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  بشرحقوقبررسی رابطۀ صلح و 

 

 

 1علی جاویدرحمان

 چکیده

صلح بدون حقوق گیرد. نگارنده بر آن است که های حقوق بشری صلح را به کاوش میجنبه دستروی تحقیق     

ارتباط بشر و صلح؛ مفهوم حقوقچون  گفتار در سه اتوضوعم ،طرح شدهماثبات ادعای برای یابد. بشر استقرار نمی

  .نداشده دنبال  بشرمکلفیت دولت در تأمین حقوقیت در نهاو  ؛سازیو صلح نیازهای اساسیبا بشر حقوق
 

افغانستان و  ازی موردقضایای بر مبتنی و ایکتابخانه منابعاستفاده از  باو بوده  توصیفی-تحلیلیتحقیق روش 

شانزده سال  افغانستان در دولتحاکی است که گرچند  های تحقیقیافته .استشده انجامکشورهای پسامنازعه 

 یصح، یهای ساختاری، آموزشعرصهدر  و تالش ورزیدهخویش  یبشرحقوقانجام تعهدات در  (2017-2002اخیر)

مبارزه با  ، زدودن فقر وعدالت، کارآفرینی، تأمین امنیتهای در زمینه اما، است داشته هاییپیشرفت و ارتباطات

 بهافغانستان  سازیروند صلح کندیِ دلیلترین از مهمیکی  است. بوده مواجه های جدیچالشبا  فساد اداری

ی بر حقوق بشرالزامات فرهنگ  هب افغانستانناآشنایی مردم و  اجرای موازین حقوق بشرنارسایی دولت در 

 عملکردیهای فکری و شیوه صورت خاص دربهجامعۀ افغانستان و  کل صورت عموم دربه مشکل،این  گردد.می

 تحقق صلح را به چالش گرفته است.همین مسأله بوده و مشهود مأموران دولتی های مختلف رده

روند در های حقوق بشری هان، رعایت جنبدر افغانستاجتماعی موجود های و گسست وضعیت عینی هبتوجه با 

 افغانستان قضایی-تقنینی، اجرایی و عدلی قوایمتصدیان  همت واالی آنق تحقو  بوده امر حتمی این کشور صلح

  طلبد.را به مبارزه می

 

 

ه، توسعه، صلح با حقوق بشر، نیازهای اساسی بشر، تحول منازعنسبت ، حقوق بشر، صلح مفاهیم اساسی:

 .دولت مسؤولیت  ،منازعهکشورهای پسا
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  مقدمه

شناسی خویش به سراغ صلح و آرامش رفته بشریت در طول تاریخ بر اساس میزان تجربه، آگاهی و خویشتن        

های مختلف تاریخی، صلح را در چنبره تفکر نژادی، قومی، دینی و مذهبی، زبانی و است. جوامع مختلف در برهه

گاه بریده از این مسایل، صلح را در پرتو  د؛انکرده جووجستای، ملی و محلی های منطقهدر دایره گرایشیاهم 

اند. های فکری و فلسفی دیگر دنبال نمودههای مکاتب فکری مختلف چون سوسیالیزم، لیبرالیزم و بسا جریانارزش

 ؛ای صلح پایدار را بر نتابیده اندهبه تنهایی ارزش آنچه امروز به ثمر نشسته، این است که هیچ یک از موارد مذکور

های زیادی چون مذهب علیه مذهب، دین علیه دین ویا  یک برش تاریخ گویای منازعات و جنگ کهچنان

ها بوده ها و قومها، دینگواه منازعات در درون نژادها، ایدلوژی ،ساختن حقوق فرد برای جمع، و برش دیگرقربانی

 شماری را به کام مرگ کشانیده است. های بییتجه انساناست که در ن
 

و اغماض از  سواز یک لوژیکیئواید-شدن تبعیضات و فاشیزم نژادی و برخوردهای سیاسیشوربختانه با عمیق      

گیرانه برای مدیریت منازعات از گیری تدابیر پیشدستو عدم رویها ربهها، تجاز جنگای عبرت آموزی جنبه

های جنگجمله از  ،های زیادیبه وقوع جنگمنجر  را افزایش داده ودر سطوح مختلف را ، منازعات دیگرسوی

و  محسوب شدههای دنیا ترین جنگخطرناکو ترین مخربهایی که جنگ است؛ انجامیده 3و دوم 2جهانی اول

شود بدون این پرسش اساسی که آیا میاند. تا قبل از جنگ جهانی دوم، ز پیش بر درد و رنج بشریت افزودهبیشتر ا

است. شاید بشریت به این مطرح نبوده شر بدنبال صلح و امنیت جهانی رفت؟شناسایی و توجه الزم به حقوق ب

صلح بدون حقوق بشر آغاز جنگ دیگر "تبعیدی ایرانی،  ۀی شکوه میرزادگی نویسندبه گفته آگاهی نرسیده بود که

رای بشریت وارد آورد، ولی حد و حصر انسانی، مالی و محیط زیستی را بهای بیهای جهانی هزینهجنگ .4"است

مبنای  ها فراتر رفته وگیاز روزمره ی آن وجدان بشریت را بیدار ساخت و سبب شد تا جوامع بشریاتجربه

جغرافیا و  های عارضی چون قوم، نژاد، مذهب،مشترکی را با اذعان براصل کرامت و انسانیت، قطع نظر از هویت

د. تأسیس سازمان ملل متحد، تصویب منشور نجو کنوسایر تعلقات سیاسی و فرهنگی جهت نیل به صلح جست

ی آبستن ایده صلح جهانی را بر محور کرامت و انسانیت، این سازمان و تأکید بر حقوق بشر در آن، در واقع مرحله

بخش تصویب اعالمیه فظ کرامت افراد بشر الهامید بر حملل متحد و تأکبشریت کشید. تصویب منشور  به رخ

حقوق  ،ذاتیکرامت شناساییبر  با تمرکزدر یک اجماع جهانی  که یگردید؛ سندِ مهم (1948)جهانی حقوق بشر

های بنیادین را با رعایت حقوق و آزادی آمیزصلحامکان زندگی  ای بشریاعضای خانواده یناپذیرانتقال یکسان و

ید. اهمیت و ارزش اعالمیه جهانی حقوق بشر در حدی بود که اعضای سازمان ملل متحد بشر، عینیت بخش

 دستیابی به آن را بزرگترین آمال بشریت اعالم داشتند.

                                                 
میلیون  200میلیون زخمی،  21میلیون کشته،  19کشور دنیا در آن درگیر بودند،  17(. این جنگ که 1918-1914. جنگ جهانی اول)2 

 ها باشد.رفت این جنگ، خاتمه بخش تمام جنگتوقع می دالر خسارت بجا گذاشت.

 3.3میلیون زخمی،  80میلیون کشته،  60کشور دنیا در آن درگیر بودند. این جنگ  61(. جنگی که 1945-1939. جنگ جهانی دوم)3 

است. جهت مطالعه  تریلیون دالر خسارت بجا گذاشت. این جنگ از مخربترین و خطرناکترین جنگ در تاریخ بشریت ثبت گردیده

 بیشتر به منبع ذیل مراجعه نمایید:
(Providing Vision&Leadership at a time of Global Crises, International Leadership Seminar 

Workbook of Universal Peace Fedration, p 3-5.)  
سخنی با اعضای کمیته صلح تهران،  ،شکوه میرزادگی. 4 

HTTP://NEWS.GOOYA.COM/POLITICS/ARCHIVES/2008/07/074022.PHP 
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ها و اسناد بین المللی ( تاکنون سازمان ملل متحد میثاق1948از زمان تصویب اعالمیه جهانی حقوق بشر )     

و ترویج  ای کاشتها به مثابهاز آنه تصویب رسانده است، که تصویب هر یک ی حقوق بشر بمهمی را در زمینه

 گردد.ای و جهانی محسوب میتخم صلح و آرامش در سطوح مختلف فردی، خانوادگی، ملی، منطقه

عدالتی و تبعیض، ستم جنسیتی، تروریزم سازمان در جامعه و جهانی که تهدیدهای چون جنگ و خشونت، بی    

های یت، از چالشنفرا ملی، جنگ افزارهای کشتار جمعی، وضعیت ناگوار محیط زیست، بحران فقر و امیافته و 

های حقوق بشر برای صلح بیشتر از پیش گردد، ضرورت همکاری و ترویج ارزشکالن بر سر راه صلح محسوب می

صلح را کاویده و نقش  ر بابشژرفای پیوند حقوقعنایت بر نکات فوق، این تحقیق با رسد. محسوس به نظر می

 گیرد. میرا به بحث  و تحول منازعه سازییند صلحابشر در تسهیل فراساسی حقوق

 

 اصلی تحقیقسوال

 بشر تحقق صلح ممکن است؟آیا بدون حقوق

 

 عیهای فرسوال

 وجود دارد؟ بشر و صلحچه نسبتی بین حقوقبشر چیست؟ صلح چیست؟ و حقوق

 نماید؟سازی را تسهیل میبشر چگونه فرایند صلحی حقوقهاکاربرد اصول و ارزش

 بشر چیست؟در زمینه تحقق حقوق دولتمکلفیت 

 

 فرضیه

مردم افغانستان به  نیلنسخۀ مناسبی برای عالج دردها و بشر قوقحشود. تأمین حقوق بشر صلح ایجاد نمیبدون 

دیگر از سویو  استوار است هافرضسازی پیشانسانیو  همبستگیبر ترویج  سواز یکحقوق بشر زیرا  ؛صلح است

مجموعه  شدنفراهمبا . داردوا می اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حقوقمدنی و -سیاسی حقوقتأمین  دولت را در

سوی صلح بهجامعه امکان حرکت و تلطیف  بشری افرادروح  است که و فرهنگ حقوق بشر یبشرحقوق الزامات 

 شود.می هموار

 

 

 تحقیق ضرورتپیشینه و 

 جویوجست، در حرکت است گ و منازعه به سوی صلح و ثباتجنحالت از که افغانستان برای جامعۀ      

بشر در مورد حقوقراه اندازی تحقیق . گیردمی ها قرارتر صدر اولویدی نظری و عملی برای تحکیم صلح کارهاهراه

ضرورت اند، های طوالنی را تجربه کردهاز طریق آن در جوامع مثل افغانستان که جنگ یابی به صلحهای دستو راه

 .استمبرمی

وف به جامعۀ معطی صلح در زمینه ات زیادیتحقیق کند تاایجاب میاین مسئله،  و ضرورت اهمیت توجه بهبا      

جایی اینجانب تا آن خالی است. بشربررسی رابطۀ صلح و حقوق برایجای تحقیقات زیادی  .گیرد صورتافغانستان 

به نگارش درآمده و صلح بشر ارتباط حقوق زمینۀدر ام که یافتهدستمورد تحقیق  به سه صرفام، کرده جووجست

. این نوشتۀ حسین حسرت "بشر وصلحنسبت حقوق" تحت عنواناست تحقیقی مورد اول اند.و اقبال چاپ یافته

به نشر  1392، خزان 1سال اول، شماره  دانشگاه کاتب،بشر مرکز حقوقی تخصصی فصلنامه در تحقیق
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 "ها با تأکید بر افغانستانسازی و حقوق اقلیتصلح"تحت عنواناست که  ماستری ۀرسال است.  مورد دومرسیده

 .است به نگارش در آمده 1392صی در سال علی اخالتوسط محمد

 "افغانستان مصالحه در و صلح به محورحق رهیافتِ ضرورتِ و دوراهی سر بر بشر حقوق"عنوان  سوم باتحقیق 

توسط بنیاد آرمان  و انجام 5بشرحقوق المللیبینتوسط فدراسیون  1392سال در صورت گرفته است. این تحقیق 

 . استبه چاپ رسیدهو شهر به زبان دری ترجمه 

  

بشر و صلح رابطه بین حقوق بازگشاییبه با رویکردهای مختلف و منحصر به فرد،  تحقیقات مذکورهریک از 

عنوان بهرا بشر ای حقوقپدیده هاای آنهای هر سه تحقیق این است که همهوجه مشترک و یافته اند.پرداخته

تحقیق ضرورت انجام  .اندبشر برای صلح تأکید ورزیدهو بر تأمین حقوق بر شمردهدهندۀ صلح عنصر محوری و یاری

 سازتحولمای عنوان وسیلهبشر بهبه موضوع حقوق، ود که هیچ از تحقیقات باالشجا ناشی میاز آن دستروی

که و این ؛در تحقق صلحبشر حقوق نقش تحقیق کنونی به بررسی رو،اند. از اینسازی نپرداختهبرای صلح منازعه

 . است پرداخته نماید،سازی را تسهیل میصلحتحول منازعه و بشر چگونه فرایند حقوق

 روش تحقیق

و  ایکتابخانهبه منابع  ی آنهاآوری دادهعجم برایاست. شدهانجام توصیفی -از روش تحلیلی با استفادهقیق تح

 -اندکه منازعه را تجربه کرده کشورهای- نیپال دا و افغانستان، سریالنکا، رون از کشورهای ارائه مطالعات موردی

 .استشده ستفادها

 

 دهی تحقیقسازمان

است که گفتار اول به سوال اول، گفتار دوم به سوال دوم و دهی شدهسازمان ایو به گونه تحقیق در سه گفتار

بشر به بیان ارتباط حقوق فتار دوم، گو صلح بشرمفهوم حقوقدهد. گفتار اول به تار سوم به سوال سوم پاسخ میگف

 است.اختصاص یافته بشردولت در تأمین حقوق ایسه گانه مکلفیتبا صلح  و گفتار سوم به تشریح 

 

 مفهوم حقوق بشر و صلح ،اول گفتار

 مفهوم حقوق بشر .1

ع معرفتی است که از ، تابع نودانیممی مستحق کدام حقوقرا  که بشراینارائه هر تعریفی از حقوق بشر و       

تا او را مقدر به  سازدمیفراهم را یعنی معرفت ما از بشر، این امکان  داشته باشیم؛نام بشر/انسان میه ب یموجود

ان رو، جا دارد که تعریفی از انسحاالت ذاتی و فطری اوست. از این مقتضییک سلسله حقوق ذاتی بدانیم که 

 حقوق و امتیازاتی قائل شویم. "انسان"اخت ما از انسان، برای او بر تعریف و شنداشته باشیم تا مبتنی

 

 تعریف انسان .1.1

شود این است که ذهن ما تداعی میدر یک نگاه هرگاه بخواهیم از فرد بشر تعریفی ارائه کنیم، چیزی که در        

 برای رفع که متقابل؛ موجودی دارای وابستگی آفرینو تحول آموزنده ،نداست زیستمند، نیازمودیانسان موج

                                                 
5 International Federation for Human Rights(FiDH) 
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 سواز یک که موجودی 6است. طاتارتباو  کاریهم زندگی اجتماعی، نیازمنداش  نیازهای زیستی، اجتماعی و روانی

کران عقل، وجدان و اراده؛ های ذاتی چون: نیروی بیخصوصیتدیگر دارای سویدارای جسم است و از 

کند. این موجود در پرتو عقل خویش هستی مشخص میهایی که وجه تمایز او را با سایر موجودات خصوصیت

کند. با یاری وجدان مسؤولیت و حوزه چه باید کرد اندیشد و تجزیه و تحلیل میکند، میشناسد، محاسبه میمی

 ۀیروی اراده تصمیم هایش را به منصکند؛ و با نش تنظیم میبا خود، همنوعان و محیط پیرامونخویش را در پیوند 

کشد که ها یک ساختار و نظام معناداری را به تصویر میذارد. شناخت ما از انسان با چنین خصوصیتگاجرا می

 ۀقضائیه؛ و اراده  قو ای که عقل قوه مقننه؛ وجدان قوهای فرد انسانی است؛ به گونهشده انگار، دولت وجود فربه

طرف موجودی است دارای رو، انسان از یکیناز ا 7کند.را تمثیل می "دولت"در یک نظام سیاسی بنام  اجرائیه

ها سازی تواناییاین انسان برای حفظ کرامت و بالفعل .لقوهاهای بادیگر دارای تواناییکرامت و ارزش ذاتی، و از طرف

بشر که حقوقاین. "حقوق بشر"های بنیادینی است بنام و خودشکوفایی خویش مستحق یک سلسله حقوق و آزادی

 یم.پردازمی ها و ماهیت آنها، نسلبشر، دستهچیستی حقوقتعریف حق، به  ،یردر زچیست؟ 

 

 تعریف حق .1.2

حق در لغت به معنای راستی در وعده، درستی در سخن، یقین، ثابت و ضد باطل، به کار رفته است. وجه     

، "خداوند متعال"مورد اشتراک کاربردهای گوناگون آن، نوع ثبات و پایداری است. به همین خاطر کاربرد آن در 

و امثال آن، به نحوی دارای چنین وجه اشتراک  "کارشایسته "، "مفهوم مطابق با واقع"، "فعل و وعده خداوند"

 باشند.می

 

 بشرو حقوق حق در اصطالح حقوقیمفهوم  .1.3

حاکم بر از حق تعاریف متعددی صورت گرفته است. در یک تعریف گفته شده، حقوق عبارت از مجموعه قواعد     

اند که حقوق عبارت از همان روابط انسانی است، از این لحاظ که عضوی از جامعه است. در تعریف دیگر آورده

شود. در جای دیگر، به معنای دانش یا یک رشته دستمزد یا معاشی است که برای کارمند یا کارگر پرداخته می

گیرد. اما در تعریف چهارم، عبارت از مجموعه قرار میهای علمی علمی از آن توصیف شده که در مقابل سایر رشته

بیان  "Right"ای حق در زبان انگلیسی با واژه 8شود.امتیازاتی است که یک انسان در برابر انسان دیگر دارا می

بشر تعریف می شود.  آن چه در این مقاله مورد نظر است، همین بر اساس این مفهوم از حق، حقوق 9شود.می

 باشد.هارم میمعنای چ

                                                 
-14علوم اجتماعی، دیپارتمنت فلسفه و جامعه شناسی، پوهنتون کابل، ص  حیهای اجتماعی، پوهن. رحیم، ذبیح، جزوۀ آموزشی پرابلم6 

15. 

. در دولت 55-50، ص 1357های جیبی، حمید عنایت، تهران، شرکت سهامی کتاب، ترجمه 1821. هگل، فلسفه حقوق، فصل اول،7 

ترین تجسم آزادی است. به گمان هگل دولت وسیله نیست، بلکه خود غایت است و رو دولت عالییابد و از اینهگلی فردیت تحقق می

و اراده راستین است. )افشاری، رحمان، برلین، ترجمه است. از این رو اطاعت از دولت اطاعت از خواست تجلی روح ملت و اراده همگانی

یابد؛ و اعتدال در عنوان کتابی از هگل( به باور هگل اعتدال در فرد با رشد همزمان و هماهنگ سه نیروی عقل، اراده و وجدان تحقق می

هایش از حقوق شناخت حدود و صالحیت یابد. دولت مکلف است تا باجامعه نیز با رشد و کارکرد هماهنگ هر سه نیروی مذکور تحقق می

 و آزادای اساسی شهروندان پاسداری و زمینۀ رشد همزمان و هماهنگ نیروی عقل، وجدان و اراده را برای آحاد شهروندان اش فراهم سازد.

 .14-13، صص1381ناصر کاتوزیان، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، تهران: نشر میزان،  8 

، 98فرهنگی عدالت، ارگان نشراتی وزارت عدلیه سال سیزدهم، شماره مسلسل -اکتر الیاسی، محمد قاسم، ماهنامه تخصصی حقوقید 9 

 .1390حمل 
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انسانی در برابر هم  تکلیفحق وشود و جاری می 10در ارتباط به مفهوم چهارم از حق است که تعبیر حقوق بشر    

 گیرند. قرار می

آورد. حق بودن به این سر بر می 12و حق بودن 11برای تمیز این نوع از حقوق است که تقسیم بندی حق داشتن

موقعیتی که دارید منطبق به امر واقع باشد. مثال اگر گفته اید که آفتاب به  معناست که حرف یا عملکرد شما یا

نمایید؛ ولی اگر مدعی حق نیستید بلکه ادعای باطل را مطرح می هچرخد، معلوم است که شما بمین میدور ز

هوم اول هستید که زمین یک قمر دارد و آب ترکیب مناسب از هایدروجن و اکسیجن دارد، به حق هستید. در مف

امر که شما حرف منطبق با گفته بودید، باطل و در گفته دوم، به دلیل اینکه حرف مطابق به واقع را ناین به دلیل

 شوید.اید، محق دانسته میواقع را مدعی شده
 

نهید و انتظار دارید که از روابط اجتماعی قدم می اشتن به این معناست که در یک شبکۀحق د ،در مقابل      

نگردید، به اعتقاد  رمت، هتک حشودبه حیات شما تعرض ن مارند. مثالا برخی از حقوق را دیگران برای شما مسلم ش

به همین ترتیب، تکلیف دارید تا به آبرو، حیات، آزادی، کرامت، امنیت و حریم  ود و...شما احترام گذاشته ش

حق هستید یا نه، بلکه  رین نیست که شما بدر این جا حرف ا. دیگران احترام گذاشته و متعرض نشوید شخصی

اند که این حقوق را برای شما پاس بدارند یا شما مکلف هستید که برای دیگران رعایت نمایید. این دیگران مکلف

حق هستید یا باطل هستید؛ بلکه حرف در این است که شما حق دارید یا شما  کهجاست که شما مدعی نیستید 

 13ق را پاس بدارید.مکلف هستید که این حقو

 

یز دارد. در معنای اول، حق به شود، چهار معنای متماآن صحبت میهمین معنا از حقوق که در حقوق بشر از        

 است. یعنی صاحب حق طلبی دارد و باید طرف مقابل بپردازد. به طور مثال، دایِن مبلغ 14معنای ادعا یا مطالبه

یون هم مکلف است که آن مقدار را به دایِن بپردازد. در معنای دوم، حق به مد معینی از طرف مدیون مطالبه دارد،

تواند که سرنوشت حقوق دیگران را به نحو دلخواه تغییر دهد. مثال است. یعنی صاحب حق می 15معنای قدرت

یا تواند یک سوم از اموالش را وصیت کند و به این ترتیب حق ورثه اش را بعد از موت کاهش دهد. فردی می

بخشی از مالش را هبه کند و قسمتی از اموال ورثه اش را کاهش دهد. در این جا کسی دیگر، جز صاحب حق از 

تواند چیزی را انجام است. یعنی کسی می 16چنین قدرتی برخوردار نیست. در معنای سوم، حق مساوی به آزادی

توانند او را . دیگران نمیفر کند یا سفر نکندتواند سفردی می طور مثال،یا از انجام آن خودداری ورزد. بهدهد 

قانون اجراآت جزایی افغانستان، محکمه حق ندارد  26 . یا مطابق به مادهنرودمجبور کنند به سفر برود یا به سفر 

است. یعنی  17نیتؤاند، مصاخیری که برای حق گرفته د تا علیه شوهر شهادت دهد. معنایکه همسر را مجبور ساز

باشد. مثال کارگر حق دارد که به هر اتحادیه کارگری بپیوندد یا ن میؤبر اقدام خودسرانه دیگران مصفرد در برا

                                                 
10 Human Rights  
11 To have Right 

12 To be Right 

دیم و جدید غربی، دانشگاه تهران: انسانی در عصر ق« تکلیف»و « حق»شناسی برای اطالع بیشتر بنگرید به: محمد جواد جاوید، مفهوم13 

 .83-65، صص1389، 2فصلنامه حقوق و علوم سیاسی دانشکده حقو و علوم سیاسی، ش
14 Claim 

15 Power 
16 Liberty 

17 Safety 
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عضوی از یک سندیکا یا انجمن کارگری شود. کارفرما حق ندارد که وی را مجبور سازد تا از آن اتحادیه خارج گردد 

 18گیرد.ین جمع قرار میو یا عضویت یک انجمن را از دست دهد. حق اعتصاب کارگر نیز در هم

در هر چهار مفهوم، منظور این نیست که فرد به حق است یا باطل، بلکه حرف در این است که فرد صاحب       

 باشند. باشد و دیگران باید حق او را پاس داشته و برای احترام گذاشتن به این حقوق مکلف میاین حقوق می
 
 

 تعریف حقوق بشر .1.4

. بدین ترتیب، گیردتعلق میانسان  بودن به انسان صرف به دلیل که استاز حقوقیبشر، عبارت حقوق     

 بشرحقوقبدون  19طور برابر و یکسان انسان هستند.ه ها بانسان ۀ، زیرا هماستبرابر بشر نسبت به هر انسان حقوق

  . توان با کرامت و شرافتمندانه زندگی کردنمی
 

یابیم که بشری وی چیدیم، به این نتیجه دست میبا توجه به تعریف انسان و مقدماتی که در باب حق و حقوق     

هر انسانی دارای عقل، اراده و وجدان است و دارای کرامت؛ انسان از آنجا که عقل، وجدان و اراده دارد، واجد کرامت 

سان بر یکدیگر ترجیحی ندارند و ارزش وجودی آنان یک اند، به نحو پیشینی،ه انسانها از آن جهت کانساناست. 

قرار  یای برای نیل به اهداف دیگرنباید او را وسیله و یک غایت استخود در ذات  یانسانهر بر این اساس،  .است

باید اطمینان حاصل کرد که  ست.کرامت ذاتی انسان، یا اصل ممنوعیت ابزار قراردادن او، ا داد. این ادعا همان اصل

گونه رفتار شی انسان ؛ باگیردمیناستفاده و بدرفتاری قرار  وءهمنوعش مورد س از سوی دولت و هیچ انسانی

  شود.نمیکاره ضایع، باطل و بینگردیده و 
 

حفظظ کنظد و از  اش را ذاتیکرامتانسان بماند و سو که از یکانسان به مقتضای حاالت وجودی خویش و برای این

اسظت ادینیهای بنی، مستحق یک مجموعه حقوق و آزادیرا شکوفا ساخته بتواند دیگر پتانسیل انسانی خویشسوی

 شود که:نتیجه می بشر. بر اساس آنچه گفته آمدیم،به نام حقوق

جنسیت، دین، مذهب، نژاد، نظر از قطعبودن  انسانیعنی ؛ بشر استیک واحد کامل در حقوق انسانیفرد  .1

 است.کافیبشر حقوق برای احراز مرزهای سیاسی و جغرافیائی

 بشر ریشه در کرامت، شأن و منزلت انسانی دارد.حقوق .2

 هادیگر، انسانبه سخنتر از دیگری نیست. کرامتبا هیچ فردی  .برخورداراند کرامتعین ها از همۀ انسان .3

 د.نندار های دیگرسانبرتر یا فروتر از ان ، ارزشنداز آن جهت که انسان ا

 . باشند حقوق برابر برخوردار ازباهم برابر اند و حق دارند که ها همۀ انسان .4

از آنجا که همه برابراند،  برابراند.باهم ها از آنجا که انسان اند تمام انسان ۀ فوق این است کهنتیجه چهار گزار

  مند گردد.رهبشر بهاز حقوق 20لذا هر فرد حق دارد تا بدون هرگونه تبعیض

                                                 
 .33-31، ص 1395بشر، ناشر: تمدن شرق، کابل، طیبی، محمدشریف، در آمدی بر حقوق 18 

19 Jack Donnelly (2007), THE RELATIVE UNIVERSALITY OF HUMAN RIGHTS, University of Denver, 

Human Rights Quarterly. 

 

 ها.به آن محدودیت و استثنا کردن شخص یا گروهی به هدف لطمه وارد کردن سازی، ایجادمحرومتبعیض عبارت است از 20 
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توان نشان داد که وی باید الجرم تبعیض می ،را منکر شود بالذات بودن افراد انسانی اصل غایت اگر کسی     

 طور که پذیرش اصل کرامت داری را بپذیرد. دلیل به سادگی این است که همانیا برده هاناموجه میان انسان

)غایت و برابر بودن اصل مزبور آورد، ردی افراد انسانی را الزم میبودن انسان بالفاصله برابری ارزشذاتی یا غایت

 کندرا رد می اصل برابریکسی که به معنای روا دانستن ترجیح ناروا و تبعیض میان آنان است. زیرا  ها(انسان

مرتکب  وچنین کار را انجام داده دلیلی هیچای ارائهبدون  دهد،)های(دیگر ترجیح میانسان بررا و انسانی 

چرا که از منکر اصل غایت بپرسیم  بدین معنا که اگر است.گردیده« تناقض»یا دچار  «ترجیح بال مرجح»

 .گونه دلیلو او در پاسخ بگوید که بدون نیاز به هیچ توان به نحو پیشینی بر یکدیگر ترجیح دادها را میانسان

 21نیست. که منطقاا قابل قبول و دفاع تهصورت گرف هابال مرجِّح میان انسان صورت ترجیح در این

 

 

 های حقوق بشر:ویژگی

را به انسان  حقوقاین ها دولتهاست. بشر فراتر از اختیار دولتاست؛ حقوق نذاتی و همزاد با انسا .1

سازی نهادینهو  ، اجراحمایت در راستای احترام، و  ؛، بلکه آن را توسط قانون برسمیت شناختهدهدنمی

 دارند.لی بر میهای عمآن گام

حقوق جمعی است؛ حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، افتصادی و  تفکیکپیوسته و غیرقابل بهم .2

طور تقویت یکی منجر به تقویت اند. ضعف یکی سبب ضعف دیگری و همینمثل زنجیر به یکدیگر وابسته

 شود.دیگری می

نظر از جنس، دین، مذهب، طفل، قطع و اعم از زن، مرد؛ هر انسانی است نسبت به همه بالسویه و برابر .3

 مندی از آن اند. مستحق بهرهعی قوم، زبان و سایر تعلقات اجتما

که کسی، نهاد ویا جریانی حق ندارد ای، هیچرقابل سلب و غیر قابل انتقال است؛ تحت هیچ بهانهغی .4

  .ویا به معامله بگیرد سلبمحدود، حقوق دیگران را 

(. 2گیرد، تعلق می صورت فرازمانی و فرامکانی به انسان. به1 بشر:که حقوق. یعنی اینجهانشمول است .5

. برای حفاظت از 4 است،. محصول مبارزه و تجربۀ کلیه جوامع بشری3 ،محور است نه تکلیف محورحق

جهانگر گزاره، بیان5را دارد. نتیجه این  ها. قابلیت تطبیق برای همۀ انسان5است و کرامت انسانی

 گرایی.است نه نسبیبشر حقوق شمولی

بشر به هر فرد تعلق دارد و مسؤولیت هر فرد است. هر فرد در ارتباط با در برگیرندۀ حق و تکلیف؛ حقوق .6

ها تحت قوانین )های( دیگری دارای ارتباط حق و تکلیف است. دولتدر ارتباط به گروه دیگری و هر گروه

 22بشر دارند.های مشخصی در قبال رعایت، حمایت و انکشاف حقوقالمللی وظایف و مکلفیتبین

 

 بشراصول حقوق

                                                 
 303 ص  4شماره (،  1388)10راسخ، محمد، نظریه حق، فصلنامه باروری و ناباروری: سال  21 

22 Asia Pacific Forum (APF)(2013), Human Rights Education, A Manual for National Human 

Rights Institutions, P.3. 
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بشر ل اعالمیه جهانی حقوقیابد. بر اساس ماده اوها تجلی میها، قوانین و پالیسیبشر در قالب ارزشحقوق     

دهند. بشر را تشکیل میها/اصول حقوق، ستون پایه26و همبستگی 25، برابری24، آزادی23مفاهیم مثل کرامت انسانی

ای و قوانین اساسی المللی، منطقهبشر بینبازتاب واقعی و محسوس این مفاهیم را در شمار مشخصی اسناد حقوق

بشر در ذیل به بیان اصول حقوق 27گیرد.های زندگی را در بر میخیلی از عرصهبشر توان دریافت. حقوقکشورها می

 شود.پرداخته می

 

 اصل کرامت

است که یک بشر است. در یک تعریف ساده، کرامت عبارت از ارج و حرمتیترین اصل حقوقایکرامت، پایه     

ها باهم داشتن کرامت است که همۀ انسان انسان صرف به خاطر انسان بودن خود از آن برخوردار است. به دلیل

 باشد و همه افراد در داشتن آن باهم برابر اند. اند. این کرامت مربوط به انسانیت و ذات انسان میبرابر

 اصل برابری و عدم تبعیض

های هماددر  . مصداق اصل برابری28انسانی از لحاظ کرامت و حقوق باهم برابراندتمام افراد  کهاین یعنیبرابری      

  اند.تجلی یافته المللی حقوق مدنی و سیاسیمیثاق بین 27 و 2های بشر و مادهی جهانی حقوقاعالمیه 7 و 2، 1

 
 

 اصل آزادی

است که به موجب آن، افراد آزادی عبارت از حقیدر یک تعریف، بشر، آزادی است. یکی دیگر از اصول حقوق      

 هایحقوق و آزادیکه های طبیعی و خدادادی خود را به کار اندازند، مشروط بر آنییبتوانند استعدادها و توانا

شود. اگر وجود نداشته باشد، ارزش انسانی فهمیده نمیاست که را صدمه نرساند. آزادی، اصل بسیار مهمیدیگران 

ند تا کلیه موانع بر سر راه کآید. اصل آزادی ایجاب میشود و پیشرفت و تمدن بوجود نمیاستعداد او شکوفا نمی

 است.تضمین شده 2و 1اراده انسانی برداشته شود. این اصل توسط اعالمیه جهانی حقوق بشر در ماده
   

  انسانی اصل همبستگی

بشر در به دنبال ایجاد و ترویج درک متقابل و مشترک از انسان، انسانیت، نیازهای اساسی و حقوق این اصل     

است. این اصل، ضرورت گفتگو، ارتباطات، همگرایی، تعاون و همکاری امع و آحاد جامعۀ بشریها، جومیان ملت

(. به 2(. پنانسیل انسانی خویش را بالفعل سازد 1طریق بشریت بتواند: نهد تا از اینها را پیش میمتقابل بین انسان

نایل در زمین اش  رزوهای متعالی انسانیآبه اهداف و (. 3جویی راه یافته و باالترین سطح ممکن توسعه و کمال

پذیر و دارای که افراد و جوامع بشری به یکدیگر همبسته، تعلقبر بنیاد این اصل، همبستگی یعنی این. آید

آن است و بشریت در آن به عنوان دهندۀ بازتاببشر نماد و اند؛ امری که اعالمیۀ جهانی حقوقسرنوشت مشترک

                                                 
23 Human Dignity 
24 Freedom 

25 Equality 

28 Soliderity 
27 FRA(2013), Training Manual on Fundamental Rights-based policing, A manual for Police 

Training, European Union Agency for Fundamental Rights, Publications Office of the European 

Union, P.30.  
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. بر اساس این اصل، ایجاب گردیده استی، صمیمت و تعاون ترغیبار، همواره به همکاعضای یک خانوادۀ مشترک

های مشترک نسبت به همدیگر تفاهم و همکاری داشته و یکدیگر را کند تا آحاد جامعه بشری بر مبنای ارزشمی

 بسان روح واحد بپذیرند. 

حت بر این نکته تأکید کرده است که همه افراد و اعالمیه جهانی حقوق بشر در مقدمه و ماده اول خود به صرا      

ای را خلق کنند که در آن صلح، صفا، عدالت و های حقوق بشری، جامعهجوامع در پناه تحقق بخشیدن به ارزش

از آنجا که شناسایی کرامت ذاتی کلیه اعضای خانواده بشری و »صمیمیت حاکم باشد. صدر مقدمه مصرح است: 

عالوه بر آن تأکید بر «. دهدناپذیر آنان اساس آزادی، عدالت و صلح را در جهان تشکیل می حقوق یکسان و انتقال

بشر برای همه الملل، همکاری جهانی تحت حمایت سازمان ملل متحد و تأمین حقوقتوسعه روابط دوستانه بین

گر حاکمیت روح همکاری و ، نشان-چه شهروندان و تابعان آن کشور و چه شهروندان کشورهای دیگر باشند -افراد

مجمع عمومی این اعالمیه جهانی حقوق بشر را »کند: ها است. پاراگراف اخیر مقدمه نیز اعالم میمشارکت ملت

 «.کندآرمان مشترکی برای تمام مردم و کلیه ملل اعالم می

قسمت اخیر آن اصل بخش چهار اصل بنیادین حقوق بشر است که عالوه بر مقدمه، ماده اول اعالمیه تجلی     

آیند و از لحاظ کرامت تمام افراد بشر آزاد به دنیا می»دهد. این ماده مصرح است: همبستگی را مورد تأکید قرار می

چنان «. باشند و باید نسبت به یکدیگر با روح برادری رفتار کنندو حقوق باهم برابرند، همه دارای عقل و وجدان می

ترین سطح همکاری و همبستگی افراد و ملل را نشان داشتن نسبت به همدیگر عالی شود، روح برادریکه دیده می

 بشر بر آن تأکید ورزیده است.دهد که اعالمیه جهانی حقوقمی
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است که از جمله حقوق ذاتی تلقی ، ناظر بر حقوق اساسی و بنیادینیاصول و هنجارهای حقوق بشر جهانی     

بل دولت و جامعه تلقی شده نایِ بر کرامت و حیثیت انسان، جزئی از حقوق غیرقابل سلب افراد در مقاشده و با ابت

ای که از این رهگذر عرضه اند. جهان شمولیشدهرام به حقوق مزبور، ملزم و مکلف ها نسبت به رعایت و احتو دولت

گیرند. به این شرط که هریک از آن رار میها مورد شناسایی قست و در آن، تمامی فرهنگشود غیر انحصاری امی

 ها باشد. ها، خود، قائل به برابری شأن تمامی انسانفرهنگ

به حاکمیت و اقتدار  حفظ احترامبا - بشریخاص حقوق ها با رویکردِدر این گستره است که عملکرد برخی دولت

ر مبتنی بر اصول بنیادین غیر قابل عدول بر اجرایِ حقوق بش ورت برقراری نظام حمایتی و نظارتضر -هاآن ملی

های سرکش و غیر قابل حکومتاعمال برخی از آشکار ساخته است.  ی راالمللارجاع به نظم حقوق بیندر چارچوب 

شدند. چرا که برخی الملل کنترول میحقوق بین ، توسطمحوراصول کالسیک دولت کنترولی که باید خارج از

 ۀتوانند از دریچو فراملی، نمی اند که به لحاظ برجای گذاشتن آثار گستردهش بودهها چنان دلخرااقدامات آن

های داخلی اعمال صالحیت مورد بررسی قرار گیرند. مهمترین یا نسبت فرهنگ ویا محصور در حوزهحاکمیت و

گردیده عبارت اند  ساز تدوین اسناد و ضوابط حقوق بشرداده و زمینهه در طول تاریخ، بشریت را رنج میمسائلی ک

ها در شخصیت انسانی، سلب آزادی اندیشه، عقیده و از: تبعیضات نژادی، امتیازات طبقاتی، مساوی نشمردن انسان

وجدان حقوقی و ، های اخالقیداری و خرید و فروش انسان و تعصبات کور مذهبی. مسؤولیتبیان در قالب برده

و از ماند تفاوت ابتدایی حقوق آحاد افراد بشر، بید که در قبال نقش عواطف عالیه انسانی هرگز اجازه نخواهند دا

گر تفاوت، نظارهبی انی است که به صورت ناظرترین اصول انسد. در غیر این صورت خالف بدیهیکرآن غفلت 

معنای  کاربرد سالح های نامشروع، شکنجه، آزار سیاسی و تبلیغاتی گوناگون در کشورهای دیگر باشیم. این امر به

 امتناع از کمک به افراد در تحصیل عدالت، در یک کشور دمکراتیک است.

ها وجدان هایی مورد توجه و ملحوظ نظر است که خاستگاه آنبنابراین، در اسناد حقوق بشر ارزش      

نی استوار است؛ لذا بُعد فراگیر و عمومی آن مالک است. ابتنای منطقی حقوق بشر بر کرامت و منزلت انساانسانی

است و زمان و مکان و قیدی  "بشر"گیرد و باید مورد توجه قرار گیرد که است و صرفاا از این جهت بر بشر تعلق می

تابد. الجرم دو بعد سلبی و ایجابی آن مورد تاکید است: ایجابی، در مقام احقاق و اعمال حق و تحقق و را بر نمی

مقام دفاع و ممانعت از تهاجم، تجاوز و مخدوش ساختن آن. از  عینیت بخشیدن به کرامت انسانی؛ سلبی، در

است که ویژگی های انسانی، برگرفته از مالحظات ابتدایی و ذاتاا بدیهی انسانیمنظر، تخلف از معیار و ارزشاین

ی برخورداری از این حقوق مطلق داشته و در زمان صلح و جنگ باید رعایت شود. بشر منحیث بشریت، شایسته

ها نیست. لذا ای که ناظر بر مشترکات انسانی است، از این حیث تفاوتی در ماهیت آناولیه است، حقوق اولیه

توان آن را منسوب به غرب و شرق یا فرهنگ خاصی نمود. بلکه هرجا که گروهی انسان باشد، این مسائل نمی

مروز دارد و خواهد رفت. نه ربطی به سازمان ملل ا تواند باشد. حقوق بشر با بشر به دنیا آمده و با بشرهم از دنیامی

 29دیروز. ۀنه به انقالب فرانس

تواند برای دولتتواند برای کشورهای شرقی نسبت به کشورهای غربی متفاوت باشد، و نیز نمیحقوق بشرنمی"
حقوق بشر چپ  جهت است.های جهان سوم هم متفاوت باشد. حقوق بشر، بدون قید و بیهای توسعه یافته و دولت

 30"شناسد.شناسد، بلکه تنها انسان را به رسمیت میو راست نمی

                                                 
، ص 1391پاییز  2، چ1386تاموشات، کریستیان، حقوق بشر، ترجمه و نگارش: داکتر طرازکوهی، حسین شریفی، تهران، اچ.او آگاروال، 29 

36-38. 

 . 155همان، ص  30 
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 بشربندی حقوقدسته

بشر بندی حقوقتقسیمبشر در شش دسته و سه نسل قابل تفکیک و شناخت است. بندی، حقوقدر یک تقسیم      

 (.6، فرهنگی(. 5، اجتماعی (.4 دیحقوق اقتصا(. 3مدنی، (. حقوق 2 ،سیاسیحقوق (. 1در شش دسته عبارتند از: 

  اند.المللی حقوق بشر به رسمیت شناخته شدهاین حقوق در اسناد بین. همبستگیحقوق 

حقوق سیاسی و مدنی را حقوق نسل اول؛ حقوق : بشر در سه نسلحقوق بندیدر تقسیمبه همین ترتیب، 

صلح، حق محیط زیست، حق توسعه، حق  اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حقوق نسل دوم؛ و حقوق همبستگی)حق

های بشر به نسلبندی حقوق. تقسیمکنندیاد میبنام نسل سوم حقوق بشر را حفاظت از میراث مشترک بشریت( 

باید بخاطر داشت که این تقسیم  .یک تقسیم بندی اعتباری است گانههای ششی اول، دوم و سوم؛ و دستهاگانهسه

ر ویا به لحاظ اهمیت و درجه بندی حقوق مذکور نه، بلکه بخاطر شناخت و مطالبه بندی به معنای تقدم و تأخ

ای بکارگیری اصطالح نسل القا کننده"بشر به عنوان یک کل واحد و تقسیم ناپذیر هست. است. حقوقهاتر آنآسان

ین و خاص معاصول و مبانی حقوق بشر در جهت تحول تاریخی در به رسمیت شناختن و تهیه و تدوین برخی 

های هر یک از دسته جهت شناسایی و تفکیک بهتر حقوق بشر، در ذیل به تعریف و ارائه مصداق 31"است.

 پردازیم:بشر میهای حقوقبندی
 

ها رفتار عادالنه، منصفانه و برابر صورت دهد تا در جامعه با آناست که به افراد امکان میحقوقی -حقوق مدنی (1

ای حقوق مدنی عبارتند از: حق زندگی، حق مساوی در برابر قانون، آزادی از بازداشت و هگیرد. برخی از مصداق

های زاجره، ، آزادی در انتخاب سبک زندگی شخصی، آزادی انتخاب، تفریح، آزادی از مجازاتتوقیف خودسرانه، 

ق رازداری و محرمیت، عدم تباری، ح-آزادی عقیده و مذهب، آزادی از بردگی، آزادی تفکر و ابراز نظر، تعلق نژادی

 گیرند.ی حقوق مدنی افراد قرار میتبعیض، ازدواج و... در زمره
 

و ارزیابی “ حاکمیت”ها با حقوق سیاسی حقوقی هستند که برای اشخاص در ارتباط آن -حقوق سیاسی (2

یت شود. وجه مشترک میان همه این حقوق، به رسمعملکرد قدرت سیاسی موجود به رسمیت شناخته می

دهد تا در سرنوشت سیاسی خویش به شهروندان امکان میحقوق سیاسی  32.است” حق حیات سیاسی”شناختن 

شریک باشند و به صورت مستقیم ویا غیر مستقیم در امور و اداره دولت مشارکت نمایند. حقوق سیاسی متمم 

های حقوق برخی از مصداق 33سیاسی، حقوق مدنی فاقد معنی است.حقوق مدنی است. در نبود حقوق  ایحیاتی

سیاسی عبارتند از: حق رأی، انتخاب کردن و انتخاب شدن، حق ثبت شکایت، حق پناهندگی، عدم تبعید، حق 

 دولتی، حق و سیاسی کارهای به اشتغال اطالعات، حق و مطبوعات بیان، دسترسی به محکمه عادالنه، حق آزادی

 اجتماعات، آزادانۀ راه اندازی ها، حقآن در مشارکت و هاتشکل و احزاب تشکیل در انتخابات، حق مشارکت مردم

 ...ها وپیماییراه تظاهرات و
 

مانند زمین، کار، سرمایه فزیکی و  -استحقوق اقتصادی عبارت از حق دسترسی به منابع" -حقوق اقتصادی (3

د. حقوق اقتصادی یک امر شوکه برای ایجاد و تخصیص قانونی تبادله کاال و خدمات ضروری پنداشته می -مالی

 -است: یکماسیش، مستلزم حداقل سه شرط اس. حقوق اقتصادی برای شناسایی کاملآشکار است-واضح و خود

                                                 
 .44، ص 1384مهدی فیروزی، حق بر محیط زیست، سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی، 31 
 buy.html?r=20777-1168535-http://wordppt.sellfile.ir/prodحقوق سیاسی،  32 

33 http://www.preservearticles.com/201106248529/5-most-essential-political-rights-of-a-citizen.html. 
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آگاهی از شرایط  -خواهد وارد دنیای اقتصادی شود؛ دومآگاهی از نیازهای اساسی اقتصادی برای فردی که می

برخی از  34"شرایط عادالنه برای همه تحقق پذیر خواهد بود. حقوق اقتصادی صرف در وضع :کهنی؛ و سوم اینقانو

نه، وظیفه، های حقوق اقتصادی عبارتند از: حق تجارت، حق ملکیت خصوصی، حق رقابت و تبادله داوطلبامصداق

شرایط کاری مصئون، تشکیل اتحادیه های تجارتی، دستمزد برابر در برابر کار مساوی، کشی، کارآزادانه بدون بهره

 های کاری نامناسب و...ونیت از روشؤارگری، غذای کافی، مصک

 

است؛ حقوقی که رسمیت شناخته شدهه است که برای هر فرد انسانی بحقوق بنیادینی" –حقوق اجتماعی  (4

تواند از آن خوب اعضای یک گروه ویا جامعه آن را صرف در ارتباط با دیگران به کار گرفته و در صورتی می

زندگی خصوصی افراد را محترم نگهداشته و فرد مورد حمایت دولت قرار داشته  ۀکه دولت حوز ار گرددبرخورد

های مدنی بدون های مدنی است. برخورداری از حقوق و آزادیباشد. حقوق اجتماعی متمم ضروری حقوق و آزادی

ی و اجتماعی آزادی از های مدنی، حقوق اقتصادناممکن است. برخالف حقوق و آزادیمصئونیت اجتماعی حد اقل 

 دولت نه، بلکه آزادی با کمک دولت است.

 های حقوق اجتماعی عبارتند از:  برخی از مهمترین مصداق

 حق کار: در شرایط مصئون و عادالنه، با معاش مناسب و رخصتی با معاش؛

 ای؛های حرفهحق تعلیم و تربیه: آموزش ابتدایی، ثانوی و دانشگاهی رایگان و آموزش

 سرپناه/مسکن و حق صحت؛ حق

سازی حمایت خاص برای مادران، زنان، کهن ساالن، حق تأمینات اجتماعی: رفاه عمومی، بیمه، تقاعد، فراهم

 ها، اطفال، اشخاص دارای معلولیت و جوانان؛خانواده

 35"حق محیط زیست سالم
 

ناخته رسمیت شه هنرشان ب های انسانی در پیوند با فرهنگ واست که برای گروهحقوقی" -حقوق فرهنگی (5

دهد تا هویت فرهنگی شان را شکل داده و از آن صیانت کنند. های انسانی اجازه میشده است؛ حقوقی که به گروه

جمله حقوق بشری هستند که به مردم و جوامع، آزادی دسترسی، اشتراک و انتخاب فرهنگ آن حقوق فرهنگی از 

 حصولتأکید بر حفاظت از حقوق فرهنگی و عمده حقوق فرهنگی  سازد. هدفمورد عالقه شان را فراهم می

  36".استط برابر، منصفانه و بدون تبعیض های آن در شرایلفهها و مؤاطمینان از پویایی فرهنگ
 

های حقوق فرهنگی عبارتند از: زبان، قومیت، هنر، معماری، آثارهای باستانی، نمادها، ترین مصداقبرخی از مهم      

 داری، سبک پوشش و سبک زندگی...  داری، مهمانهای عروسی، مردهمذهبی، شیوه-ی اجرای مناسک دینیچگونگ

سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اساساا در قانون و در عمل از همدیگر فرقی ندارند. -حقوق مدنی

ناپذیری و وابستگی متقابل حقوق  ی این حقوق غیر قابل تقسیم و دارای وابستگی متقابل اند. سرشت تقسیمهمه

مدنی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر اساس اصل برابری و عدم -بشر بدین معناست که حقوق سیاسی

فراهم ساخته و نیز برخورداری از حقوق مذکور را  مکلف تا امکان دولت است. تبعیض برای همه افراد بشر صادق

                                                 
34 Carmine Gorga, President, Polits-tics, Incorporated, Towards the Defination of Ecomomic Rights, p 

3-5  
35 .FUNDAMENTAL SOCIAL RIGHTS IN EUROPE 

36 . http://definitions.uslegal.com/c/cultural-rights 
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سازد. تمام این حقوق باید توسط نهادهای ملی حقوق بشر به صورت ممکن ت در برابر دولرا افراد  مطالبۀ حقوق

 37برابر مورد انکشاف و حمایت قرار بگیرند.
 

حقوق بشر در یک قرن اخیر شاهد تحوالت فراوانی بوده و به ویژه در نیم قرن اخیر، این  -حقوق همبستگی (6

ام بیشتری نسبت به حقوق بشر بوده ایم؛ لذا این دوره تر بوده است. به نحوی که شاهد احترگیرتحول و توسعه چشم

اند. با این حال اعتالی مقام حقوق بشر و حمایت از آن، مشکالت و موانعی را هم در سر راه را عصر حقوق هم نامیده

گردد. توسعه و گسترش حقوق بشر در انتظار ها خالصه نمیدارد که مانند گذشته، صرفاا در وجود حاکمیت دولت

و عوامل و عوارض چند  های متعدد است و حیات بشر، واقعاا در معرض خطر است. مسائل مربوط به توسعهحرانب

ای امنیت دسته جمعی و خلع سالح، مسأله رشد جمعیت و عوارض ناشی از آن، مهاجرت، مسائل بعدی مسأله

برداری از منابع رک بشریت و بهرهتای میراث مشمربوط به محیط زیست، مسائل مربوط به عدالت اجتماعی و ایده

ی اساسی مورد بحث بشر امروز ها و به طور کلی حقوق به معنای وسیع و مدرن آن، مسئلهحاکمیت دولت ماورای

ها سرنوشت مشترک دارند و این سرنوشت که ای انسانباشد. بشریت امروز دریافته است که همهدر سطح کالن می

گرایی جهانی به معنای ل حاضر دچار بحران شده است و این یگانگی در عصر همهمان آینده بشریت است، در حا

 ها زندگی، مرگ و سرنوشت مشترک دارند. ای انسانآن است که همه

این تحوالت در شرایط و اوضاع و احوال کنونی منجر به تولد و تکوین نسل جدیدی از حقوق بشر تحت عنوان نسل 

در اسلو،  1987گویند. این حقوق در کنفرانس صلح و حقوق بشر می "تگیحقوق همبس"سوم شده که به آن 

 در هاید پارک مورد بحث و بررسی قرار گرفت. 1982ورشو و کنفرانس  1980کمپوبلو، کنفرانس  1979کنفرانس 

تقسیم می پیش طرح سومین میثاق بین المللی حقوق همبستگی، مقوالت نسل سوم حقوق بشر را به چهار دسته 

میراث مشترک بشریت. اما حقوق دانان در این د که عبارتند از: حق صلح، حق توسعه، حق محیط زیست و حق کن

که آیا مقوالت نسل سوم حقوق بشر منحصر در موارد فوق هستند یانه، اتفاق نظر ندارند. لذا برخی از نویسندگان 

های بشردوستانه، حق بر زبان و ت و مساعدتزدایی، حق بر ارتباطاعناوین دیگری را نیز همچون حق بر استعمار

 38داری و یکتاپرستی و... جزء نسل سوم حقوق بشر قلمداد کرده اند.فرهنگ بومی، حق بر دین

در قبال بشر تحت عنوان حمایت از کرامت این نسل "حقوق بشر نیز در حال ظهور است. نسل چهارم با این حال، 

از حقوق بشر ی نسل جدیداین حقوق بشر را به خود جلب کرده است.  نظرانصاحبی کنجکاو، علمیهای پیشرفت

 39"از اعتبار و حمایت الزم برخوردار نیست.هنوز 

 

 های حقوق بشرویژگی نسل

اگر بخواهیم ویژگی سه نسل حقوق بشر را بیان کنیم، باید بگوییم که حقوق نسل اول، عمدتاا از جنس حقوق       

ها توسط صاحبان حق، مانع ایجاد کرد و حقوق نسل دوم، به طور عمده قابل اجرای آنسلبی هستند که نباید در م

 شرایط و امکانات است. به عبارت لسلهیک س آمدنبه فراهمشروط ها مکه تحقق آناست از جنس حقوق ایجابی

از جانب دولت  و عدم مداخله و مزاحمت "ترک فعل"قبل از هر چیز ناشی از  دیگر، ویژگی نسل اول حقوق بشر، 

 است؛ مثالا برای آزادی بیان، وظیفه ی دولت آن است که از تشکیل اجتماعات جلوگیری نکند.

                                                 
37 Economic, Social and Cultural Rights, Handbook for National, Human Rights Institutions(p.4) 

 .50، ص 1384فیروزی، مهدی، حق بر محیط زیست، سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی 38 

 Cluster Project on national capacity for: 86مقاله حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مهر ماه  دکتر موالیی، یوسف، 39 

protection and promotion of human rights and greater access to justice. 
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و  "اقدام"اما ویژگی نسل دوم حقوق بشر بر عکس است، یعنی ایفای حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی محتاج 

هستند. مثالا برای حق اشتغال، دولت باید پاره ی دولت است؛ لذا حقوق قابل مطالبه از دولت از ناحیه "عمل مثبت"

 ای اقدامات و برنامه های خاص را به اجرا در آورد. 

همه، اعم از  "اقدامات دسته جمعی"و  "همکاری"ویژگی نسل سوم حقوق بشر آن است که این حقوق مبتنی بر 

این حقوق محقق نخواهد  یاندولت ها، افراد و اشخاص حقوقی است، یعنی بدون همکاری، همیاری و تالش همگ

 شد. 

ای که باید توجه داشت این است که اگر چه حقوق مدنی و سیاسی جزء حقوق سلبی و منفی هستند که دولت نکته

دیگر، همین حقوق در بسیاری از موارد مستلزم دخالت ایجابی دولت در ها مداخله کند، ولی از سوینباید در آن

را بدون وجود سیستم حمایتی نهادینه شده، تحقق حق های مدنی و سیاسی جهت رعایت و تضمین آن است. زی

 امکان پذیر نخواهد بود.

 

 بشرهای حقوقیکپارچگی نسل

 پارچگی. یکاستای یک حیات با کرامت، ضروریبربشر های حقوقها و نسلکل دستهکه  تردیدی نیست     

 برای المللیینب همبستگی در مؤثری نقش انسان، نام به واحدی موضوع یا شخص بشر برایقحقو هاینسل

 و فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، حقوق سیاسی، و مدنی حقوق نسلِ سه برشمردن .دارد بشرقحقو از حمایت

 که نحوی به است، گردیده نسل سه هر طرفداران و بانیان بین پیوند موجب گراییجهان عصر در همبستگی حقوق

  شد. خواهد سبب را ریدیگ تضمین یک، هر رعایت
 

 برگزار یاناو در 1993 سال در که " بشر حقوق جهانی کنفرانس " آن که در اجرایی طرح وانا وی یاعالمیه      

قحقو انواع تمام": گویدمی بشر حقوق مختلف هاینسل میان پیوند خصوص در یکم، بخش از پنجم بند در شد،

 همان از هشتم بند در ".دارند تنگاتنگ ارتباط و  متقابل وابستگی هم با و ناپذیرند تقسیم و شمولجهان بشر،

 :کندمی تأکید بخش

وسبب استحکام همدیگر   دارند متقابل وابستگی هم با اساسی هایآزادی و بشرقحقو رعایت و توسعه دموکراسی،"

  "شوند.می

 میان پیوند موضوع بر کنفرانس این در ندهکن کشورهای شرکت که، است این شودمی استفاده عبارات این از چهآن

 و اجتماعی اقتصادی، حقوق طور همین و سیاسی و مدنی حقوق و دموکراسی سوم، نسل حقوق یعنی توسعه

 بین یجامعه اکنون هم شدند. بنابراین، قائل یکسان اهمیتی حقوق این تمامی برای و گذاشتند صحه فرهنگی

 هم از و دارند متقابل ارتباط یکدیگر با بشر حقوق مختلف هاینسل که تاس یافته دست اجماع این به الملل

 به که شودمی بشر حقوق مختلف هاینسل از پارچهیک نسلی آمدن وجوده ب موجب خود امر ناپذیرند. این تفکیک

 اعضای به ملل سازمان پیشین کل دبیر گزارش در امر این بازتاب گویند. می "بشرجدید حقوق ایهزاره نسل" آن

 نیز آمده است. "اعالمیه هزاره سازمان ملل"و  "صلح برای کاری دستور"عنوان  تحت، سازمان این

 تلقی انسان حیثیت بیان اشکال از یکی بشر حقوق سوم نسل مقوالت دیگر و زیست محیط بر حق ترتیب بدین

   .باشدمی  هآیند نسل برای آن تحقق شرط و حاضر نسل برای بشر حقوق مکمل که گرددمی
 

را  بشر حقوق از نسل سه که نویسندگان از برخی تصور خالف بر که نیست فایده از خالی مطالب این ذکر    

حقوق  و سیاسی مدنی، حقوق بین فاصله ایجاد موجب امر این که دارند اعتقاد و پندارند می خطرناک و اشتباه

 نسل سه برشمردن رسد که بامی نظر به گردد، امامی زیست محیط و توسعه با فرهنگی و اجتماعی اقتصادی،
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 متحد، ملل بشر، منشور حقوق جهانی کنفرانس بشر،  حقوق عالی ملل متحد در امور کمیشنری تأکید بشر، حقوق

 موجب آن بودنِ همبسته و بودن وابسته بودن، برجهانی جدید یهزاره کنفرانس در ملل سازمان اعضای و کل دبیر

 نیز هانسل دیگر متوجه دارند، اعتقاد بشر حقوق از نسل یک به که جهان فرهنگی مختلف هاییفط تا شودمی

 رسیده نتیجه این به غرب امروز دنیای گردد. منتهی بشر حقوق از جانبه همه حمایت به پیوند، و این علقه و شوند

 .3 اساسی  هایآزادی .2زیست  حیطم . حفظ1 :از اند عبارت که دارد بعد سه پایدار اقتصادی یتوسعه که است

 حقوق مفاهیم د: گویمی ملل سازمان بشر حقوق مرکز سریئ که طور همان لذا  اجتماعی. و اقتصادی یتوسعه

  کنند.می تقویت را یکدیگر تاریخی طور به همبستگی حقوق و بشر

 اول هاینسل با ارتباط و علقه ایجاد بشر، حقوق سوم نسل آمدن پدید بازتاب که گفت توانمجموع می در بنابراین،

برای  است نیازی پیش زیست، محیط حق که کرد استدالل توانکه می طوری به. استحقوق این دوم و

 از آنان که است این بر فرض حقوق، این از هاانسان شدن مندهبهر برای که چرا بشری، هایحق دیگر برخورداری از

 در توانمی را سالم زیست محیط از برخورداری حق ترتیب بدین .دارندبرخور تندرستی و سالمتی حد اقل

 از مندیبهره ساززمینه که آنچه دیگر عبارت حیات. به حق یافت؛ یعنی بشر برای شده شناخته حق ترینبنیادی

 40است. سالم زیست محیط حق است،حقوق دیگر

 
 

 مفهوم صلح  .2

 صلح به مفهوم امنیت انسانی .2.1

بشری را بر میهای حقوقهای که بیشتر ارزشاست. یکی از تعریفهای زیادی ارائه شدهتعریف در مورد صلح     

است. در این تعریف، صلح یعنی امنیت انسانی؛ حالتی که انسان خود  41"انسانی منیتا"تابد، همانا صلح به معنای 

ی افراد بشر در مقابل همه 43حیاتیهدف امنیت انسانی محافظت از هسته   42را از ترس و فقر آزاد احساس نماید.

، به نحوی که با شکوفایی و کمال بلند مدت افراد بشر سازگاری داشته باشد. در تبیین 44تهدیدهای شایع است

 :دنشوارد که قرار ذیل بر شمرده میت انسانی، چند نکته مهمی وجود دنیهدف ام
 

 آرامش فردی و مراقبت و حمایت از  جا، حفظ و نگهداری حالتمنظور از محافظت در این :45محافظت

که انسان با خطرها و تهدیدهای طبیعی چون سیل، است. با پذیرش اینافراد در برابر تهدیدها و خطرها

زلزله و طوفان؛ با تهدیدهای سیاسی و اقتصادی  چون فقر و تنگدستی، حمالت تروریستی، جنگ و 

ردی مانند غذا، آب آشامیدنی، سرپناه، فقدان ی فمنازعات خشونت آمیز؛ و معضالت خارج از اراده

گیرانه، سازمان امکانات صحی، آموزشی و انواع بیماری ها روبرو هستند، پس باید افراد بشر با تدابیر پیش

هم به صورت یافته و نهادینه شده مورد حمایت قرار بگیرند، نه با اقدامات انفعالی، پس از وقوع حادثه آن

 دفعی و موقت.

                                                 
 .1384فیروزی، مهدی، حق بر محیط زیست، سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی 40 

41 .Human Security 

فغانستان، دیپارتمنت مطالعات صلح و منازعه، مرکز ملی تحقیقات پالیسی، دانشگاه کابل،  نقش تعلیم و تربیه در اعمار صلح در ا 42  

 6ص.
43 Vital Core 
44 Pervasive Threats 

45 Protection 
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 آورده شدن هدف از محافظت هسته حیاتی، بر رفع احتیاجات اولیه و بر :46ظت از هسته حیاتیمحاف

مین احتیاجات اولیه مانند أجه است. در بعد کمی تنیازهای اساسی بشر در بعد کمی و کیفی آن عطف تو

ست، که ا غذا، مسکن، آموزش، صحت... و در بعد کیفی پیوند وثیقی آن با شخصیت افراد انسانی مطرح

است. از ی آزادی و استقالل فردی، حق تعیین سرنوشت و مشارکت آزاد در زندگی اجتماعیدر برگیرنده

ی امنیت انسانی است که ی قدرت در سطوح مختلف الزمهاین نظر، رهایی از ساختارهای سرکوبگرانه

 ی ابعاد آن دارد.مفهوم مذکور ربط وثیقی با دموکراسی در همه
 

 ی افراد بشر در امنیت انسانی، مفهوم امنیت را از دولت کارگیری همهه هدف از ب :47بشر ی افرادهمه

کند. در واقع به فرد بشر قطع نظر از جنسیت، نژاد، دین، قومیت، شهروندی و سایر خصوصیات منتقل می

د که همانا کردنها در قرون نوزدهم و بیستم دنبال میاست که دولتت انسانی متمایز از هدفیهدف امنی

المللی نیز توجه آن عمدتاا معطوف به است که در عرصه بینحراست قلمروشان بود. بنابر این طبیعی

 توسعه انسانی و حقوق بشر باشد.

 

 شوند. تهدیدهای تهدیدها از نظر مکانیزم عمل معموالا به دو دسته تقسیم می :48هدیدهای شایعت

گذاری بیش از حد ؛ و تهدیدهای غیر مستقیم مانند سرمایهسازیقیم مانند: جنگ، قتل عام و منزویمست

های دیگری چون گذاری الزم در بخشماندگی و عدم سرمایهدر امور نظامی)یا موارد خاص دیگر(، عقب

 49تحصیل، صحت و محیط زیست.
 

 

های ر حوزهمحور فراتر برده و ددولت امینت انسانی، مفهوم امنیت را از چارچوب تعریف سنتی و امنیت ملی

به زبان ساده اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و مدنی کشانیده است. تعریف صلح به معنای امنیت انسانی 

؛ فرهنگی و حقوق اقتصادی، اجتماعی ؛مدنی -مین حقوق سیاسیناست که صلح در یک سطح خاصی از تأبدین مع

ریق اعمال اجتماعی از طزندگی  صلح در حققت بر این اساس،پذیر است.  تحقق و حق توسعه و محیط زیست سالم

-ها شرایط و امکانات الزم سیاسیکه دولت و ملتسازی مردم منتفی است؛ مگر اینفشارهای نظامی و سرکوب

مدنی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را به حد کافی عطف توجه قرار داده باشند. صلح در هر شرایطی عملی 

ای، بلکه که آب نه در هر درجهدرست مثل این -ن فراهم آمده باشدهای الزم آمینهز شرایط و کهنیست؛ مگر این

 آید.گراد به جوش میدرجه سانتی 100فقط در 
 

شرط بشر پیشحقوق ،بر این تعریفمبتنی ؛استمحور -بشریک تعریف حقوقتعریف صلح به معنای امنیت انسانی، 

 تمام عیار تحقق صلح پایدار است.

 

 

 

                                                 
46 Protection of vital core 
47 All individual human beings 

48 Pervassive Threats 

 ،1384، زمستان 4، شماره 8قاسمی، محمدعلی، امنیت انسانی: مبانی مفهومی و الزامات راهبردی، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال  49 

 .821-819ص 
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 صلح انواع  .2.2

 منفی:  صلح .2.2.1

 دارد، سیاسی علوم و حقوق اقتصاد، تاریخ، دین، ،فرهنگی هایحوزه در صلح که مختلفی هایجایگاه دلیل به

 واژه صلح این مطالعات در و مفهومی نظر از است.شده ارائه هاجایگاه این از یکهر به بسته آن از متعددی مفاهیم

 آن یجنبه این هم هنوز و رفته مخاصمه به کار یا خشونت تجاوز، یتوضع نبود"برای  ابتدا از و سنتی به طور

 یگستره دلیل به امروزه است، حداقلی نسبت به صلح رویکردی که سنتی نگرش ،الرغمعلی .کندمی جلوه ترغالب

 رفته اترفرمنفی( )صلح آن از یافته، بشر حقوق و انسانی امنیت از اخیر هاینگرش پرتو در مفهوم صلح که وسیعی

 در بر نیز را اقتصادی و اجتماعی رفاه یدرحوزه ایمنی و دولتی بین و انسانی-میان هنجار به روابط حفظ و ایجاد و

 برای اقدامات سایر نه و است جنگ نفی و نبود بر ناظر اساساا منفی صلح سیاسی حقوقی و ادبیات در  .استگرفته

  50صلح.
 

  مثبت: صلح.  2.2.2

 در پایدار زندگی آن در که است هاییوضعیت سازیسمت حداکثر به صلح شرایط حداقل التاز ح گذار بر مبتنی

بر  ایمسئله گردد. چنین میسر جغرافیایی و تمدنی فرهنگی، سیاسی، هایمحیط یهمه در موجود بشر وضع

با ایجاد تغییر و  گره خورده است که 51است؛ تحقق ایده صلح مثبت، با مفهوم تحول منازعه استوار "اساسی تغییر"

 که استحالی در گردد. اینهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دنبال میتحول در ساختارها و نظام

 مشترک میراثحفظ  صلح،توسعه، حق  )حق همبستگی جوی صلح مثبت، نسل سوم حقوق بشر/حقوقوجست

 و هادولت ها،ملت برابر یتوسعه همچنان که ،صورت این در سازد.می همراه خود با نیز زیست( را محیط و بشریت

 و تحکیم صلح نیز است،بین المللی و ملی مادی، ذهنی، صلح یعنی خاطر امنیت و آرامش وجود مستلزم افراد،

 شمارد. می جهانی سازیصلح فرایند در الزم ابزارهای و مجاری از یکی را توسعه تعقیب

 مثبت، صلح برقراری الزامات به بخشیتحقق یزمینه در پیشگامی ،مثبت و منفی صلح مناسبات در نهایت در

 وقوع علل از مهم بخشی که داده نشان خوبی به نیز گرایانواقع مطالعات زیرا بود، خواهد منفی صلح بر مقدم

 52هاست.آن به دسترسی و امکانات توزیع در تعادل عدم و هاملت زندگی شرایط بودن نامساعد جنگ، و درگیری
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .6، ص 1391،جهانی صلح عادالنه تحقق در مؤثر راهبردی تروریسم؛ با مبارزه ،بیگ ب سهرا محمد ،نمامیان پیمان 50 

تحول منازعه، مفهومی است که بر تغییر و تحول منازعات پنهان و آشکار اجتماعی و سیاسی از طریق رسیدگی و ایجاد تغییر در . 51 

گیرد که بر تغییر و تحول روابط در یک فرآیند صلح آمیز اشاره دارد. تحول منازعه عرصه وسیعی را در بر می شرایط، رویه و رفتارها و

دهد. تمام مشکالت ساختاری و فرهنگی که سبب وقوع جنگ و منازعات خشونت آمیز می شوند، را مورد بررسی و رسیدگی قرار می

شود، را نیز در های عرفی که مانع رسیدن به صلح میها، قوانین و جنبهها و نگرششها، ارزها، پالیسیاین عرصه تغییرات در سیاست

 بر می گیرد.  

  
 .6، ص 1391،جهانی صلح عادالنه تحقق در مؤثر راهبردی تروریسم؛ با مبارزه ،بیگ ب سهرا محمد ،نمامیان پیمان 52 
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 منحیث پیامد منازعهبشر معلول/پیامد: نقض حقوق
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منازعه عنوان عامل/علت بشر به: انکار دوامدار حقوقعلت
 

 بشر به وقوع بپیونددض حقوقبشر منجر شود و هم در نتیجه نقتواند به نقض جدی حقوقمنازعه هم می

 

 

 هاانزوای اقلیت
 

 

 دسترسی غیر عادالنه به منابع
 

 های شغلیتبعیض در فرصت   
 

 عمومی امورعدم مشارکت در 
 

یتحقیر و توهین زبانی و فزیک  

های خودسرانهبازداشت  

 توقیف بدون محکمه

 منع تشکیل اجتماعات

آمیزرویه و رفتار ظالمانه و تحقیر  

 صحرایی، تبعیض و فساد اداریمحاکم

 تهدید و ارعاب مخالفین

 سانسورشیپ

 

  سازیو صلح نیازهای اساسی ،منازعهبشر با ارتباط حقوقدوم:  گفتار
 

  بشر با منازعهارتباط حقوق .1
 

مطالعه کشورهای . آشکارا و انکار ناپذیر استرفع مشکالت جامعۀ بشری و ایجاد صلح بشر در حقوق سازندۀنقش 

ی دگزن به بهبود وضعیت ها منجری عمل آنجهدهد که نتیاند، نشان میعمل کرده 53محوربشرحقوقمنازعه که پسا

 است.انجامیده صلحبه و  گردیده مردم

بشر منجر به نقض جدی حقوقآمیز دهد که منازعات خشونتهای متعدد در سراسر جهان نشان میبررسی وضعیت

به شود. ا اشاره میمطالعات موردی زیادی در زمینه وجود دارد که در زیر به مواردی از روندا و سریالنکشود. می

روز کشته  100( نفر در 800000هزار) صددر رواندا بیاندیشید که در آن بیش از هشت 1994نسل کشی سال 

تواند ناشی آمیز میهای شان فرار کردند. عکس قضیه نیز صادق است: منازعات خشونتشدند و بیشتر از آن از خانه

 وجود آید. از ناکامی و عدم حمایت دولت از حقوق بشر به

 
  

 بشر و منازعه: رابطه حقوق(1شماره)شکل 
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مدت اقلیت تامیل، توسط دولتی که النکا، محرومیت و انزوای طوالنییدر سر مورد دوم قضیه سریالنکا است.

برای اولین بار مدت منجر گردید. خشونت ها بود، به یک منازعه داخلی طوالنیمتشکل از اکثریت مسلط سینهالی

دولت قانوناا ها، توسط اتفاق افتاد، زمانی که حق زبان و دسترسی عادالنه به تعلیم و تربیت تامیل 1956در سال 

رو، در ضمن بسیاری از مسایل دیگر مشکل به درازا کشید. از ( تکذیب گردید. از این1956ها، )قانون فقط سینهالی

گرایی دیگر، رادیکالیزم و تشددهای مخالف شتافت و از طرفلیه تامیلآمیز عطرف دولت به سرکوب خشونتیک

بشر سبب تشدید ها گردید. بنابراین، انکار حقوقها منجر به افزایش انزوای اقتصادی و سیاسی آنتامیل

تواند هم علت و هم معلول منازعات موارد نقض حقوق بشر میآمیز شد. در یک کالم، های خشونتدرگیری
 ت آمیز باشد. خشون

دهد، ای علت و معلولی منازعه و نقض حقوق بشر را نشان میکه رابطهدر فوق  (2)برای وضاحت مطلب، به شکل 

 نگاه کنید.
 

دی، اجتماعی و های افتصامدنی و جنبه-های سیاسیدر جنبهبار عنوان علت منازعات خشونتبشر بهنقض حقوق

زور توسط بیش از حد  از استفادۀ توانمیمدنی -در جنبه سیاسیست. اواضح پر اعمتجاو فرهنگی زندگی فرد 

 نام برد. در جنبۀهای فراقضایی مخالفان سیاسی، سانسور، شکنجه و یا اعدام گریو سرکوب ارعاب ،لیس، تهدیدوپ

، هاخانهها، های صحی، مکتب)کلینیکملکی و تأسیسات هاتخریب زیرساخت توان بهمیاجتماعی و اقتصادی 

. با این حال، تشخیص اشاره کردیی جمعیت غیر نظامی جاهای زمینی و جابهماینی تعبیهها(؛ محاکم، پل و پلچک

ها افزوده است، وضعیت را مردم ناشی از مشکالت ساختاری که در طول زمان بر شدت درگیری نقض حقوق

عنوان مثال، نباشته شده وجا افتاده است. بها همکند زیرا چنین مشکالت در سیستم حکومتداری رویتر میپیچیده

های یک کشور ممکن است تبعیض را نهادینه  کرده باشد)طوری که در مثال باال در ها و شیوهقوانین، سیاست

های هویتی مختلف به منابع، ویا انکشاف نامتوازن در مناطقی سری النکا تذکر رفت(؛ عدم دسترسی یکسان گروه

 ترتر و محتملیک گروه اجتماعی غیر  از گروه مسلط سیاسی حاکم، وقوع اختالفات را جدینشین اعضای اکثریت

 سازد. می
    

های دور داشته باشد. چنین محرومیتهای تاریخی در گذشتهاست که ریشه در محرومیتاین وضعیت ممکن      

توسط های قربانی ها و انزوای افراد و گروهباشد، اما با گذشت زمان محرومیتنهای حقوقی شاید در ابتدا قابل دید 

ساختاری را ایجاد کند که سبب ایجاد تنش در جامعه گردیده و از طریق  ، شرایطماتیکسیستنظام حاکم به شکل 

و خشونت  "ساختاری"عنوان خشونت اهده گردد. به این مشکل، اغلب بههای منفی مشبروز تعصبات و کلیشه

های مسقیم کننده تخم خشونت برای وقوع جنگچنین وضعیتی بسترساز و تولید اشاره شده است؛ "فرهنگی"

 فزیکی است. 

 ،)باورهاو فرهنگی ها(ها و گروهها، نقشها، پایگاه)نهادبرای درک و شناسایی بهتر خشونت مستقیم، ساختاری

    54نگاه کنید. در زیر 3به شکل  (ها، آداب و رسومها، سنت، اسطورهنمادها، هنجارهاها، ارزش
 

 

 

 

                                                 
 .2010بشر و نیازهای اساسی با اضافات نویسنده، حقوق آموزشیمواد ممد . سیل، کریستینا، 32
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 (: مثلث خشونت و ابعاد آن2شکل شماره )

 

 

ند. کنیابد، به احتمال قوی ابراز نارضایتی میببرند که حقوق بشری شان عینیت نمیها پیهنگامی که افراد و گروه

ست و مطالبات مین خواأهای فشار( برای تج گروهیسها و بشکایتآمیز )مثالا با درج های مسالمتدر صورتی که  راه

برای جلب توجه در  شان در دراز مدت گوش فرا داده نشود، بعید نیست کهشان وجود نداشته باشد، و به صدای

ها در امر زیکی متوسل شوند. البته، باید اذعان کرد که ناکامی دولتفشان به خشونت هایخواستهراستای تحقق 

وضعیت شکننده ناکامی و به علت  سازی نه، بلکهسرکوب یشه به دلیل مبادرت به عملحمایت از حقوق بشر هم

ند تا ا توانشان ناها در امر احترام نهادن و حمایت از حقوق شهرونداندولت در بعضی موارد،ست؛ ا هادولت

در برخی رو، نامتمایل. چنین حالتی ممکن به علت نهادهای ضعیف و یا در اختیار نداشتن منابع باشد. از این
شان علت اصلی بروز منازعه و خشونت از سازی مردم از حقوق بشریرانی و محرومر اغلب موارد، حاشیهجوامع د

 است. نوع نهان و آشکار
به  نظر از علل و چگونگی تبارز آن،بشر صرفبشر، انکار مداوم حقوقبر حقوقظر تحول منازعه مبتنیاز من      

 اساسی نیازهای از منظور. است -امنیت و آزادی آسایش، و رفاه هویت، –نیازهای اساسی بشر  آورده نشدنمعنی بر

ی مین امرار معیشت و امکانات مادی در امر حفظ صحت و سالمت، بلکه بر مسائل معنوأنها بر تتجا نهاین در بشر

 ی چون:وسیع انسان مواردنیازهای اساسی  ،هتحول منازع از منظر کید دارد.أچون هویت، آزادی و امنیت نیز ت

)غذا، سرپناه، حمایت و و امنیت شناسی هویت و فرهنگ()برسمیتسیاسی و اقتصادی(، پذیرش)مشارکت و رفاه

ای رفتار و دهندهبشر شکلاساساا نیازهای اساسی .ند. این نیازها غیر قابل مذاکره اگیرددر بر میرا امنیت فزیکی( 

دهد که حقوقتر از نیازها به وضاحت نشان میعین برداشت وس. ایدر زیر نگاه کنید( 3)به شکل عملکرد بشر است

هویت، الزم و ملزوم یکدیگر اند: نیازهای اساسی شامل پوشانی زیادی داشته و همبشر و نیازهای اساسی 

و سایر اسناد رسمیت شناسی، با تمام حقوق مندرج در اعالمیه جهانی ه و ب ، آزادیاستقاللیت، امنیت، پذیرش

ی مثال، حق صحبت به زبان خودی)مادری(، نیاز فردی و گروهی بشر  مرتبط هستند. به گونهحقوقلی الملبین

سازد. حق برابری و عدم تبعیض، نیازهای افراد بشر را در امر حفظ هویت، آزادی، شناخت و مشارکت مرفوع می

دالت، حق دسترسی به عدالت و اجرا و مدیریت عسازد. هویتی، آزادی، مشارکت، حمایت و پذیرش را مرفوع می
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نیازهای جمعی چون هویت، امنیت و  تواند کهحقوقی آن می سازد. خود ارادیت در اصطالحع میورفمامنیت را 

ده شدن نیازهای اساسی، زیرا ای است برای بر آوربشر وسیلهسازد. به عبارت دیگر، تحقق حقوق آزادی را بر آورده

رساند. ضمناا ارتباط عمیق بین ها یاری میمات و ایجاد شرایط الزم برای رفع آنمین کاالها، خدأبشر در تحقوق

شان های اجتماعی ناشی از عدم برخورداری مردم از حقوقحقوق بشر و نیازهای اساسی در تبیین علت و بروز تنش

تواند که سهامو میانرژی تولید کرده  بلکه بر عکس منازعه، زا نیستنفسه مشکلفی کند. منازعهنیز کمک می

توجهی اندرکاران مختلف را در راستای تغییر مطلوب وادار سازد. به هرحال، در صورت بینفعان و دستداران، ذی

 دهد. های مستقیم را افزایش می، احتمال خشونتمنازعه یسازسرکوب دم وهای مرهبه خواست

نشدن نیازهای اساسی است که سبب ایجاد  همعنی بر آورد انکار ویا ناکامی در حمایت از حقوق بشر، بهبنابر این، 
حق و نپرداختن به علل بر آورده نشدن نیازهای  یهای مطالبهشود. عدم موجودیت میکانیزمتنش در جامعه می

 سازد.تر میاساسی مردم، احتمال وقوع خشونت را محتمل
 

 (: تأثیر نیازهای اساسی بر رفتار انسان3شکل شماره )
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

های اجتماعی مین حقوق بشر، تنشأتعدم  بیند، اندیشنبشر و تحول منازعه میبرای کارورزان توسعه که به حقوق

 :ورزندمی زیر  تأکیدمهم نکات بر ها آنو  ارتباط نزدیک وجود داردو وقوع احتمالی خشونت 

خشونت مستقیم مهم است، به همان میزان ی که توجه برای جلوگیری از برای جلوگیری از خشونت، به اندازه .1

 شود، نیز مهم است.های ساختاری که منجر به خشونت مستقیم میتوجه بر رفع خشونت

اساسی، تاسیس نهاد ملی حقوق بشر و بشر در قانونکردن احترام به حقوق بشر از طریق تسجیل حقوقنهادینه .2

شود. این عمل در بر آورده ی از خشونت شمرده میها، راهبردهای مهمی برای جلوگیرمکانیزم ثبت شکایت

 کند.های اجتماعی برای مدیریت سازنده منازعه کمک مینیازهای اساسی و انکشاف مکانیزم ساختن

ها مبذول گردد. تاکید رسمی بر ایجاد نظام سیاسی جامع، توجه خاصی باید برای حفظ تنوع و حقوق اقلیت  .3

های گروهی در عصر حاضر از زیرا هویت .مهم است تنوع احترام گردد، بسیار که در آن ینهاد دولتی و قوانین

هاست که در آن رهبران حس قوی هویت را در پیوند با جمله فاکتورهای کلیدی منازعات درون دولت

و  اساسینیازهایی یادین نظریهبا توجه به اهمیت بن دهند.محرومیت از نیازها ایجاد و نارضایتی را افزایش می
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ی رفتار انسان در زندگی اجتماعی کنندهوامل تعیینبشر؛ و این که هردو منحیث عبینادین ارتباط آن با حقوق

 . را بیشتر باز کنیم بشر با نیازهای اساسیارتباط حقوق ا بحثاست تالزم کنند،نقش بازی می

 
 

 اساسی نیازهایبشر با ارتباط حقوق .2

 ،ترین آناند، که کاملهای متفاوتی از آن ارائه کردهازهای اساسی بشر، دانشمندان تقسیم بندیدر پیوند به نی

   باشد.بندی ماسلو میتقسیم
                                                                      

-1908ماسلو )

( تیوری 1970

بر شخصیت را مبتنی

عرضه داشت که 

ف از ی مختلهاعرصه

ی جمله عرصه

را  پرورشوآموزش

 متأثر ساخته است. 

گذاری این اثر      

قسماا از  ،گسترده

ی باالی عملی درجه

بودن نظریه ماسلو 

هگیرد.  بنشأت می

عنوان یک روان

محور، -شناس انسان

ماسلو معتقد بود که 

افراد بشر در تالش 

 باشند.ه و در جستجوی مرز های خالقیت، ضمیر و خرد میها بودبرای رسیدن به یک سطح باالتری از قابلیت
  

نام نهاده و با در نظرداشت همین پس 55"خودشکوفایی"ی رشد شخصیتی انسان را مرحله ماسلو آخرین درجه   

 ا یک طبیعت ضعیف آغاز کرده کهها را انکشاف بخشید. اعتقاد او بر این بود که افراد بشر بمنظر، سلسله مراتب نیاز

آید. البته شرایط محیط زیست بر این انکشاف تری درمیشکل کامله م با رشد شخص، این خوی و سرشت نیز بتوأ

زیست مناسب  شخصیتی و تالش برای قابلیت های بیشتر تأثیرات خود را دارد. تنها در شرایط صلح آمیز و محیط

های ابتدایی را در پنج سطح د. ماسلو ضرورتورزنتری تالش میهای واالاست که مردم برای دسترسی به ضرورت

               قرارداده است. 

  و در  استاین دسته از نیازها شامل آکسیجن، غذا، آب و یک دمای مناسببیولوژیك: نیازهای

 ی که انسان در نخستین قدم بدنبال آن هستند. ترین نیازهاست. نیازهای اولیهحیاتی یزمره

                                                 
55 Self-actualization 

 نیاز به خودشکوفایی

رامنفس و احتنیاز به عزت  

 نیازهای اجتماعی

 نیازهای ایمینی

 نیازهای بیولوژیکی 

 لوسبر اساس نظریۀ ما بشرتصویری از هرم نیازهای اولیۀ (: 4شکل شماره )
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 :که کلیه نیازهای بیولوژیکی و فیزیولوژیکی برآورده شود، انسان به امنیت انیزم نیازهای ایمینی

 کند. خویش فکر می

 :های امنیتی و فیزیولوژیکی، ضرورتپس از رفع نیاز نیاز به محبت، شفقت و احساس تعلق

دارد که اشخاص ماسلو اظهار می شوند.ظاهر می چون نیاز به محبت، شفقت و تعلقهای دیگری 

، شفقت، محبت. این امر شامل اظهار استمدن بر احساس تنهایی و بیگانگیصدد فایق آدر 

 باشد.میارتباط با دیگران و احساس تعلق 

  :ها، نیاز به داشتن قدر پس از برآورده شدن سه دسته اول ضرورتنیاز به داشتن قدر و منزلت

قدر ومنزلت در پیش  اجتماعی،پایگاه گردد. این امر شامل احساس داشتنمیو منزلت آشکار 

که این ضروریات محسوس نشود، شخص احساس باشد. زمانیخود و هم چنان در نزد دیگران می

 دهد.خود کم بینی، ضعف، بیچاره گی و پوچی از خود بروز می

 متذکره یهای چهارگانهتنها و تنها پس از رفع تمامی نیازباوری: شکوفایی و خودخود نیاز به، 

ها بیتابی ها،قراریشود. این ضرورت خود را به صورت بیخودشکوفایی در انسان فعال می احساس

)احساس دهد. شخص برای خودشکوفایی خویش دروناا احساس تنش و فقدانبروز میها و تالش

قرار که شخص بیخالصه این .کندتالش می اشکرده و برای کمال و خودشکوفایی بودن(تهی

 که همیشه واضح و روشن نیست، می باشد. "چیزی"وی بوده و در تکاپ

 

توان گفت که در یک یا چند میاجتماعی و محیطی دارند، اما  ها بستگی به شرایط سطحکه این نیازبا وجود این

 56"در تمام افراد بشر عمومیت دارد. وجه

 

 نیازهای اساسی و حقوق بشر:

 دهد ها نشان میهای فطری هستند.  یافتهارای حقوق و نیازمندیو د اندبشر از  ارزش مساوی برخوردار تمام نوع

 آیند.ها ویا نقض حقوق بشری بوجود میی عدم دست یافتن به نیازمندیکه منازعه و خشونت در نتیجه

 ها و است.  نیازمندی "مستحق"است  "نیازمند"های بشری یکی هستند: انسان به آنچه اساساا حقوق و نیازمندی

 . 57سازندهای کاری هستند که  ابزار تحلیلی در راستای فهم منازعه و خشونت را فراهم میر هردو چوکاتبشحقوق

 ها و سازی ویا انکار  نیازمندینماید.  محرومای است که رفتار انسان ها را کنترول مینیازهای اساسی محرکه

رحال، هبشر وجود دارد.  به رای رفع نیازهایهای گوناگونی بگردد.  شیوهحقوق بشر منجر به بروز منازعات می

اولیه   نیازهایهای بشر قابل مذاکره نیستند ولی راه های تامین و تکافوی  آن قابل مذاکره است. تکافوی نیازمندی

از  .58گرددفصل منازعه محسوب میوبخشیدن به خشونت و حلی برای تغییر رفتار، خاتمهترین شیوهبشر موثر

ثر برای ارضای ی مؤجوی پروسهوفصل منازعات و جستوبر آورده نشده در  امر حل نیازهای اساییرو، شناین

 .59آیدشمار میه های درگیر حیاتی بهای تمام طرفنیازمندی

 

 

                                                 
56 Lignell, Pia (2010), the basic needs theory handout. 

57 Lisa Schirch (2000), Women in Peacebuilding Resource &Tarining Manual. 
58 Ibid. 
59 Nonhoff,Deborrah,Ana (2008), Building Peace & Conflict Transformation Manual. 
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 سازیو صلح تحول منازعه ارتباط حقوق بشر با .3

 دورنما هستند.عین ارای آمیز اجتماعی دحقوق بشر و تحول منازعه هر دو در فرایند تغییرات مسالمت

های های نقض حقوق بشر، مانند تبعیض علیه گروهرسیدگی به ریشه سازد که بدونروشن میبحث قبلی      

تحول منازعه چون زمین، آب، آموزش و پرورش و قدرت سیاسی، ها به منابعی همقومی خاص و عدم دسترسی آن

تنیده و وابسته به یگدیگرهستند. هر دو مورد، هایی در همزشناممکن است. اساساا عدالت و صلح ارسازی و صلح

ها در برابر هتک حرمت و که افراد و گروه استفضاییشرایط و بشر ایجاد اند. سعی حقوقبرای توسعه پایدار الزم

 دارینگه و مسؤول سازیبرای پاسخگوهای مشخصی مکانیزماست تا الزمگردد؛ و بدین منظور اهانت محافظت 

د. تحول منازعه و شان وجود داشته باشافراد به حقوقدسترسی برای عادالنه و نهادینه شده  ، و پروسیجرهایولتد

(. 1 در آن صلح پایدار است: شرایطی که فرهنگی برای تحقق سازی شرایط ساختاری ودر پی فراهمسازی صلح

، عادالنه توزیع گردد قدرت و منابع (.2گردد،  تأمینعدالت اجتماعی هایی برابر ها و حمایتازطریق ایجاد فرصت

تحقق  بر قرار باشد.ها گروه افراد و ارتباطات سالم بین(. 4، طرفانه اجرا گرددحاکمیت داشته و بی قانون(. 3

به طور سازنده از طریق مذاکره، شان را الفاتتمنازعات و اخکند تا ها کمک میگروهو افرادبه  با این وصف شرایطی

منازعه دارای  برای رسیدن به یک جامعه مطلوب، حقوق بشر و تحولفصل نمایند. بنابراین، وون خشونت حلو بد
 آمیز اجتماعی حمایت و جریان تغییرات را تسهیل می نمایند.عین نگاه اند؛ هردو از فرایند تغییرات مسالمت

اند، نسبتاا متفاوت ها مبتنیعه بر آنهای حقوق بشر و تحول منازهای تغییر که دیدگاهریبا این حال تئو

بشر (.  در گذشته مبتنی بر دیدگاه حقوق بشر، تغییر اجتماعی ریشه در ماهیت حقوقی حقوق2009هستند)بابیت 

ندرج در قوانین ملی و تعهدات بینیک حالت نهایی مطلوب و م . در این نگاه، تغییر  با به تصویر کشیدن60داشت

های مختلف برای تحقق جوی گزینهوبر دولت به منظور جستاعمال فشار  و سپس با  المللی حقوق بشرایجاد،

 گردید.حالت آرمانی مطلوب دنبال می

شود، در عین حال بدنبال آوردن که فعاالن حقوق بشر در عمل اذعان دارند که تغییر تدریجاا عملی میرغم اینعلی

کنند که برای تحقق ها را طوری طراحی میه حقوق بشر دخالتتغییر از رهگذر مطالبه حالت آرمانی هستند. حوز

های چون گیرد.  برای انجام این کار، از طریق روشریزی صورت میآل تالش و از آن به عقب برنامهحالت ایده

ار از اعمال فش با )دولت( و62)شهروندان(، ارتقای ظرفیت تامین کنندگان حق61سازی صاحبان حقآموزش و توانمند

ها و جوامع را برای رعایت موازین و تعهدات بین المللی شوند، تا حکومتالمللی وارد عمل مییق جامعه بینطر

 های مختلف وادار به اجرای تعهدات قانونی شان بسازند.جوی رهیافتوحقوق بشر، وضع و تطبیق قوانین و جست

تواند به وقوع بپیوندد که بازیگران درون ها زمانی میاما در محور کار تحول منازعه، این ایده نهفته است که تغییر تن

تواند. به یافتن به آن را ممکن تصور کنند. تغییر از بیرون ویا از باال تحمیل شده نمیجامعه آن را بخواهند و دست

رح بنابراین، تحول منازعه بر ط عالی قابل ترغیب و پیشتیابی است. هر حال، تغییر از طریق جناح سومی به وجه

ریق ایجاد تغییر در رفتار، ذهنیتفرآیندهای سازنده توسل جسته و با انکشاف امکانات جریان  تغییر مثبت را از ط

ها و ساختارها دنبال می کنند؛ با این امید که چنین جریانی در نهایت به تحقق تغییرات عادالنه و دوامدار 

ها را تسهیل و تالش ند درک نیازها و منافع تمام طرفبیانجامد. بدین منظور، فعاالن عرصه تحول منازعه فرآی

                                                 
60 Law-based nature of human rights 
61 Right holders 

62 Duty bearers 
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ثر مستقیم و غیر مستقیم از پروسه متأورزند تا از عدالت و شمولیت تمام دست اندرکاران که به صورت می

وای وارد گفتها را به گوش فرادادن به یکدیگر ترغیب و به صورت سازندهطرف شوند، اطمینان حاصل نمایند.می

 دهند.ها قرار میها، متخصصین خارجی را در دسترس آنند؛ و همچنان برای ارتقای ظرفیت طرفسازگو می

      

سازی حداقل معیارها اصرار دارد، تحول منازعه بر این مسئله تأکید دارد که بشر بر فراهمبا این حال که حقوق     

اد واقعی در یک سیاق واقعی تصاحب  شود، گونه که این معیارهای حداقلی مفید هستند، باید توسط افرهمان

انکشاف یابد و تجربه گردد. حتی با این حال هم نکات اشتراک بین این دو دیدگاه وجود دارد. چنانچه دیدگاه 

بیند که مستلزم قواعدیبینی شده را به مثابه چهارچوب بیرونی برای زندگی واقعی میحقوق بشر هنجارهای پیش

 رسد، اما در اصل غیر قابل چانه زنی.ناپذیر به نظر میانعطافاست که در عمل بشکل 

کنند، در کل به نقطهی تحول منازعه کار میهایی که در زمینهبشر تاکید دارند، و آنکارورزان توسعه که بر حقوق

 ای مشترک توافق نظر دارند. 

های ند. این به معنای تعریف مخاطبیر، هریک از زوایای مختلف به این مسائل می پردازهای مختلف تغتئوری

دو در به عنوان مثال هر گیری راهبردهای مختلف است.های مختلف و در پیشمختلف، استفاده از فعاالن عرصه

رابطه به مسئله غلبه بر تبعیض می اندیشند. از دیدگاه حقوق بشر تبعیض باید نابود شود، زیرا کرامت افراد و گروه 

 کند. بشر را نقض میرو، حقوقته و از اینها را به معامله گرف

های گیریدر برای از دیدگاه تحول منازعه، تبعیض باید مورد رسیدگی قرار بگیرد، زیرا علت علنی و یا بالقوه

اند که این دو منطق در بسیاری موارد با هم آمیز است. مخاطبان و بازیگران کلیدی با دالیل متعدد دریافتهخشونت

 در برخی موارد دیگر از هم متفاوت اند.اشتراک و 

کنند، های مستقیم و ساختاری را تجربه میبر حقوق بشر بر مردمی که تبعیضهای انکشافی مبتنیبرنامه      

معموالا با توجه بر محور فردی.   -ها، اشخاص دارای معلولیتهای قومی، زنان، اقلیتگروه مانند –رسانند یاری می

در ضمن  توجه به افراد منزوی شده، با دیگران )کسانی که رفتارشان بر ذهنیت و رویه و رفتار  63افیکارورزان انکش

کنند؛ مثالا با مردان برای غالب آمدن بر تبعیض جنسیتی، ویا با علمای منزوی شدگان تاثیر می گذارد( نیز کار می

 اساس جنسیت. دینی و مذهبی در غالب آمدن بر تبعیض بر

است که منزوی شده، تا با تمرکز بر منازعه و صلح، به صورت خاص نگران جوامعی انکشافیدیگر، کار طرف از       

 ییهاها، رویه و رفتارها و ارزشها و نشانهرو، توجه خاصی را بر افراد، سازمانمبادا به خشونت متوسل شوند. از این

هایی را که نقش دارند؛ آنکنند، معطوف میزی میرا در جامعه با "65کنندهوصل"و  "64کنندهتقسیم"که نقش 

کنند و اساس عنوان وصل کنندگان مردم خدمت میه که برا هایی و آن "تقسیم کنندگان"کننده دارند، بنام تفریق

کنند. ترجیحاا وصل کنندگان و تقسیم کنندگان واقعی یاد می "کنندگانوصل"کنند بنام صلح پایدار را تقویت می

 های معروض به تبعیض نباشند.مالی از گروهیا احت

هایی کار کنند که کنند، ممکن با افراد و گروهکه از رویکرد تحول منازعه کار می بناءا، کارورزان انکشافی      

برای وضاحت  بشر مهم نیست، حد اقل در یک چارجوب زمانی کوتاه الی متوسط مدت.مستقیماا از دیدگاه حقوق

های تحلیلی مختلف دهد که در یک زمینه و در عین حال، نمونهذیل توجه فرمایید. مثال نشان می بیشتر، به مثال

 استفاده گردد. سازی انکشافید از راهبردهای مختلف برای برنامهنتوانبا رویکرد حقوق بشر و تحول منازعه، می

                                                 
63 Development Practioners 
64 Dividers 

65 Connectors 
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  در نیپالازی سبرای صلحدسترسی به عدالت و حل منازعه تسهیل جریان  -مطالعۀ موردی 

 تحلیلی متفاوت ولی متمم یکدیگرهای ترکیب نگاه

اش ناتوان های منزوی و مخالفین سیاسیمین حقوق و منافع گروهأالنی در تدر نیپال، حکومت برای دوران طو      

نت در له علت اساسی  خشوأاست. این مسمحرومیت ناکام ماندهو نا متمایل بوده و در جلوگیری از گسترش فقر و 

است. ها در جامعه انجامیدهنیز به تولید و تداوم تنش 2006گذشته بوده و پس از توافق صلح جامع در نومبر 

را  برای ابراز نارضایتی و  کشیدند، چند محل سیاسی محدودمی از انزوا رنج هایی که در طول تاریخگروه

های منزوی و گروه مشارکتمایندگی و عدم مشکل در عدم نشان در اختیار داشتند. علت بروز این مخالفت

بندی شدید جامعه نیپالی ریشه مخالفین سیاسی حکومت در ساختار نظام بود، که در طبیعت نظام سیاسی و طبقه

زده، فاسد، خشن و آکنده از تبعیض شده تطبیق قانون سیاستدر یک چنین محیط و دستگاه حکومتی، داشت. 

 بود.

دانستند و به طور معمول به را نمیهای اعاده آنشده، حقوق ویا راههای به حاشیه راندهو گروه جا که افراداز آن     

قوق بشر و دسترسی به ، تحقق حهای انکشافی متعدد در زمینهرو برنامهنظام قضایی دسترسی نداشتند، از این

های افته است. برای انجام این کار برنامهها دریعنوان یکی از مسایل کلیدی برای رسیدگی به حقوق آنعدالت را به

های چون: افزایش دسترسی به عدالت از طریق ایجاد ظرفیت فرا قضایی در سطح محلی ) در درون سازمان

ها؛ های حقوقی؛ افزایش آگاهی حقوقی در بین تودهاجتماعی و اجتماعات منزوی شده(؛ روی دست گیری مساعدت

های حقوق بشری و الزامات ناشی از آن در اجرای کم ابتدایی در مورد مکلفیتدهی قضات و مامورین محاآگاهی

 دست گرفته شد.ها )دستگاه عدلی و قضایی(  بر جامعه، رویهایی رفتار آنکار رسمی؛ و پیامد

مدیریت های بر رویکرد تحول منازعه، بیشتر بر نبود مکانیزمهای برنامه انکشافی مبتنیفعالیتدیگر، از طرف     

های کنند تمایل به رفتارهایی که احساس انزوا میکند. آنسازنده منازعه در سطوح مختلف جامعه تمرکز می

ربایی؛ های محلی حکومتی؛ آدمهای ترانسپورتی؛ بستن ادارهمخرب دارند ) مثالا از طریق بند انداختن راه

 یافت،ها شدت بیشتر میهای توسط مائویستهای فزیکی( تا توجه دولت را جلب کند. چنین  مثالخشونت

ها ثابت کردند که خشونت برای جلب توجه قدرت سیاسی کردند که مائویستها احساس میچنانچه بسیاری نیپالی

دهد. فرهنگ سیاسی موجود نیز ها نتیجه میها علیه دولت برای سالهای انتخابات شوراار گرفتن حوزهو در اختی

برنده همه چیز را در اختیار خود  "شود که  مهمی دارد؛ در بستر چنین فرهنگی فکر میدر این زمینه نقش 

دارد. برای حل و که چنین نگرش  گروه سیاسی حاکم را از توجه به منافع و همکاری با مخالفین باز می "گیردمی

یر موارد، راه اندازی یک گران منازعه به این نتیجه دست یافته اند که در ضمن ذکر سافصل این مشکل، تحلیل

برنامه میانجیگری اجتماعی برای ارتقای ظرفیت در سطح محلی، ترویج مفاهمه بدون خشونت، میانجیگری و 

 دهد که مردم آموزش یافته با سوابقها نشان میگونه برنامهرویکرد مشترک برای حل منازعه مهم است. این

های طبقه پایین و یا مثالا زنان، جوانان، کاستی ایفا نمایند)عنوان میانجتوانند نقش مهمی را بهمختلف می

شان را از طریق  مورد هدف قرار گرفتند تا مسؤولیتهای محلی نیز های بومی(. با این رویکرد حکومتاقلیت

بر منافع جامعه مورد تحسین قرار داده و در خصوص حل منازعات مبتنیهای میانجیگری مورد توجه قرار برنامه

شان اندرکاران متعدد در حوزه فعالیتها با دستوگودست گرفتن گفتبگیرند. این رویکرد حکومت محلی را به روی
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ها درگیر ها را در حل قانونی دعاوی مردم و ارجاع قضایای میانجیگری به آنترغیب نموده و از این  طریق آن

 ساخته بود.

یانجیگری اجتماعی را در ها مرویکرد را باهم ترکیب نموده اند. آنهای انکشافی در نیپال عناصر هردو برخی نهاد

های قضایی رسمی و غیر رسمی تری که شامل حل منازعات از طریق سیستمسازی حقوقی کالنتوانمند ۀیک برنام

 د.کرده بودن تلفیق بشر و تحول منازعه بحث گردید،ا که در فوق توسط رویکردهای حقوقو عناصر سایر رویکرده

 

 دهد که:دست داده و نشان میه را ب زیرفوق نتایج  طالعۀ موردیم

های تحلیلی متفاوتی را برای حل مشکالت جوامع آسیب دیده از خشونت عرصه حقوق بشر و تحول منازعه، دیدگاه

دیگرکننده یکدارند که هردو تکمیلسازد. هریک نقاط قوت خود را داشته و راهکارهایی را پیشکش میمطرح می

ای متعدد و جامع، در اند و هیچ یکی به تنهایی کامل نیستند. در درازمدت هردو، از طریق رویکرد میان رشته

 کنند.دستیابی به اهداف صلح عادالنه و توسعه پایدار کمک می

مل وارد عیا تحول منازعه بشر ونیپال با رویکردهای حقوق مثلکشوری  انکشافی درالبته زمانی که کارورزان 

، بلکه منتج به نه صرف بر مسائل جبران، دسترسی به عدالت و حل منازعات هاآنهای یافتهممکن ، شوندمی

سایر راهبردها به کارگیری های وسیع و متعددی در خور توجه بینجامد که مستلزم اقدام و شناسایی مسایل و یافته

فاوت کار در مورد تحقق حقوق بشر وجود دارد. غالباا های متباشد. در این مورد باید بخاطر داشت که راهنیز می

کار حقوق بشر را اکثراا ویا صرفاا در پیوند با  -هایی که بر تحول منازعه تمرکز دارندآن شامل –کارورزان توسعه 

چون نظارت، گزارشدهی، دادخواهی،  "سنتی راهکارهای"دانند که شامل حمایت از حقوق مدنی و سیاسی می

را بیشتر حول و  "کار حقوق بشر"ها ممکن است که شود. بنابراین، آنو تعقیب قانونی مرتکبین می دهیآگاهی

پندارند. به هرحال، رویکرد حقوقگرایی بتقابل  گری، اعاده حقوق و، البی66سازیشرمندهوسازیاشفامحور آموزش، 

 رود.درک محدود از حقوق بشر فراتر می از این 67محوربشر
 

پردازد. این مسئله در ص میهای خاشده علیه گروهتر و انواع تبعیض اعمالبه علل ژرف محوربشریکرد حقوقرو     

رفته از شده است، که روی همهای منزویبردها برای بهبود در مشارکت گروهکشوری مثل نیپال به معنای طرح راه

رود. تحلیل رویکرد تحول منازعه بر افزایش میمحور که در مثال باال تذکر رفت، فراتر راهبرد حقوق بشر قضا

رو، به یقین . از اینایی تغییر فرهنگ و رهبری تمرکز داردکید و نیز بر راهبردهأهای منزوی شده تمشارکت گروه

های بر تحول منازعه وجود دارد. در عرصهو رویکرد مبتنی محوربشرنکات مشترک بین رویکرد حقوق که ارتباط و

ها و مکلفیت نهادهای بر حقوق قانونی افراد، گروه محوربشرحقوقی مشترک هردو دیدگاه، رویکرد مورد نگران

ها و گیریکه رویکرد تحول منازعه بر روابط، الگوهای تعامالت و ارتباطات، تصمیمکند، در حالیحکومتی تاکید می

 کند. بنابراین:مسائل فرهنگی توجه می

در  محوربشرحقوقبشر مهم است. رویکرد تر از حقوقعنوان یک درک وسیع، بهمحوربشرحقوق شناسایی رویکرد

گیری و مشارکت و تاسیس یک مکانیزم ها در سهمشدگان، توانمندسازی آنجوی توانمندسازی منزویوجست

 در خور توجه را برای همکاری در عرصه تحول منازعه های زیادیشفاف در جامعه است. روی این ملحوظ، راه

                                                 
66 Naming and Shaming 

67 HRBA 
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تغییر کرده و توسعه  70، به تحول منازعه69و مدیریت منازعه 68دارد. عرصه منازعه نیز از ایده حل و فصل عرضه می

اختاری برای یافته است. این تغییر و تحول نیز نکات ورودی جدیدی را با نگرانی از علل و پیامدهای خشونت س

 71سازد.بشر فراهم میهمکاری در عرصه حقوق

 

 

 سازی در افغانستانصلح بشر بر روندتأثیر منفی نقض حقوق بررسیِ -ی مطالعۀ مورد
 

 سازینیازهای اساسی، تحول منازعه و صلحبا منازعه، بشر حقوقهای نظری ارتباط در بحث قبلی به جنبه          

نیازهای ی برای رفع بشر یک امر الزمپرداخته شد. در همین راستا دریافتیم که از زاویۀ دید نیازهای اساسی، حقوق

بشر یک امر الزمی برای تحول سازی، حقوقاست؛ از دیدگاه نظریه پردازان صلح هاانساناولیه و شکوفایی استعداد 

بشر بسترساز و هموارکنندۀ راه طور از نگاه کارورزان انکشافی حقوقشود؛ و همینمنازعه و ایجاد صلح محسوب می

بشر که نقض حقوقو اینرا در یک مطالعه موردی های مطروحه ریهطبیقی نظجنبۀ ت سعه است. در ذیلدشوار تو

 کنیم.مطالعه میسازی در افغانستان تأثیرات منفی برجا گذاشته است را چگونه بر روند صلح
 

سازی در جوامع یک متغیر مستقل بر روند صلحعنوان بهبشر دهد که حقوقنشان می تجربی-شواهد تاریخی      

دست  صلحبشر به مندی از حقوقتأمین و بهرهبه تناسب سطح  وامع مختلف بشریجو است  تأثیرگذار بوده مختلف

نیز  در افغانستان( 2017-2002سال اخیر) 15طی سازی صلحاند. به همین اساس، جریان تحول منازعه و یافته

 با فروریزی نظام طالبان و تأسیس، 2001است. در اواخر سال بشر بودهمستقیماا متأثر از چگونگی وضعیت حقوق

به ایجاد مردم ها، حضور گسترده جامعۀ جهانی و سرازیر شدن کمکایجاد ساختارهای جدید، نوین،  نظام سیاسی

 دولت موازی با تغییرات بوجود آمده در کشور، آمیز امیدوار شده بودند.ک و صلحبشری، دموکراتییک جامعۀ حقوق

در انجام تأسیس یافته بود،  بشری مندرج در قانون اساسی؛ اسالم، دموکراسی و حقوقهاهم که در پرتو ارزش

های ساختاری، در زمینه . طوری کههمت گماشتبشر احترام، حمایت و تحقق حقوق 72ایهای سه گانهمکلفیت

های برخی زمینهدر و  است. اما نایل آمدهخوبی  هایهای دیگر به پیشرفتزمینه و بساارتباطات  ،آموزش، صحت

تحقق یک در صورت عموم ؛ و به مبارزه با فساد اداری و کارآفرینی، تأمین امنیت، عدالت، زدودن فقرمثل دیگر 

    .بوده استرو به رو  ی جدیهاچالشیک سلسه با همواره بشر حقوق هایبر ارزشجامعۀ مبتنی

 و اداریفساد (. 2 ،بشری شانناآشنایی مردم با حقوق(. 1چون ای منفیِ زنجیرهعوامل با گذشت زمان و یکجاشدن 

از  (. شناخت ناکافی جامعۀ جهانی4فرهنگِی جامعه  سطحبودن (. پائین3، های اجتماعیدر بافت پیچیدگی

دست به دست هم داد ، کشورامور  ها در نحوۀ مدیریت و رهبریِنارساییبرخی (. 4های جامعۀ افغانستان و واقعیت

حقوق سیاسی، مدنی، اقتصادی، اجتماعی  – ی مردمبشرحقوقبشر ادامه یابد و وضعیت ا نقض حقوقو سبب شد ت

خالف انتظارشان بررا  مردمبشر تأمین نشدن حقوقدر کشور بهبودی الزم پیدا نکند. طوری که باید،  -و فرهنگی

                                                 
68 Conflict Resolution = .حل و فصل منازعه، مفهومی است که بر حل منازعات آشکار و علل ساختاری آن میپردازد 

69 Conflict Management = .مدیریت منازعه، مفهومی است که بر حل منازعه بدون خشونت اشاره دارد 
70 Conflict Transformation =  مفهوم تحول منازعه، فراتر از حل و فصل و مدیریت منازعه، که سرچشمه های وسیع اجتماعی و

دهد. می آمیز را در راستای تغییرات مثبت اجتماعی و سیاسی سوقهای منفی خشونتقرار داده و انرژی سیاسی منازعه را مورد رسیدگی  

 
71 Ibid  
72 Tripartitie obligation of state 
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های نااُمیدی و ایجاد ناآرامیفرو گذاشت و  منتج به برگشت حالت منازعه،  ترس و فقرنارضایتی و  در وضعیت

اجتماعی به اشکال مختلف در افغانستان شد. وضعیتی که امکان دستیابی به صلح؛ و دل بستن مردم به این اُمید 

است را های زندگیکه دیگر صفحۀ تاریک زندگی شان بسته شده و از این پس دوران تجربۀ صلح و خوشبختی

نستان بشر در افغادهد که حقوقنشان میانجام شده تحقیقات قی گذاشت. با ایده، شعار و گفتگودر سطح بازهم 

سازی در کشور تأثیر منفی برجا گذاشته است شود؛ و همین مسأله بر موفقیت روند صلحنقض می صورت روزمرهبه

  پردازیم.که در ذیل به برخی مواردی آن می
 

به  2016سال  دربه نشر رسید،   ملکی تلفات در مورد   2017بر اساس گزارش ملل متحد که در ماه فبروری      

ۀ جاری در کشور کشته و زخمی مسلحان منازعات در -جدای از تلفات نظامی -نفر از افراد ملکی 11418تعداد 

 باشدمی طفل 3512 شامل رقم این .دانشده زخمی دیگر 7920 و کشته ملکی فرد 3498 میان این از اند. شده

 قبل سال مشابه زمان مدت با مقایسه در را افزایش 24 % حدود و گرفته بر در را زخمی 2589 و کشته 923 که

ها تن آن 10تا  9شوند که از این میان نفر  کشته و زخمی می 31دهد. بر این اساس روزانه در کشور می نشان

 طفل اند.

 نیروهای و نظامیان غیر تلفات ومس دو به نزدیک ولؤمس طالبان، عمده طور به دولت، مخالف نیروهای    

تا  2009 سال از را تلفات ملکی (1چارت شماره) 73اند.هبود تلفات این چهارم یک به نزدیک ولؤمس دولت طرفدار

دهد. را نشان میصعودی  سیر 2017تا  2009ملکی از سال ای تلفات مطالعۀ مقایسهگذارد. به نمایش می 2016

 ( را ببینید. 1ه )چارت شماربرای مشاهده وضعیت 

 

 
 

                                                 
ر منازعات ، محافظت افراد ملکی د2016(، گزارش سال 2017)بشر و هیأت معاونت ملل متحدقوقکمیشنری عالی ملل متحد برای ح 73 

 نه در افغانستان.مسلحا
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ترین عنوان اساسیحق زندگی بشر به افغانستانبشر به این معناست که در ید حقوقتحلیل این وضعیت از د     

گیرد. پدیده جنگ و حمایت قرار نمیاحترام شوند، مورد های اساسی بر آن مترتب می، که سایر حقوق و آزادیحق

التزام نیروهای متخاصم، به ویژه مخالفان مسلح دولت به عدم  وقتی با ، وشدهبشر نقض حقوقباعث و خشونت خود 

  کند.بشر را بیشتر نقض می، حقوقشودبشردوستانه همراه میبشر  و حقوقهای قانون اساسی، حقوقاصول و ارزش

 

، تأمینات حق کار، تعلیم و تربیه، صحت، سرپناه، زندگی مناسب ی مثلدیگر هاییحقاگر به همین سان،    

شوند را هایی اساسی در زندگی افراد محسوب میوگذار، امنیت، ازدواج و... را که از جمله حقاجتماعی، گذشت

 شوند. بینیم که این حقوق به مقیاس گستردۀ در افغانستان نقض میبررسی کنیم، بازهم می
                                               

بشر افغانستان هر که توسط کمیسیون مستقل حقوق "قوق اقتصادی و اجتماعی در افغانستانح"های گزارش     

از  یباالی سطح در کشور با چالش مواجه است و مردم در بشرتأمین حقوق است کهرسد، حاکیساله به نشر می

 دولت مکلف به ایجادست و افراد ا ی از حقوق اساسییک کار حق  ،طور مثال. بهبشری شان برخوردار نیستندحقوق

دچار چالش های کار و اشتغال دولت افغانستان در ایجاد زمینهشود که است ولی عمالا دیده می زمینۀ کار و اشتغال

روزهای سخت بیکاری را در زندگی های دشوار بیکاری را پشت سر گذاشته و هنوز هم مردم سال بوده است.

نفر در سطح کشور مصاحبه  5188با  1394های کمیسیون که در سال یافته کنند. بر اساستجربه میشان روزمرۀ

ای وضعیت بیکاری در کشور طی اند. مطالعه مقایسهها بیکار بودهفیصد( آن43.4نفر) 2251است، به تعداد کرده

ه ببرای مشاهده وضعیت  74دهد.فیصد را نشان می 43.4الی  55حالت نوسانی بین  1394تا  1390های سال

 ( مراجعه شود.2چارت شماره )
 

 

                                                 
های های ششم، هفتم و هشتم، سالبشر افغانستان، وضعیت حقوق اقتصادی و اجتماعی در افغانستان، گزارشکمیسیون مستقل حقوق 74 

1390-1394. 

 تعداد

شوندمصاحبه

 گان

تعداد افراد 

 کاربی

فیصدی 

 بیکاری
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است که دولت در به این معنی زندگی مردم  استانداردپی در پی بدون بهبود در  های طی سال آنو دوام ی کاربی

حقوق اقتصادی و اجتماعی شهروندان را به صورت  اش نتوانسته وضعیت 75"های اساسی حداقلیمکلفیت"انجام 

فقیر  یکار درآمد و معاش ندارد. وقتی یک شخص کار و معاش نداشته باشد،شخص بد. بخشب بهبود 76"تدریجی"

 را فرد هایتواناییدگی فردی و خانوادگی خویش را تأمین کند. ضمناا بیکاری های زنتواند که نیازمندینمی است و

در سطح  ها راکند؛ موقعیت اجتماعی آنتضعیف میدر تأمین نیازهای آموزشی، صحی، غذا، پوشاک، سرپناه و... 

کار  و فقیر نسبت به و احساس تنفر را در افراد بی شکستگیدلبینی، حالت خود کمائین تنزل داده و یک نوع پ

آورد که خود به خود زمینه را برای استمرار شرایط  جنگ، زندگی، نسبت به خود، خانواده و دیگران به وجود می

ی پیشرفته سطح کشورهاسازد. این در حالی است که اگر در هم میخشونت، ناامنی و ارتکاب جرایم اجتماعی فرا

 کند.میرا به خود اختیار  ناآرامیبرسد، جامعه وضعیت  %20 تا 15 به بیکاری
 

رفاه و است، افغانستان از نگاه به نشر رسیده 2016های موسسه تحقیقاتی لیگاتوم که در سال بر اساس یافته

، از اُم147طور، از لحاظ حکومتداری در مقام قرار گرفته است. همین 148کشور در مقام  914از بین  77خوشبختی

های شخصی در مقام اُم، از لحاظ آزادی146اُم، از لحاظ امنیت و مصؤونیت در مقام 141وتربیه مقام لحاظ تعلیم

از  موسسه لیگاتوم 78اُم قرار دارد.138اُم و از لحاظ صحت در مقام 147اُم، از لحاظ سرمایه اجتماعی در مقام 149

 کند. ارزیابی می رفاه و خوشبختیسو، کشورها را به اساس سطح به این 2009سال 
 

ید مردم توانائی خر %45د، و مردم کشور زیر خط فقر قرار دارن %42بربنیاد ارقام برنامه انکشافی ملی افغانستان، 

 . 79کالوری( را ندارند 2100ضروری ) غذای
 

، فساد اداری، ناامنی، فقر و گرسنگی، نبود، کمبود و کیفیت پائین تلفات ملکی، بیکاری، حکومتداری ناسالم     

بشر نقض شود، در جامعۀ که حقوقاست.  بشرنقض حقوق هایشاخصخدمات آموزشی، صحی، شهری، رفاهی و... 

سبب محرومیت، نارضایتی و بدبینی در  بشرنقض حقوقشود، زیرا آور میی در آن جامعه دردتداوم و تحمل زندگ

دهد. در نهایت، با یکجاشدن مید افراد نسبت به زندگی و آینده را در سطح پائین تنزل میجامعه گردیده و درجۀ اُ

برای ارتکاب خشونت، جنگ و  این مجموعه عوامل منفی، صلح و آرامش فردی و اجتماعی بر هم خورده و زمینه

 گردد. وضعیت جاری در افغانستان مثال واضح در این مورد است. جرایم آماده می
 

گونه تصور نشود که سرنوشت مردم افغانستان مقدر و مختوم به این وضعیت است. الزم به تذکر است که احیاناا این

ی بهترین زندگی را دارد. وضعیت موجود یک وضعیت های سایر کشورهای دنیا شایستگمردم افغانستان مثل انسان

خودساخته و نتیجۀ کژکارکردهای نظام سیاسی و فرهنگی جامعۀ افغانستان است. مردم افغانستان مثل مردمان 

که داشته باشند، مشروط بر اینآمیز و صلحتوانند که یک زندگی با کرامت اند و میسایر کشورهای دنیا مستحق

بنا کنند.  انسانیای اصل کرامت، برابری، آزادی و همبستگیجمعی اراده کنند و زندگی را بر پایهفردی و طور به

                                                 
75 Minimum Core Obligation of State 
76 Progressively 
77 Prosperity 

 -1میزان رفاه کشور ها را براساس شاخص های ذیل ارزیابی می نماید:  2009از سال  (Legatum)موسسه بین المللی لگاتوم  78 

آزادی  -7امنیت و مصونیت ملی و فردی؛  -6صحت؛  -5آموزش؛  -4حکومتداری؛  -3محیط تجاری و کارآفرینی؛  -2کیفیت اقتصادی؛ 

 به آدرس: مقر موسسه لگاتوم در لندن است. برای مطالعات بیشتر    سرمایه اجتماعی. -8فردی، و؛ 

 http://www.prosperity.com/globe/afghanistan   وwww.li.com .مراجعه شود 
79 Afghanistan National Development Strategy (ANDS). 

    

http://www.li.com/
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های تأثیرگذار بر زندگی گیریمشارکت در انتخابات و سایر تصمیمگیری از گذشته، اراده کردن و ، عبرتخودآگاهی

چنانچه دین ضعیت مطلوب است. سوی وهای حرکت از وضعیت نامطلوب موجود بهشرطاز جمله پیش عمومی

وضع و حال هیچ  )ج(وندخدایعنی  80."ما بِقَومٍ حَتَّیَ یُغَیَِّروا ما ِباَنفُسِهِم اِنََّ اللَّهَ ال یُغَیَِّرُ"فرماید: مقدس اسالم نیز می

ند شان اراده کنوضع و حال برای تغییر خود جامعه  ی آنهاکه انسانرا عوض نخواهد کرد مگر آن ایو جامعه قوم

  .را تغییر دهند و سرنوشت شان
 

 بشر حقوقدولت در تأمین  مسؤولیت سوم. گفتار

حق و چهرۀ دیگر آن  ۀو چهره دارد: یک چهرتوان گفت که حق دمی. ندادیگریکم و ملزوم کلفیت الزتحق و        

 درشود. ایجاد می با دیگراندر ارتباط و  اجتماعی در بستر زندگیاست. حق به تنهایی وجود ندارد، بلکه  تکلیفآن 

بشر در مفهوم حقوق سه عنصر اساسی حقشناسایی  ،شودبحث میوتکلیف حقوقتی از مسألۀ بشر موضوع حقوق

حقوق ، که به (. موضوع حق3است، ها دولت کهحق گانکنندتأمین(. 2هستند،  که افرادصاحبان حق (. 1 :مهم اند

  ( اشاره دارد.ها)اساسی کشور انونو ق بشرالمللی حقوقناد بیندر اس جمندر
 

ها تعلق گردیده ویا توسط طبیعت به انسان ها اعطایا توسط خداوند  به انسان -اورهابر اساس نظام ب -حقوق       

ها ف نیز هستند؛ بدین معنی که انسانگونه که دارای حقوق هستند، دارای تکلیبه هر صورت، انسان همان گیرد.می

بشر یک رام به کرامت انسان و رعایت حقوقد. اصوالا، احتنکن دفاع و حمایتهای دیگر نیز قوق انسانباید از ح

توانند که حقوق شان را مطالبه کنند، از مکلفیت اخالقی متقابل است. ولی از آنجا که افراد بر اساس اخالق نمی

مورد شده عنوان ادعای تضمینبهدولت سیاسی و پشتیبانی قدرت نظام قانونی قانون، ط بشر باید توسرو حقوقاین

 قرار گیرد.و اجرا  حمایتاحترام، 

بشر را تصویب المللی حقوقوندان است. وقتی دولت  اسناد بینبشری شهرزم به تامین حقوقدولت قانوناا مل       

حمایت از حقوق بشر و ترامکلف به اح، در واقع خود را مگرددبشر محلق میالمللی حقوقبین کند/ یا به اسنادمی

 گیرد.دست میآن در عمل اقدامات مثبت را روی عمیمتتوسعه و دانسته و برای 

  

   81بشرالف. مکلفیت دولت در اجرا/تحقق حقوق 

به موقع و گیری اقدامات دستاست که دولت ملتزم به رویاجرا و تحقق حقوق بشر، بدین معن مکلفیت دولت در

تا اطمینان حاصل کند که  استو سایر تدابیر الزم ، آموزشی، شهریاداری، بودجوی، قضایی مناسب تقنینی،

بدین دسترسی دارند.  قضایی، تفریحی...(-)صحی، شهری، رفاهی، عدلیبه کلیه خدمات الزم زندگیشهروندان 

قضایی، ، نظامی، طرف نهادهای آموزشی، امنیتیعنوان یک نظام سیاسی پاسخگو و شفاف از یکمنظور دولت به

مکانیزمپروسیجرها و نماید و از طرف دیگر با وضع ساختارها، پالیسی ها، قوانین، ... را تاسیس میی ورفاهی، صح

ی بشرگونه تبعیض به حقوقره ر ازهمه شهروندان به طور برابر و بدوآورد تا های عادالنه شرایطی را به وجود می

های دولت از نهادها و سازمانشامل ترغیب و حمایت رای حقوق بشر، مکلفیت اج شان دسترسی داشته باشند.

 .شودبشر نیز میتحقق آرمان حقوق کردی در راستایاجتماعی کار

ی شهروندان نماید که همهست که دولت اطمینان حاصل میبشر بدین معناامر حمایت از حقوق مکلفیت دولت در

 از حقوق بشری شان برخوردار هستند.

                                                 
آیهکریم، قرآن 80   .11سوره رعد، 
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 82بشرب. ملکفیت دولت در امر حمایت از حقوق

این که دولت خود تدابیر الزم و کافی را برای حمایت از حقوق شهروندان در نظر می ۀدر امر حمایت، بر عالو     

های زورمند دیگری غصب، نقض ویا پایمال روند/گروهی توسط شهروند ویا گروهگیرد، ضمناا اگر حقوق یک شه

 رساند.حق میق مداخله قانونی خویش حق را به صاحبصورت فعال وارد عمل گردیده و از طری گردد، دولت به

 نهادهای مرتبط دعوای صاحب خانه به پیش ایسایه اش را غضب کند، با اقامهخانۀ هم زورمندیک فرد  اگرمثالا 

یا اگر  به قضیه رسیدگی کند.لل(انگاری و تع)بدور از هرگونه تبعیض، سهلطور مؤثرتا به اندمکلفها ، آندولت

کند، دولت مکلف است تا به قضیه طوری که باید رسیدگی کرده و خانمی از ظلم شوهرش به محکمه شکایت می

 تدابیر الزم برای حفظ سالمت وی در نظر بگیرد. 

 83بشرملکفیت دولت در امر احترام به حقوقج. 

احترام  افراد بنیادین هایحقوق و آزادیست که دولت به ابشر توسط دولت بدین معنبه حقوق مکلفیت احترام

 های مردم باشد.کند. دولت خود نباید ناقض حقوق و آزادینمیزندگی شخصی افراد مداخله  در حوزۀگذاشته و 

مراسم مذهبی برگزاری دارد. مثالا دولت نباید مانع باز می بشرحقوقدولت را از رفتار ناقض  ،مکلفیت احترام

داری کند؛ مقاالت ی زندانیان توقیفی خودگردد؛ نمایندگان دولت باید از سؤ رفتار و شکنجههای مختلف گروه

انتقادی در مطبوعات نباید برای حکومت نامطلوب تلقی گردد؛  دولت حق ندارد که علیه مجله یا تلویزیونی که 

یا فساد اداری را در معرض آگاهی مردم قرار بشر وعمل خالف قانون نهادهای دولتی را نقد، ویا موارد نقض حقوق

 عمال مجازات مبادرت ورزد.، به اِدهدمی
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با مداخله قانونی و اقدامات مثبت دولت تحقق جنبه ایجابی دارد؛ یعنی مکلفیت حمایت و اجرای حقوق بشر      

یعنی دولت خود را لبی دارد؛ ی سبشر، جنبهمکلفیت احترام به حقوق گردد.بوده و به نام حقوق مثبت یاد می پذیر

  دارد.های اساسی شان باز میاز مداخله در برخورداری مردم از حقوق و آزادی

ها قرار س این حقوق فراتر از اختیار دولتطور برابر مستحق حقوق بشر هستند، پها ذاتاا و بهاز آنجا که انسان

مکلف بر مبنای اصل برابری و اصل منع تبعیض، د، بلکه ها اعطا کننده ویا بخشنده این حقوق نیستنگیرد. دولتمی

بشر، جامعه و شهروندان دارای در بحث از حقوق هستند. این حقوق برای تک تک شهروندانمین و تضمین أبه ت

ول مکلف ؤکسب کرده و منیحث نهادها سیاسی مساصالت است. دولت مشروعیت خود را از آرا و رضایت شهروندان 

 باشد. شهروندان میمین حقوق أبه ت

 

 

امکانات مادی و معنوی  ها وفرصت ی تمامنهگیری راهکار تقسیم و توزیع عادالدستمکلف به روی ی ملیهادولت

کرامت . دولت باید با وضع و تطبیق قوانین عادالنه زمینه و شرایطی را بوجود آورد تا ندادر قلمروشان برای همگان 

 ی افراد محفوظ بماند. شأن انسانی همهو 

در سطوح مختلف بشر را ز حقوقالمللی حمایت اهای بینبشر، سازمان ملل متحد مکانیزمبرای حمایت از حقوق

المللی حمایت بین ۀاست که واژآورد. قابل تذکرعمل میه ها نظارت ببشر در دولتبوجود آورده و از وضعیت حقوق

اطالع را به نتایج نادرستی رهنمون سازد. در زمانی که افراد در معرض بشر ممکن است یک ناظر بیاز حقوق

بشر در است این تصور ایجاد شود که حقوق گیرند، ممکنالمللی قرار میبین تهدیدات از سوی برخی واحدهای

ها و بشر حکایت از آثار کلی رویهالمللی از حقوقحمایت بینشود. با وجود این، در واقع المللی اعمال میسطح بین

ها در برابر حمایت از انسان الملل ریشه دارد، اما اساساا برایهای حقوق بیند که هرچند در الیهسازوکارهایی دار

المللی از اخل)کشور( ضرورت دارد. حمایت بینطور کلی حمایت در داست. بهمتبوع شان طراحی شده هایدولت

یابد که ثابت گردد نظاماست که در مواردی موضوعیت میدفاعی تکمیلی معطوف گردیده پالیسی بشر بهحقوق

 د.های ملی کارایی ندارن

 شود:را به سوی خوشبختی و صلح رهنمون میافراد و جامعۀ بشری ، زیرسه کارکرد  بشر باحقوق

  دیگر ، و از سظویحفظظ یهای انسظانسو کرامت و ارزشبشر، از یکاین است که با تحقق حقوق نخستکارکرد

 .شودمی – فقراز ترس و  رهایی -اساسی بشر مرفوعنیازهای 

 ناپذیر آنظانو انتقال یکسانو حقوق  ذاتی کل اعضای خانوادۀ بشریکرامتشناسایی این است که  رد دومکارک ،

خته و با تقویظت احسظاس همبسظتگی انسظانی و تعلظق رک شان سای مشتمتوجه سرنوشت و آینده بشریت را

و آنچظه را  رفتار کننظد دیگریکفرض انسانی با دارد تا بر مبنای هویت و پیشرا وا می بشریت خاطر به یکدیگر،

 گفتگظو، اعضای خانواده بشری را بظه میل أله،بذل توجه به این مس .پسندند به دیگران هم بپسندندبه خود می

مالت، همکاری، تحظول تعامالت انسانی، تعاون، همگرایی، مدارا و مدیریت یاری رسانده؛ و فرایند ارتباطات، تعا

 .مایدنسازی را تسهیل میمنازعه و صلح

 عینیظت یافتظه و  ، عظدالت و آزادیهای تحقق آرمان صلحمایهبشر بناین است که بر اساس حقوق کارکرد سوم

 .دسازمیرا فراهم   یگرایحرکت خانواده بشری به سوی توسعه و کمالامکان  فرهنگی،-ی فکریهازمینه
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نیز بشر تاریخی  ۀشود، اما تجرببشر محسوب میان ضامن و حامی گریز ناپذیر حقوقعنوطرف بهز یکاگرچه دولت ا

توانند از اختیارات ناشی از کنند( میهایی که به نام دولت عمل میتر حکومت)یا مشخصهاآشکار ساخته که دولت

یند و مرتکب جنایاتی شوند که تحت بشری خود، استفاده نما، جهت نقض تعهدات حقوقو استقالل شان حاکمیت

های را که از سوی دیکتاتوری گریشوند. باید همواره انهدام و وحشیشرایط معمول تخلفات قابل مجازات تلقی می

نازی در آلمان صورت گرفته به یاد داشته باشیم. این رژیم تشکیالت کامل اداری کشور را تحت کنترول داشته و 

آنچه  ،روگرفت. از اینرد استفاده قرار میابزاری بود که با باالدستی از سوی رهبری نازی موگذاری نیز جریان قانون

ماند چیزی بیش از یک قالب، فارع از هرگونه محتوای واقعی نبود، چرا که قانون به سطح از حکومت قانون باقی می

 هان نماید.ها را در خود پنتوانست شدیدترین خودسرییک نام کاهش یافته بود که می

، نسبت به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز مصداق دارد. تذکر طور کلی گفته شدبشر بهقحقو ۀچه در بارآن

ش را ارود تا استاندارد وشرایط زندگی شهرونداناین دسته حقوق خاص متضمن این است که از دولت توقع می

مواقعی در  گاهاای غیر از دولت مورد خطاب اصلی نیست. که هیچ واحد سیاسی دیگراین بهبود بخشد، عالوه بر

آن ناکامی دولت را در مدیریت وضعیت و ارائه خدمات به جامعه بدنبال دارد، آید که وجود میه حیات یک ملت ب

های ناشی از کند. این امر معموالا در وضعیتیالمللی برای تأمین کاالها و خدمات موجود دخالت مبین ۀزمان جامع

دهد که در این زمان به دلیل وضعیت فراتر از اختیارات، مقامات عمومی قادر به تأمین بالیای طبیعی رخ می

های شدید، که در اثر سیل یدهد، زمانرخ می ۀندان خود نیستند. زمانی که زلزلهای شهروها و نیازمندیدرخواست

سالی ملتی را فلج کند، جامعه بینطی و خشکهایی زیادی از یک کشور زیر آب می رود، یا زمانی که قحبخش

به منظور یاری رساندن در تأمین نیازهای اساسی قربانیان،  -یا باید احساس کند -المللی ممکن است احساس کند

پذیرد که المللی این ایده را میبین ۀجود این در شرایط عادی نیز جامعمجبور به اتخاذ اقدامات مقتضی است. با و

از همه  ترها در سرزمین تحت صالحیت اش باشد. حاکمیت اولکامل انسان مسؤولیتدار ید عهدهیک دولت با

 84سرزمینی معادل شمرده شود. مسؤولیتتواند با مشتمل بر صالحیت سرزمینی است و صالحیت سرزمینی می
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بشر نیز ی اعالمیه جهانی حقوقدر مقدمه کهچنان ،گرددشرط تحقق صلح پایدار محسوب میبشر پیشحقوق     

اس آنان اسپذیر اعضای خانواده بشری و حقوق یکسان و انتقال نا ذاتی کلکرامتشناسایی "به صراحت آمده است 

"دهد.تشکیل میرا در جهان آزادی، عدالت و صلح   

بشر  منحیث اصول و ارزشحقوق روبرو است.ی فرهنگی، دینی و جغرافیایی تنوع و تکثر گسترده جوامع بشری با

در بسترسازی  دیگرطرف در حفظ کرامت و انسانیت افراد بشر، و از طرفاز یک مشترک بشریتهای بنیادین 

 کند.تکثر کمک می تنوع و حفظآمیز با زندگی صلح

فطرت و بر ، یک قاعده و مبنای عمل مشترکی را برای بشریت مبتنیبشرحقوق های جهانیاین اصول و ارزش

ی وجود آورده و کل اعضای خانوادهه ب آزادی، برابری و همبستگی انسانیت جداناپذیری چون: کرامت، مشترکا

 نماید. ترغیب می شانا یکدیگرآمیز بتعاون، مدارا و ارتباطات مسالمتگفتگو، بشری را به 

ان ملل متحد برای حمایت از سازم بشر امروزه به عنوان معیار عمل و مبنایی برای مشروعیت اقدامحقوق      

بشر به برابر شهروندان شان بر اساس حقوقها تبدیل گردیده است. حقانیت و مشروعیت رفتار دولت در انسان

های هنجاری و موازین ساختاری پیدا لفهبشر جایگاه رفیعی با توجه به مؤقشود. از آنجا که حقوسنجش گرفته می

به  المللی نیز مورد توجه قرار گرفته وها، در رویه قضایی بینی دولتدر اسناد و رویهبه موازات موضوعیت  نموده؛

 الملل نایل آمده است.بشر در نظم حقوقی بینشدن حقوقتعمیق و گسترش معطوف به عرفی

و مردم  ،یها و نهادهای علمی و آموزش، رسانهنهادهای مدنی ،دولت به آدرسموارد ذیل چه گفته آمدیم، بربنیاد آن

  :شودمیسفارش  بشرترویج حقوقحفاظت و به  طدر ارتبا

ی بشرحقوقجهانی  وظیفه دارد که تعهدات( جمهورو در رأس رئیس  قضائیه ،قوه اجرائیه، مقننه)دولت  الف.

ها، طرح و تطبیق قوانین، پالیسی بشر باید بهخویش را انجام دهد. در این راستا و برای عملی ساختن مفاد حقوق

، به حقوق مردم دولتکارگزاران اگر . کار نمایدملی صلح تحقق آرمان  جهتدر  های آموزشیو برنامه لوایح، فرامین

در مشروعیت دولت  از جمله. ساخته استمتوجه دولت و ملت افغانستان را پیامدهای منفی ناگواری ، نکندتوجه 

  بیشتر بین مردم و حکومتاعتمادی و بیفاصله  یافته و کاهش د؛ محبوبیت دولتگردمیروبرو  با چالشبین مردم 

بعید نیست  که در این صورت گرددمی مواجه یمردم هایها و شورشبا کشمکش نظام از درون در نهایت گردد؛می

ملی و پیشرفت  صلحتحقق  ،از نارضایتی و ناخشنودی مردم سودجوییبا ها و عوامل نفوذی بیگانه فرصت طلبکه 

زیر المللی دولت ی بیناعتبار و وجههبشر، به حقوق نظامبا عدم توجه از سوی دیگر  .ا صدمه بزنندغانستان رمردم اف

 سوال خواهد رفت.

و تقویت علما با ترویج ها، نهادهای آموزشی و پژوهشی، نخبگان و رسانه نهادهای جامعه مدنی،جادارد تا  ب.

و از طریق  ، ملی و نهادی شان را ادا نمودهرسالت بزرگ انسانی ،قانون اساسی افغانستانمندرج در های ارزش

و حمایت رعایت  در زمینهحکومت اعمال طرف بر از یکیی هدفمند های شبکهو فعالیت دهیها، آگاهیدادخواهی

 ودوستی وطنمساعی جمیله، مشارکت، گفتگو، نیت، حسنسوی دیگر از و  آورندعمل به ثر نظارت مؤبشر حقوقاز 

  تبلیغ نمایند.احترام به یکدیگر و به محیط زیست را 

به  شان وابستهکه هستی و میدان عمل و علما، ، نویسندگانها، نهادهای جامعه مدنی، نهادهای آموزشیرسانه

سازی ولیت مضاعفی در ترویج و آگاهو حاکمیت قانون است، مسؤ بشر، دموکراسی، مدنیتهای چون حقوقارزش

 داشته باشند.میهای مذکور از ارزشمردم 

ین ترترین و اساسیبشر منحیث یکی از مهمآموزش حقوقدهی، اطالع رسانی و آگاهیبشر برای تحقق آرمان حقوق

ی حقوق مردم  از اهمیت عنوان تامین کنندهوان صاحبان حق و هم برای دولت بهعنابزار  الزم، هم برای مردم به
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سوی حالت به نامطلوب از حالت موجودرا  امعهفرآیند گذار جبشر، توجه به حقوق ی برخوردار است.فوق العاده

 نماید.تسهیل میبه خوبی  مطلوب

 

بشری شان ، نظارت، حفاظت و ترویج حقوقکسب آگاهی حق باید در منحیث صاحبان، و آحاد جامعه مردمج. 

شهروند دو سویه است؛  حقوقی-سیاسیه رابطملت، یک -رابطه دولتبشری ۀ حقوقدر یک جامعد. نتالش نمای

شهروند یک بلکه شان هرچه خواست، بکند! تا دولت در حقگر محض نیست، دیگر رعیت )انسان منفعل( نظاره

 نظاممسؤولین بر اعمال  ینظارتنقش و  دارای ارادهتأثیرگذار بر سرنوشت خود و جامعه، مند، ، هدفانسان فعال

 سازد. ا در حدود احکام قانون مشروط میعملکرد دولت رشهروندان است. 

و چگونه از آن برخوردار  اش چیستحقوقداند که می است؛ خود هایو آزادی حقوق، روند مراقب وضعیتشه

 است.بوده صاحبان قدرتشهروندان توسط بشری تاریخ شاهد نقض سیستماتیک حقوق داند کهشهروند می گردد.

حقوق شان را  تاماند حکومت نمیدیگران و چشم خود را به  و کندز خود شروع میتغییر را ا ، شهرونددرکبا این 

پذیر اند و از طریق . شهروندان مسؤولیتسازندرا می بشریو حقوق ه شهروندیتأمین کند. مجموع شهروندان جامع

م از حقوق و سازمان یافته و منسج در تعقیب آن، به شکلو  کننددولت تعیین می رأی و مشارکت آگاهانه

شان حفاظت هایخودشان از حقوق و آزادیانند که اگر دمیآورند. شهروندان های خویش نظارت به عمل میآزادی

؛ و هر آن مراقب حقوق و شفاف و پاسخگو نگه ندارند اند،انتخاب کرده شان یأبا ررا که  و مسؤولین دولتی ؛نکنند

های مستبد، غیر برای نظامآن را از مردم خواهد ستاند.  بان قدرتصاحشان نباشند، تا چشم بهم زدن هایآزادی

تلقی گردیده  زیادبرای مردم ساکن در قلمروشان  ها همترین حقوق و آزادیرحم  و غیر شفاف، حداقلاسخگو، بیپ

 .خواهد بودآن  قاپیدنو هرآن در پی 
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