه شكل جرايم عليه  كش
ــتند(1971)،  ــه داراى اهميت بين المللى هس ــه و اخاذى هايى ك ــه خود گرفت ــخاص را ب اش
ــركوب تروريسم(1998)، معاهده  ــيون منطقه اى سارك(1987)، كنوانسيون عربى س كنوانس
همكارى بين كشورهاى مشترك المنافع(1999)، كنوانسيون سازمان كنفرانس اسالمى راجع 
به سركوب تروريسم بين المللى(1999) و كنوانسيون اتحاديه آفريقا در پيشگيرى و سركوب 

تروريسم(1999) مى باشد(ر.ك: كوشا و نماميان«ب»، 1387: 246-247).
ــته  ــته بهترين تأثير را داش ــرد موضوعى معاهدات منطقه اى در گذش ــد رويك به نظر مى رس
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ــاى منطقه اى يا داخلى  ــط نيازه ــتى منطقه اى و قانون داخلى توس اند. معاهدات ضدتروريس
ــورهــاى ذيربط  ــت همكارى بين كش ـــازى و تقوي ــكل مى گيرند. هدف آنها هماهنگ س ش
است(Bantekaset al, 2001: 224). كشورها در تعريف تروريسم با برداشت خودشان از اين واژه عمل 
ــته باشند.(Ibid: 231). اين امر آشكارا  ــتند به ديگر ارزش ها توجهى داش مى كنند و مجبور نيس
ــر مى سازد. معذالك، رويكرد موضوعى مفيد به واقع به نظر مى  وضع و تصويب قوانين را ميس
رسد؛ چرا كه ضامن تشريك مساعى بين المللى و توافق نظر نسبى جامعه بين المللى در مقابله 
با تروريسم است. با اين حال، اين دو طرح براى مضامين آينده اجراى مقررات بين المللى در 

خصوص جنايات تروريستى چندان مناسب نخواهد بود. 
از طرفى تجربيات گذشته ثابت كرده كه تروريسم يك موضوع هميشه متغير و در حال تحول 
ــاندن حمالت پيدا مى  ــت ها اهداف و روش هاى جديدى را براى به انجام رس ــت. تروريس اس
كنند. بنابراين رويكرد موضوعى آنقدر كند است كه نمى تواند چنين تغيير و تحوالتى را شامل 
ــاس طرح  ــاى واكنش و مقابله، توانايى اقدام به عمل را بر اس ــه جهانى بايد به ج ــود. جامع ش
ــم بايد در صدر برنامه ها قرار گيرد و اولين گام به سمت  ــته باشد. تعريف تروريس موجود داش

كاهش يا امحاى موفقيت آميز تروريسم باشد.
ــتخوش تغيير و تحوالت زيادى شده است. البته برخى صاحبنظران  ــم از دهه 60 دس تروريس
ــتى قبل  ــم را ارائه مى دهند كه نوع اخير را متمايز از جنايات تروريس ــش جنبه از تروريس ش
ــال 1990،  ــال 1990، مى دانند. (Alexander,1999/2000:66; Bassiouni, 2002: 87-88 ) قبل از س از س
ــرمايه دارى بود؛ در حالى كه  ــم زاييده مبارزات رهايى بخش ملى يا جنبش هاى ضدس تروريس
ــتند. همچنين تروريست هاى عصر  ــم مذهبى و تروريسم غيرحزبى حاكم هس امروزه تروريس
ــه با تروريست هاى دهه 70 و 80 به شبكه اى از گروه هاى مختلف متكى مى  حاضر در مقايس
ــاختارى اجتناب مى ورزند. فناورى مدرن و جهانى  ــله مراتب س ــند و تا حد امكان از سلس باش
سازى به اين روند كمك مى كند. از اينرو برخى اظهار مى دارند چند گروه تروريستى با يكديگر 

.(Alexander,1999/2000:71)ارتباط داشته و در ارتكاب حمالت از يكديگر پيشتيبانى مى كنند
ــتند:  ــكار هس مزيت هاى پراكندگى جغرافيايى و عمل كردن بر مبنايى نامتمركز بديهى و آش
ــت ها مى توانند با اطمينان خاطر بيشترى عمل كنند كه روند شناسايى و دستگيرى  تروريس
آنها را پيچيده و دشوار سازد.(Ann Carberry,1999: 713). يك جنبه جديد ديگراينكه، گاهى اوقات 
ــئوليت اقدامات خويش را نمى پذيرند ؛(Schweitzer, 2001)؛ به عنوان نمونه در  ــت ها مس تروريس
ــى را در «حيفا»، اسرائيل، منفجر كرد. بمب گذار  ــت، اتوبوس اوايل مارس 2003، يك تروريس
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ــد، اما هيچ يك از سازمان هاى تروريستى مسئوليت حمله وى  ــايى ش انتحارى روز بعد شناس
ــتگيرى عامالن و تخريب سازمان هاى تروريستى را  ــك اين اقدام، دس را نپذيرفتند. بدون ش
ــت هايى كه انگيزه مذهبى دارند به سازمان  ــازد. اغلب ربط دادن تروريس ــيار دشوار مى س بس
ــت( Whine,2000: 24; Alexander, 1999/2000: 69-71). در نتيجه آنها به  ــوار اس ها يا پايگاه ها نيز دش
ــاس محدوديت نمى كنند. حمالت اخير نشانگر اين نكته مى باشد  ــطه وجود مرزها احس واس
ــترى از مردم را به قتل برسانند،  ــت ها مى خواهند در يك حمله تعداد هر چه بيش كه تروريس
ــال 1995، بمب گذارى مركز تجارت  ــهر اُكالهاما در س كه مويد اين مطلب بمب گذارى در ش
 AMIA جهانى در سال 1993، و همينطور حمله 11 سپتامبر 2001 ، بمب گذارى ساختمان
در بوئينس آيرس در سال1994 مى باشد.(Alexander, 1999/2000: 69-71). با اين وصف، كليه اين 
تغييرات، تحوالت و رويكردهاى نوين در ارتكاب جنايات تروريستى، كنترل و پيشگيرى را هر 

چه بيشتر دشوار مى سازد.
ــت يعنى مبارز آزادى نفر ديگر» مانعى جهت نيل به  ديدگاه هايى همچون «يك نفر تروريس
ــد(ر.ك: حبيب زاده و حكيمى ها، 1386: 58- ــم مى باش يك تعريف مفيد و كارآمد از تروريس

51). اين ديدگاه هاى كليشه اى به صورت مانعى براى نيل به تعريفى موفقيت آميز از تروريسم 
ــوال برانگيز ختم  در آمده اند( Ganor, 1998: 711). همچنين اين گونه ديدگاه ها، به اين فرض س
مى شود كه «هدف، وسيله و راه را توجيه مى كند». بنابراين اظهار نظر در خصوص تروريسم 
ــخصى كه اين اصطالح را  ــت، زيرا به ديدگاه و جهان بينى ش ــكل ساز اس به طرز خاصى مش
تعريف مى كند، امتياز و برترى مى دهد( Ganor, 2001: 33 ; Sailer, 1999: 320). معهذا، اين رويكرد 
ــد و نبايد مورد پذيرش واقع شود؛ زيرا امكان دارد كليه  ــبيت گرا مى باش از لحاظ فرهنگى نس
علت ها را مجاز شمارد و اقدامات تروريستى بيشترى را موجب گردد(Ganor, 2001: 34). بنابراين 
ــتيابى به يك تعريف منطقى مورد پذيرش عموم، بايد به اصول  ــد كه براى دس به نظر مى رس
ــتمى از ضوابط و قوانين جنگ بنا  ــاس سيس ــد. اين تعريف بايد براس هدفمند و موثق اتكاء ش

نهاده شود كه در بسيارى از كشورها وضع شده و به تصويب رسيده است.
ــطح بين المللى، منطقه اى و ملى راجع  به رغم تصويب معاهدات، قطعنامه هاى  متعدد در س
ــترش روزافزون تروريسم و ظهور ابعاد  ــم، متأسفانه به جهت گس ــركوب تروريس به مقابله و س
نوينى از اين پديده دهشتناك، تاكنون توصيف و تعريفى جامع و مانع ارائه نشده است. اگرچه 
ــوده، اما با توجه به  ــم ب ــده تنها مقطعى و در رابطه با جنبه خاصى از تروريس ــف ارائه ش تعاري
ــفاف و  ــوالت چند دهه اخير و اثرات آن بر دكترين حقوق بين الملل، ضرورت راهبردى ش تح
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ــركوب جنايات تروريسستى به سهولت احساس مى گردد. بنابراين براى مقابله  قاطع جهت س
ــم تنظيم زيربناى بين المللى قانونمند و اجتناب از سياست يكجانبه گرايانه ضرورتى  با تروريس

انكارناپذير است( كوشا و نماميان«ب»، 1387: 252).

3- توسعه صالحيت قضايى 
الف- داليل و مزيت ها

دولت هاى كوچك،  بى ثبات و ضعيف
ــنامه ديوان منتفع مى  ــتى در اساس دولتهاى كوچكتر به طرز خاصى از درج جنايات تروريس
ــيون  ــه با اياالت متحده، دولتهايى همچون مصر، الجزاير، فيليپين يا فدراس ــوند. در مقايس ش
روسيه، كه تنها تعداد معدودى از اين دولتها با تروريست ها مشكالت جدى دارند، اغلب توان 
ــوان بتواند صالحيت قضايى خود را بر جنايات  ــه آنها را ندارند.( Gross, 2002;83). اگر دي محاكم

تروريستى اعمال كند، بار اقتصادى بزرگى از دوش دولتهاى كوچكتر برداشته مى شود.
ــان به راحتى از طريق  ــترداد مجرم ــى يا اس ــاى بى ثبات و ضعيف، اقدام به دادرس در دولت ه
ــى ناخوشايند و زيانبار و يا انتقام جويى هاى خشونت بار، خنثى  تهديد دولت با عواقب سياس
ــتى، خواه بدون آن) قوى  ــينه تروريس و از بين مى روند. اگر اين عامالن جنايتكار(خواه با پيش
تر و نفوذى تر از عامالن دولتى باشند آن وقت كشور مورد نظر نمى تواند به شيوه اى كنترل 
ــت. بنابراين  ــده اس ــده عمل نمايد. به عنوان مثال كلمبيا به كرات با اين معضل روبرو ش كنن
گاهى اوقات دولت هاى ضعيف به جاى پيروى از آيين نامه ها و مقررات قانونى، خود را مجبور 
ــوء قصد، مى يابند. در پرتو مولفه هاى جديد  ــل به روش هاى غيرقانونى، همچون س به توس
تروريسم چشم پوشى از درخواست هاى اين دولت ها به طور مطلق بى ثمر و بى فايده خواهد 
ــا در صورتى كارآمد خواهد بود كه  ــم تنه ــود. يك اقدام هماهنگ بين المللى بر عليه تروريس ب

كليه ادعاهاى كشورها جدى گرفته شوند.
بى طرفى 

ــطح بين المللى است. مطابق ماده (الف) (3)  ــى در س ديوان يك محكمه بى طرف براى دادرس
ــتند از ميان افرادى كه داراى سجاياى عالى  ــغول به قضاوت هس 36، قضاتى كه در ديوان مش
ــده و حائز شرايط الزم براى تصدى عاليترين  ــناخته ش اخالقى بوده و به بى طرفى و كمال ش
ــور خود باشند، انتخاب خواهند شد. همچنين بر اساس ماده (الف) (8)  مقامات قضايى در كش
ــوان، دولت هاى عضو تركيبى همچون  ــيارى از مالك هاى تركيب افراد در دي 36 از ميان بس
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نمايندگى نظام هاى حقوقى در جهان، توزيع جغرافيايى عادالنه و نيز نسبت عادالنه بين قضات 
زن و مرد، را براى انتخاب قضات مورد عنايت قرار مى دهند.

ــى مثبت به دادرسى و محاكمه موثر تروريست ها مى تواند به  بى طرفى ديوان ضمن اثربخش
جلوگيرى از احتمال اينكه تروريست ها در كشورهايى كه به دستگاه قضايى كشور مجنى عليه 
اعتماد ندارند، بنابه داليل سياسى تمايلى به استرداد مجرمان نداشته يا تنها نسبت به دادرسى 
و محاكمه اكراه دارند(Sailer, 1999: 329)، در جستجوى پناهگاه امنى هستند، كمك كند و همين 
ــز رفتار بر خالف منافع بين  ــر رفتار دولتها بر خالف حقوق بين الملل و ني ــه طور بالقوه خط ب

المللى از طريق اجتناب از استرداد يا دادرسى مجرمان را به حداقل مى رساند.

ب- چگونگى و جايگاه
اين نوشتار درپى آن خواهد بود كه عنوان نمايد كداميك از الگوهاى فوق، مناسب ترين الگو براى 
ــى تروريست ها خواهد بود. ديوان از صالحيت قضايى صريحى براى محاكمه و  محاكمه و دادرس
ــت. با اين وجود اذعان مى شود كه مى توان تروريست ها  ــى تروريست ها برخوردار نيس دادرس
ــرح  ــرى محاكمه نمود. همچنين درصدد ش را به دليل اقدام به جنايات جنگى يا جنايات ضدبش
ــئله كه «آيا اعمال تروريستى را مى توان به منزله جنايت جنگى قلمداد نمود  و تفصيل اين مس
ــت.(See: Wedgwood,2002: 328; Scharf, 2001: 392-393; Matheson,2007: 48-55). هر چند  يا خير؟» نيس
ــت ها را به جهت ارتكاب جنايات ضدبشرى محاكمه  ــوال كه «آيا مى توان تروريس طرح اين س

نمود؟» دور از ذهن نيست.
جنايات ضدبشرى و حقوق بين الملل عرفى

ــرى» تحت قواعد حقوق بين الملل عرفى شكل گرفته و براى اولين بار  مفهوم «جنايات ضدبش
ــور محكمه نظامى بين المللى نورمبرگ اعالم گرديد(Bassiouni, 1999).  اين يك جنايت  در منش
ــديد مورد اهتمام جامعه بين المللى بوده، زيرا فعاليت هاى آن به قدرى نفرت انگيز  ــيار ش بس
 :2002 ,Cassese)ــه دار مى نمايد ــرافت و عزت انسانى هر فردى را خدش ــت كه حس ش اس
ــه كن كردن،  به بردگى گرفتن، تبعيد يا كوچ اجبارى يك جمعيت،  353-355).  قتل، ريش
ــكنجه و اعمال ديگر در صورتى جنايت ضد بشرى قلمداد مى شوند كه جرم بخشى از يك  ش
ــترده يا سازمان يافته باشد كه الاقل يك كشور، دولت(حكومت)، يا هويت  اقدام جهانى و گس
ــور  ــرزمين آن را تحمل كند، تحت حمايت مالى يك كش داراى اقتدار دوفاكتو بر روى يك س
ــود(Ibid: 356-357). نكته حائز اهميت اينكه، در  ــت دولتى محسوب ش ــد ، يا جزئى از سياس باش
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ــرى هيچ نوع مصونيتى براى مرتكب اعم از اينكه در هر جايگاه  صورت ارتكاب جنايات ضدبش
ــد، وجود ندارد. البته مبانى حقوقى عدم مصونيت را در توافق هاى  ــته باش ــى قرار داش سياس
بين المللى(معاهدات و عرف)، ساير منابع حقوق بين الملل(رويه قضايى و دكترين) و نيز منابع 
نوين حقوق بين الملل هم چون قطعنامه سازمان هاى بين المللى مى توان مالحظه نمود(تقى 

زاده انصارى،1386: 34-47).
شيوه ارتكاب به گونه اى سازمان يافته در صورتى در دسترس قرار مى گيرد كه اعمال مربوطه 
ــكار يا ضمنى به اجرا در آيند. چنين سياستى را مى توان از  ــاس يك طرح يا سياست آش براس
ــت يك عمل واحد كه در چارچوب يك حمله  ــتنتاج نمود. يعنى كافى اس نحوه بروز عمل اس
سازمان يافته يا گسترده به اجرا در آمده توان نشان دادن چنين سياستى را داشته باشد. چنين 
ــانى را به نسبت تأثير يك عمل با بزرگى  ــرى اعمال غيرانس حمله خطيرى تأثير فزآينده يكس
ــت» يا «قصد ارتكاب جرم»، بايد اظهار  ــوء ني فوق العاده را احاطه مى كند. راجع به ركن «س
ــيع ترى كه رفتار فرد تروريست در آن به وقوع مى پيوندد،  ــت عامل جرم بايد از بافت وس داش
آگاهى و شناخت داشته باشد. با اين حال لزومى ندارد تروريست ايده  واقعى و ملموسى درباره 

تبعات رفتار خود داشته باشد.
جنايات ضدبشرى و اساسنامه ُرم

ــابه مواد قبلى جنايات ضدبشرى  ــنامه ديوان، مش ــرى در اساس ماده مربوط به جنايات ضدبش
ــاد آن به طرز محدودترى تعبير  ــى كه برخى از ابع ــت(Bantekaset al, 2001: 126-127). در حال نيس
مى شوند، ديگر جوانب آن گسترده تر هستند. ماده (1) 7 از اساسنامه ديوان، حمالت گسترده 
ــازمان يافته را كه بر ضد جمعيت غيرنظامى و با علم به آن صورت مى پذيرد، مورد نظر  يا س
ــه اى را به صورت زير توصيف مى كند:«رفتارى  ــرار مى دهد. ماده (الف) (2) 7 چنين حمل ق
ــه كن  ــتمل بر ارتكاب چندين عمل از اعمال مذكور در بند 1 (همچون قتل، ريش ــت مش اس
ــى كه در تعقيب يا  ــره) بر ضد هر جمعيت غيرنظام ــكنجه و غي ــردن، به بردگى گرفتن، ش ك
ــازمان براى انجام چنين حمله اى صورت گرفته باشد.»  ــبرد سياست يك دولت يا يك س پيش
عامل جرم (تروريست) بايد بداند عمل وى جزئى از يك حمله گسترده يا سازمان يافته است. 
ــى بوده كه يك جرم عادى را به يكى  ــترده، ركن اصل ــن ارتباط بين عمل واحد و حمله گس اي
ــازد(Robinson, 1999: 52). بنابراين مجرم بايد از اين ارتباط  ــن جنايات مبدل مى س از خطيرتري
ــد. همانطور كه عنوان شد ماده (الف) (2) 7 به امكان وقوع جنايات  ــته آگاه باش كانونى و بايس
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ــاره دارد. حقوق بين الملل عرفى با توجه  ــترده و سازمان يافته اش ــرى در يك بافت گس ضدبش
ــعه يافته و امروزه عامالن غيردولتى همچون سازمان هاى تروريستى را در  به اين رويكرد، توس
ــترش بوده تا سازمان  ــته از مجرمان روبه گس بر مى گيرد(Bassiouni, 1999: 24). حال كه اين دس
ــتى را نيز پوشش دهند و در اين رابطه مى توان حمالت 11 سپتامبر را از حيث  هاى تروريس
ــات  ــرى قلمداد نمود. آن اولين بار نبود كه القاعده به تأسيس تئوريك در زمره جنايات ضدبش
اياالت متحده آمريكا حمله مى كرد و داليل و انگيزه هاى بسيارى وجود دارد كه 11 سپتامبر 
ــد كه ماده 7 طرح  ــود. با اين وجود به نظر مى رس در بافت حمالت قبلى القاعده قرار داده ش

مناسبى براى محاكمه تروريست ها نباشد. 
ــه، ر.ك: ميرمحمدصادقى، 1377: 187- ــراى رواندا(در اين رابط ــوان كيفرى بين المللى ب دي

128)، مفهوم«سازمان يافته» را بدين شرح ارائه نمود:«كامًال سازمان يافته و پيرو يك الگوى 
ــترك كه ذخاير و منابع دولتى و خصوصى اساسى را در بر مى  ــاس سياستى مش منظم بر اس
ــت را به عنوان  ــل غير دولتى) لزوماً يك سياس ــى( يا در اين نمونه، عام ــرد.»1 عامل دولت گي
سياست رسمى نمى پذيرد. با اين حال بايد نوعى طرح يا سياست از پيش تكوين يافته وجود 
ــد. لذا، كليه حمالت القاعده، نشانگر يك سياست سازمان يافته بوده كه قصد دارد  داشته باش
ــورد هدف قرار دهد؛ اما در  ــات آمريكايى همانند مركز تجارت جهانى  را م ــا يا تأسيس نماده
مورد حمالت گذشته چطور؟ چه تعداد از اين چنين حمالت بايد به وقوع بپيوندند تا از حيث 
ــرى بودن، سازمان يافته به شمار آيند؟ حتى اگر تمام اين حمالت توسط يك گروه به  ضدبش
اجرا در آيند مى توان اظهار داشت فواصل زمانى وقوع حمالت آنقدر زياد بوده كه يك الگوى 
ــازترين مورد آنكه براى تحقق چنين الگوى  ــكل س ــان نمى دهد. با اين حال مش منظم را نش
ــد. نتيجه اينكه چند حمله اول را نمى توان به  منظمى وقوع چندين مورد حمله نياز مى باش

منزله جنايت ضدبشرى قلمداد نمود، مگر اينكه مالك گستردگى را داشته باشد.
ــعبه اول ديوان كيفرى بين المللى براى رواندا در قضيه آكائيسو(Akayesu) اين ديدگاه را  ش
ــك اقدام خطير، مكرر و جمعى  ــتردگى را مى توان به صورت ي ــوان نمود:«مالك هاى گس عن
ــد و عده كثيرى  تعريف كرد كه در مجموع با وخامت و جديت قابل مالحظه به انجام مى رس
ــو، ر.ك: عزيــزى،  ــرار مى دهد» (درخصوص قضيه آكــائيس ــان را مورد هــدف ق از قربانيــ
ــه مى توان يك حمله را به  ــا ك (٫Schomburg & Peterson  133-132 :2007؛21-22 و 15-16 :1386. از آنج

ــترده توصيف كرد، بر همين اساس بدون ترديد مى  ــمارى قربانى، گس جهت وجود تعداد بيش
1- كارشناس ارشد حقوق كيفرى، پژوهشگر گروه صلح مركز و كرسى حقوق بشر دانشگاه شهيدبهشتى.
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توان حمالت 11 سپتامبر را به عنوان جنايات ضدبشرى قلمداد نمود. اما در خصوص حمالت 
تروريستى كوچكتر چطور ؟ آيا بمب گذارى 1995 در عربستان يك جنايت ضدبشرى است؟ 
ــتى نيروى دريايى آمريكا  ــدند. يا در مورد بمب گذارى كش ــته ش در آن حمله تنها 7 نفر كش
تحت عنوان«كول»(Cole )، در اكتبر 2000 چطور؟ كه 17 كشته و 39 زخمى به جا گذاشت. 
ــادى قربانى را ايجاب مى كند،  ــتانه باال كه تعداد زي ــه طور واضح دو مورد اخير آزمايش آس ب
ــرى محسوب نمى شوند. با اين وجود با درج  ــازد و لذا به منزله جنايت ضدبش برآورده نمى س
ــتى در ماده 7 اساسنامه ديوان، اين ديوان نمى تواند تروريست هاى خاص را  جنايات تروريس
محاكمه كند. از اينرو، بايد رويكردهاى ديگرى نيز وجود داشته باشند تا بتوان تروريست ها را 

جهت محاكمه به يك دادگاه بين المللى معرفى نمود.

ج- جنايات تروريستى و اساسنامه ُرم 
كنفرانس ُرم 

كارگروه كميته مقدماتى، ماده اى را در خصوص جرم انگارى جنايات تروريستى جهت درج در 
اساسنامه ُرم پيشنهاد كرد. اما متأسفانه به دليل اينكه تعريف عموماً مقبولى از تروريسم وجود 
ــد(Robinson, 1999: 19) . اين مسئله از آن  ــت درنهايت در كنفرانس 1998 ُرم پذيرفته نش نداش
دست موضوعات حساس و بحث برانگيزى است كه در كنفرانس مرتفع نشد چرا كه كنفرانس 
مجبور بود فعاليت خود را ظرف پنج هفته به اتمام رساند(Bantekaset al, 2001: 125). نيل به توافق 
ــد، بندرت  ــائل ديگر هم بايد مرتفع مى ش نظر در اين مدت زمان كوتاه كه طى آن خيلى مس
ــركت كنندگان تصميم گرفتند درج تروريسم را در قالب ماده اى،  امكان پذير بود. بنابراين ش

در دستور كار خود حذف نمايند.
ــال 2009 كنفرانس بازنگرى جهت تشخيص اينكه «آيا اصالحات اساسنامه ُرم مناسب  در س
ــت جنايات  ــد. طبق ماده (1) 123 اين بازنگرى تنها به فهرس بوده يا خير؟» برگزار خواهد ش
ــدگان تام االختيار براى ايجاد ديوان  ــور در ماده 5 محدود نخواهد بود. در حقيقت نماين مذك
ــتند كه تأمل درباره گنجاندن جنايات  ــرى بين المللى راه حلى را بدين منظور به كار بس كيف
ــت  ــى كرد.  همچنين در پنجاه و هفتمين نشس ــت ديوان توصيه م ــتى را در صالحي تروريس
ــت راجع به ملل متحد و  ــد. كارگروه سياس ــابهى ارائه ش مجمع عمومى ملل متحد نتايج مش
ــوان كيفرى بين المللى خطيرترين جناياتى  ــم در گزارش خويش مقرر نمود:« اگر دي تروريس
ــوند مورد محاكمه قرار دهد، مى توان تروريسم بين المللى  ــت ها مرتكب مى ش را كه تروريس
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را كاهش داد.» 
ــاز تدوين  ــتى وجود دارد كه بايد بسترس واقعيت اينكه در حال حاضر چند معاهده ضدتروريس
ــتى باشد. نمايندگان ويژه اى در كميته مقدماتى مربوط  يك ماده در رابطه با جنايات تروريس
ــر معاهده وقت مخالفت ورزيدند، زيرا  ــه كارگروه كنفرانس بازنگرى با درج جنايات مبتنى ب ب
ــد.(McConville, 2000: 92). آنها  ــاى خطير ديوان كيفرى بين المللى بودن ــران افزايش فعاليته نگ
ــنلى محدودى را در اختيار دارد امكان به  ــدند كه چون اين ديوان، منابع مالى و پرس مدعى ش
ــنامه وجود دارد. اما به نظر مى رسد نگرانى در اين رابطه  خطر انداختن پذيرش عمومى اساس
ــاس اصل صالحيت تكميلى، ديوان كيفرى بين المللى تنها در  ــد، چرا كه بر اس بى مورد باش
صورتى صالحيت قضايى خود را اعمال خواهد كرد كه يك كشور آن را به طور اصيل و راستين 
ــورها هم مدعى هستند كه واگذارى صالحيت قضايى به ديوان  اجرا ننمايد. البته برخى از كش
ــتى، عملكرد معاهدات موجود را مختل خواهد  كيفرى بين المللى در رابطه با جنايات تروريس
ــتدالل مجاب كننده نيست. ديوان كيفرى بين المللى از صالحيت قضايى  كرد. اما اين يك اس
ــته اى به قضاوت مى پردازند، چه بر اساس  ــورها به طرز شايس خود در موقعيت هايى كه كش

معاهده چه به طريق ديگر، صرفنظر نخواهد كرد.
ــوان وجود دارد. معهذا،   ــنامه دي ــيارى از معاهدات موجود در اساس با اين حال امكان درج بس
ــيون توكيو» و «كنوانسيون بين المللى عالمتگذارى مواد  دو كنوانسيون تحت عنوان «كنوانس
ــب به نظر نمى  ــنامه، مناس ــتيكى به منظور رديابى بعدى» جهت درج در اساس منفجره پالس
رسند. علت اين امر اينكه كنوانسيون توكيو اعمالى را منع مى كند كه سالمت هواپيما ، افراد 
ــيون به طور  ــازمان را به خطر بيندازند. اين كنوانس يا مايملك در آن، يا نظم و انضباط در س
ــتى با هدف هواپيمايى كشورى پذيرفته نشده، بلكه بيشتر  صرف براى مقابله با اعمال تروريس
جلوه اى از حقوق عرفى تلقى مى شود(Bantekaset al, 2001: 234). به ويژه مراتب مندرج در ماده 
ــانگر نامتناسب بودن اين كنوانسيون از حيث دادرسى است، چرا كه كشورها  11 به وضوح نش
ــده اقدامات الزم و مناسب را به  ــترداد كنترل هواپيماهاى ربوده ش را فرا مى خواند تا براى اس
عمل آورند؛ از اينرو ماده 11 مقرره اى نيست جز يك نظريه مشورتى آنهم در قالب يك ماده 
ــى هواپيماها امروزه  ــورها. عالوه بر اين، تصرف غيرقانون ــاعدت بين كش جهت همكارى و مس
ــش كنوانسيون جداگانه اى قرار دارند كه در پاسخ به بى كفايتى كنوانسيون توكيو  تحت پوش
ــتى هاى موجود، شايستگى درج در  ــيون توكيو به جهت نقايص و كاس ــد. كنوانس پذيرفته ش
اساسنامه ُرم را ندارد. همچنين، « كنوانسيون بين المللى عالمتگذارى مواد منفجره پالستيكى 
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ــود، زيرا  ــنامه ديوان كيفرى بين المللى گنجانده ش ــه منظور رديابى بعدى» نبايد در اساس ب
خطاب به كشورهاى عضو بوده و تنها شامل يكسرى مراتب معاضدتى و مشورتى مى باشد؛ اما 
ــيون حفاظت فيزيكى از مواد هسته اى» كه در هشتم فوريه 1987 به قدرت قانونى  «كنوانس
ــيون، ميزان حفاظت فيزيكى براى ماده هسته اى در  ــيد، هدفى دو گانه دارد. اين كنوانس رس
نقل و انتقاالت بين المللى را وضع مى كند (مواد 6-3) و معيارهايى را بر عليه رفتار غيرقانونى 
ــامل ماده هسته اى با كاربرد داخلى، ذخيره سازى يا نقل و انتقال كشورى و بين المللى را  ش
ــاده (1) 7 صريحاً مقرر مى دارد كداميك از جرائم قابل  ــه مى كند (ماده 7). از آنجا كه م ارائ
كيفر در قانون داخلى است، به نظر مى رسد بايد اين كنوانسيون به عنوان يك ماده مربوط به 
جنايات تروريستى در اساسنامه درج شود. ديگر كنوانسيون هاى ضدتروريستى به طور شفاف 

رفتار غيرقانونى را مشخص كرده كه قابليت درج در اساسنامه را دارند.
ــن المللى را كه در حال حاضر  ــتى، معاهدات بي ــا اين حال، ماده مربوط به جنايات تروريس  ب
ــتند همچون كنوانسيون راجع به سركوب تصرف غيرقانونى هواپيماها، 16 دسامبر  قانونى هس
ــركوب اعمال غيرقانونى بر ضد ايمنى هواپيمايى كشورى، 23  1970، كنوانسيون راجع به س
ــپتامبر 1971، كنوانسيون پيشگيرى و مجازات جنايت بر عليه اشخاص تحت حمايت بين  س
ــيون بين المللى بر عليه  ــامبر 1973، كنوانس ــى از قبيل نمايندگان ديپلماتيك، 14 دس الملل
ــيون حفاظت فيزيكى از مواد هسته اى، 3 مارس  ــامبر 1979، كنوانس گروگان گيرى، 17 دس
1980، پروتكل سركوب اعمال غيرقانونى خشونت آميز در فرودگاه هاى در خدمت هواپيمايى 
بين المللى كشورى، 24 فوريه 1988(الحاقى به كنوانسيون 23 سپتامبر 1971)، كنوانسيون 
سركوب اعمال غيرقانونى بر عليه ايمنى كشتيرانى دريايى، 10 مارس 1988، پروتكل سركوب 
ــاره، 10 مارس 1988،  ــتقر در فالت ق ــكوهاى ثابت مس ــال غيرقانونى بر عليه ايمنى س اعم
كنوانسيون بين المللى سركوب بمب گذارى هاى تروريستى، 9 ژانويه 1998، كنوانسيون بين 

المللى سركوب تأمين مالى تروريسم، 9 دسامبر 1999، مى تواند تحت پوشش قرار دهد.
ــنهــادى كميته مقدماتى ضميمه شده اند  ــيون هــا پيشتر در اليحه پيش اكثر اين كنــوانس
(Robinson, 1999: 19). از زمان پيشنهاد اين اليحه در سال 1997، دو كنوانسيون بين المللى ضد 

تروريستى جديد تحت عناوين «كنوانسيون بين المللى سركوب بمب گذارى هاى تروريستى» 
ــم» وارد عمل شده كه در اين راستا،  ــركوب تأمين مالى تروريس ــيون بين المللى س و «كنوانس
ــتى بنيادين و گسترده را جرم انگارى نموده و در كاهش تروريسم نقشى  فعاليت هاى تروريس
ــد كه بايد هر دو معاهده را در قالب ماده اى  ــى را ايفاء نمودند. بنابراين به نظر مى رس اساس



جرم انگارى تروريسم و مساله صالحيت ديوان كيفرى بين المللى/ 375 

جهت مقابله با جنايات تروريستى درج شود. 
از آنجا كه تروريسم هميشه يك مسئله رو به توسعه بوده، اما محتمل است معاهدات جديدى 
ــازمان هاى بين المللى قرار گيرد. در همين رابطه در سال  ــتور كار دولتها و س در آينده در دس
ــيون بين المللى سركوب اعمال تروريستى هسته اى»  2005 معاهده اى تحت عنوان«كنوانس
از سوى مجمع عمومى ساز مان ملل متحد تصويب و در 7 جوالى 2007 الزم االجراء گرديد. 
ــندى مى باشد كه تاكنون راجع به مقابله با تروريسم مصوب شده  ــيزدهمين س اين معاهده س
ــيارى از معاهدات ضدتروريستى سابق  ــت. كنوانسيون اخير رويكردى جهانى را كه در بس اس
اتخاذ شده بود را مدنظر قرار داده و ارتكاب اعمال مرتبط با موضوع كنوانسيون را جرم انگارى 
نمود(ر.ك: كوشا و نماميان«الف»، 1387). با اين حال حتى اگر جامعه بين المللى توفيقى در 
ــال 2009 نيابند الاقل بايد كنوانسيون  ــم، قبل از كنفرانس بازنگرى س نيل به تعريف تروريس
ــتى مربوط مى شوند را تحت مقرره اى  ــتى كه به جنايات تروريس هاى بين المللى ضد تروريس
جداگانه در اساسنامه درج نمايند. هيچ دليلى براى عدم درج معاهدات فعلى وجود ندارد. اين 
ــترجنايات، نيازى به  ــانگر توافق نظر ميان دولتها بوده و ضمن تعريف پيش ــيون ها نش كنوانس

اصالحات بيشتر وجود ندارد.
ــورهايى كه اين  ــد. كش مع الوصف، دور نماى پذيرش چنين ماده اى، مطلوب به نظر مى رس
ــرم» عمل مى كنند.  ــترداد مج ــانده اند بر مبناى «محاكمه يا اس ــدات را به تصويب رس معاه
ــنامه ُرم آنست در مواردى كه كشورها تمايل يا توان  تنها اختالف درج اين معاهدات در اساس
ــد كه به طور معمول خالء موجود  ــت ها را ندارند، ديوان وارد عمل خواهد ش محاكمه تروريس

را به سهولت پوشش خواهد داد.

د-پيشرفت هاى اخير 
ــتى ندارد. از  ــد ديوان هيچگونه صالحيت قضايى بر جنايات تروريس همانطور كه قبًال ذكر ش
ــود كه موجبات  ــوان به خطيرترين جناياتى محدود مى ش ــته، صالحيت قضايى دي اين گذش
نگرانى جامعه بين المللى را به عنوان يك واحد كل فراهم مى آورد. پس حتى اگر يك حمله 
ــود يا زمانى كه در ارتباط با يك درگيرى مسلحانه  ــرى قلمداد ش ــتى، جنايت ضد بش تروريس
انجام گيرد و به منزله جنايت جنگى تلقى شود الزاماً  بدين معنا نيست كه در حيطه اساسنامه 
ــت ديوان هيچگونه صالحيت قضايى براى  ــوان قرار مى گيرد. از طرفى الزم به يادآورى اس دي

جنايات ارتكابى پيش از الزم االجرا شدن اساسنامه ُرم در اول جوالى 2002 را نداشت. 
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ــه، تاكنون دهها مصوبه بين المللى و منطقه اى در تعيين جرايم و  ــا نكته تأمل برانگيز اينك ام
مجازات ها از سوى جامعه بين المللى تصويب شده كه متأسفانه به جهت عدم تمايل قدرتهاى 
ــب از هر حيث به  ــود يك معاهده كامل و مناس ــى در اجراى آنها، خالء وج ــزرگ بين الملل ب
سهولت آشكار است. اين عدم كارآيى به خصوص در اجراى تصميمات محاكم همچون ديوان 
ــت. از اينرو، با عنايت به تأسيس  ــابق مشهود بوده اس ــالوى س كيفرى بين المللى براى يوگس
ــكالتى، مى توان اظهار داشت كه شوراى  محكمه اى بين المللى و نيز عدم برخورد چنين مش
ــد. كه در  امنيت مى تواند ضامن اجراى كامل مقررات بين المللى بويژه تصميمات ديوان باش
اين راستا نبايد نقش دولتها را ناديده گرفت. از همين رو اساسنامه ُرم مقرراتى براى همكارى 
ــاس مواد 87 الى 102 فصل نهم، بيانگر تعهدات  ــاخته كه بر اين اس دولتها با ديوان مقرر س

دولتها در اين رابطه مى باشند(ر.ك: اردبيلى،1386: 48- 11).

نتيجه گيرى 
ــطه يك ماده در رابطه با جنايات تروريستى  ــنامه ديوان به واس ــد اصالح اساس به نظر مى رس
ــنامه ُرم از حيث جرم انگارى جنايات  ــد اساس ــت. از اينرو، مى توان مدعى ش حائز اهميت اس
ــت. بايد به خاطر داشته باشيم كه تروريسم يك  ــتى داراى نقايص و كاستى هايى اس تروريس
ــه شايستگى محاكمه جداگانه اى را دارد. از اين حيث، ديوان  مقوله جداگانه بوده و فى النفس
ــرى يا جنايت جنگى متهم  ــت ها را به جنايات فعلى همچون جنايت بر ضدبش نبايد تروريس
ــتانه باالى جنايات ضدبشرى  ــد، كليه اعمال تروريستى از آس ــتر مطرح ش كند. همانطور پيش
ــتند. در نتيجه تروريست هاى خاصى مى توانند با وجود هولناك و خطير بودن  برخوردار نيس

رفتارشان كه مورد اهتمام جامعه جهانى بوده، از دايره صالحيت قضايى ديوان بگريزند .
عالوه بر اين، هر جنايت تروريستى، چه هواپيما ربايى چه بمب گذارى ، بدون توجه به تعداد 
ــود كه تأمين مالى اعمال  ــت. البته اظهار مى ش ــمئزكننده و نفرت انگيز اس قربانيان آن، مش
تروريستى و دادن پناهگاهى امن به تروريست ها نيز به همان ميزان نفرت انگيز است. حمالت 
تروريستى بدون حمايت مالى كافى از همان آغاز قابل اجرا نخواهد بود. زيرا كليه اين فعاليت 
ــوند. با اين اوصاف، تفكيك محاكمه  ــيار نزديكى با هم داشته كه بايد شناخته ش ها رابطه بس
ــت ها به جنايات موجود، براى ديوان زيانبار خواهد  ــتى و متهم كردن تروريس اعمال تروريس
ــتى را  ــنامه ديوان را اصالح كرد تا يك ماده مرتبط با جنايات تروريس بود. بنابراين بايد اساس

در بر گيرد.
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ــش خالء موجود مى باشد و  ــت كه قادر به پوش در حال حاضر ديوان تنها نهاد بين المللى اس
ــت از عدالت و حتى ممانعت از  ــم از طريق صيان ــه منزله ابزارى مطلوب در مبارزه با تروريس ب
ــد(Sailer,1999: 319 ). جامعه بين المللى پيام  ــتى آينده مى باش ارتكاب جنايات تروريس
ــيار واضحى را براى گروههاى تروريستى سراسر دنيا ارسال مى كند، مبنى بر اينكه اعمال  بس
آنها از نظر جهانى منع شده و منجر به محاكمه در سطح بين المللى، توسط يك ديوان خواهد 
ــد كه تنها پرخطرترين جنايات مورد اهتمام جامعه بين المللى را مورد محاكمه قرار خواهد  ش
ــانده و هنوز از حمايت  ــى موفقيت آميز خود را به اثبات نرس ــوان هنوز كارآي ــع دي داد. در واق
بسيار ضرورى كشورها برخوردار نيست. اما به هر حال اساسنامه ُرم در عرصه عمل وارد شده 
ــد نمود و هيچ راه  ــتاى نيل به اهداف آغاز خواه ــا زود فعاليت خود را در راس ــوان دير ي و دي

برگشتى وجود ندارد.
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