
 

 

 بشر حقوق در صلح جایگاه و فلسفه

  عباسیان پیمان

  اسماعیلی سمانه

 

 چکیده

بشر  حقوق با مستقیمی ارتباط جهان، در صلح برقراری و است بشری آرمان ترینقدیمی از صلح،

 صلح، که است این آن، رایج تعاریف از یکی. است آمده عمل به مختلفی تعاریف صلح، از. دارد

 و تروسیع دید با امروزه امّا. است صلح نباشد، جنگ که زمانی یعنی جنگ است؛ فقدان با معادل

 نیست؛ جنگ فقدان معنای به صلح، کهاست این آن و شودمی نگریسته موضوع، به تریجانبههمه

 اقتصادی، امنیّت جمله از مختلف موارد شامل که گیردبر می در را تریدهگستر مفهوم صلح، بلکه

 یک صلح، بنابراین: شودمی نظامی و سیاسی امنیّت و اجتماعی امنیّت محیطی، زیست امنیّت

 بشر، حقوق آمده، عمل به متّحد ملل منشور از اخیراً که تفسیرهای در که دارد بُعدی چند مفهوم

 شأن، به احترام بشر، حقوق ارتقاء متّحد، ملل منشور اصول و مقدّمه در. است ویژه جایگاهی دارای

 حقوق نقض امروزه بنابراین. است شده ذکر ها،دولت همه اصلی رسالت جزء انسانی وکرامت منزلت

 .شود تلقی صلح، و امنیّت برای تهدیدی تواندمی جایی هر در بشر

 .المللیبین حقوق شر،ب حقوق صلح، حقوق، فلسفۀ: واژگان کلیدی
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 مقدّمه

 هاینسل به مستمر آموزش. دارد همراه به را بشر آید؛ پیشرفتمی دست به صلح، پرتو در که آرامشی

 هایاندیشه و عقاید به رجوع. کندمی آسان را صلح فلسفۀ تدریج، فهم به که است عاملی متمادی،

 فالسفۀ آمدن پدید باعث است؛ تربیت و تعلیم زا برخورداری مستلزم که کانت مانند فیلسوفی ارزشمند

 بشر، نیاز ترینقدیمی مایه، عنصرِگران آن ماحصل که است شده شوپنهاور و هگل فیخته، مانند دیگری

 مقرّر گردید، انحصاری صالحیت عنوان به که اختیاراتی و هاحکومت تشکیل با. است صلح یعنی

 مشاهده  تاریخ، طول در ایفزاینده طور به مردمی تمبارزا از ناشی هاملّت نقش تقویت ضرورت

 که نمود وادار را دانانحقوق شد،می اعمال گیتی، سرتاسر در که هاییحکومت به توجّه با. شودمی

. است آن دستاوردهای از یکی ملّیت، اصل کنند؛ اقدام حکومت، گیریشکل مبانی خصوص در

 قدیمی مفهوم. شد موجب را حاکمیّت مفهوم تتحوّال زمینۀ بشر، حقوق نقض هولناک موارد

 به هاآن مجموع که بشر حقوق مهمِّ هایکنوانسیون تدوین. است شده دگرگون امروز حاکمیّت،

 دهۀ چند خالل در. است جاگذاشته به رابطه، این در عمیقی اثر یافته؛ شهرت بشر، حقوق منشور

 این تعریف برای. دارند بنیادی جنبۀ که داده رخ ها،دولت بین روابط در بزرگی تحوّالت گذشته،

 دارد؛ مصداق برآن، نیز«  همبستگی»  واژۀ که حالی در. نیست کافی نام، یک تنها دگرگونی؛

 معاهدات انعقاد با زمان هم دولت، ملّت نظام عطفِ نقطۀ. است مناسب نیز« المللی بین جامعه»

 کرانبی قدرت از ناشی و داشت انحصاری جنبۀ حاکمیت، دوره، این در. اروپاست در وستفالیا صلح

 به البته و کردندمی اعمال خود، میل به را حاکمیّت پادشاهان، عمالً. بود گذشته میراث که بود دولت

 بدون هاملّت شاهان، فرمان به مشروع، جنگ بودن قانونی با بنابراین. کردمی پیدا مشروعیت ملّت، نام

 آن از بود اگرفتحی. پرداختندمی ستیز به یکدیگر با باشد؛ داشته وجود شان،برای منفعتی و دلیل که این

 بود هاییملّت همان متوجّه آن، بالیای و مصیبت شد، می عارض شکستی اگر و شدمی نامیده شاهان،

 فرا را هاسرزمین که این بر عالوه استعماری، هایرقابت. نداشتند مستقیمی خصومتِ هیچ یکدیگر با که

 ترین قوی و مستعمرات بیشترین مالکیّت، به توجّه با انگلستان. بود یافته تسرّی نیز دریاها به بود، فتهگر

 1کرد.می اعمال دریایی، سلطه نظریۀ با را دریاها مالکیت ادّعای دریایی، نیروی
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 دنها در: نویسدمی لویاتان در او کند؛می مطرح منازعه، و کشمکش برای اساسی علّت سه هابز

 این. افتخار و عزّت طلب سوّم ترس، دوّم رقابت، نخست شود؛می جنگ، به منجر دلیل سه آدمی،

 باید باشد، امیدوار صلح به یافتن دست به که بدان جا آن تا هرکسی که بود مستولی اذهان، بر تفکّر

  الزم امکانات و وسایل همۀ از تواند می گاهآن یابد دست صلح، به نتواند وقتی ولی. بکوشد آن برای

 که شد آگاه مهم، این به بشریّت جهانی، جنگ دو سرگذاشتن پشت با. ببرد بهره جنگ، برای

 ایجاد با پس 1شود. می منتهی صلح، به باالخره بزرگ، هم هرقدر هرجنگی و نیست کارساز جنگ،

 دهه چند در کردن،المللیبین گسترش تفکّر. شد ترپررنگ دیپلماسی نقش متفاوت، هایمکانیزم

 این. پدیدآورد را المللیبین ارتباطات با هایگروه و ایحرفه انجمن 377 بر بالغ بیستم، قرن اوّلیه

 بین یا بشر حقوق کردن نهادینه به منجر روند این. شودمی 97777 بر بالغ بیستم، قرن اواسط در رقم

 این. سازدمی مربوط یکدیگر به طوردائم به را هادولت المللی، بین هایسازمان ایجاد. است شده الملل،

 با همراه مشترک نظریات توسعۀ. دارد همراه به را الملل بین حقوق توسعۀ خود خودبه نیز ارتباط

 مفهوم در تغییراتی همه، از تر مهم باالخره و آورد می پدید را«  جمعی امنیّت»  متقابل، روابط

 تجربه هگل، تفکّر این زیرا. است داشته دنبال به را وریباقابل غیر نتایج که آمده وجود به حاکمیّت

 برسند، توافق به نتوانند هادولت جزئی های اراده وقتی»  که ندارد دیگرطرفداری و آزموده را خود

 .«دهد فیصله را شان منازعات تواندمی جنگ فقط

 داده بشری جامعه مشترکات به که اهمیّتی و المللیبین جدید تشکیالت و هادولت گیریموضع

 متحوّل انسانی جوامع نفع به را آن و تأثیرگذاشته ملّی حاکمیت بر که هستند عواملی همه شود،می

 و شده پدیدار هادولت انحصاری صالحیّت بر سرد جنگ پایان از پس که جدیدی نگرش. استساخته 

 تأکید با هستند. هاآن از بعیّتت به مکلّف المللی،بین جامعه و هادولت تمامی که قواعد آمره، ایجاد

 از بشردوستانه مداخالت برجواز امنیّت شورای مصوّبات و طرف یک از زور به توسّل ممنوعیّت براصل

 باالخصّ متّحد، ملل منشور در مندرج متعالی اهداف به نیل برای مفیدی هایگام همگی دیگر، طرف

 را خودسرانه اعمال امکان گذاشته، اکمیّتبرح که آثاری و بشر حقوق تدریجی گسترش. هستند صلح

 جهانی، جامعه که اهدافی با است؛ جهانی صلح بشر، حقوق رعایت محصول امروزه .است نموده سلب
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 المللیبین حقوقی نهادهای بر عمومی دانش هاست،آن دنبال به سوّم هزاره آغاز در هادولت سران اقرار به

 نهادهای تأسیس. است کرده گذشته از مندترقانون را جهانی معهجا المللی، بین قضائی مراجع ایجاد و

 1هستند. جهانی صلح نویدبخشِ عواملِ ترین مهم از یکی بشر، حقوق حافظ المللیبین

 صلح معنایِ مفهومِ بررسی -5

 مقابل آمیز،مسالمت همزیستی دوستی، آشتی، معانی به فارسی و عمومی هایدانشنامه در صلح

 سازش، متنازعین، میان تراضی سِلم، آشتی، معادل را آن دهخدا و. است آمده...  و کینه و جنگ

  .است دانسته 3... دوستی و آشتی کردن، آشتی با برابر را آن معیّن و 2جنگ و حرب مقابل هُدنَه،

 کردن نیکی و ساختن نیکو آمیز،مسالمت همزیستی سلم، معانی به عربی هایفرهنگ در صلح واژۀ

 بین االتّفاق)  مردم میان اتّفاق نیز و 5شدن خوب و شایسته و 4... و همزیستی و(  الیها احسنت) 

 و وفاقت به رسیدن و 7چیزی در فساد نبود و استقامت معنای به یا 6... و(  هدنه)  آرامش ،( الناس

 .است آمده 8دشمنی و خصومت پایان

 :دانست زیر موارد شامل را واژه فرهنگ این معانی توانمی لغوی، بررسی یک در بنابراین

 آرامش و امنیّت سالمتی، سلم، .2

 اتّفاق و اتّحاد .9

 چیزی و امری ساختن ممکن .3

 زیستن امنیّت در هم با و آمیزمسالمت همزیستی .4

 .نا امنی و جنگ فقدان حالت یا فتنه و حرب و جنگ ضدِّ .7

                                                
 2386 اده،ز حکاک - 1

 صلح: 2389 دهخدا، - 2

  صلح: 2367 معین، - 3

  9/725: ه 2424 منظور، ابن - 4

 4/249: 2352 قرشی، - 5

 89-28/28: ه 2424 زیبدی، - 6

 9/2767: 2669 تهانوی، - 7

  2/939: ه2472 موسی، - 8
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 و جنگ نبود یا 1جنگ فقدان یعنی اشلیحدّاق و رایج معنای به صلح، کلّی، و عام اصطالح در

 معنایی واژه، دارای فرهنگ این امروزه امّا. است المللی بین سطح در آشکار و عریان خشونت

 شرایطی مثبت، معنای دارای صلح اصطالحی، لحاظ به. باشدمی جنگ فقدان از فراگیر و ترگسترده

 2است. امن جانبۀ همه شرایط وجود کل رد و ستّیز و کشمکش تشویش، از خالی و دغدغهبی آرام،

:  نویسدمی عمید. است تهدید و جنگ فقدان و امنیّت و آرامش وجود معنای به غالباً صلح، سیاست، در

 است عبارت صلح همچنین، 3است قرارداد عقد با جنگ از کشیدن دست سیاست، اصطالح در صلح

 فقدان نیز و جنگ فقدان دیگر، کشورهای اب عادّی روابط و کشور یک در داخلی آرامش حالت»  از

 رعایت الملل، بین روابط در آمیزمسالمت همزیستی صلح،: اصلی عناصر مبنا، این بر 4... « تهدید نظام

 این در .باشدسایرکشورها می داخلی امور در مداخله عدم سیاسی، حقوق برابری حاکمیّت، حقِّ اصول

 یک به و پنهان و آشکار خشونت تزآنتی بلکه نیست؛(  گجن نبود)  جنگ مقابل نقطه صلح، معنا

 .دارد عام و انسانی مفهومی صلح، تعریف، این در مرگ؛ نبود بر ناظر کارکردی، تعبیر

 :است مطرح صلح، از تعبیر سه سیاسی، قاموس در کلّی، طور به

 این در. ستا حداقلی و سلبی تعریف که جنگ نبود معنای به صلح یا جنگ، مقابل در صلح  .2

 دیگر بیان به. کند کمک منازعات، حلِّ به تواندمی است که سازنده ابزاری و مکانیسم صلح، تعریف،

 برقراری به یابیدست طریق از تنها طرفین حقوق گرفتن نظر در با سازنده گفتگوی و دیپلماسی

 است. جهانی امنیّت و ثبات و صلح

 بالفعل و بالقوّه تهدید مسأله آن در که است حالتی»  یا آرامش و امنیّت وجود  معنای به صلح،  .9

 .است حداکثری و مثبت صلح، از تعریف این« ندارد وجود نیز

 واسطی حدِّ صلح، از معنا این که امنیّت، به رسیدن برای خشونت و زور نفی معنای به صلح  .3

 .است قبلی معنای دو میان

                                                
 486: ه 2495 اصفهانی، راغب - 1

  239: 2369 جمشیدی، - 2

 صلح: 2354 عمید، - 3

 269: 2393بخشی، آقا - 4
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 یا تقابل نه و تفاهم و تعامل وجود معنای به و دارد فراگیرتر مفهومی صلح، فلسفی، اصطالح در

  .است آمده 1( غرایز آشتی)  درونی و بیرونی تعادل نیز و اختالف

 صلح تعریف -7

 متضمِّن چنینهم ولی. دارد اشاره مخاصمه یا خشونت تجاوز، فقدان به عموماً که است ایواژه صلح،

 یافته، بهبود جدیداً المللیبین یا فردی بین روابط سالمتی، بردارنده در که است تریوسیع مفهوم

 روابط در انصاف و برابری شناختن رسمیّت به اقتصادی، یا اجتماعی رفاه موضوعات در امنیّت

 بیان به. باشدمی تعارض یا جنگ فاقد وضعیت یک صلح، زمان. است جهانی موضوعات در و سیاسی

 ناامنی، روی هر به امّا. گرددمی روشن دادنش، دست از یا فقدان زمان در صلح ماهیِّت درکِ دیگر،

 همه افراطی، گراییملّی و مذهبی سیاسی، بنیادگرایی اقتصادی، عدالتیبی اجتماعی، عدالتیبی

 .شوند صلح نقض به منجر نوعی به توانندمی

 برای فاوتیمت هایواژه مختلف ادیان در همچنین و مختلف ملل هایفرهنگ و ادبیّات در که آن با

 درک که است آن گرنشان شفاهی، و کتبی متونِ این غایت و محتوا به نگاه امّا رفته کاربه صلح،

 .است بوده متفاوتی هایزبان با چه باشد؛ اگرواحد می صلح، موضوع از همگان

 و اندداده قرار توجّه مورد را صلح از نوینی مفهوم عینی، صلح بر عالوه و اندرفته ترپیش برخی حتّی

 از دوربه یعنی باشد؛ صلح در ذهنی و روحی نظر از فرد که وضعیتی معنی به است؛ ذهنی صلح آن

 2است. خوشی و سعادت متضمِّن کلّی، طور به همچنین ذهنی صلح. نگرانی و استرس هرگونه

 المللی بین اسناد در صلح -3

 متّحد ملل منشور در صلح  .5 -3

 به مورد از چهار مادّۀ یک، در. دارد ملل سازمان اهداف به اختصاص متّحد، ملل منشور 2 ماده

 .است شده یاد ملل، سازمان اهداف عنوان

                                                
 27-24: 2364 ای، خامنه - 1

 2367 حبیبی، فقیه - 2



 فلسفه و جایگاه صلح در حقوق بشر

 
75 

 المللیبین امنیّت و صلح حفظ( 2

 هاملّت سرنوشت تعیین حقِّ و مدل خودمختاری براساس ملل میان دوستانه روابط ( توسعۀ9

 ... و بشردوستانه اجتماعی، اقتصادی، یهازمینه کلّیه در المللیبین همکاری ( تحکیم3

 .متّحد ملل هایفعالیّت ساختن هماهنگ برای مرکزی بودن (4

 حفظ ملل سازمان غاییِ هدفِ دیگر، عبارت به و ترینمهم اهداف، این میان در رسدمی نظر به امّا

 اوّل، هدف به رسیدن یبرا صعود هایپلّه عنوان به اهداف، سایر و باشدمی المللیبین امنیّت و صلح

 کلیدی صلح، که شودمی مالحظه متّحد، ملل منشور به اجمالی نگاهی با. شوندمی گرفته نظر در

 حفظ متّحد، ملل سازمان اوّلیه هدف طبق مباحث مطروحه، که آنجا باشد تامی منشور واژۀ ترین

 منظور به متّحد ملل مردم با » خوانیممی منشور، مقدّمه در. است بوده المللیبین امنیّتِ و صلح

 المللی، بین امنیّت و صلح حفظ برای راسخ عزمی با و جهانی بار خون جنگ دو از جلوگیری

 است؟ معنایی چه متضمّن منشور، واژۀ ترینکلیدی این امّا...« ایمآمده گردهم

 نوعی به تدالل است؛ بوده ملل سازمان مؤسّسین نظر صلح، مورد از که مفهومی اوّلین شک، بی

 در بشر حقوق که صلحی تمام آیا«  تعارض و جنگ فقدان»  دارد؛ یعنی انفعالی صلح یا منفی صلح

 از جلوگیری منظور به عدالت نوعی یعنی«  مثبت صلح»  کهاین یا خیر، یا است همین است آن پی

  1ست.ا بوده توجّه مورد نیز، شود منتهی نظامی، هایدرگیری به سیاسی هایتنش کهاین

 بشر حقوق در اسناد صلح،  .3-7

 صلح، اشاره نوعی به مفهوم به هاآن همۀ که است آن گرنشان بشر، حقوق اسناد به اجمالی نگاهی

 حیثیّت شناسایی که جاآن از: » داردمی اشاره بشر، حقوق جهانی اعالمیۀ که طوری به اندداشته

 صلح و عدالت آزادی، اساس آنان، ناپذیر انتقال و یکسان حقوق و بشری خانوادۀ اعضای کلّیه ذاتی

 .«دهندمی تشکیل جهان در را

 منشور در اصول اعالم گردیده به توجّه با: » داردمی بیان نیز سیاسی و مدنی حقوق میثاقِ مقدّمه

 بشری، خانواده اعضای کلّیه کنترل غیرقابل و یکسان حقوق و ذاتی حیثیّت متّحد، شناسایی ملل

 صلح مفهوم به نوعی به نیز بشری حقوق اسناد سایر«  است جهان در صلح و عدالت زادی،آ مبنای
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 در جایگاهی چه صلح، که است آن باشد؛می مهم که چهآن امّا اندداشته اشاره صلح، بر مردم حقِّ و

 1هاست.آن ابتدای یا است، بشری حقوق اسناد غایت صلح، آیا دارد، بشری حقوق اسناد

 بشر حقوق و صلح . 3-3

 حقوق و بشری خانواده اعضای کلّیه ذاتی حیثیّت شناسایی»  اشاره دارد بشر حقوق جهانی اعالمیه

 ماده، این«  دهندمی تشکیل جهان در را صلح و عدالت آزادی، اساس آنان، ناپذیرانتقال و یکسان

 به اعالمیّه، نظر از هاآن یافتن عینیّت و شناسایی و بشر حقوق مصادیق تحقّق که است آن گرنشان

 مصادیق سایر قبالً کهآن مگر شد نخواهد محقّق صلح و. است صلح تحقّق هایشرط پیش معنای

 آن، به این از پیش که نیز سیاسی و مدنی حقوق میثاق مقدّمه. باشند یافته عینیّت بشر حقوق

 و یکسان حقوق و ذاتی حیثیّت شناسایی و باشدمی دست این از مفهومی متضمّن شد، اشاره

 .داندمی جهان در صلح و عدالت آزادی، مبنای را بشری خانواده اعضای کلّیه انتقال غیرقابل

 شد نخواهد میسّر صلح، به یابیدست که است موضوع همین مبیّن بشری حقوق اسناد سایر مطالعۀ

 بحث در که گونههمان دیگر عبارت به. باشند شده محقّق آن، هایزمینه پیش قبالً کهآن مگر

 صلح از توانمی زمانی و باشدمی بشر حقوق غایی هدف صلح، شد، اشاره آن به متّحد ملل منشور

 بشر حقوق تدوین زمان از. باشند رفته بین از قبالً صلح، نقض بروز هایزمینه کلّیه که گفت سخن

. است گرفته بشر، صورت حقوق خصوص در مختلفی هایبندی اولویّت و هابندیتقسیم امروز، به تا

 بندی،نسل این شاهد. است مختلف هاینسل به حقوق، بندیتقسیم ها،آن ترینمهم از یکی امّا

 به که بشری حقوق معاهده اوّلین کهآن جمله از است بشری حقوق مختلفِ اسناد تصویبِ تاریخ

 و اجتماعی دیاقتصا حقوق آن بعد و باشدمی سیاسی و مدنی حقوق میثاق رسد،می تصویب

 زیست محیط بر بشر حق جمله از دیگر بشری حقوق اسناد تصویب شاهد مرور به بعد و فرهنگی

 جابدان تا هابندیاوّلویت این. باشیممی...  و بشریّت مشترک میراث بر حق توسعه، بر حق سالم،

 و. باشیممی نرم حقوق و سخت حقوق به حقوق بندیتقسیم شاهد دیگر جایی در که رودمی پیش

 یا به عینیّت بوده و تئوریک صورت که به چهآن تحقّق از قبل گیرد؛می قرار نرم، حقوق جزء صلح،

  2اند.به رسمیّت شناخته شده و شناسایی بشر، حقوق مصادیق سایر یافته است؛
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 صلح هایزمینه پیش -4

 منع فقط صلح. است حسال خلع ماوراء، باشد؛می جنگ محض ممنوعیّت ماوراء، صلح بر بشر حق

 یا توسعه به حق تحقّق اجتماعی، عدالت شرایط ارتقاء متضمّن همچنین صلح،. نیست زور کاربرد

 .باشدمی سالم زیست محیط و سالم آب جمله از زندگی هایضرورت به یابیدست

 که رسدیم نظر به جهت این از. باشدمی هویّت و فرهنگ از کامل مندی بهره شرط صلح، دیگر سوی از

 صلح بر حق تحقّق شاهد تواننمی که معنا بدین. باشندمی سکّه یک روی دو بشری، کرامت و صلح

 یک خود بشری، کرامت شناسایی و باشند شده شناخته رسمیّت به بشری کرامت قبالً آنکه مگر بود

 اکثریّت ع،قاط ضرث به بشری، حقوق مصادیق کلّیه نگوییم اگر خود دل در که است گسترده مفهوم

 .دهدمی جای هم را بشری حقوق مصادیق

 حقوق یعنی بشر حقوق اوّل اصطالح به نسل اروپا، جمله از جهان جغرافیایی مناطق برخی در

 ترجیح فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی حقوق یعنی حقوق، دوّم اصطالح به نسل به سیاسی مدنی،

 ترمهم  صلح، بر حقِّ و پاک زیست محیط بر قِّح توسعه، بر حقِّ یعنی حقوق، سوّم نسل از و دارند

 بر بشر حقِّ آیا که شودمی اظهار حتّی که رودمی پیش جابدان تا موضوع این. شوندمی شمرده

. باشدمی آبی چشم هایآلیست ایده اختراع یک فقط موضوع این کهاین یا. خیر یا دارد وجود صلح،

 قبالً که گونههمان متّحد ملل منشور مادّۀ یک و مقدّمه زیرانیست؛  جدید مطمئناً صلح، بر بشر حقِّ

 1دهد. می قرار هدف، ترینمقدّس عنوان به و متّحد ملل سازمان هایفعالیت قلب در را صلح شد؛ اشاره

 بشر حقوق آغاز در صلح -1

 باشدنمی رپذیامکان بشری، حقوق مصادیق سایر به یابیدست که نمود استدالل توانمی دیگر، سوی از

 و آمیز صلح محیط یک جز نیست چیزی بستر، این و کرده باشد را فراهم آن بشر قبالً کهآن مگر

 این، و عام معنای در نگرانی و استرس هرگونه و خاص معنای در مخاصمه و تنش هرگونه از عاری

 منظور را صلح و دهدمی قرار متّحد، ملل سازمان ّهایفعالیت قلب در را صلح که است چیزی همان

 کلّیه تولّد نباید که رسد می نظر به. داندمی منشور مقدّمه در متّحد ملل مردم آمدن گرد دلیل و
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 حیات شک، بدون امّا باشد؛ پذیرامکان باشد آمیز صلح چندان که محیطی در بشری حقوق مصادیق

 هایروش به بتوان یدشا دیگر عبارت به. است نیازمند آمیز،صلح فضای به هاآن حیات ادامۀ و

 تصنّعی حیات ادامۀ و حیات مطمئناً امّا. بود بشر حقوق مصادیق پیدایش شاهد ساختگی، و تصنعی

 حتّی. باشدمی آن، اعمِّ معنای به صلح محیط نیازمند حقوق، این واقعی ابقاء و پذیر استامکان

 اصالح بشر، باید حقوق غلط تبمرا سلسله این اندنموده اظهار که اندرفته پیش بدانجا تا برخی

 اجازه ما به که سازندمی«  توانا»  را حقوق واقعاً که هستند حقوق سوّم اصطالح به نسل زیرا شود؛

 صاحب این. شویم مندبهره...  و فرهنگی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، مدنی، حقوق از تا دهندمی

 :کنیم تقسیم دسته سه به را حقوق توانیممی ما عوض در که معتقدند نظران،

 صلح قبیل از توانمندساز، حقوق .2

 برابری مثل حقوق .9

« که» ما کهاین بر شودمی داللت که حقّی فرهنگ، و شأن و کرامت بر حقِّ قبیل از نهایی حقوق .3

 1هستیم.

 بشر حقوق در صلح تحقّق

 بستر قبالً که گفت سخن بشر، حقوق تحقّق از توانمی زمانی زیرا است؛ بشری حقوق آغاز، در صلح

 که است میسّر هنگامی برادری، حقوق و برابری حقوق ها،آزادی حقوق تحقّق باشد، شده آن، فراهم

 .صلح یعنی هااین همۀ و همه و باشد خشونت و عدالتیبی استبداد، فقر، تنش، خشونت، از عاری جهان،

 از یک هیچ هنوز که حالی در گفت سخن صلح، بر حق تحقّق از توانمی چگونه دیگر سوی از

 افراد، اوّلیّۀ هایآزادی و حقوق که زمانی شک، بدون اند؛نشده محقّق بشری، هایآزادی و حقوق

 محقّق افراد، و...ِ بیان آزادی عقیده، آزادی انتخاب، حقِّ کار، حقِّ امنیّت، حقِّ حیات، حقِّ همچون

 و تصنّعی و گذرا صلحی اساساً آمده، وجود به هم اگر است و نیامده وجود صلحی، به اصوالً نشود؛

 راستین و واقعی معنای به حقوق این که آمد خواهد پدید زمانی پایدار، صلحِ و است فریبانه عوام

 حفظ را ملل سازمان هدف اوّلین متّحد، ملل منشور که نیست جهتباشندو بی شده محقّق خود،
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 بدان نیل جهت الزم هایپلّه به خود، سوّم و دوّم بندهای در امّا داند،می المللیبین امنیّت و صلح

 سرنوشت تعیین جهت ملل، مختاری خود به احترام و ملل میان دوستانه روابط توسعۀ یعنی مقصد؛

 .دارد ها، اشارهملّت

 پیش و ابزار چنین هم است، بشری حقوق سایر تحقّق مقدّمۀ و بسترساز خود که حال عین در صلح

 اقدامات عرصه در را ملل سازمان دست که ها استهمین و طلبدمی خود، تحقّق برای را اییهزمینه

 باید صلح، بر حق تحقّق برای که چرا. است نموده باز المللی،بین امنیّت و صلح حفظ برای الزم

 یسو از. شود مقابله آن، ظهورِ برای الزم شرایط نقض موارد با و شود فراهم آن، هایزمینه پیش

 و شود فراهم آن، هایشرط پیش تحقّق برای الزم بستر باید صلح، نقض از جلوگیری برای دیگر

 حفظ اوّلیه مسئول عنوان به را امنیّت شورای باالخّص و ملل سازمان عملکرد که امری است این،

 گاه و وتمتفا گوناگون، مقاطع و هاعرصه در را ملل سازمان اجرایی رکن و المللیبین امنیّت و صلح

 1است. نموده متحوّل

 بدین و: داردمی اظهار -ملل سازمان وقت دبیرکلِّ -عنانکوفی که گونههمان رسدمی نظر به روی هر به

 کجای هر در که« هستیم تروریسم شاهد دارد، وجود فقر که محیطی در» است داده نشان تجربه ترتیب

 .بود خواهیم صلح، نقض شاهد بعد فاز در ،هستیم بشر حقوق اوّلیه مصادیق نقض شاهد که جهان

 فردی حقِّ مقابل در جمعی حقِّ صلح، -9

 صلح در زندگی برای ذاتی حقِّ جنس، یا زبان اعتقاد، نژاد، از نظر صرف بشری، فرد هر و ملتّی هر

 شرط و است بشر افراد کلّیه مشترک منفعت بشری، حقوق سایر اضافه به حق، این به احترام. دارد

 .باشدمی هازمینه و سطوح کلّیه در بزرگ و کوچک از اعم ملل همه ارتقاء نفکالی

 هدف: داردمی بیان که وقتی کندمی مرتبط را بشر حقوق و صلح 2 ماده در یونسکو نامهاساس

 به فرهنگ و دانش آموزش، طریق از ملل میان ارتقاء وسیله به امنیّت و صلح برای مشارکت سازمان

 هایآزادی و بشر حقوق تحقّق و قانون حاکمیت ۀواسط به عدالت به بیشتر جهانی احترام منظور

 .باشدمی اساسی
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 بشر، حقوق کمیسیون وسیلۀ به بشری، حق یک عنوان به صلح در زندگی حقِّ ،2656 سال در

  .شد شناسایی

 بر بشر قِّح اجرای در یونسکو خاصِّ نقش بر( 2658)  صلح در زندگی برای جوامع تدارک اعالمیۀ

 کلّیه از ،9 بند سوّم قسمت در و دهدمی قرار شناسایی مورد را آمیز صلح محیطی در زندگی و صلح

 المللیبین هایسازمان سایر عالوه به یونسکو تخصّصی هاینمایندگی و ملل سازمان ها،حکومت

 .کندمی رخواستد را حق این تحقّق برای متمرکز عملکرد غیرحکومتی، و حکومتی از اعم مربوطه

 و یونسکو نامهاساس متّحد، ملل منشور به اشاره آن، مقدّمه و صلح بر بشر حقوق در اسلو اعالمیه

 یک«  است بشریّت مشترک منفعت یک صلح،»  که داردمی اعالم و دارد بشر حقوق جهانی اعالمیۀ

 1دارند. را آن آرزوی ن،جها جوانان باالخصّ مردم، همۀ و افراد کلّیه که است جهانی اساسی ارزش

 و«  است وظیفه چنینهم بلکه نیست؛ بشری حقِّ فقط صلح،: »  افزایدمی ادامه در اعالمیه این

 موانعی کشورها فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، مشکالت که جاییآن از بنابراین» دهدمی توضیح

 برداشته موانع این رفع تجه مقتضی هایگام کلّیه باید هستند، صلح اعادۀ یا حفظ تحقّق برای

 حقوق و جمعی حقوق به بشر حقوق بندی تقسیم در صلح، که است مشخص اوصاف این با. «شوند

 کندمی حمایت فرد یک از فردی حقوق که حالی در ؛گیردمی قرار جمعی حقوق رسته در فردی،

 و مردم از روهیگ از که است جمعی حقِّ یک صلح، بر بشر حقِّ ،(سیاسی و مدنی حقوق همانند)

 حال در مدام مفهوم یک بشر، حقوق که جاآن از ترتیب این به. کندمی حمایت آنان، از جمعی

 این در نسل، اوّلین عنوان به سیاسی و مدنی حقوق که معتقدند هاحقوقدان برخی است؛ توسعه

 شوندو می طرحم دوّم نسل عنوان به فرهنگی و اجتماعی اقتصادی حقوق سپس و دارند قرار توسعه،

-زیست توسعۀ محیط حقِّ و اندآمده میدان به«  همبستگی حقوق»  کلّی مشخّصه با سوّم نسل اکنون

 .دهندمی قرار سوّم، نسل در را صلح بر حق و ارتباطات بر حق -بشریّت مشترک میراث

 که عتقدندم دانانحقوق برخی کهاین جمله از دارد وجود خصوص، این در نیز مخالفی نظرات البته

 ابراز دلیل دو خود، نظر این برای شوندو شناخته بشر، حقوق عنوان به نباید همبستگی حقوق اصوالً

 جمعی همبستگی، حقوق که حالی در شوند؛ می اعمال افراد، بر بشر حقوق کهآن اوّل دارند؛ می
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 حقوق مورد رد این که حالی در شوند؛ می تضمین قانون وسیلۀ به بشر حقوق دوّم و باشند می

 با چه تطابقی چندان الذّکر، فوق استدالهای رسدمی نظر به روی، هر به. کندنمی صدق جدید

 عملکرد عرصۀ در بشر حقوق جایگاه و مصادیق با چه و تئوریک لحاظ به بشر حقوق بنیادین مفهوم

 و گیریشکل حال در حقوق یک عنوان به حاضر حال در همبستگی، حقوق و ندارند المللی، بین

 از یکی عنوان به صلح، و نموده باز را خود جای عمل، در چه و تئوری در چه جمعی، چنینهم

 1شود.می مطرح آن، بنیادین و اساسی مصادیق

 صلح تحقّق در المللیبین تعهّدات -7

 صلح تحقّق در هادولت تعهّدات .7-5

 و توسعه مادّی، رفاه برای اوّلیه المللیبین شرطپیش جنگ، بدون زندگی کهاین به اعتقاد با

 با. باشدمی ملل، سازمان منشور در مصرّحه هایآزادی و حقوق کامل اجرای و کشورها پیشرفت

 حفظ برای اوّلیه شرط پیش زمین، کرۀ در پایدار صلح ایجاد ای،هسته عصر در کهاین از آگاهی

 و دارند صلح بر مقدّس حقِّ یک مینز کرۀ مردم که رسد می نظر باشد؛ بهمی بشر بقاءِ و تمدّن

 که جاآن از. دهدمی تشکیل را دولتی هر اساسی تعهّد آن، اجرای ارتقاءِ و صلح بر مردم حقِّ حفظ

 حقوق مصادیق تحقّق دیگر سویی از و است بشری حقوق مصادیق سایر تحقّق زمینۀپیش صلح،

 هایسیاست رسدمی نظر است؛ به مخاصمه و استرس تنش، از عاری و آرام محیطی مستلزم بشر،

 خصوص به باشیم، صلح به تهدیدی هرگونه ازالۀ شاهد که شود هدایت ایگونه به باید هادولت

 المللیبین اختالفات فصل و حلُّ و المللبین روابط در زور کاربرد هرگونه ممنوعیّت ای،هسته جنگ

 2متّحد. ملل منشور براساس آمیزمسالمت وسایل به
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 صلح تحقّق در متّحد ملل سازمان تعهّدات .7-7 

 و صلح حفظ اوّلیّۀ مسئولیّت ملل، سازمان اجرایی رکن عنوان به متّحد، ملل سازمان امنیّت شورای

 از شورا مسئولیّت، این اجرای در. دارد عهده بر منشور، 94 مادۀ موجب به را المللیبین امنیّت

 در و المللیبین اختالفات حلِّ آمیزمسالمت هایروش به توسّل یعنی هفتم و ششم فصل اختیارات

  .باشدمی برخوردار هفتم، فصل قهری اقدامات از استفاده بعدی فاز

 گانۀسه مصادیق از یکی باید نماید، استفاده هفتم، فصل قهری اقدامات از بتواند شورا که آن برای امّا

 این همۀ امّا. تجاوز و صلح نقض صلح، به هدیدت یعنی باشد؛ شده محقّق منشور، 36 مادّۀ در مندرج

. صلح مقدّس کلمه جز نیست چیزی آن و گردندمی بر کلیدی، مفهوم یک به اقدامات و اختیارات

 را امنیّت شورای که است چیزی همان این، و است نشده تعریف منشور جای هیچ در که صلحی امّا

  1سازد.می مواجه گوناگونی، ابهامات با عمل در

 عمل در صلح جایگاه -8

 تحقّق که است بدیهی است، المللیبین امنیّت و صلح حفظ بشر، حقوق سازمان هدف که جاآن از

 به خود صالحیّت حیطۀ در ارکان از یک هر و گیردمی قرار ها سازمان ارکان کلّیۀ برعهدۀ صلح،

 و متعالی ایواژه صلح، د،ش مالحظه که گونههمان. باشندمی وظیفه این به موظّف منشور، موجب

 نقش بتوان شاید بنابراین دارد، خاصّی هایشرط پیش به نیاز با النّفسه، آن تحقّق که است جامع

 :نمود تقسیم قسمت، دو به را صلح تحقق در سازمان

 .بسترسازی عام، بیان به و صلح بر حق هایشرط پیش تحقّق در سازمان ارکان نقش. الف

 صلح، به تهدید موارد با مقابله عام، بیان به و المللی بین امنیّت و صلح فظح در سازمان نقش. ب

 تجاوز. یا صلح نقض

 ترینِمهم جمله از گیرد؛می ر قرا سازمان، ارکان برعهدۀ کلّیه سازمان، نقش اوّل فاز که است بدیهی

 همچنین و آن مۀنااساس در کهگونههمان است؛ یونسکو آموزشی فرهنگی، علمی، سازمان که هاآن

 این ایفای به سازی،فرهنگ و آموزش دانش، با شود،می مالحظه نیز المللیبین مصوّبات سایر

 امنیّت و صلح حفظ چه اگر داشت اظهار باید نیز دوّم فاز خصوص در امّا. پردازدمی هامسئولیّت
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 ایفای توانندمی راستا این در سازمان ارکان کلّیه بنابراین و است سازمان عام صالحیّت المللی،بین

 و صلح حفظ اوّلیه مسئولیّت منشور، 94 مادّۀ دوّم بند در اینکه به عنایت با امّا. کنند مسئولیّت

 نقش وهلۀ اوّل، در که شورا است فقط است؛ شده نهاده امنیّت شورای برعهدۀ المللی،بین امنیّت

 هفتم فصل قهری اقدامات از تواندمی یحتّ که جایی تا دارد، عهده بر خصوص این در را اجرایی

 1نماید. استفاده راستا، این در نیز منشور

 جهانی صلح هایشرط پیش -6

 دیدگاه از همیشگی یا و دائمی صلح است. متعدّد شده، مطرح جهانی، صلح دربارۀ که هاییروش

 کنند؛ به حرکت ،شدن دموکراتیزه سمت به هادولت چه هر که شودمی تعریف طور این کارشناسان،

 آن، به شودمی که است هاییراه از یکی این،. است بیشتر جهان، در صلح استقرار امکان میزان، همان

 چهارم موج شاهد امروز، جهان. شودنمی هادولت شامل فقط شدن، دموکراتیزه داشت؛ امّا توجّه

 لذا هستند؛ توجّه مورد المللی،نبی هایسازمان شدن، دموکراتیزه چهارم موج در. است شدن دموکراتیزه

 مثل نهادهایی کردن دموکراتیزه واقع، در شود،می مطرح متّحد ملل سازمان اصالحات بحثِ وقتی

 .برندمی بهره کشورها، علیه قدرت ابزار از که گیردمی قرار توجّه، مورد ملل، سازمان امنیّت شورای

 امّا آمده، عمل به مختلفی تعاریف عدالت، از چه اگر. است مطرح عدالت، گفتمان شدن، دموکراتیزه از پس

 عدالتیبی بیافتد، اتّفاق تعاریف، این خالف بر که موضوعی باشد؛ داشته عدالت از جامعه که تعریفی هر

 ثروت، در عدالتیبی مثل دهد؛ پایان جامعه در هاعدالتیبی به که باشد سمتی به باید هاتالش یعنی است؛

 سیاسی، هایعرصه تمام در عدالتیبی و خارج در چه و داخل در چه منابع توزیع گانی،بازر و تجارت

 .است بشری حقوق مبناهای از یکی هم، عدالت به توجّه بنابراین. اقتصادی و فرهنگی اجتماعی،

 در مختلف جوامع ورود مشارکت، از منظور. شودمی مطرح مشارکت عدالت، به توجّه از پس

 المللی،بین هایگیریتصمیم در متعدّد کشورهای که زمانی قطعاً. است المللیبین هایگیریتصمیم

 و شودنمی شنیده نظرها، نباشد، مشارکت اگر امّا. رفت خواهد بین از عدالتی،بی باشند؛ داشته مشارکت

 مشارکت و باشد ترگسترده جهانی، هایبرنامه چه هر. شودمی گرفته غلط، به هاگیریتصمیم

 2کرد. خواهد ترنزدیک جهانی، صلح به را ما موضوع، این بیشتر، جهانی،
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 گیرینتیجه

 توجّه انسانی، کرامت و شأن به آن در که برابر ایجامعه ایجاد برای تالش از است عبارت ، صلح

 و اجتماعی فیزیکی، نیازهای افراد، و شود ترویج مشارکت و همکاری بگذارند؛ احترام آن، به و شود

 که است چیزی همان موضوع، این. نمایند دنبال آمیزی،مسالمت صورت به را خود شناختیوانر

 گوناگونی تجلّیات متضمِّن بشری، حقِّ ترینمانع و ترینجامع عنوان به صلح، که چرا رود؛می انتظار

 یزی،خونر و کشتار از پرهیز است؛ خشونت و بودن آن از جنگ مانع صلح، تجلّی آشکارترین. است

 جنگِ روزهای واپسین در را متّحد ملل که است چیزی همان. است صلح تجلّی بارزترین این،

 تجلّی، بارزترین این مطمئنّاً امّا. واداشت متّحد طویل ملل و عریض سازمان تأسیس به دوّم، جهانی

 است؛ بشری حقِّ ترینجامع شد، گفته کههمانگونه صلح، بر حق نیست؛ صلح بر حق تجلّی تمام

 و مدنی حقوق چونشود؛ هم فراهم گوناگونی هایشرط پیش بایستمی آن، تحقّق برای که چرا

 این کلّیه که زمانی تا است بدیهی...  و برابری حقوق اجتماعی،-اقتصادی حقوق(  هاآزادی)  سیاسی

 محقق است، شده اشاره آن، به منشور اوّل ماده سوّم و دوّم بندهای در نوعی به که هاشرط پیش

 حق دیگر سویی از است. ناپایدار و گذرا صلحی شود، ایجاد هم اگر و شد نخواهد ایجاد صلح، نشود؛

 از بسیاری موارد تحقّق که لحاظ بدین است؛ بشری حقوق از دیگر بسیاری شرطپیش خود صلح، بر

 شرطپیش جنگ، بدون زندگی و است آرامش و صلح جنس از بستری نیازمند بشر، حقوق مصادیق

 هایآزادی و حقوق کامل اجرای و کشورها پیشرفت و توسعه و مادّی رفاه برای اوّلیه المللیبین

 به بشری، حقوق اسناد سایر و متّحد ملل منشور و بشر حقوق جهانی اعالمیۀ در شده اعالم اساسی

 .رودمی شمار
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