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 حفظ صلح یدر راستا هااقلیّتاز حقوق  تیحما

 یاسکندر یشاد

  دهیچک

و اگرچه روند  باشدیم المللنینظام ب ةاهداف در عرص نیترکه از مهماست  یاهیگرانما یردا صلح،

 یمهم و ارزشمند میمفاه ةاست و در دست یصلح واقع افتنیدرگرو تحقق  الملل نیروابط ب یتکامل

 یشمندانیاند اتیراستا نظر نیقرار گرفته است و در هم داشته، تحقق آن را یکه بشر همواره آرزو

ضدجنگ و خلع سالح  اتیاست و نظر کرده دایپ یشتریب تیّمقبول ،داریصلح پا ةدربار ،مانند کانت

ها و استیبه س یدهجهتالملل ونیکه در صددِ کنترل نظام ب یستیآلهدیا یهاشهیدر قالب اند

 مقابل،اما در است؛ کشورها شکل گرفته انیم ،به صلح همه جانبه دنیرس یها، در راستارفتار دولت

و  یشهود لیبا دال الملل ندارند همنیدر روابط ب داریبه صلح پا یکه نگاه مثبت ییگراواقع اتینظر

و  یفرهنگ ،یاقتصاد یهابحران شیدایگذاشته است که با پ ،رقابت ةپا به عرص ،یترنانهیب واقع

 یاست معضالت یهیاست. بد شیدر حال افزا ،اتیدسته از نظر نیا هیریپذ هیابعاد توج یاجتماع

چنان آن د؛خواهد کر دیتهد شیاز پ شیها را بانسانی زندگ ،یامن و نا ضیتبع ،یعدالتیهمچون ب

اثبات  ةطیها در ح. از جمله تالشکردها بتوان جستجوالمعارف رهیصلح را فقط دردا یمعنا دیکه شا

 هااقلیّتحفظ حقوق  از یحقوق بشر تیبه حما توانیم ،یالملل نیصلح در مجامع ب یِاستقالل ذات

تا  است یمهم درگفتمان عدالت حقوق یهاکه از دغدغه و صلح پرداخت امنیّت نیتأم یدر راستا

 .ردیقرار گ بشریّتحقوق  ریتحقق سا یبرا یبستر ،صلح

 .امنیّتصلح و  ض،یتبع ها،اقلیّتحقوق  ،یانسان حقوق :یدیکل واژگان
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 مقدمه

اهداف  نیتراز مهم توانیاز خشونت را م یریصلح و جلوگ یبرقرار ،یالمللنیارتباطات ب ةعرصدر 

-هیاست. نظر یدرگرو تحقق صلح واقع ،مثبت جیآن به سمت نتا ندیبرآ وتکامل دانست که هادولت

نشان دهند.  ،یالمللنیاز صلح در چهارچوب ارتباطات ب یروشن ریتا تصو اندخواسته شهیهم پردازان

تعامالت و  ةبه عرص ینگاهمیصلح است. با ن ةدیپد قیدق فیها، اهتمام در توصهدف آن ،یبه عبارت

است که در قلمرو  یاهداف جمله از ،آن یکه عدالت و اجرا افتیدر توانیم ،یالمللنیمناسبات ب

ها، آن شهروندانِ ها ودولت تمام ونظر گرفته شدهدر  ،یو اصل نیادیبن یِهاهیاز پا ،المللنیحقوق ب

 ،المللنیکه در قلمرو حقوق بچنان. آندانندیو صلح م یعدالت را مترادف با دموکراس یاجرا

 یالملل نیب وانید لینامه تشکازجمله منشور سازمان ملل متحد و اساس یالمللنیاسناد ب از یاریبس

 اند.قرار داده تأکیدمورد  ،حفاظت از آن را یالزم برا طیشرا جادیو ا عدالت احترام به نیتضم ،یفریک

 یبرا ،یو واقع یافراد با ارزش ذات ةهم یبرا یدائم ازین کی صورتهست که ب یعنوان ابزارهب ،یآزاد

 یدانست که عدالت در معنا دیو با است توّجهقابل  ،داریصلح پا ةطیتحقق تمام اهداف در ح

 کی یِعدالتیب نیترکم کهنیا . با علم بهشودیمحقق نم یخود، بدون آزاد یشناختیهست ویوجود

 یدارا ،یدئولوژیا هدف و کینوان هداران بعصفت در زمام نیخواهد بود و وجود ا گررانیحکومت، و

ِ و مشارکتیاسیس یِمندو توان جامعه کیاساسِ سالمت در  نیبنابرا ؛است یاریبس تیاهم

امر خود، منوط به وجود در جوامع تحت امنیّتو آرامش، ثبات جادیرهبران در ا یمندتوان وهمگان

و  یحق آزاد یِمدن ةطیدر ح شهروند در جامعه کیاست. حقوق  یعدالت واقع کی یبرقرار و یآزاد

به اطالعات  یدسترس یآزاد زیدر برابر قانون و ن یوجدان و برابر ده،یو عق فکر ان،یب یآزاد ،امنیّت

از ارکان مهم حقوق افراد  یکشه ییکه هم یاسیو در بُعد س شودیم و تفحص راشامل قیمورد تحق

 ةطیدر ح یآگاه زانیازم ،یاز نظر فرهنگ است. بوده توّجهمورد  ،یاسیو مشارکت س یحق رأ ؛است

 یهاحق ییاز شناسا ییامجموعه که دیآیم انیسخن به م ،جامعه کیمشترک در  یفرهنگ راثیم

ها ، به حق نسبت خود تعهّدها در و دولت ردیگیدر بر م زیها را ناقلیّت یبرا یو مذهب ینژاد ،یقوم

 بشناسند. تیحق ها را به رسم نیا ةهم دیبا ریناگز
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 المللی بین قوانین در هااقلیّت حقوق

 عدالت گفتمان در مهم هایدغدغه از یکی والمللیبین جامعه مهم هایموضوع از ،هااقلیّت حقوق

 ثبات، تأمین برای هااقلیّت از حمایت که است آن از حاکی ،تاریخ فرودهای و فراز 1.است حقوقی

 ثبات همواره ها،گروه این به متعلق اشخاص علیه تبعیض و است ضروری ،المللی بین امنیّت و صلح

 ساخته روهروب ،ناپذیرجبران و یجدّ خطرات با را المللی بین و ایهمنطق امنییت و صلح داخلی،

 روابط در 2.رود می شمار به ،بشر حقوق المللی بین نظام بنیادین اصول از یکی تبعیض، منع. است

 امنیّت برپایی و مدارا و تساهل و صلح به گرایش زندگی، گوناگون قلمروهای در و اجتماعی و فردی

 سوی، دیگر از. دارد جای ،اسالمی هایآموزه و اسالم دین ذات و وجودی کُنه در آرامش، ایجاد و

 وملل جامعه دوران به ،کنونی المللبین حقوق در هااقلیّت از حمایت ،فعلی نظام اصلی ةشالود

 معاهدات در هااقلیّت حقوق نظام برپایی. گرددمی باز ،ومغلوب غالب کشورهای بین صلح معاهدات

 خدمت در ابزاری عنوان به ،سامانه این از که است نکته این گربیان ،اوّل جهانی جنگ از پس صلح

 ودرجوامع امنیّت آن، تبع به و صلح بین همواره سخن، دیگر به 3.است شده استفاده ،جوامع در صلح

 ،آن پیِ در و هااقلیّت حقوق نقض. است بوده برقرار ،دوسویه و مستقیم ایرابطه ،هااقلیّت حقوق رعایت

 و اکثریّت گروه میان روابط در پایدار عنصری توانمی را مختلف درجوامع درگیری و کشمکش وقوع

 برپذیرش که است محوری مسائل از یکی ،هااقلیّت مسألة. دانست تاریخی ادوار تمام در اقلیّت

 به وابستگی از پیش هااقلیّت به متعلق افراد 4.کندمی تأکید ،یمحلّ و بومی هایفرهنگ و هاسنّت

 اسناد در رشدهمقرّ بنیادینِ حقوق از انسان، عنوان به افراد این بنابراین. هستند انسان ها،گروه این

 این داشتن مستحقّ ،به حکم انسان بودنش ،انسان کهچنان؛ برخوردارند ،بشر حقوق المللیِبین

 آن شناختن ترسمیّ به از امتناع و بنیادین حقوق این نقض تحلیل، این مبنای بر. اشدبمی حقوق

 5.است انسان بنیادینِ حقوق نقیض ؛باشد هااقلیّت حقوق نقض کهآن از پیش ها،اقلیّت برای

                                                
  6 جهرمی، بهادر -1

2 - Parliamentary Union, 19 April 1996 

  37 عزیزی، -3

  7 31 دیگران، و بیات -4

 128-129 ، کرمی و فضائلی 5-
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 مختلف هایگروه برای خاص حقوق از هادولت حمایت و بشر حقوق رعایت و انسانیحرمت امروزه

 پذیریِآسیب بر تأکید. گرددمی محسوب بشری صلح هایپایه و جهانی نظم هایبنیان و اصول ازجمله

 به رسیدن برای ها،گروه این تحت افراد تا شده باعث ،افراد سایر به نسبت جامعه سطح در هااقلیّت

 خاص حقوق و هاحمایت کسب برای تالش در خودشان، متمایز ومذهبی فرهنگی میراث حفظ و برابری

 این با گیرد؛می بر در نیز را هااقلیّت حقوق ،بشر حقوق در تبعیض منعِ اصل اگرچه. باشند خود برای

 ،حقوق این ناقضین برای بیشتر مجازات و هاتمحدودیّ اعمال و قوانین این اجرای بر نظارتی توسعة ،حال

 جمعیت اکثریّت از بودن متمایز گاهی اوقات، ؛نماید شایانی کمک ،حقوق این پایداری به تواندمی

 این حقوق از پوشیچشم با ،هادولت توسط جامعه یک در قدرت اعمال تا شودمی باعث ،جامعه یک

 .کنند حفظ را خود بنیادین خصایص نتوانند هاگروه این شودو گرفته نظر در افراد

 اقتصادی توسعۀ و امنیّت

 ،آن طبعِ به و صلح ؛است یافته معنا ،نظامی اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، وسیع ابعاد در امنیّت

 پایداری برای بود. خواهد اقتصادی توسعة و رشد و حقوق سایر قتحقّ برای بستری ،امنیّت وجود

 صاحب و منصبان صاحب هایِتالش گوناگونیِ وجود با ،آن بعاتت و المللیبین حیطة در صلح

 ،قانون رانیِحکم برای کافیقدرتِ جزئیات، تمامِ کاملِ پوشش و بازدارندگی نظر از بازهم نظران،

 جوامع کنونی شرایط. باشندمی آورغیرالزام و مقطعی ،تیموقّ قانونی، ایحمایته بعضاً و ندارد وجود

 برای مختلف موضوعات در تجاری و حقوقی معامالت از زیادی حجم که است ایگونه به انسانی

 و شرعی قوانینی به نیاز و است کشورها در ،جانبه همه امنیّت نیازمند ،بیشتر توسعة به رسیدن

 در قبولی قابل حدّ تا قراردادها آزادی اصل کهاین هم و شوند تسهیل قراردادها هم تا قانونی دارد

 زمان در فقط و فقط که است مواردی جمله از ،اقتصادی حیطة در توسعه این .شود گنجانده ،عمل

 ای گسترده توان ،صلح 1.بود خواهد ،منطقه یک بعضاً و کشور یک سطح در امنیّت وجود با و صلح

 همه همراهی اقتصادی، ةتوسع مسئلة در مهم ازمباحث یکی. آوردمی بوجود معامالت در افراد برای

 با و صلح زمان در بزرگ هایسازندگی همة کهبطوری؛ است کشور یک در دولت و مردم جانبه

                                                
 167 - 188 ابراهیمی، - 1
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 در هااقلیّت همراهی و وجود قطعاًاست.  گرفته شکل ،هاعرصه همة در مردم اقشار تمام کمک

 .بود خواهد اقتصادی ةتوسع هایپایه مهمترین از یکی ،کشور یک اقتصادی اهداف به رسیدن راستای

 صلح توسعۀ و المللی بین جامعۀ

 سیاسی اجتماعی، اتتأثیر و قومی هایستیزه از جلوگیری ،امنیّت گسترش در مهم مباحث از یکی

. است برخوردار ،گیریچشم تاهمیّ از که است المللی بین و ایمنطقه ملی، ابعاد در آن فرهنگی و

 و صلح افتادن رخط به منازعات، نوع این به الملل بین جامعة ویژه اهتمام و توّجه علل از یکی

 هایجنگ و قومی انهمسلّح منازعات تعمیق و گسترش از ناشی المللیِ بین و یامنطقه امنیّت

 جامعة در رمشهو فلیسوف یک نوانعبه 3کانت2 1 .است المللی بین و ایمنطقه درسطوح داخلی

 نیرومند هایریشه کرده، پیدا بروز پایدار صلح طرحدر  آن اوج که را خود سیاسی فلسفة ،الملل بین

 و کاربردینگرشی ،شناسی انسان در سو یک از او. است کرده بررسی ،هاعرصه همة در را صلح

 یملّ سطح در انسانی ایجامعه گیریشکل برای ایزمینه پیش که کندمی ارائه ،انسان از اجتماعی

 شرط که است جهانی جمهوری یک برقراری شرط و جمهوری حکومت برقراری مساعد و است

 انسان به ،تفردیّ از را هاانسان توّجه کندمی تالش او .باشد می جهانی سطح در پایدار صلح ایجاد

 عضوی عنوان به را خود انسانی افراد کهاین کندومی صحبت جهان، شهروند از دهد. انتقال جهانی

 در را درک این واندتمی شناسی انسان که است معتقد کانت4.آورند حساب به جهان شهروند از

 عبارت به. بشناسد ترسمیّ به نیز را دیگران و شده رها ،صرف خودپرستیِ از تا کند ایجاد انسان

 ،دیگر هایانسان با شااجتماعی زیست به او سعادت و است جهانی بودن، فرد عین در انسان دیگر

 .است خورده پیوند

 و آزادی طبیعیِ حقّ حق، از تعریفی به مسبوق جهانی، صلح کردن فراهم شرط دیگر، سوی از

 فلسفة به ،اخالق از شودومی منتقل ،عتجمّ به دتفرّ از انسان وقتی که است بیرونی ودرونی تکلیفِ

                                                
 134 ، کرمی و فضائلی  - 1

  24.  1382هادییان، پیشگاه -2
3- Kant, 1724 

4- Citizen of the world 
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 برآمده حکومت داندومی الزامی را قانون آزادی، طبیعی حقّ از صیانت برای او. شودمی وارد ،حقوق

 ،داریزمام درست شیوة برای حکومت بهترین آزادی، طبیعی حقّ حفظ برای اخالق دارایِ آزادِ افرادِ از

 هااقلیّت به سبتن عدالتیِ بی و مَدنی زَدِگیِ واپَس از گیریپیش با که است این تواقعیّ .بود خواهد

 ،جامعه یک در مدنیِ بحران و تنش هرگونه از ،جامعه در دموکراسی باالی سطح به رسیدن از غیر

 در که دید غیرحاکمی هایگروه از حمایت توانمی را هااقلیّت از حمایت. کرد جلوگیری توانمی

 رفتاری اقدامات نیازمند هستند؛ اکثریّت با برابر رفتارِ از مندیبهره خواستار ،کل طور به وحال عین

 حتّی یا قومی نژادی، فرهنگی، هایِریشه تا باشندمی نیز بیشتر حمایت راستای در قانونیِ و

 از حمایت و حفظ قطعاً و کنند حفظ ،باشدمی جامعه اکثریّت از تمایز باعث که را خود جنسیتی

 .بود خواهد گیرچشم ،کشور یک در توسعه و جویانه صلح اهداف بردپیش در ،حقوق این

 گیرینتیجه

 بین امنیّت و صلح ثبات، تأمین برای هااقلیّت از حمایت که دارد آن از نشان ،تاریخ هایروایت

 و ایمنطقه امنیّت و صلح داخلی، ثبات همیشه ها،گروه این علیه تبعیض و بوده ضروری المللی

 میان آمیزمسالمت همزیستی ایجاد. است قرارداده ،یجدّ خطرات معرض در را المللیبین حتّی

 حمایت نظام. بود خواهد ،هازمینه همة در توسعه رشدو باعث ،جامعه در و اکثریّتاقلیّت هایگروه

 کشورهای اکثریّت هایگروه و هااقلیّت میان درگیری و جنگ از گیریپیش ها،اقلیّت حقوق از

 ایمنطقه امنیّت و صلح حفظ نتیجة در و هادولت سرزمینی ارچگییکپ حفظ راستای در ،مختلف

 تهدیدکننده عوامل ترینمهم همچنان سیاسی، و نظامی تهدیدات هرچند امروزه است. المللی بین و

 امنیّت، از جدای و است امنیّت تأثیر تحت ،صلح گفت، توانمی و شوندمی محسوب امنیّت، و صلح

 یک داخل در شدن مسلّح و تسلیحاتی کند،می تهدید را صلح که چهآن. ندارد مفهومی و معنا

 یا واییهعدّ حقوق انگاشتن نادیده از ناشی غالباً که داخلی اختالفات و نزاع زیراکه است؛ کشور

 به رسیدن جهت در المللیبین قوانین تصویب ،طرف یک از باشد.می دیگر اییهعدّ علیه تبعیض

 تولید جهت در تکنولوژی از استفاده و جنگی ابزار انواع به شدن مسلّح دیگر طرف از و جهانی صلح

 برای کنونی دنیای در اساسی مانع که است بزرگ تعارضی جمعی، کشتار مختلف هایسالح گسترش و

 از وشیپچشم و آزادی سلب که است اهمیت حائز نکته این .باشدمی ،جهانی و پایدار صلح به رسیدن



 حمایت از حقوق اقلیتها در راستای حفظ صلح
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 ؛است کشور یک داخل در خاکستر زیر آتش به زدن دامن مثابة به هااقلیّت جمله از افراد حقوق

 که هاییدولت سایر تحریم یا تممنوعیّ برای بمصوّ قوانین وجود با الملل بین حقوق در اگرچه

 و درگیری بروز امادارد.  وجود ،گیرندمی نادیده ،را هااقلیّت جمله از خویش جامعة افراد حقوق

 شرایط. داشت خواهد ،المللیبین و اییمنطقه سخت عواقب مسلماً ،کشور یک داخل در منازعات

 .است عملی زمانی، چه درو کارهایی چه که کندمی تعیین ،کشور یک حقوقی و اجتماعی سیاسی،

 و مدت درکوتاه هم تموفقیّ احتمال که صورتی به ،عدالت مینتأ راستایِ در مشخص اهداف وجود

 است. حکومت یک پایداریِ و دولت در ثبات الزمة ؛دهد افزایش را مدت دراز هم
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Protecting the rights of minorities to maintain peace 

shadi eskandari 

abstract  

Peace, a glorious cloak that is one of the most important goals in the field of the 

international system, though the evolutionary process of International relations 

is looking for the realization of real peace and in the hands of important and 

valuable concepts that humanity has always wished to achieve. 

and in this respect, the views of thinkers such as Kant on sustainable peace have 

become more acceptable. 

And anti-war and disarmament theories in the form of idealistic ideas that seek 

to control the international system and oriented to the policies and behaviors of 

governments in order to achieve comprehensive peace among nations, but in on 

the contrary, realistic theories, which do not have a positive view of lasting 

peace in international relations, also for intuitive and realistic reasons. 

Triple vision has entered the arena of competitiveness with the emergence of 

economic, cultural and social crises 

This set of theories is on the rise. Problems such as injustice, discrimination and 

insecurity, it will threaten people lives even more so perhaps the meaning of 

peace can be searched only in the encyclopedia 

Kurdish. Human rights advocacy can be advocated, including efforts to prove 

the intrinsic independence of peace in international communities. 

Safeguards the rights of minorities in the interests of security and peace, which 

are important concerns in the pursuit of legal justice. 

It is for peace to be a basis for the realization of other human rights. 
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