بررسی رابطۀ صلح و حقوقبشر
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چکیده
تحقیق رویدست جنبههای حقوق بشری صلح را به کاوش میگیرد .نگارنده بر آن است که صلح بدون حقوق
بشر استقرار نمییابد .برای اثبات ادعای مطرح شده ،موضوعات در سه گفتار چون مفهوم حقوقبشر و صلح؛ ارتباط
حقوقبشر با نیازهای اساسی و صلحسازی؛ و در نهایت مکلفیت دولت در تأمین حقوقبشر دنبال شده اند.
روش تحقیق تحلیلی-توصیفی بوده و با استفاده از منابع کتابخانهای و مبتنیبر قضایای موردی از افغانستان و
کشورهای پسامنازعه انجام شدهاست .یافتههای تحقیق حاکی است که گرچند دولت افغانستان در شانزده سال
اخیر( )2017-2002در انجام تعهدات حقوقبشری خویش تالش ورزیده و در عرصههای ساختاری ،آموزشی ،صحی
و ارتباطات پیشرفتهایی داشته است ،اما در زمینههای کارآفرینی ،تأمین امنیت ،عدالت ،زدودن فقر و مبارزه با
فساد اداری با چالشهای جدی مواجه بوده است .یکی از مهمترین دلیل کندیِ روند صلحسازی افغانستان به
نارسایی دولت در اجرای موازین حقوق بشر و ناآشنایی مردم افغانستان به الزامات فرهنگ حقوق بشری بر
میگردد .این مشکل ،بهصورت عموم در کل جامعۀ افغانستان و بهصورت خاص در شیوههای فکری و عملکردی
ردههای مختلف مأموران دولتی مشهود بوده و همین مسأله تحقق صلح را به چالش گرفته است.
با توجه به وضعیت عینی و گسستهای اجتماعی موجود در افغانستان ،رعایت جنبههای حقوق بشری در روند
صلح این کشور امر حتمی بوده و تحقق آن همت واالی متصدیان قوای تقنینی ،اجرایی و عدلی-قضایی افغانستان
را به مبارزه میطلبد.

مفاهیم اساسی :حقوق بشر ،صلح ،نسبت صلح با حقوق بشر ،نیازهای اساسی بشر ،تحول منازعه ،توسعه،
کشورهای پسامنازعه ،مسؤولیت دولت.
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مقدمه
بشریت در طول تاریخ بر اساس میزان تجربه ،آگاهی و خویشتنشناسی خویش به سراغ صلح و آرامش رفته
است .جوامع مختلف در برهه های مختلف تاریخی ،صلح را در چنبره تفکر نژادی ،قومی ،دینی و مذهبی ،زبانی و
یاهم در دایره گرایشهای منطقهای ،ملی و محلی جستوجو کردهاند؛ گاه بریده از این مسایل ،صلح را در پرتو
ارزشهای مکاتب فکری مختلف چون سوسیالیزم ،لیبرالیزم و بسا جریانهای فکری و فلسفی دیگر دنبال نمودهاند.
آنچه امروز به ثمر نشسته ،این است که هیچ یک از موارد مذکور به تنهایی ارزشهای صلح پایدار را بر نتابیده اند؛
چنانکه یک برش تاریخ گویای منازعات و جنگهای زیادی چون مذهب علیه مذهب ،دین علیه دین ویا
قربانیساختن حقوق فرد برای جمع ،و برش دیگر ،گواه منازعات در درون نژادها ،ایدلوژیها ،دینها و قومها بوده
است که در نیتجه انسانهای بیشماری را به کام مرگ کشانیده است.
شوربختانه با عمیقشدن تبعیضات و فاشیزم نژادی و برخوردهای سیاسی-ایدئولوژیکی از یکسو و اغماض از
جنبهای عبرت آموزی از جنگها ،تجربهها و عدم رویدستگیری تدابیر پیشگیرانه برای مدیریت منازعات از
سویدیگر ،منازعات را در سطوح مختلف را افزایش داده و منجر به وقوع جنگهای زیادی ،از جمله جنگهای
جهانی اول 2و دوم 3انجامیده است؛ جنگهایی که مخربترین و خطرناکترین جنگهای دنیا محسوب شده و
بیشتر از پیش بر درد و رنج بشریت افزودهاند .تا قبل از جنگ جهانی دوم ،این پرسش اساسی که آیا میشود بدون
شناسایی و توجه الزم به حقوق بشر بدنبال صلح و امنیت جهانی رفت؟ مطرح نبودهاست .شاید بشریت به این
آگاهی نرسیده بود که به گفتهی شکوه میرزادگی نویسندۀ تبعیدی ایرانی" ،صلح بدون حقوق بشر آغاز جنگ دیگر
است" .4جنگهای جهانی هزینههای بیحد و حصر انسانی ،مالی و محیط زیستی را برای بشریت وارد آورد ،ولی
تجربها ی آن وجدان بشریت را بیدار ساخت و سبب شد تا جوامع بشری از روزمرهگیها فراتر رفته و مبنای
مشترکی را با اذعان براصل کرامت و انسانیت ،قطع نظر از هویتهای عارضی چون قوم ،نژاد ،مذهب ،جغرافیا و
سایر تعلقات سیاسی و فرهنگی جهت نیل به صلح جستوجو کنند .تأسیس سازمان ملل متحد ،تصویب منشور
این سازمان و تأکید بر حقوق بشر در آن ،در واقع مرحلهی آبستن ایده صلح جهانی را بر محور کرامت و انسانیت،
به رخ بشریت کشید .تصویب منشور ملل متحد و تأکید بر حفظ کرامت افراد بشر الهامبخش تصویب اعالمیه
جهانی حقوق بشر( )1948گردید؛ سندِ مهمی که در یک اجماع جهانی با تمرکز بر شناسایی کرامتذاتی ،حقوق
یکسان و انتقالناپذیری اعضای خانوادهای بشری امکان زندگی صلحآمیز را با رعایت حقوق و آزادیهای بنیادین
بشر ،عینیت بخش ید .اهمیت و ارزش اعالمیه جهانی حقوق بشر در حدی بود که اعضای سازمان ملل متحد
دستیابی به آن را بزرگترین آمال بشریت اعالم داشتند.

 .2جنگ جهانی اول( .)1918-1914این جنگ که  17کشور دنیا در آن درگیر بودند 19 ،میلیون کشته 21 ،میلیون زخمی 200 ،میلیون
دالر خسارت بجا گذاشت .توقع میرفت این جنگ ،خاتمه بخش تمام جنگها باشد.
 .3جنگ جهانی دوم( .)1945-1939جنگی که  61کشور دنیا در آن درگیر بودند .این جنگ  60میلیون کشته 80 ،میلیون زخمی3.3 ،
تریلیون دالر خسارت بجا گذاشت .این جنگ از مخربترین و خطرناکترین جنگ در تاریخ بشریت ثبت گردیده است .جهت مطالعه
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.
 .4شکوه میرزادگی ،سخنی با اعضای کمیته صلح تهران،
HTTP://NEWS.GOOYA.COM/POLITICS/ARCHIVES/2008/07/074022.PHP

2

از زمان تصویب اعالمیه جهانی حقوق بشر ( )1948تاکنون سازمان ملل متحد میثاقها و اسناد بین المللی
مهمی را در زمینهی حقوق بشر به تصویب رسانده است ،که تصویب هر یک از آنها به مثابهای کاشت و ترویج
تخم صلح و آرامش در سطوح مختلف فردی ،خانوادگی ،ملی ،منطقهای و جهانی محسوب میگردد.
در جامعه و جهانی که تهدیدهای چون جنگ و خشونت ،بیعدالتی و تبعیض ،ستم جنسیتی ،تروریزم سازمان
یافته و فرا ملی ،جنگ افزارهای کشتار جمعی ،وضعیت ناگوار محیط زیست ،بحران فقر و امنیت ،از چالشهای
کالن بر سر راه صلح محسوب میگردد ،ضرورت همکاری و ترویج ارزشهای حقوق بشر برای صلح بیشتر از پیش
محسوس به نظر میرسد .این تحقیق با عنایت بر نکات فوق ،ژرفای پیوند حقوقبشر با صلح را کاویده و نقش
اساسی حقوقبشر در تسهیل فرایند صلحسازی و تحول منازعه را به بحث میگیرد.
سوالاصلی تحقیق
آیا بدون حقوقبشر تحقق صلح ممکن است؟
سوالهای فرعی
حقوقبشر چیست؟ صلح چیست؟ و چه نسبتی بین حقوقبشر و صلح وجود دارد؟
کاربرد اصول و ارزشهای حقوقبشر چگونه فرایند صلحسازی را تسهیل مینماید؟
مکلفیت دولت در زمینه تحقق حقوقبشر چیست؟
فرضیه
بدون تأمین حقوق بشر صلح ایجاد نمیشود .حقوقبشر نسخۀ مناسبی برای عالج دردها و نیل مردم افغانستان به
صلح است؛ زیرا حقوق بشر از یکسو بر ترویج همبستگی و انسانیسازی پیشفرضها استوار است و از سویدیگر
دولت را در تأمین حقوق سیاسی-مدنی و حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی وا میدارد .با فراهمشدن مجموعه
الزامات حقوق بشری و فرهنگ حقوق بشر است که روح افراد بشری تلطیف و امکان حرکت جامعه بهسوی صلح
هموار میشود.

پیشینه و ضرورت تحقیق
برای جامعۀ افغانستان که از حالت جنگ و منازعه به سوی صلح و ثبات در حرکت است ،جستوجوی
راههکارهای نظری و عملی برای تحکیم صلح در صدر اولویتها قرار میگیرد .راه اندازی تحقیق در مورد حقوقبشر
و راههای دستیابی به صلح از طریق آن در جوامع مثل افغانستان که جنگهای طوالنی را تجربه کردهاند ،ضرورت
مبرمیاست.
با توجه به اهمیت و ضرورت این مسئله ،ایجاب میکند تا تحقیقات زیادی در زمینهی صلح معطوف به جامعۀ
افغانستان صورت گیرد .جای تحقیقات زیادی برای بررسی رابطۀ صلح و حقوقبشر خالی است .تا آنجایی اینجانب
جستوجو کردهام ،صرف به سه مورد تحقیق دستیافتهام که در زمینۀ ارتباط حقوقبشر و صلح به نگارش درآمده
و اقبال چاپ یافتهاند .مورد اول تحقیقیاست تحت عنوان "نسبت حقوقبشر وصلح" نوشتۀ حسین حسرت .این
تحقیق در فصلنامهی تخصصی مرکز حقوقبشر دانشگاه کاتب ،سال اول ،شماره  ،1خزان  1392به نشر
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رسیدهاست .مورد دوم رسالۀ ماستری است که تحت عنوان"صلحسازی و حقوق اقلیتها با تأکید بر افغانستان"
توسط محمدعلی اخالصی در سال  1392به نگارش در آمده است.
تحقیق سوم با عنوان "حقوق بشر بر سر دوراهی و ضرورتِ رهیافتِ حقمحور به صلح و مصالحه در افغانستان"
صورت گرفته است .این تحقیق در سال  1392توسط فدراسیون بینالمللی حقوقبشر 5انجام و توسط بنیاد آرمان
شهر به زبان دری ترجمه و به چاپ رسیدهاست.
هریک از تحقیقات مذکور با رویکردهای مختلف و منحصر به فرد ،به بازگشایی رابطه بین حقوقبشر و صلح
پرداختهاند .وجه مشترک و یافتههای هر سه تحقیق این است که همهای آنها پدیدهای حقوقبشر را بهعنوان
عنصر محوری و یاریدهندۀ صلح بر شمرده و بر تأمین حقوقبشر برای صلح تأکید ورزیدهاند .ضرورت انجام تحقیق
رویدست از آنجا ناشی میشود که هیچ از تحقیقات باال ،به موضوع حقوقبشر بهعنوان وسیلهای متحولساز
منازعه برای صلحسازی نپرداختهاند .از اینرو ،تحقیق کنونی به بررسی نقش حقوقبشر در تحقق صلح؛ و اینکه
حقوقبشر چگونه فرایند تحول منازعه و صلحسازی را تسهیل مینماید ،پرداخته است.
روش تحقیق
تحقیق با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی انجام شدهاست .برای جمعآوری دادههای آن به منابع کتابخانهای و
ارائه مطالعات موردی از کشورهای افغانستان ،سریالنکا ،روندا و نیپال -کشورهای که منازعه را تجربه کردهاند-
استفاده شدهاست.
سازماندهی تحقیق
تحقیق در سه گفتار و به گونهای سازماندهی شده است که گفتار اول به سوال اول ،گفتار دوم به سوال دوم و
گفتار سوم به سوال سوم پاسخ میدهد .گفتار اول به مفهوم حقوقبشر و صلح ،گفتار دوم به بیان ارتباط حقوقبشر
با صلح و گفتار سوم به تشریح مکلفیت سه گانهای دولت در تأمین حقوقبشر اختصاص یافتهاست.
گفتار اول ،مفهوم حقوق بشر و صلح
 .1مفهوم حقوق بشر
ارائه هر تعریفی از حقوق بشر و اینکه بشر را مستحق کدام حقوق میدانیم ،تابع نوع معرفتی است که از
موجودی به نام بشر/انسان میداشته باشیم؛ یعنی معرفت ما از بشر ،این امکان را فراهم میسازد تا او را مقدر به
یک سلسله حقوق ذاتی بدانیم که مقتضی حاالت ذاتی و فطری اوست .از اینرو ،جا دارد که تعریفی از انسان
داشته باشیم تا مبتنیبر تعریف و شناخت ما از انسان ،برای او "انسان" حقوق و امتیازاتی قائل شویم.
 .1.1تعریف انسان
در یک نگاه هرگاه بخواهیم از فرد بشر تعریفی ارائه کنیم ،چیزی که در ذهن ما تداعی میشود این است که
انسان موجودیاست زیستمند ،نیازمند ،آموزنده و تحولآفرین؛ موجودی دارای وابستگی متقابل که برای رفع
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نیازهای زیستی ،اجتماعی و روانی اش نیازمند زندگی اجتماعی ،همکاری و ارتباطات است 6.موجودی که از یکسو
دارای جسم است و از سویدیگر دارای خصوصیتهای ذاتی چون :نیروی بیکران عقل ،وجدان و اراده؛
خصوصیتهایی که وجه تمایز او را با سایر موجودات هستی مشخص میکند .این موجود در پرتو عقل خویش
میشناسد ،محاسبه میکند ،میاندیشد و تجزیه و تحلیل می کند .با یاری وجدان مسؤولیت و حوزه چه باید کرد
خویش را در پیوند با خود ،همنوعان و محیط پیرامونش تنظیم میکند؛ و با نیروی اراده تصمیم هایش را به منصۀ
اجرا میگذارد .شناخت ما از انسان با چنین خصوصیتها یک ساختار و نظام معناداری را به تصویر میکشد که
انگار ،دولت وجود فربه شدهای فرد انسانی است؛ به گونهای که عقل قوه مقننه؛ وجدان قوه قضائیه؛ و اراده قوۀ
اجرائیه در یک نظام سیاسی بنام "دولت" را تمثیل میکند 7.از اینرو ،انسان از یکطرف موجودی است دارای
کرامت و ارزش ذاتی ،و از طرفدیگر دارای تواناییهای باالقوه .این انسان برای حفظ کرامت و بالفعلسازی تواناییها
و خودشکوفایی خویش مستحق یک سلسله حقوق و آزادیهای بنیادینی است بنام "حقوق بشر" .اینکه حقوقبشر
چیست؟ در زیر ،به تعریف حق ،چیستی حقوقبشر ،دستهها ،نسلها و ماهیت آن میپردازیم.
 .1.2تعریف حق
حق در لغت به معنای راستی در وعده ،درستی در سخن ،یقین ،ثابت و ضد باطل ،به کار رفته است .وجه
اشتراک کاربردهای گوناگون آن ،نوع ثبات و پایداری است .به همین خاطر کاربرد آن در مورد "خداوند متعال"،
"فعل و وعده خداوند"" ،مفهوم مطابق با واقع" " ،کارشایسته" و امثال آن ،به نحوی دارای چنین وجه اشتراک
میباشند.
 .1.3مفهوم حق در اصطالح حقوقی و حقوقبشر
از حق تعاریف متعددی صورت گرفته است .در یک تعریف گفته شده ،حقوق عبارت از مجموعه قواعد حاکم بر
روابط انسانی است ،از این لحاظ که عضوی از جامعه است .در تعریف دیگر آوردهاند که حقوق عبارت از همان
دستمزد یا معاشی است که برای کارمند یا کارگر پرداخته میشود .در جای دیگر ،به معنای دانش یا یک رشته
علمی از آن توصیف شده که در مقابل سایر رشتههای علمی قرار میگیرد .اما در تعریف چهارم ،عبارت از مجموعه
امتیازاتی است که یک انسان در برابر انسان دیگر دارا میشود 8.حق در زبان انگلیسی با واژهای " "Rightبیان
میشود 9.بر اساس این مفهوم از حق ،حقوق بشر تعریف می شود .آن چه در این مقاله مورد نظر است ،همین
معنای چهارم میباشد.
 .6رحیم ،ذبیح ،جزوۀ آموزشی پرابلمهای اجتماعی ،پوهنحی علوم اجتماعی ،دیپارتمنت فلسفه و جامعه شناسی ،پوهنتون کابل ،ص -14
.15
 .7هگل ،فلسفه حقوق ،فصل اول ،1821،ترجمه حمید عنایت ،تهران ،شرکت سهامی کتابهای جیبی ،1357 ،ص  .55-50در دولت
هگلی فردیت تحقق مییابد و از اینرو دولت عالی ترین تجسم آزادی است .به گمان هگل دولت وسیله نیست ،بلکه خود غایت است و
تجلی روح ملت و اراده همگانی است .از این رو اطاعت از دولت اطاعت از خواست و اراده راستین است( .افشاری ،رحمان ،برلین ،ترجمه
عنوان کتابی از هگل) به باور هگل اعتدال در فرد با رشد همزمان و هماهنگ سه نیروی عقل ،اراده و وجدان تحقق مییابد؛ و اعتدال در
جامعه نیز با رشد و کارکرد هماهنگ هر سه نیروی مذکور تحقق مییابد .دولت مکلف است تا با شناخت حدود و صالحیتهایش از حقوق
و آزادای اساسی شهروندان پاسداری و زمینۀ رشد همزمان و هماهنگ نیروی عقل ،وجدان و اراده را برای آحاد شهروندان اش فراهم سازد.
 8ناصر کاتوزیان ،مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران ،تهران :نشر میزان ،1381 ،صص.14-13
 9داکتر الیاسی ،محمد قاسم ،ماهنامه تخصصی حقوقی-فرهنگی عدالت ،ارگان نشراتی وزارت عدلیه سال سیزدهم ،شماره مسلسل ،98
حمل .1390
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در ارتباط به مفهوم چهارم از حق است که تعبیر حقوق بشر 10جاری میشود و حق وتکلیف انسانی در برابر هم
قرار میگیرند.
12
11
برای تمیز این نوع از حقوق است که تقسیم بندی حق داشتن و حق بودن سر بر میآورد .حق بودن به این
معناست که حرف یا عملکرد شما یا موقعیتی که دارید منطبق به امر واقع باشد .مثال اگر گفته اید که آفتاب به
دور زمین میچرخد ،معلوم است که شما به حق نیستید بلکه ادعای باطل را مطرح مینمایید؛ ولی اگر مدعی
هستید که زمین یک قمر دارد و آب ترکیب مناسب از هایدروجن و اکسیجن دارد ،به حق هستید .در مفهوم اول
به دلیل اینکه حرف مطابق به واقع را نگفته بودید ،باطل و در گفته دوم ،به دلیل اینکه شما حرف منطبق با امر
واقع را مدعی شدهاید ،محق دانسته میشوید.
در مقابل ،حق داشتن به این معناست که در یک شبکۀ از روابط اجتماعی قدم مینهید و انتظار دارید که
ال به حیات شما تعرض نشود ،هتک حرمت نگردید ،به اعتقاد
برخی از حقوق را دیگران برای شما مسلم شمارند .مث ا
شما احترام گذاشته شود و ...به همین ترتیب ،تکلیف دارید تا به آبرو ،حیات ،آزادی ،کرامت ،امنیت و حریم
شخصی دیگران احترام گذاشته و متعرض نشوید .در این جا حرف این نیست که شما بر حق هستید یا نه ،بلکه
دیگران مکلف اند که این حقوق را برای شما پاس بدارند یا شما مکلف هستید که برای دیگران رعایت نمایید .این
جاست که شما مدعی نیستید که حق هستید یا باطل هستید؛ بلکه حرف در این است که شما حق دارید یا شما
مکلف هستید که این حقوق را پاس بدارید13.
همین معنا از حقوق که در حقوق بشر از آن صحبت میشود ،چهار معنای متمایز دارد .در معنای اول ،حق به
معنای ادعا یا مطالبه 14است .یعنی صاحب حق طلبی دارد و باید طرف مقابل بپردازد .به طور مثال ،دایِن مبلغ
معینی از طرف مدیون مطالبه دارد ،مد یون هم مکلف است که آن مقدار را به دایِن بپردازد .در معنای دوم ،حق به
معنای قدرت 15است .یعنی صاحب حق می تواند که سرنوشت حقوق دیگران را به نحو دلخواه تغییر دهد .مثال
فردی می تواند یک سوم از اموالش را وصیت کند و به این ترتیب حق ورثه اش را بعد از موت کاهش دهد .یا
بخشی از مالش را هبه کند و قسمتی از اموال ورثه اش را کاهش دهد .در این جا کسی دیگر ،جز صاحب حق از
چنین قدرتی برخوردار نیست .در معنای سوم ،حق مساوی به آزادی 16است .یعنی کسی میتواند چیزی را انجام
دهد یا از انجام آن خودداری ورزد .بهطور مثال ،فردی میتواند سفر کند یا سفر نکند .دیگران نمیتوانند او را
مجبور کنند به سفر برود یا به سفر نرود .یا مطابق به ماده  26قانون اجراآت جزایی افغانستان ،محکمه حق ندارد
که همسر را مجبور سازد تا علیه شوهر شهادت دهد .معنای اخیری که برای حق گرفتهاند ،مصؤنیت 17است .یعنی
فرد در برابر اقدام خودسرانه دیگران مصؤن می باشد .مثال کارگر حق دارد که به هر اتحادیه کارگری بپیوندد یا
10

Human Rights
To have Right
12
To be Right
13برای اطالع بیشتر بنگرید به :محمد جواد جاوید ،مفهومشناسی «حق» و «تکلیف» انسانی در عصر قدیم و جدید غربی ،دانشگاه تهران:
فصلنامه حقوق و علوم سیاسی دانشکده حقو و علوم سیاسی ،ش ،1389 ،2صص.83-65
14
Claim
15
Power
16
Liberty
17
Safety
11
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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
و یا عضویت یک انجمن را از دست دهد .حق اعتصاب کارگر نیز در همین جمع قرار میگیرد18.
در هر چهار مفهوم ،منظور این نیست که فرد به حق است یا باطل ،بلکه حرف در این است که فرد صاحب
این حقوق می باشد و دیگران باید حق او را پاس داشته و برای احترام گذاشتن به این حقوق مکلف میباشند.
 .1.4تعریف حقوق بشر
حقوقبشر ،عبارت از حقوقیاست که صرف به دلیل انسان بودن به انسان تعلق میگیرد .بدین ترتیب،
حقوقبشر نسبت به هر انسان برابر است ،زیرا همۀ انسانها به طور برابر و یکسان انسان هستند 19.بدون حقوقبشر
نمیتوان با کرامت و شرافتمندانه زندگی کرد.
با توجه به تعریف انسان و مقدماتی که در باب حق و حقوقبشری وی چیدیم ،به این نتیجه دست مییابیم که
هر انسانی دارای عقل ،اراده و وجدان است و دارای کرامت؛ انسان از آنجا که عقل ،وجدان و اراده دارد ،واجد کرامت
است .انسانها از آن جهت که انساناند ،به نحو پیشینی ،بر یکدیگر ترجیحی ندارند و ارزش وجودی آنان یکسان
است .بر این اساس ،هر انسانی در ذات خود یک غایت است و نباید او را وسیلهای برای نیل به اهداف دیگری قرار
داد .این ادعا همان اصل کرامت ذاتی انسان ،یا اصل ممنوعیت ابزار قراردادن او ،است .باید اطمینان حاصل کرد که
هیچ انسانی از سوی دولت و همنوعش مورد سوء استفاده و بدرفتاری قرار نمیگیرد؛ با انسان شیگونه رفتار
نگردیده و ضایع ،باطل و بیکاره نمیشود.
انسان به مقتضای حاالت وجودی خویش و برای اینکه از یکسو انسان بماند و کرامتذاتی اش را حفظظ کنظد و از
سویدیگر پتانسیل انسانی خویش را شکوفا ساخته بتواند ،مستحق یک مجموعه حقوق و آزادیهای بنیادینیاسظت
به نام حقوقبشر .بر اساس آنچه گفته آمدیم ،نتیجه میشود که:
 .1فرد انسانی یک واحد کامل در حقوقبشر است؛ یعنی انسان بودن قطعنظر از دین ،مذهب ،نژاد ،جنسیت،
مرزهای سیاسی و جغرافیائی برای احراز حقوقبشر کافیاست.
 .2حقوقبشر ریشه در کرامت ،شأن و منزلت انسانی دارد.
 .3همۀ انسانها از عین کرامت برخورداراند .هیچ فردی با کرامتتر از دیگری نیست .به سخندیگر ،انسانها
از آن جهت که انسان اند ،ارزش برتر یا فروتر از انسانهای دیگر ندارند.
 .4همۀ انسانها باهم برابر اند و حق دارند که از حقوق برابر برخوردار باشند.
نتیجه چهار گزارۀ فوق این است که تمام انسانها از آنجا که انسان اند باهم برابراند .از آنجا که همه برابراند،
لذا هر فرد حق دارد تا بدون هرگونه تبعیض 20از حقوقبشر بهرهمند گردد.

 18طیبی ،محمدشریف ،در آمدی بر حقوقبشر ،ناشر :تمدن شرق ،کابل ،1395 ،ص .33-31
19
Jack Donnelly (2007), THE RELATIVE UNIVERSALITY OF HUMAN RIGHTS, University of Denver,
Human Rights Quarterly.
 20تبعیض عبارت است ازمحرومسازی ،ایجاد محدودیت و استثنا کردن شخص یا گروهی به هدف لطمه وارد کردن به آنها.
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اگر کسی اصل غایت بالذات بودن افراد انسانی را منکر شود ،میتوان نشان داد که وی باید الجرم تبعیض
ناموجه میان انسانها یا بردهداری را بپذیرد .دلیل به سادگی این است که همان طور که پذیرش اصل کرامت
ذاتی یا غایتبودن انسان بالفاصله برابری ارزشی افراد انسانی را الزم میآورد ،رد اصل مزبور(غایت و برابر بودن
انسانها) به معنای روا دانستن ترجیح ناروا و تبعیض میان آنان است .زیرا کسی که اصل برابری را رد میکند
و انسانی را بر انسان(های)دیگر ترجیح میدهد ،بدون ارائهای هیچدلیلی چنین کار را انجام داده و مرتکب
«ترجیح بال مرجح» یا دچار «تناقض» گردیدهاست .بدین معنا که اگر از منکر اصل غایت بپرسیم که چرا
انسانها را میتوان به نحو پیشینی بر یکدیگر ترجیح داد و او در پاسخ بگوید که بدون نیاز به هیچگونه دلیل.
در این صورت ترجیح بال مرجِّح میان انسانها صورت گرفته که منطقاا قابل قبول و دفاع

نیست21.

ویژگیهای حقوق بشر:
.1

.2

.3
.4
.5

.6

ذاتی و همزاد با انسان است؛ حقوقبشر فراتر از اختیار دولتهاست .دولتها این حقوق را به انسان
نمیدهد ،بلکه آن را توسط قانون برسمیت شناخته؛ و در راستای احترام ،حمایت ،اجرا و نهادینهسازی
آن گامهای عملی بر میدارند.
بهمپیوسته و غیرقابل تفکیک است؛ حقوق مدنی ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی ،افتصادی و حقوق جمعی
مثل زنجیر به یکدیگر وابستهاند .ضعف یکی سبب ضعف دیگری و همینطور تقویت یکی منجر به تقویت
دیگری میشود.
نسبت به همه بالسویه و برابر است؛ هر انسانی اعم از زن ،مرد و طفل ،قطعنظر از جنس ،دین ،مذهب،
قوم ،زبان و سایر تعلقات اجتماعی مستحق بهرهمندی از آن اند.
غیرقابل سلب و غیر قابل انتقال است؛ تحت هیچ بهانهای ،هیچکسی ،نهاد ویا جریانی حق ندارد که
حقوق دیگران را محدود ،سلب ویا به معامله بگیرد.
جهانشمول است .یعنی اینکه حقوقبشر .1 :بهصورت فرازمانی و فرامکانی به انسان تعلق میگیرد.)2 ،
حقمحور است نه تکلیف محور .3 ،محصول مبارزه و تجربۀ کلیه جوامع بشریاست .4 ،برای حفاظت از
کرامت انسانیاست و  .5قابلیت تطبیق برای همۀ انسانها را دارد .نتیجه این 5گزاره ،بیانگر جهان
شمولی حقوقبشر است نه نسبیگرایی.
در برگیرندۀ حق و تکلیف؛ حقوقبشر به هر فرد تعلق دارد و مسؤولیت هر فرد است .هر فرد در ارتباط با
دیگری و هر گروه در ارتباط به گروه(های) دیگری دارای ارتباط حق و تکلیف است .دولتها تحت قوانین
بینالمللی وظایف و مکلفیتهای مشخصی در قبال رعایت ،حمایت و انکشاف حقوقبشر دارند22.

اصول حقوقبشر

 21راسخ ،محمد ،نظریه حق ،فصلنامه باروری و ناباروری :سال  ،)1388(10شماره  4ص 303
22
Asia Pacific Forum (APF)(2013), Human Rights Education, A Manual for National Human
Rights Institutions, P.3.
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حقوقبشر در قالب ارزشها ،قوانین و پالیسیها تجلی مییابد .بر اساس ماده اول اعالمیه جهانی حقوقبشر
مفاهیم مثل کرامت انسانی ،23آزادی ،24برابری 25و همبستگی ،26ستون پایهها/اصول حقوقبشر را تشکیل میدهند.
بازتاب واقعی و محسوس این مفاهیم را در شمار مشخصی اسناد حقوقبشر بینالمللی ،منطقهای و قوانین اساسی
کشورها میتوان دریافت .حقوقبشر خیلی از عرصههای زندگی را در بر میگیرد 27.در ذیل به بیان اصول حقوقبشر
پرداخته میشود.
اصل کرامت
کرامت ،پایهایترین اصل حقوقبشر است .در یک تعریف ساده ،کرامت عبارت از ارج و حرمتیاست که یک
انسان صرف به خاطر انسان بودن خود از آن برخوردار است .به دلیل داشتن کرامت است که همۀ انسانها باهم
برابراند .این کرامت مربوط به انسانیت و ذات انسان میباشد و همه افراد در داشتن آن باهم برابر اند.
اصل برابری و عدم تبعیض
برابری یعنی اینکه تمام افراد انسانی از لحاظ کرامت و حقوق باهم برابراند .28مصداق اصل برابری در مادههای
 2 ،1و  7اعالمیهی جهانی حقوقبشر و مادههای  2و  27میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی تجلی یافتهاند.
اصل آزادی
یکی دیگر از اصول حقوقبشر ،آزادی است .در یک تعریف ،آزادی عبارت از حقیاست که به موجب آن ،افراد
بتوانند استعدادها و توانایی های طبیعی و خدادادی خود را به کار اندازند ،مشروط بر آنکه حقوق و آزادیهای
دیگران را صدمه نرساند .آزادی ،اصل بسیار مهمیاست که اگر وجود نداشته باشد ،ارزش انسانی فهمیده نمیشود.
استعداد او شکوفا نمیشود و پیشرفت و تمدن بوجود نمیآید .اصل آزادی ایجاب میکند تا کلیه موانع بر سر راه
اراده انسانی برداشته شود .این اصل توسط اعالمیه جهانی حقوق بشر در ماده1و  2تضمین شدهاست.
اصل همبستگی انسانی
این اصل به دنبال ایجاد و ترویج درک متقابل و مشترک از انسان ،انسانیت ،نیازهای اساسی و حقوقبشر در
میان ملتها ،جوامع و آحاد جامعۀ بشری است .این اصل ،ضرورت گفتگو ،ارتباطات ،همگرایی ،تعاون و همکاری
متقابل بین انسانها را پیش مینهد تا از اینطریق بشریت بتواند .)1 :پنانسیل انسانی خویش را بالفعل سازد  .)2به
باالترین سطح ممکن توسعه و کمالجویی راه یافته و  .)3به اهداف و آرزوهای متعالی انسانی اش در زمین نایل
آید .بر بنیاد این اصل ،همبستگی یعنی اینکه افراد و جوامع بشری به یکدیگر همبسته ،تعلقپذیر و دارای
سرنوشت مشترکاند؛ امری که اعالمیۀ جهانی حقوقبشر نماد و بازتابدهندۀ آن است و بشریت در آن به عنوان
23
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اعضای یک خانوادۀ مشترک ،همواره به همکاری ،صمیمت و تعاون ترغیبگردیده است .بر اساس این اصل ،ایجاب
میکند تا آحاد جامعه بشری بر مبنای ارزشهای مشترک نسبت به همدیگر تفاهم و همکاری داشته و یکدیگر را
بسان روح واحد بپذیرند.
اعالمیه جهانی حقوق بشر در مقدمه و ماده اول خود به صرا حت بر این نکته تأکید کرده است که همه افراد و
جوامع در پناه تحقق بخشیدن به ارزشهای حقوق بشری ،جامعه ای را خلق کنند که در آن صلح ،صفا ،عدالت و
صمیمیت حاکم باشد .صدر مقدمه مصرح است « :از آنجا که شناسایی کرامت ذاتی کلیه اعضای خانواده بشری و
حقوق یکسان و انتقال ناپذیر آنان اساس آزادی ،عدالت و صلح را در جهان تشکیل میدهد» .عالوه بر آن تأکید بر
توسعه روابط دوستانه بین الملل ،همکاری جهانی تحت حمایت سازمان ملل متحد و تأمین حقوقبشر برای همه
افراد -چه شهروندان و تابعان آن کشور و چه شهروندان کشورهای دیگر باشند ،-نشانگر حاکمیت روح همکاری و
مشارکت ملت ها است .پاراگراف اخیر مقدمه نیز اعالم میکند « :مجمع عمومی این اعالمیه جهانی حقوق بشر را
آرمان مشترکی برای تمام مردم و کلیه ملل اعالم میکند».
عالوه بر مقدمه ،ماده اول اعالمیه تجلیبخش چهار اصل بنیادین حقوق بشر است که قسمت اخیر آن اصل
همبستگی را مورد تأکید قرار میدهد .این ماده مصرح است« :تمام افراد بشر آزاد به دنیا میآیند و از لحاظ کرامت
و حقوق باهم برابرند ،همه دارای عقل و وجدان میباشند و باید نسبت به یکدیگر با روح برادری رفتار کنند» .چنان
که دیده میشود ،روح برادری داشتن نسبت به همدیگر عالیترین سطح همکاری و همبستگی افراد و ملل را نشان
میدهد که اعالمیه جهانی حقوقبشر بر آن تأکید ورزیده است.
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اصول و هنجارهای حقوق بشر جهانی ،ناظر بر حقوق اساسی و بنیادینیاست که از جمله حقوق ذاتی تلقی
شده و با ابت نایِ بر کرامت و حیثیت انسان ،جزئی از حقوق غیرقابل سلب افراد در مقابل دولت و جامعه تلقی شده
و دولتها نسبت به رعایت و احترام به حقوق مزبور ،ملزم و مکلف شدهاند .جهان شمولیای که از این رهگذر عرضه
میشود غیر انحصاری است و در آن ،تمامی فرهنگها مورد شناسایی قرار میگیرند .به این شرط که هریک از آن
فرهنگها ،خود ،قائل به برابری شأن تمامی انسانها باشد.
در این گستره است که عملکرد برخی دولتها با رویکردِ خاص حقوقبشری -با حفظ احترام به حاکمیت و اقتدار
ملی آنها -ضرورت برقراری نظام حمایتی و نظارت بر اجرایِ حقوق بشر مبتنی بر اصول بنیادین غیر قابل عدول
در چارچوب ارجاع به نظم حقوق بینالمللی را آشکار ساخته است .اعمال برخی از حکومتهای سرکش و غیر قابل
کنترولی که باید خارج از اصول کالسیک دولتمحور ،توسط حقوق بینالملل کنترول میشدند .چرا که برخی
اقدامات آنها چنان دلخراش بودهاند که به لحاظ برجای گذاشتن آثار گسترده و فراملی ،نمیتوانند از دریچۀ
حاکمیت ویا نسبت فرهنگ ویا محصور در حوزههای داخلی اعمال صالحیت مورد بررسی قرار گیرند .مهمترین
مسائلی که در طول تاریخ ،بشریت را رنج میداده و زمینهساز تدوین اسناد و ضوابط حقوق بشر گردیده عبارت اند
از :تبعیضات نژادی ،امتیازات طبقاتی ،مساوی نشمردن انسانها در شخصیت انسانی ،سلب آزادی اندیشه ،عقیده و
بیان در قالب بردهداری و خرید و فروش انسان و تعصبات کور مذهبی .مسؤولیتهای اخالقی ،وجدان حقوقی و
عواطف عالیه انسانی هرگز اجازه نخواهند داد که در قبال نقش ابتدایی حقوق آحاد افراد بشر ،بیتفاوت ماند و از
آن غفلت کرد .در غیر این صورت خالف بدیهیترین اصول انسانی است که به صورت ناظر بیتفاوت ،نظارهگر
کاربرد سالح های نامشروع ،شکنجه ،آزار سیاسی و تبلیغاتی گوناگون در کشورهای دیگر باشیم .این امر به معنای
امتناع از کمک به افراد در تحصیل عدالت ،در یک کشور دمکراتیک است.
بنابراین ،در اسناد حقوق بشر ارزشهایی مورد توجه و ملحوظ نظر است که خاستگاه آنها وجدان
انسانی است؛ لذا بُعد فراگیر و عمومی آن مالک است .ابتنای منطقی حقوق بشر بر کرامت و منزلت انسانی استوار
است و صرفاا از این جهت بر بشر تعلق میگیرد و باید مورد توجه قرار گیرد که "بشر" است و زمان و مکان و قیدی
را بر نمی تابد .الجرم دو بعد سلبی و ایجابی آن مورد تاکید است :ایجابی ،در مقام احقاق و اعمال حق و تحقق و
عینیت بخشیدن به کرامت انسانی؛ سلبی ،در مقام دفاع و ممانعت از تهاجم ،تجاوز و مخدوش ساختن آن .از
اینمنظر ،تخلف از معیار و ارزشهای انسانی ،برگرفته از مالحظات ابتدایی و ذاتاا بدیهی انسانیاست که ویژگی
مطلق داشته و در زمان صلح و جنگ باید رعایت شود .بشر منحیث بشریت ،شایستهی برخورداری از این حقوق
اولیه است ،حقوق اولیه ای که ناظر بر مشترکات انسانی است ،از این حیث تفاوتی در ماهیت آنها نیست .لذا
نمی توان آن را منسوب به غرب و شرق یا فرهنگ خاصی نمود .بلکه هرجا که گروهی انسان باشد ،این مسائل
می تواند باشد .حقوق بشر با بشر به دنیا آمده و با بشرهم از دنیا خواهد رفت .نه ربطی به سازمان ملل امروز دارد و
نه به انقالب فرانسۀ دیروز29.
"حقوق بشرنمی تواند برای کشورهای شرقی نسبت به کشورهای غربی متفاوت باشد ،و نیز نمیتواند برای دولت

های توسعه یافته و دولتهای جهان سوم هم متفاوت باشد .حقوق بشر ،بدون قید و بیجهت است .حقوق بشر چپ
و راست نمیشناسد ،بلکه تنها انسان را به رسمیت میشناسد30".
29اچ.او آگاروال ،تاموشات ،کریستیان ،حقوق بشر ،ترجمه و نگارش :داکتر طرازکوهی ،حسین شریفی ،تهران ،1386 ،چ 2پاییز  ،1391ص
.38-36
 30همان ،ص .155

11

دستهبندی حقوقبشر
در یک تقسیمبندی ،حقوقبشر در شش دسته و سه نسل قابل تفکیک و شناخت است .تقسیمبندی حقوقبشر
در شش دسته عبارتند از .)1 :حقوق سیاسی .)2 ،حقوق مدنی .)3 ،حقوق اقتصادی  .)4اجتماعی .)5 ،فرهنگی.)6 ،
حقوق همبستگی .این حقوق در اسناد بینالمللی حقوق بشر به رسمیت شناخته شدهاند.
به همین ترتیب ،در تقسیمبندی حقوقبشر در سه نسل :حقوق سیاسی و مدنی را حقوق نسل اول؛ حقوق
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی حقوق نسل دوم؛ و حقوق همبستگی(حق صلح ،حق محیط زیست ،حق توسعه ،حق
حفاظت از میراث مشترک بشریت) را بنام نسل سوم حقوق بشر یاد میکنند .تقسیمبندی حقوقبشر به نسلهای
سهگانهای اول ،دوم و سوم؛ و دستههای ششگانه یک تقسیم بندی اعتباری است .باید بخاطر داشت که این تقسیم
بندی به معنای تقدم و تأخ ر ویا به لحاظ اهمیت و درجه بندی حقوق مذکور نه ،بلکه بخاطر شناخت و مطالبه
آسانتر آنهااست .حقوقبشر به عنوان یک کل واحد و تقسیم ناپذیر هست" .بکارگیری اصطالح نسل القا کنندهای
تحول تاریخی در به رسمیت شناختن و تهیه و تدوین برخی اصول و مبانی حقوق بشر در جهت معین و خاص
است 31".جهت شناسایی و تفکیک بهتر حقوق بشر ،در ذیل به تعریف و ارائه مصداقهای هر یک از دسته
بندیهای حقوقبشر میپردازیم:
 )1حقوق مدنی -حقوقیاست که به افراد امکان میدهد تا در جامعه با آنها رفتار عادالنه ،منصفانه و برابر صورت
گیرد .برخی از مصداقه ای حقوق مدنی عبارتند از :حق زندگی ،حق مساوی در برابر قانون ،آزادی از بازداشت و
توقیف خودسرانه ،آزادی از مجازاتهای زاجره ، ،آزادی در انتخاب سبک زندگی شخصی ،آزادی انتخاب ،تفریح،
آزادی عقیده و مذهب ،آزادی از بردگی ،آزادی تفکر و ابراز نظر ،تعلق نژادی-تباری ،حق رازداری و محرمیت ،عدم
تبعیض ،ازدواج و ...در زمرهی حقوق مدنی افراد قرار میگیرند.
 )2حقوق سیاسی -حقوق سیاسی حقوقی هستند که برای اشخاص در ارتباط آنها با ”حاکمیت“ و ارزیابی
عملکرد قدرت سیاسی موجود به رسمیت شناخته میشود .وجه مشترک میان همه این حقوق ،به رسمیت
شناختن ”حق حیات سیاسی” است 32.حقوق سیاسی به شهروندان امکان میدهد تا در سرنوشت سیاسی خویش
شریک باشند و به صورت مستقیم ویا غیر مستقیم در امور و اداره دولت مشارکت نمایند .حقوق سیاسی متمم
حیاتیای حقوق مدنی است .در نبود حقوق سیاسی ،حقوق مدنی فاقد معنی است 33.برخی از مصداقهای حقوق
سیاسی عبارتند از :حق رأی ،انتخاب کردن و انتخاب شدن ،حق ثبت شکایت ،حق پناهندگی ،عدم تبعید ،حق
دسترسی به محکمه عادالنه ،حق آزادی بیان ،مطبوعات و اطالعات ،حق اشتغال به کارهای سیاسی و دولتی ،حق
مشارکت مردم در انتخابات ،حق تشکیل احزاب و تشکلها و مشارکت در آنها ،حق راه اندازی آزادانۀ اجتماعات،
تظاهرات و راهپیماییها و...
 )3حقوق اقتصادی" -حقوق اقتصادی عبارت از حق دسترسی به منابعاست -مانند زمین ،کار ،سرمایه فزیکی و
مالی -که برای ایجاد و تخصیص قانونی تبادله کاال و خدمات ضروری پنداشته میشود .حقوق اقتصادی یک امر
واضح و خود-آشکار است .حقوق اقتصادی برای شناسایی کاملش ،مستلزم حداقل سه شرط اساسیاست :یکم-
31مهدی فیروزی ،حق بر محیط زیست ،سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی ،1384 ،ص .44
 32حقوق سیاسیhttp://wordppt.sellfile.ir/prod-1168535-buy.html?r=20777 ،
33
http://www.preservearticles.com/201106248529/5-most-essential-political-rights-of-a-citizen.html.
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آگاهی از نیازهای اساسی اقتصادی برای فردی که میخواهد وارد دنیای اقتصادی شود؛ دوم -آگاهی از شرایط
قانونی؛ و سوم اینکه :حقوق اقتصادی صرف در وضع شرایط عادالنه برای همه تحقق پذیر خواهد بود 34".برخی از
مصداق های حقوق اقتصادی عبارتند از :حق تجارت ،حق ملکیت خصوصی ،حق رقابت و تبادله داوطلبانه ،وظیفه،
کارآزادانه بدون بهرهکشی ،دستمزد برابر در برابر کار مساوی ،شرایط کاری مصئون ،تشکیل اتحادیه های تجارتی،
کارگری ،غذای کافی ،مصؤونیت از روشهای کاری نامناسب و...
 )4حقوق اجتماعی – "حقوق بنیادینیاست که برای هر فرد انسانی به رسمیت شناخته شدهاست؛ حقوقی که
اعضای یک گروه ویا جامعه آن را صرف در ارتباط با دیگران به کار گرفته و در صورتی میتواند از آن خوب
برخوردار گردد که دولت حوزۀ زندگی خصوصی افراد را محترم نگهداشته و فرد مورد حمایت دولت قرار داشته
باشد .حقوق اجتماعی متمم ضروری حقوق و آزادیهای مدنی است .برخورداری از حقوق و آزادیهای مدنی بدون
مصئونیت اجتماعی حد اقل ناممکن است .برخالف حقوق و آزادیهای مدنی ،حقوق اقتصادی و اجتماعی آزادی از
دولت نه ،بلکه آزادی با کمک دولت است.
برخی از مهمترین مصداقهای حقوق اجتماعی عبارتند از:
حق کار :در شرایط مصئون و عادالنه ،با معاش مناسب و رخصتی با معاش؛
حق تعلیم و تربیه :آموزش ابتدایی ،ثانوی و دانشگاهی رایگان و آموزشهای حرفهای؛
حق سرپناه/مسکن و حق صحت؛
حق تأمینات اجتماعی :رفاه عمومی ،بیمه ،تقاعد ،فراهمسازی حمایت خاص برای مادران ،زنان ،کهن ساالن،
خانوادهها ،اطفال ،اشخاص دارای معلولیت و جوانان؛
حق محیط زیست سالم"35
 )5حقوق فرهنگی" -حقوقیاست که برای گروههای انسانی در پیوند با فرهنگ و هنرشان به رسمیت شناخته
شده است؛ حقوقی که به گروههای انسانی اجازه می دهد تا هویت فرهنگی شان را شکل داده و از آن صیانت کنند.
حقوق فرهنگی از آن جمله حقوق بشری هستند که به مردم و جوامع ،آزادی دسترسی ،اشتراک و انتخاب فرهنگ
مورد عالقه شان را فراهم میسازد .هدف عمده حقوق فرهنگی تأکید بر حفاظت از حقوق فرهنگی و حصول
اطمینان از پویایی فرهنگها و مؤلفههای آن در شرایط برابر ،منصفانه و بدون تبعیض است36".
برخی از مهمترین مصداق های حقوق فرهنگی عبارتند از :زبان ،قومیت ،هنر ،معماری ،آثارهای باستانی ،نمادها،
چگونگی اجرای مناسک دینی-مذهبی ،شیوههای عروسی ،مردهداری ،مهمانداری ،سبک پوشش و سبک زندگی...
حقوق مدنی -سیاسی و حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی اساساا در قانون و در عمل از همدیگر فرقی ندارند.
همه ی این حقوق غیر قابل تقسیم و دارای وابستگی متقابل اند .سرشت تقسیم ناپذیری و وابستگی متقابل حقوق
بشر بدین معناست که حقوق سیاسی-مدنی و حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی بر اساس اصل برابری و عدم
تبعیض برای همه افراد بشر صادق است .دولت مکلف تا امکان برخورداری از حقوق مذکور را فراهم ساخته و نیز

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

13

مطالبۀ حقوق افراد را در برابر دولت ممکن سازد .تمام این حقوق باید توسط نهادهای ملی حقوق بشر به صورت
برابر مورد انکشاف و حمایت قرار بگیرند37.
 )6حقوق همبستگی -حقوق بشر در یک قرن اخیر شاهد تحوالت فراوانی بوده و به ویژه در نیم قرن اخیر ،این
تحول و توسعه چشمگیرتر بوده است .به نحوی که شاهد احترام بیشتری نسبت به حقوق بشر بوده ایم؛ لذا این دوره
را عصر حقوق هم نامیده اند .با این حال اعتالی مقام حقوق بشر و حمایت از آن ،مشکالت و موانعی را هم در سر راه
دارد که مانند گذشته ،صرف اا در وجود حاکمیت دولتها خالصه نمیگردد .توسعه و گسترش حقوق بشر در انتظار
بحران های متعدد است و حیات بشر ،واقع اا در معرض خطر است .مسائل مربوط به توسعه و عوامل و عوارض چند
بعدی مسأله ای امنیت دسته جمعی و خلع سالح ،مسأله رشد جمعیت و عوارض ناشی از آن ،مهاجرت ،مسائل
مربوط به محیط زیست ،مسائل مربوط به عدالت اجتماعی و ایدهای میراث مشترک بشریت و بهرهبرداری از منابع
ماورای حاکمیت دولتها و به طور کلی حقوق به معنای وسیع و مدرن آن ،مسئلهی اساسی مورد بحث بشر امروز
در سطح کالن میباشد .بشریت امروز دریافته است که همهای انسانها سرنوشت مشترک دارند و این سرنوشت که
همان آینده بشریت است ،در حا ل حاضر دچار بحران شده است و این یگانگی در عصر همگرایی جهانی به معنای
آن است که همهای انسانها زندگی ،مرگ و سرنوشت مشترک دارند.
این تحوالت در شرایط و اوضاع و احوال کنونی منجر به تولد و تکوین نسل جدیدی از حقوق بشر تحت عنوان نسل
سوم شده که به آن "حقوق همبستگی" میگویند .این حقوق در کنفرانس صلح و حقوق بشر  1987در اسلو،
کنفرانس  1979کمپوبلو ،کنفرانس  1980ورشو و کنفرانس  1982در هاید پارک مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
پیش طرح سومین میثاق بین المللی حقوق همبستگی ،مقوالت نسل سوم حقوق بشر را به چهار دسته تقسیم می
کند که عبارتند از :حق صلح ،حق توسعه ،حق محیط زیست و حق میراث مشترک بشریت .اما حقوق دانان در این
که آیا مقوالت نسل سوم حقوق بشر منحصر در موارد فوق هستند یانه ،اتفاق نظر ندارند .لذا برخی از نویسندگان
عناوین دیگری را نیز همچون حق بر استعمارزدایی ،حق بر ارتباطات و مساعدتهای بشردوستانه ،حق بر زبان و
فرهنگ بومی ،حق بر دین داری و یکتاپرستی و ...جزء نسل سوم حقوق بشر قلمداد کرده اند38.
با این حال ،نسل چهارم حقوق بشر نیز در حال ظهور است" .این نسل تحت عنوان حمایت از کرامت بشر در قبال
پیشرفتهای علمی ،کنجکاوی صاحبنظران حقوق بشر را به خود جلب کرده است .این نسل جدیدی از حقوق بشر
هنوز از اعتبار و حمایت الزم برخوردار نیست39".
ویژگی نسلهای حقوق بشر
اگر بخواهیم ویژگی سه نسل حقوق بشر را بیان کنیم ،باید بگوییم که حقوق نسل اول ،عمدتاا از جنس حقوق
سلبی هستند که نباید در مقابل اجرای آن ها توسط صاحبان حق ،مانع ایجاد کرد و حقوق نسل دوم ،به طور عمده
از جنس حقوق ایجابیاست که تحقق آنها مشروط به فراهمآمدن یک سلسله شرایط و امکانات است .به عبارت
دیگر ،ویژگی نسل اول حقوق بشر ،قبل از هر چیز ناشی از "ترک فعل" و عدم مداخله و مزاحمت از جانب دولت
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
38فیروزی ،مهدی ،حق بر محیط زیست ،سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی  ،1384ص .50
 39دکتر موالیی ،یوسف ،مقاله حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ،مهر ماه Cluster Project on national capacity for :86
protection and promotion of human rights and greater access to justice.
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اما ویژگی نسل دوم حقوق بشر بر عکس است ،یعنی ایفای حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی محتاج "اقدام" و
"عمل مثبت" از ناحیهی دولت است؛ لذا حقوق قابل مطالبه از دولت هستند .مثالا برای حق اشتغال ،دولت باید پاره
ای اقدامات و برنامه های خاص را به اجرا در آورد.
ویژگی نسل سوم حقوق بشر آن است که این حقوق مبتنی بر "همکاری" و "اقدامات دسته جمعی" همه ،اعم از
دولت ها ،افراد و اشخاص حقوقی است ،یعنی بدون همکاری ،همیاری و تالش همگانی این حقوق محقق نخواهد
شد.
نکته ای که باید توجه داشت این است که اگر چه حقوق مدنی و سیاسی جزء حقوق سلبی و منفی هستند که دولت
نباید در آنها مداخله کند ،ولی از سویدیگر ،همین حقوق در بسیاری از موارد مستلزم دخالت ایجابی دولت در
جهت رعایت و تضمین آن است .زی را بدون وجود سیستم حمایتی نهادینه شده ،تحقق حق های مدنی و سیاسی
امکان پذیر نخواهد بود.
یکپارچگی نسلهای حقوقبشر
تردیدی نیست که کل دستهها و نسلهای حقوقبشر برای یک حیات با کرامت ،ضروریاست .یکپارچگی
نسلهای حقوقبشر برای شخص یا موضوع واحدی به نام انسان ،نقش مؤثری در همبستگی بینالمللی برای
حمایت از حقوقبشر دارد .برشمردن سه نسلِ حقوق مدنی و سیاسی ،حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی و
حقوق همبستگی در عصر جهانگرایی موجب پیوند بین بانیان و طرفداران هر سه نسل گردیده است ،به نحوی که
رعایت هر یک ،تضمین دیگری را سبب خواهد شد.
اعالمیهی ویانا و طرح اجرایی آن که در " کنفرانس جهانی حقوق بشر " که در سال  1993در ویانا برگزار
شد ،در بند پنجم از بخش یکم ،در خصوص پیوند میان نسلهای مختلف حقوق بشر میگوید" :تمام انواع حقوق
بشر ،جهانشمول و تقسیم ناپذیرند و با هم وابستگی متقابل و ارتباط تنگاتنگ دارند ".در بند هشتم از همان
بخش تأکید میکند:
"دموکراسی ،توسعه و رعایت حقوقبشر و آزادیهای اساسی با هم وابستگی متقابل دارند وسبب استحکام همدیگر
میشوند".
آنچه از این عبارات استفاده میشود این است که ،کشورهای شرکت کننده در این کنفرانس بر موضوع پیوند میان
توسعه یعنی حقوق نسل سوم ،دموکراسی و حقوق مدنی و سیاسی و همین طور حقوق اقتصادی ،اجتماعی و
فرهنگی صحه گذاشتند و برای تمامی این حقوق اهمیتی یکسان قائل شدند .بنابراین ،هم اکنون جامعهی بین
الملل به این اجماع دست یافته است که نسلهای مختلف حقوق بشر با یکدیگر ارتباط متقابل دارند و از هم
تفکیک ناپذیرند .این امر خود موجب به وجود آمدن نسلی یکپارچه از نسلهای مختلف حقوق بشر میشود که به
آن "نسل هزارهای جدید حقوقبشر" میگویند .بازتاب این امر در گزارش دبیر کل پیشین سازمان ملل به اعضای
این سازمان ،تحت عنوان "دستور کاری برای صلح" و "اعالمیه هزاره سازمان ملل" نیز آمده است.
بدین ترتیب حق بر محیط زیست و دیگر مقوالت نسل سوم حقوق بشر یکی از اشکال بیان حیثیت انسان تلقی
میگردد که مکمل حقوق بشر برای نسل حاضر و شرط تحقق آن برای نسل آینده میباشد.
ذکر این مطالب خالی از فایده نیست که بر خالف تصور برخی از نویسندگان که سه نسل از حقوق بشر را
اشتباه و خطرناک می پندارند و اعتقاد دارند که این امر موجب ایجاد فاصله بین حقوق مدنی ،سیاسی و حقوق
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی با توسعه و محیط زیست میگردد ،اما به نظر میرسد که با برشمردن سه نسل
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حقوق بشر ،تأکید کمیشنری عالی ملل متحد در امور حقوق بشر ،کنفرانس جهانی حقوق بشر ،منشور ملل متحد،
دبیر کل و اعضای سازمان ملل در کنفرانس هزارهی جدید برجهانی بودن ،وابسته بودن و همبسته بودنِ آن موجب
میشود تا طیفهای مختلف فرهنگی جهان که به یک نسل از حقوق بشر اعتقاد دارند ،متوجه دیگر نسلها نیز
شوند و این علقه و پیوند ،به حمایت همه جانبه از حقوق بشر منتهی گردد .دنیای امروز غرب به این نتیجه رسیده
است که توسعهی اقتصادی پایدار سه بعد دارد که عبارت اند از  .1:حفظ محیط زیست  .2آزادیهای اساسی .3
توسعهی اقتصادی و اجتماعی .لذا همان طور که ریئس مرکز حقوق بشر سازمان ملل میگوید :مفاهیم حقوق
بشر و حقوق همبستگی به طور تاریخی یکدیگر را تقویت میکنند.
بنابراین ،در مجموع میتوان گفت که بازتاب پدید آمدن نسل سوم حقوق بشر ،ایجاد علقه و ارتباط با نسلهای اول
و دوم این حقوقاست .به طوری که میتوان استدالل کرد که حق محیط زیست ،پیش نیازی است برای
برخورداری از دیگر حقهای بشری ،چرا که برای بهرهمند شدن انسانها از این حقوق ،فرض بر این است که آنان از
حد اقل سالمتی و تندرستی برخوردارند .بدین ترتیب حق برخورداری از محیط زیست سالم را میتوان در
بنیادیترین حق شناخته شده برای بشر یافت؛ یعنی حق حیات .به عبارت دیگر آنچه که زمینهساز بهرهمندی از
دیگر حقوقاست ،حق محیط زیست سالم است40.

 .2مفهوم صلح
 .2.1صلح به مفهوم امنیت انسانی
در مورد صلح تعریفهای زیادی ارائه شدهاست .یکی از تعریفهای که بیشتر ارزشهای حقوقبشری را بر می
تابد ،همانا صلح به معنای "امنیت انسانی" 41است .در این تعریف ،صلح یعنی امنیت انسانی؛ حالتی که انسان خود
را از ترس و فقر آزاد احساس نماید 42.هدف امنیت انسانی محافظت از هسته حیاتی 43همهی افراد بشر در مقابل
تهدیدهای شایع است ، 44به نحوی که با شکوفایی و کمال بلند مدت افراد بشر سازگاری داشته باشد .در تبیین
هدف امنیت انسانی ،چند نکته مهمی وجود دارد که قرار ذیل بر شمرده میشوند:


محافظت :45منظور از محافظت در اینجا ،حفظ و نگهداری حالت آرامش فردی و مراقبت و حمایت از
افراد در برابر تهدیدها و خطرهااست .با پذیرش اینکه انسان با خطرها و تهدیدهای طبیعی چون سیل،
زلزله و طوفان؛ با تهدیدهای سیاسی و اقتصادی چون فقر و تنگدستی ،حمالت تروریستی ،جنگ و
منازعات خشونت آمیز؛ و معضالت خارج از ارادهی فردی مانند غذا ،آب آشامیدنی ،سرپناه ،فقدان
امکانات صحی ،آموزشی و انواع بیماری ها روبرو هستند ،پس باید افراد بشر با تدابیر پیشگیرانه ،سازمان
یافته و نهادینه شده مورد حمایت قرار بگیرند ،نه با اقدامات انفعالی ،پس از وقوع حادثه آنهم به صورت
دفعی و موقت.

40فیروزی ،مهدی ،حق بر محیط زیست ،سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی .1384
41

.Human Security
 42دیپارتمنت مطالعات صلح و منازعه ،مرکز ملی تحقیقات پالیسی ،دانشگاه کابل ،نقش تعلیم و تربیه در اعمار صلح در افغانستان،
ص6.
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محافظت از هسته حیاتی :46هدف از محافظت هسته حیاتی ،بر رفع احتیاجات اولیه و برآورده شدن
نیازهای اساسی بشر در بعد کمی و کیفی آن عطف توجه است .در بعد کمی تأمین احتیاجات اولیه مانند
غذا ،مسکن ،آموزش ،صحت ...و در بعد کیفی پیوند وثیقی آن با شخصیت افراد انسانی مطرح است ،که
در برگیرنده ی آزادی و استقالل فردی ،حق تعیین سرنوشت و مشارکت آزاد در زندگی اجتماعیاست .از
این نظر ،رهایی از ساختارهای سرکوبگرانهی قدرت در سطوح مختلف الزمهی امنیت انسانی است که
مفهوم مذکور ربط وثیقی با دموکراسی در همهی ابعاد آن دارد.



همهی افراد بشر :47هدف از به کارگیری همهی افراد بشر در امنیت انسانی ،مفهوم امنیت را از دولت
به فرد بشر قطع نظر از جنسیت ،نژاد ،دین ،قومیت ،شهروندی و سایر خصوصیات منتقل میکند .در واقع
هدف امنیت انسانی متمایز از هدفیاست که دولتها در قرون نوزدهم و بیستم دنبال میکردند که همانا
حراست قلمروشان بود .بنابر این طبیعیاست که در عرصه بینالمللی نیز توجه آن عمدت اا معطوف به
توسعه انسانی و حقوق بشر باشد.



تهدیدهای شایع :48تهدیدها از نظر مکانیزم عمل معموالا به دو دسته تقسیم میشوند .تهدیدهای
مستقیم مانند :جنگ ،قتل عام و منزویسازی؛ و تهدیدهای غیر مستقیم مانند سرمایهگذاری بیش از حد
در امور نظامی(یا موارد خاص دیگر) ،عقبماندگی و عدم سرمایهگذاری الزم در بخشهای دیگری چون
تحصیل ،صحت و محیط زیست49.

امینت انسانی ،مفهوم امنیت را از چارچوب تعریف سنتی و امنیت ملی دولتمحور فراتر برده و در حوزههای
اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی و مدنی کشانیده است .تعریف صلح به معنای امنیت انسانی به زبان ساده
بدین معناست که صلح در یک سطح خاصی از تأمین حقوق سیاسی -مدنی؛ حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی؛
و حق توسعه و محیط زیست سالم تحقق پذیر است .بر این اساس ،تحقق صلح در زندگی اجتماعی از طریق اعمال
فشارهای نظامی و سرکوبسازی مردم منتفی است؛ مگر اینکه دولت و ملتها شرایط و امکانات الزم سیاسی-
مدنی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی را به حد کافی عطف توجه قرار داده باشند .صلح در هر شرایطی عملی
نیست؛ مگر اینکه شرایط و زمینههای الزم آن فراهم آمده باشد -درست مثل اینکه آب نه در هر درجهای ،بلکه
فقط در  100درجه سانتیگراد به جوش میآید.
تعریف صلح به معنای امنیت انسانی ،یک تعریف حقوقبشر-محور است؛ مبتنیبر این تعریف ،حقوقبشر پیششرط
تمام عیار تحقق صلح پایدار است.

46

Protection of vital core
All individual human beings
48
Pervassive Threats
 49قاسمی ،محمدعلی ،امنیت انسانی :مبانی مفهومی و الزامات راهبردی ،فصلنامه مطالعات راهبردی ،سال  ،8شماره  ،4زمستان ،1384
ص .821-819
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 .2.2انواع صلح
 .2.2.1صلح منفی:
به دلیل جایگاههای مختلفی که صلح در حوزههای فرهنگی ،دین ،تاریخ ،اقتصاد ،حقوق و علوم سیاسی دارد،
مفاهیم متعددی از آن بسته به هریک از این جایگاهها ارائه شدهاست .از نظر مفهومی و در مطالعات صلح این واژه
به طور سنتی و از ابتدا برای "نبود وضعیت تجاوز ،خشونت یا مخاصمه به کار رفته و هنوز هم این جنبهی آن
غالبتر جلوه میکند .علیالرغم ،نگرش سنتی که رویکردی حداقلی نسبت به صلح است ،امروزه به دلیل گسترهی
وسیعی که مفهوم صلح در پرتو نگرشهای اخیر از امنیت انسانی و حقوق بشر یافته ،از آن (صلحمنفی) فراتر رفته
و ایجاد و حفظ روابط به هنجار میان-انسانی و بین دولتی و ایمنی درحوزهی رفاه اجتماعی و اقتصادی را نیز در بر
گرفتهاست .در ادبیات حقوقی و سیاسی صلح منفی اساساا ناظر بر نبود و نفی جنگ است و نه سایر اقدامات برای
صلح50.
 . 2.2.2صلح مثبت:
مبتنی بر گذار از حالت حداقل شرایط صلح به سمت حداکثرسازی وضعیتهایی است که در آن زندگی پایدار در
وضع موجود بشر در همهی محیطهای سیاسی ،فرهنگی ،تمدنی و جغرافیایی میسر گردد .چنین مسئلهای بر
"تغییر اساسی" استوار است؛ تحقق ایده صلح مثبت ،با مفهوم تحول منازعه 51گره خورده است که با ایجاد تغییر و
تحول در ساختارها و نظامهای سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی دنبال میگردد .این در حالیاست که
جستوجوی صلح مثبت ،نسل سوم حقوق بشر/حقوق همبستگی (حق توسعه ،حق صلح ،حفظ میراث مشترک
بشریت و محیط زیست) را نیز با خود همراه میسازد .در این صورت ،همچنان که توسعهی برابر ملتها ،دولتها و
افراد ،مستلزم وجود آرامش و امنیت خاطر یعنی صلح ذهنی ،مادی ،ملی و بین المللیاست ،صلح نیز تحکیم و
تعقیب توسعه را یکی از مجاری و ابزارهای الزم در فرایند صلحسازی جهانی میشمارد.
در نهایت در مناسبات صلح منفی و مثبت ،پیشگامی در زمینهی تحققبخشی به الزامات برقراری صلح مثبت،
مقدم بر صلح منفی خواهد بود ،زیرا مطالعات واقعگرایان نیز به خوبی نشان داده که بخشی مهم از علل وقوع
درگیری و جنگ ،نامساعد بودن شرایط زندگی ملتها و عدم تعادل در توزیع امکانات و دسترسی به آنهاست52.

 50پیمان نمامیان ،محمد سهرا ب بیگ ،مبارزه با تروریسم؛ راهبردی مؤثر در تحقق صلح عادالنه جهانی ،1391،ص .6
 .51تحول منازعه ،مفهومی است که بر تغییر و تحول منازعات پنهان و آشکار اجتماعی و سیاسی از طریق رسیدگی و ایجاد تغییر در
شرایط ،رویه و رفتارها و روابط در یک فرآیند صلح آمیز اشاره دارد .تحول منازعه عرصه وسیعی را در بر میگیرد که بر تغییر و تحول
تمام مشکالت ساختاری و فرهنگی که سبب وقوع جنگ و منازعات خشونت آمیز می شوند ،را مورد بررسی و رسیدگی قرار میدهد.
این عرصه تغییرات در سیاستها ،پالیسیها ،ارزشها و نگرشها ،قوانین و جنبه های عرفی که مانع رسیدن به صلح میشود ،را نیز در
بر می گیرد.
 52پیمان نمامیان ،محمد سهرا ب بیگ ،مبارزه با تروریسم؛ راهبردی مؤثر در تحقق صلح عادالنه جهانی ،1391،ص .6
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گفتار دوم :ارتباط حقوقبشر با منازعه ،نیازهای اساسی و صلحسازی
 .1ارتباط حقوقبشر با منازعه
نقش سازندۀ حقوقبشر در رفع مشکالت جامعۀ بشری و ایجاد صلح آشکارا و انکار ناپذیر است .مطالعه کشورهای
پسامنازعه که حقوقبشرمحور 53عمل کردهاند ،نشان میدهد که نتیجهی عمل آنها منجر به بهبود وضعیت زندگی
مردم گردیده و به صلح انجامیدهاست.
بررسی وضعیتهای متعدد در سراسر جهان نشان میدهد که منازعات خشونتآمیز منجر به نقض جدی حقوقبشر
میشود .مطالعات موردی زیادی در زمینه وجود دارد که در زیر به مواردی از روندا و سریالنکا اشاره میشود .به
نسل کشی سال  1994در رواندا بیاندیشید که در آن بیش از هشتصد هزار( )800000نفر در  100روز کشته
شدند و بیشتر از آن از خانههای شان فرار کردند .عکس قضیه نیز صادق است :منازعات خشونتآمیز میتواند ناشی
از ناکامی و عدم حمایت دولت از حقوق بشر به وجود آید.

شکل شماره( :)1رابطه حقوقبشر و منازعه

معلول/پیامد :نقض حقوقبشر منحیث پیامد منازعه
سانسورشیپ

بازداشتهای خودسرانه

تهدید و ارعاب مخالفین

توقیف بدون محکمه
منع تشکیل اجتماعات

محاکمصحرایی ،تبعیض و فساد اداری

تحقیر و توهین زبانی و فزیکی

رویه و رفتار ظالمانه و تحقیرآمیز

انزوای اقلیتها
دسترسی غیر عادالنه به منابع
تبعیض در فرصتهای شغلی
عدم مشارکت در امور عمومی

علت :انکار دوامدار حقوقبشر بهعنوان عامل/علت منازعه
منازعه هم میتواند به نقض جدی حقوقبشر منجر شود و هم در نتیجه نقض حقوقبشر به وقوع بپیوندد

Human Rights Based Approach
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53

مورد دوم قضیه سریالنکا است .در سریالنکا ،محرومیت و انزوای طوالنیمدت اقلیت تامیل ،توسط دولتی که
متشکل از اکثریت مسلط سینهالیها بود ،به یک منازعه داخلی طوالنیمدت منجر گردید .خشونت برای اولین بار
در سال  1956اتفاق افتاد ،زمانی که حق زبان و دسترسی عادالنه به تعلیم و تربیت تامیلها ،توسط دولت قانون اا
(قانون فقط سینهالیها )1956 ،تکذیب گردید .از این رو ،در ضمن بسیاری از مسایل دیگر مشکل به درازا کشید .از
یکطرف دولت به سرکوب خشونتآمیز علیه تامیلهای مخالف شتافت و از طرفدیگر ،رادیکالیزم و تشددگرایی
تامیلها منجر به افزایش انزوای اقتصادی و سیاسی آنها گردید .بنابراین ،انکار حقوقبشر سبب تشدید
درگیریهای خشونتآمیز شد .در یک کالم ،موارد نقض حقوق بشر میتواند هم علت و هم معلول منازعات

خشونت آمیز باشد.
برای وضاحت مطلب ،به شکل ( )2در فوق که رابطه ای علت و معلولی منازعه و نقض حقوق بشر را نشان میدهد،
نگاه کنید.
نقض حقوقبشر بهعنوان علت منازعات خشونتبار در جنبههای سیاسی-مدنی و جنبههای افتصادی ،اجتماعی و
فرهنگی زندگی فرد و اجتماع پر واضحاست .در جنبه سیاسی-مدنی میتوان از استفادۀ بیش از حد زور توسط
پولیس ،تهدید ،ارعاب و سرکوبگری مخالفان سیاسی ،سانسور ،شکنجه و یا اعدامهای فراقضایی نام برد .در جنبۀ
اجتماعی و اقتصادی میتوان به تخریب زیرساختها و تأسیسات ملکی(کلینیکهای صحی ،مکتبها ،خانهها،
محاکم ،پل و پلچکها)؛ تعبیهی ماینهای زمینی و جابهجایی جمعیت غیر نظامی اشاره کرد .با این حال ،تشخیص
نقض حقوق مردم ناشی از مشکالت ساختاری که در طول زمان بر شدت درگیریها افزوده است ،وضعیت را
پیچیدهتر میکند زیرا چنین مشکالت در سیستم حکومتداری رویهم انباشته شده وجا افتاده است .بهعنوان مثال،
قوانین ،سیاستها و شیوه های یک کشور ممکن است تبعیض را نهادینه کرده باشد(طوری که در مثال باال در
سری النکا تذکر رفت)؛ عدم دسترسی یکسان گروههای هویتی مختلف به منابع ،ویا انکشاف نامتوازن در مناطقی
اکثریتنشین اعضای یک گروه اجتماعی غیر از گروه مسلط سیاسی حاکم ،وقوع اختالفات را جدیتر و محتملتر
میسازد.
این وضعیت ممکناست که ریشه در محرومیتهای تاریخی در گذشتههای دور داشته باشد .چنین محرومیت
های حقوقی شاید در ابتدا قابل دید نباشد ،اما با گذشت زمان محرومیتها و انزوای افراد و گروههای قربانی توسط
نظام حاکم به شکل سیستماتیک ،شرایط ساختاری را ایجاد کند که سبب ایجاد تنش در جامعه گردیده و از طریق
بروز تعصبات و کلیشههای منفی مشاهده گردد .به این مشکل ،اغلب بهعنوان خشونت "ساختاری" و خشونت
"فرهنگی" اشاره شده است؛ چنین وضعیتی بسترساز و تولیدکننده تخم خشونت برای وقوع جنگهای مسقیم
فزیکی است.
برای درک و شناسایی بهتر خشونت مستقیم ،ساختاری(نهادها ،پایگاهها ،نقشها و گروهها) و فرهنگی(باورها،
ارزشها ،هنجارها ،نمادها ،اسطورهها ،سنتها ،آداب و رسوم) به شکل  3در زیر نگاه کنید54.

 .32سیل ،کریستینا ،مواد ممد آموزشی حقوقبشر و نیازهای اساسی با اضافات نویسنده.2010 ،
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شکل شماره ( :)2مثلث خشونت و ابعاد آن

هنگامی که افراد و گروهها پیببرند که حقوق بشری شان عینیت نمییابد ،به احتمال قوی ابراز نارضایتی میکنند.
در صورتی که راههای مسالمتآمیز (مثالا با درج شکایتها و بسیج گروههای فشار) برای تأمین خواست و مطالبات
شان وجود نداشته باشد ،و به صدای شان در دراز مدت گوش فرا داده نشود ،بعید نیست که برای جلب توجه در
راستای تحقق خواستههایشان به خشونت فزیکی متوسل شوند .البته ،باید اذعان کرد که ناکامی دولتها در امر
حمایت از حقوق بشر همیشه به دلیل مبادرت به عمل سرکوبسازی نه ،بلکه به علت ناکامی و وضعیت شکننده
دولتها است؛ در بعضی موارد ،دولتها در امر احترام نهادن و حمایت از حقوق شهروندانشان ناتوان اند تا
نامتمایل .چنین حالتی ممکن به علت نهادهای ضعیف و یا در اختیار نداشتن منابع باشد .از اینرو ،در برخی

جوامع در اغلب موارد ،حاشیهرانی و محرومسازی مردم از حقوق بشریشان علت اصلی بروز منازعه و خشونت از
نوع نهان و آشکار است.
از منظر تحول منازعه مبتنیبر حقوقبشر ،انکار مداوم حقوقبشر صرفنظر از علل و چگونگی تبارز آن ،به
معنی برآورده نشدن نیازهای اساسی بشر – هویت ،رفاه و آسایش ،آزادی و امنیت -است .منظور از نیازهای اساسی
بشر در اینجا نهتنها بر تأ مین امرار معیشت و امکانات مادی در امر حفظ صحت و سالمت ،بلکه بر مسائل معنوی
چون هویت ،آزادی و امنیت نیز تأکید دارد .از منظر تحول منازعه ،نیازهای اساسی انسان موارد وسیعی چون:
مشارکت و رفاه(سیاسی و اقتصادی) ،پذیرش(برسمیتشناسی هویت و فرهنگ) و امنیت(غذا ،سرپناه ،حمایت و
امنیت فزیکی) را در بر میگیرد .این نیازها غیر قابل مذاکره اند .اساساا نیازهای اساسیبشر شکلدهندهای رفتار و
عملکرد بشر است(به شکل  3در زیر نگاه کنید) .این برداشت وسیعتر از نیازها به وضاحت نشان میدهد که حقوق
بشر و نیازهای اساسی همپوشانی زیادی داشته و الزم و ملزوم یکدیگر اند :نیازهای اساسی شامل هویت،
استقاللیت ،امنیت ،پذیرش ،آزادی و به رسمیت شناسی ،با تمام حقوق مندرج در اعالمیه جهانی و سایر اسناد
بینالمللی حقوقبشر مرتبط هستند .به گونه ی مثال ،حق صحبت به زبان خودی(مادری) ،نیاز فردی و گروهی
افراد بشر را در امر حفظ هویت ،آزادی ،شناخت و مشارکت مرفوع میسازد .حق برابری و عدم تبعیض ،نیازهای
هویتی ،آزادی ،مشارکت ،حمایت و پذیرش را مرفوع میسازد .اجرا و مدیریت عدالت ،حق دسترسی به عدالت و
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امنیت را مرفوع میسازد .خود ارادیت در اصطالح حقوقی آن میتواند که نیازهای جمعی چون هویت ،امنیت و
آزادی را بر آورده سازد .به عبارت دیگر ،تحقق حقوقبشر وسیلهای است برای بر آورده شدن نیازهای اساسی ،زیرا
حقوقبشر در تأمین کاالها ،خدمات و ایجاد شرایط الزم برای رفع آنها یاری میرساند .ضمن اا ارتباط عمیق بین
حقوق بشر و نیازهای اساسی در تبیین علت و بروز تنشهای اجتماعی ناشی از عدم برخورداری مردم از حقوقشان
نیز کمک میکند .منازعه فینفسه مشکلزا نیست ،بلکه بر عکس منازعه انرژی تولید کرده و میتواند که سهام
داران ،ذینفعان و دست اندرکاران مختلف را در راستای تغییر مطلوب وادار سازد .به هرحال ،در صورت بیتوجهی
به خواستههای مردم و سرکوبسازی منازعه ،احتمال خشونتهای مستقیم را افزایش میدهد.
بنابر این ،انکار ویا ناکامی در حمایت از حقوق بشر ،به معنی بر آورده نشدن نیازهای اساسی است که سبب ایجاد

تنش در جامعه میشود .عدم موجودیت میکانیزمهای مطالبهی حق و نپرداختن به علل بر آورده نشدن نیازهای
اساسی مردم ،احتمال وقوع خشونت را محتملتر میسازد.
شکل شماره ( :)3تأثیر نیازهای اساسی بر رفتار انسان

برای کارورزان توسعه که به حقوقبشر و تحول منازعه میاندیشند ،بین عدم تأمین حقوق بشر ،تنشهای اجتماعی
و وقوع احتمالی خشونت ارتباط نزدیک وجود دارد و آنها بر نکات مهم زیر تأکید میورزند:
 .1برای جلوگیری از خشونت ،به اندازهی که توجه برای جلوگیری از خشونت مستقیم مهم است ،به همان میزان
توجه بر رفع خشونتهای ساختاری که منجر به خشونت مستقیم میشود ،نیز مهم است.
 .2نهادینهکردن احترام به حقوق بشر از طریق تسجیل حقوقبشر در قانوناساسی ،تاسیس نهاد ملی حقوق بشر و
مکانیزم ثبت شکایتها ،راهبردهای مهمی برای جلوگیری از خشونت شمرده میشود .این عمل در بر آورده
ساختن نیازهای اساسی و انکشاف مکانیزمهای اجتماعی برای مدیریت سازنده منازعه کمک میکند.
 .3توجه خاصی باید برای حفظ تنوع و حقوق اقلیتها مبذول گردد .تاکید رسمی بر ایجاد نظام سیاسی جامع،
نهاد دولتی و قوانینی که در آن تنوع احترام گردد ،بسیار مهم است .زیرا هویتهای گروهی در عصر حاضر از
جمله فاکتورهای کلیدی منازعات درون دولتهاست که در آن رهبران حس قوی هویت را در پیوند با
محرومیت از نیازها ایجاد و نارضایتی را افزایش میدهند .با توجه به اهمیت بنیادین نظریهی نیازهایاساسی و
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ارتباط آن با حقوق بینادینبشر؛ و این که هردو منحیث عوامل تعیینکنندهی رفتار انسان در زندگی اجتماعی
نقش بازی میکنند ،الزماست تا بحث ارتباط حقوقبشر با نیازهای اساسی را بیشتر باز کنیم.
 .2ارتباط حقوقبشر با نیازهایاساسی
در پیوند به نیازهای اساسی بشر ،دانشمندان تقسیم بندیهای متفاوتی از آن ارائه کردهاند ،که کاملترین آن،
تقسیمبندی ماسلو میباشد.
شکل شماره ( :)4تصویری از هرم نیازهای اولیۀ بشر بر اساس نظریۀ ماسلو
(-1908
ماسلو
تیوری
)1970
مبتنیبر شخصیت را
نیاز به خودشکوفایی
عرضه داشت که
عرصههای مختلف از
عرصهی
جمله
نیاز به عزتنفس و احترام
آموزشوپرورش را
متأثر ساخته است.
نیازهای اجتماعی
این اثرگذاری
گسترده ،قسماا از
درجهی باالی عملی
نیازهای ایمینی
بودن نظریه ماسلو
نشأت میگیرد .به
نیازهای بیولوژیکی
عنوان یک روان
شناس انسان-محور،
ماسلو معتقد بود که
افراد بشر در تالش
برای رسیدن به یک سطح باالتری از قابلیتها بوده و در جستجوی مرز های خالقیت ،ضمیر و خرد میباشند.
ماسلو آخرین درجهی رشد شخصیتی انسان را مرحله "خودشکوفایی" 55نام نهاده و با در نظرداشت همین پس
منظر ،سلسله مراتب نیازها را انکشاف بخشید .اعتقاد او بر این بود که افراد بشر با یک طبیعت ضعیف آغاز کرده که
توأم با رشد شخص ،این خوی و سرشت نیز به شکل کاملتری درمیآید .البته شرایط محیط زیست بر این انکشاف
شخصیتی و تالش برای قابلیت های بیشتر تأثیرات خود را دارد .تنها در شرایط صلح آمیز و محیط زیست مناسب
است که مردم برای دسترسی به ضرورتهای واالتری تالش میورزند .ماسلو ضرورتهای ابتدایی را در پنج سطح
قرارداده است.


نیازهای بیولوژیك :این دسته از نیازها شامل آکسیجن ،غذا ،آب و یک دمای مناسباست و در
زمرهی حیاتیترین نیازهاست .نیازهای اولیهی که انسان در نخستین قدم بدنبال آن هستند.

Self-actualization
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نیازهای ایمینی :زمانیکه کلیه نیازهای بیولوژیکی و فیزیولوژیکی برآورده شود ،انسان به امنیت
خویش فکر میکند.



نیاز به محبت ،شفقت و احساس تعلق :پس از رفع نیازهای امنیتی و فیزیولوژیکی ،ضرورت
های دیگری چون نیاز به محبت ،شفقت و تعلق ظاهر میشوند .ماسلو اظهار میدارد که اشخاص
در صدد فایق آمدن بر احساس تنهایی و بیگانگیاست .این امر شامل اظهار محبت ،شفقت،
ارتباط با دیگران و احساس تعلق میباشد.



نیاز به داشتن قدر و منزلت :پس از برآورده شدن سه دسته اول ضرورتها ،نیاز به داشتن قدر
و منزلت آشکار میگردد .این امر شامل احساس داشتن پایگاهاجتماعی ،قدر ومنزلت در پیش
خود و هم چنان در نزد دیگران میباشد .زمانیکه این ضروریات محسوس نشود ،شخص احساس
خود کم بینی ،ضعف ،بیچاره گی و پوچی از خود بروز میدهد.



نیاز به خودشکوفایی و خودباوری :تنها و تنها پس از رفع تمامی نیازهای چهارگانهی متذکره،
احساس خودشکوفایی در انسان فعال میشود .این ضرورت خود را به صورت بیقراریها ،بیتابیها
و تالشها بروز میدهد .شخص برای خودشکوفایی خویش درون اا احساس تنش و فقدان(احساس
تهیبودن) کرده و برای کمال و خودشکوفاییاش تالش میکند .خالصه اینکه شخص بیقرار
بوده و در تکاپوی "چیزی" که همیشه واضح و روشن نیست ،می باشد.

با وجود اینکه این نیازها بستگی به شرایط سطح اجتماعی و محیطی دارند ،اما میتوان گفت که در یک یا چند
وجه در تمام افراد بشر عمومیت دارد56".
نیازهای اساسی و حقوق بشر:





تمام نوعبشر از ارزش مساوی برخوردار اند و دارای حقوق و نیازمندیهای فطری هستند .یافتهها نشان میدهد
که منازعه و خشونت در نتیجهی عدم دست یافتن به نیازمندیها ویا نقض حقوق بشری بوجود میآیند.
اساساا حقوق و نیازمندیهای بشری یکی هستند :انسان به آنچه "نیازمند" است "مستحق" است .نیازمندیها و
حقوقبشر هردو چوکاتهای کاری هستند که ابزار تحلیلی در راستای فهم منازعه و خشونت را فراهم میسازند.57
نیازهای اساسی محرکهای است که رفتار انسان ها را کنترول مینماید .محرومسازی ویا انکار نیازمندیها و
حقوق بشر منجر به بروز منازعات میگردد .شیوههای گوناگونی برای رفع نیازهای بشر وجود دارد .بههرحال،
نیازمندی های بشر قابل مذاکره نیستند ولی راه های تامین و تکافوی آن قابل مذاکره است .تکافوی نیازهای اولیه
بشر موثرترین شیوهی برای تغییر رفتار ،خاتمهبخشیدن به خشونت و حلوفصل منازعه محسوب میگردد .58از
اینرو ،شناسایی نیازهای بر آورده نشده در امر حلوفصل منازعات و جستوجوی پروسهی مؤثر برای ارضای
نیازمندیهای تمام طرفهای درگیر حیاتی به شمار میآید.59

56
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 .3ارتباط حقوق بشر با تحول منازعه و صلحسازی

حقوق بشر و تحول منازعه هر دو در فرایند تغییرات مسالمتآمیز اجتماعی دارای عین دورنما هستند.
بحث قبلی روشن میسازد که بدون رسیدگی به ریشههای نقض حقوق بشر ،مانند تبعیض علیه گروههای
قومی خاص و عدم دسترسی آنها به منابعی هم چون زمین ،آب ،آموزش و پرورش و قدرت سیاسی ،تحول منازعه
و صلحسازی ناممکن است .اساس اا عدالت و صلح ارزشهایی در همتنیده و وابسته به یگدیگرهستند .هر دو مورد،
برای توسعه پایدار الزماند .سعی حقوقبشر ایجاد شرایط و فضاییاست که افراد و گروهها در برابر هتک حرمت و
اهانت محافظت گردد؛ و بدین منظور الزماست تا مکانیزمهای مشخصی برای پاسخگوسازی و مسؤول نگهداری
دولت ،و پروسیجرهای عادالنه و نهادینه شده برای دسترسی افراد به حقوقشان وجود داشته باشد .تحول منازعه و
صلحسازی در پی فراهمسازی شرایط ساختاری و فرهنگی برای تحقق صلح پایدار است :شرایطی که در آن .)1
ازطریق ایجاد فرصتها و حمایتهایی برابر عدالت اجتماعی تأمین گردد .)2 ،قدرت و منابع عادالنه توزیع گردد،
 .)3قانون حاکمیت داشته و بیطرفانه اجرا گردد .)4 ،ارتباطات سالم بین افراد و گروهها بر قرار باشد .تحقق
شرایطی با این وصف به افراد وگروهها کمک میکند تا منازعات و اختالفاتشان را از طریق مذاکره ،به طور سازنده
و بدون خشونت حلوفصل نمایند .بنابراین ،برای رسیدن به یک جامعه مطلوب ،حقوق بشر و تحول منازعه دارای

عین نگاه اند؛ هردو از فرایند تغییرات مسالمتآمیز اجتماعی حمایت و جریان تغییرات را تسهیل می نمایند.
با این حال تئوریهای تغییر که دیدگاههای حقوق بشر و تحول منازعه بر آنها مبتنیاند ،نسبتاا متفاوت
هستند(بابیت  .)2009در گذشته مبتنی بر دیدگاه حقوق بشر ،تغییر اجتماعی ریشه در ماهیت حقوقی حقوقبشر
داشت .60در این نگاه ،تغییر با به تصویر کشیدن یک حالت نهایی مطلوب و مندرج در قوانین ملی و تعهدات بین
المللی حقوق بشرایجاد ،و سپس با اعمال فشار بر دولت به منظور جستوجوی گزینههای مختلف برای تحقق
حالت آرمانی مطلوب دنبال میگردید.
علیرغم این که فعاالن حقوق بشر در عمل اذعان دارند که تغییر تدریجاا عملی میشود ،در عین حال بدنبال آوردن
تغییر از رهگذر مطالبه حالت آرمانی هستند .حوزه حقوق بشر دخالتها را طوری طراحی میکنند که برای تحقق
حالت ایدهآل تالش و از آن به عقب برنامهریزی صورت میگیرد .برای انجام این کار ،از طریق روشهای چون
آموزش و توانمندسازی صاحبان حق(61شهروندان) ،ارتقای ظرفیت تامین کنندگان حق(62دولت) و با اعمال فشار از
طریق جامعه بینالمللی وارد عمل میشوند ،تا حکومتها و جوامع را برای رعایت موازین و تعهدات بین المللی
حقوق بشر ،وضع و تطبیق قوانین و جستوجوی رهیافتهای مختلف وادار به اجرای تعهدات قانونی شان بسازند.
اما در محور کار تحول منازعه ،این ایده نهفته است که تغییر تنها زمانی میتواند به وقوع بپیوندد که بازیگران درون
جامعه آن را بخواهند و دست یافتن به آن را ممکن تصور کنند .تغییر از بیرون ویا از باال تحمیل شده نمیتواند .به
هر حال ،تغییر از طریق جناح سومی به وجه عالی قابل ترغیب و پیشتیابی است .بنابراین ،تحول منازعه بر طرح
فرآیندهای سازنده توسل جسته و با انکشاف امکانات جریان تغییر مثبت را از طریق ایجاد تغییر در رفتار ،ذهنیت
ها و ساختارها دنبال می کنند؛ با این امید که چنین جریانی در نهایت به تحقق تغییرات عادالنه و دوامدار
بیانجامد .بدین منظور ،فعاالن عرصه تحول منازعه فرآیند درک نیازها و منافع تمام طرفها را تسهیل و تالش
60
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می ورزند تا از عدالت و شمولیت تمام دست اندرکاران که به صورت مستقیم و غیر مستقیم از پروسه متأثر
میشوند ،اطمینان حاصل نمایند .طرفها را به گوش فرادادن به یکدیگر ترغیب و به صورت سازندهای وارد گفتو
گو میسازند؛ و همچنان برای ارتقای ظرفیت طرفها ،متخصصین خارجی را در دسترس آنها قرار میدهند.
با این حال که حقوقبشر بر فراهم سازی حداقل معیارها اصرار دارد ،تحول منازعه بر این مسئله تأکید دارد که
همان گونه که این معیارهای حداقلی مفید هستند ،باید توسط افراد واقعی در یک سیاق واقعی تصاحب شود،
انکشاف یابد و تجربه گردد .حتی با این حال هم نکات اشتراک بین این دو دیدگاه وجود دارد .چنانچه دیدگاه
حقوق بشر هنجارهای پیش بینی شده را به مثابه چهارچوب بیرونی برای زندگی واقعی میبیند که مستلزم قواعدی
است که در عمل بشکل انعطافناپذیر به نظر میرسد ،اما در اصل غیر قابل چانه زنی.
کارورزان توسعه که بر حقوقبشر تاکید دارند ،و آنهایی که در زمینهی تحول منازعه کار میکنند ،در کل به نقطه
ای مشترک توافق نظر دارند.
تئوریهای مختلف تغیر ،هریک از زوایای مختلف به این مسائل می پردازند .این به معنای تعریف مخاطبهای
مختلف ،استفاده از فعاالن عرصههای مختلف و در پیشگیری راهبردهای مختلف است .به عنوان مثال هردو در
رابطه به مسئله غلبه بر تبعیض می اندیشند .از دیدگاه حقوق بشر تبعیض باید نابود شود ،زیرا کرامت افراد و گروه
ها را به معامله گرفته و از اینرو ،حقوقبشر را نقض میکند.
از دیدگاه تحول منازعه ،تبعیض باید مورد رسیدگی قرار بگیرد ،زیرا علت علنی و یا بالقوه برای درگیریهای
خشونت آمیز است .مخاطبان و بازیگران کلیدی با دالیل متعدد دریافتهاند که این دو منطق در بسیاری موارد با هم
اشتراک و در برخی موارد دیگر از هم متفاوت اند.
برنامههای انکشافی مبتنیبر حقوق بشر بر مردمی که تبعیضهای مستقیم و ساختاری را تجربه میکنند،
یاری میرسانند – مانند گروههای قومی ،زنان ،اقلیتها ،اشخاص دارای معلولیت -معموالا با توجه بر محور فردی.
کارورزان انکشافی 63در ضمن توجه به افراد منزوی شده ،با دیگران (کسانی که رفتارشان بر ذهنیت و رویه و رفتار
منزوی شدگان تاثیر می گذارد) نیز کار می کنند؛ مثالا با مردان برای غالب آمدن بر تبعیض جنسیتی ،ویا با علمای
دینی و مذهبی در غالب آمدن بر تبعیض براساس جنسیت.
از طرفدیگر ،کار انکشافی با تمرکز بر منازعه و صلح ،به صورت خاص نگران جوامعیاست که منزوی شده ،تا
مبادا به خشونت متوسل شوند .از اینرو ،توجه خاصی را بر افراد ،سازمانها و نشانهها ،رویه و رفتارها و ارزشهایی
که نقش "تقسیمکننده "64و "وصلکننده "65را در جامعه بازی میکنند ،معطوف میدارند؛ آنهایی را که نقش
تفریقکننده دارند ،بنام "تقسیم کنندگان" و آنهایی را که به عنوان وصل کنندگان مردم خدمت میکنند و اساس
صلح پایدار را تقویت میکنند بنام "وصلکنندگان" یاد میکنند .ترجیحاا وصل کنندگان و تقسیم کنندگان واقعی
یا احتمالی از گروههای معروض به تبعیض نباشند.
بناءا ،کارورزان انکشافی که از رویکرد تحول منازعه کار میکنند ،ممکن با افراد و گروههایی کار کنند که
مستقیماا از دیدگاه حقوق بشر مهم نیست ،حد اقل در یک چارجوب زمانی کوتاه الی متوسط مدت .برای وضاحت
بیشتر ،به مثال ذیل توجه فرمایید .مثال نشان میدهد که در یک زمینه و در عین حال ،نمونههای تحلیلی مختلف
با رویکرد حقوق بشر و تحول منازعه ،میتوانند از راهبردهای مختلف برای برنامهسازی انکشافی استفاده گردد.
63

Development Practioners
Dividers
65
Connectors
64

26

مطالعۀ موردی  -تسهیل جریان دسترسی به عدالت و حل منازعه برای صلحسازی در نیپال
ترکیب نگاههای تحلیلی متفاوت ولی متمم یکدیگر
در نیپال ،حکومت برای دوران طوالنی در تأمین حقوق و منافع گروههای منزوی و مخالفین سیاسیاش ناتوان
و نا متمایل بوده و در جلوگیری از گسترش فقر و محرومیت ناکام ماندهاست .این مسأله علت اساسی خشونت در
گذشته بوده و پس از توافق صلح جامع در نومبر  2006نیز به تولید و تداوم تنشها در جامعه انجامیدهاست.
گروههایی که در طول تاریخ از انزوا رنج میکشیدند ،چند محل سیاسی محدود را برای ابراز نارضایتی و
مخالفتشان در اختیار داشتند .علت بروز این مشکل در عدم نمایندگی و عدم مشارکت گروههای منزوی و
مخالفین سیاسی حکومت در ساختار نظام بود ،که در طبیعت نظام سیاسی و طبقهبندی شدید جامعه نیپالی ریشه
داشت .در یک چنین محیط و دستگاه حکومتی ،تطبیق قانون سیاستزده ،فاسد ،خشن و آکنده از تبعیض شده
بود.
از آنجا که افراد و گروههای به حاشیه راندهشده ،حقوق ویا راههای اعاده آنرا نمیدانستند و به طور معمول به
نظام قضایی دسترسی نداشتند ،از اینرو برنامههای انکشافی متعدد در زمینه ،تحقق حقوق بشر و دسترسی به
عدالت را بهعنوان یکی از مسایل کلیدی برای رسیدگی به حقوق آنها دریافته است .برای انجام این کار برنامههای
چون :افزایش دسترسی به عدالت از طریق ایجاد ظرفیت فرا قضایی در سطح محلی ( در درون سازمانهای
اجتماعی و اجتماعات منزوی شده)؛ روی دست گیری مساعدتهای حقوقی؛ افزایش آگاهی حقوقی در بین تودهها؛
آگاهیدهی قضات و مامورین محاکم ابتدایی در مورد مکلفیتهای حقوق بشری و الزامات ناشی از آن در اجرای
کار رسمی؛ و پیامدهایی رفتار آنها (دستگاه عدلی و قضایی) بر جامعه ،رویدست گرفته شد.
از طرفدیگر ،فعالیتهای برنامه انکشافی مبتنیبر رویکرد تحول منازعه ،بیشتر بر نبود مکانیزمهای مدیریت
سازنده منازعه در سطوح مختلف جامعه تمرکز میکند .آنهایی که احساس انزوا میکنند تمایل به رفتارهای
مخرب دارند ( مثالا از طریق بند انداختن راههای ترانسپورتی؛ بستن ادارههای محلی حکومتی؛ آدمربایی؛
خشونتهای فزیکی) تا توجه دولت را جلب کند .چنین مثالهای توسط مائویستها شدت بیشتر مییافت،
چنانچه بسیاری نیپالیها احساس میکردند که مائویستها ثابت کردند که خشونت برای جلب توجه قدرت سیاسی
و در اختیار گرفتن حوزههای انتخابات شوراها علیه دولت برای سالها نتیجه میدهد .فرهنگ سیاسی موجود نیز
در این زمینه نقش مهمی دارد؛ در بستر چنین فرهنگی فکر میشود که " برنده همه چیز را در اختیار خود
میگیرد" که چنین نگرش گروه سیاسی حاکم را از توجه به منافع و همکاری با مخالفین باز میدارد .برای حل و
فصل این مشکل ،تحلیل گران منازعه به این نتیجه دست یافته اند که در ضمن ذکر سایر موارد ،راه اندازی یک
برنامه میانجیگری اجتماعی برای ارتقای ظرفیت در سطح محلی ،ترویج مفاهمه بدون خشونت ،میانجیگری و
رویکرد مشترک برای حل منازعه مهم است .اینگونه برنامهها نشان میدهد که مردم آموزش یافته با سوابق
مختلف میتوانند نقش مهمی را بهعنوان میانجی ایفا نمایند(مثالا زنان ،جوانان ،کاستهای طبقه پایین و یا
اقلیتهای بومی) .با این رویکرد حکومتهای محلی نیز مورد هدف قرار گرفتند تا مسؤولیت شان را از طریق
برنامههای میانجیگری مورد توجه قرار داده و در خصوص حل منازعات مبتنیبر منافع جامعه مورد تحسین قرار
بگیرند .این رویکرد حکومت محلی را به رویدست گرفتن گفتوگوها با دستاندرکاران متعدد در حوزه فعالیتشان
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ترغیب نموده و از این طریق آنها را در حل قانونی دعاوی مردم و ارجاع قضایای میانجیگری به آنها درگیر
ساخته بود.
برخی نهادهای انکشافی در نیپال عناصر هردو رویکرد را باهم ترکیب نموده اند .آنها میانجیگری اجتماعی را در
یک برنامۀ توانمندسازی حقوقی کالنتری که شامل حل منازعات از طریق سیستمهای قضایی رسمی و غیر رسمی
و عناصر سایر رویکردها که در فوق توسط رویکردهای حقوقبشر و تحول منازعه بحث گردید ،تلفیق کرده بودند.
مطالعۀ موردی فوق نتایج زیر را به دست داده و نشان میدهد که:
عرصه حقوق بشر و تحول منازعه ،دیدگاههای تحلیلی متفاوتی را برای حل مشکالت جوامع آسیب دیده از خشونت
مطرح می سازد .هریک نقاط قوت خود را داشته و راهکارهایی را پیشکش میدارند که هردو تکمیلکننده یکدیگر
اند و هیچ یکی به تنهایی کامل نیستند .در درازمدت هردو ،از طریق رویکرد میان رشتهای متعدد و جامع ،در
دستیابی به اهداف صلح عادالنه و توسعه پایدار کمک میکنند.
البته زمانی که کارورزان انکشافی در کشوری مثل نیپال با رویکردهای حقوقبشر ویا تحول منازعه وارد عمل
میشوند ،ممکن یافتههای آنها صرف بر مسائل جبران ،دسترسی به عدالت و حل منازعات نه ،بلکه منتج به
شناسایی مسایل و یافتههای وسیع و متعددی در خور توجه بینجامد که مستلزم اقدام و به کارگیری سایر راهبردها
نیز میباشد .در این مورد باید بخاطر داشت که راههای مت فاوت کار در مورد تحقق حقوق بشر وجود دارد .غالب اا
کارورزان توسعه – شامل آنهایی که بر تحول منازعه تمرکز دارند -کار حقوق بشر را اکثراا ویا صرفاا در پیوند با
حمایت از حقوق مدنی و سیاسی میدانند که شامل "راهکارهای سنتی" چون نظارت ،گزارشدهی ،دادخواهی،
آگاهیدهی و تعقیب قانونی مرتکبین میشود .بنابراین ،آنها ممکن است که "کار حقوق بشر" را بیشتر حول و
محور آموزش ،افشاسازیوشرمندهسازی ،66البیگری ،اعاده حقوق و تقابلگرایی بپندارند .به هرحال ،رویکرد حقوق
بشرمحور 67از این درک محدود از حقوق بشر فراتر میرود.
رویکرد حقوقبشرمحور به علل ژرفتر و انواع تبعیض اعمالشده علیه گروههای خاص میپردازد .این مسئله در
کشوری مثل نیپال به معنای طرح راهبردها برای بهبود در مشارکت گروههای منزویشده است ،که روی همرفته از
راهبرد حقوق بشر قضامحور که در مثال باال تذکر رفت ،فراتر میرود .تحلیل رویکرد تحول منازعه بر افزایش
مشارکت گروههای منزوی شده تأکید و نیز بر راهبردهایی تغییر فرهنگ و رهبری تمرکز دارد .از اینرو ،به یقین
که ارتباط و نکات مشترک بین رویکرد حقوقبشرمحور و رویکرد مبتنیبر تحول منازعه وجود دارد .در عرصههای
مورد نگرانی مشترک هردو دیدگاه ،رویکرد حقوقبشرمحور بر حقوق قانونی افراد ،گروهها و مکلفیت نهادهای
حکومتی تاکید میکند ،در حالیکه رویکرد تحول منازعه بر روابط ،الگوهای تعامالت و ارتباطات ،تصمیمگیریها و
مسائل فرهنگی توجه میکند .بنابراین:
شناسایی رویکرد حقوقبشرمحور ،بهعنوان یک درک وسیعتر از حقوقبشر مهم است .رویکرد حقوقبشرمحور در
جستوجوی توانمندسازی منزویشدگان ،توانمندسازی آنها در سهمگیری و مشارکت و تاسیس یک مکانیزم
شفاف در جامعه است .روی این ملحوظ ،راههای زیادی در خور توجه را برای همکاری در عرصه تحول منازعه
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عرضه میدارد .عرصه منازعه نیز از ایده حل و فصل  68و مدیریت منازعه ،69به تحول منازعه 70تغییر کرده و توسعه
یافته است .این تغییر و تحول نیز نکات ورودی جدیدی را با نگرانی از علل و پیامدهای خشونت ساختاری برای
همکاری در عرصه حقوقبشر فراهم میسازد71.

مطالعۀ موردی  -بررسیِ تأثیر منفی نقض حقوقبشر بر روند صلحسازی در افغانستان
در بحث قبلی به جنبههای نظری ارتباط حقوقبشر با منازعه ،نیازهای اساسی ،تحول منازعه و صلحسازی
پرداخته شد .در همین راستا دریافتیم که از زاویۀ دید نیازهای اساسی ،حقوقبشر یک امر الزمی برای رفع نیازهای
اولیه و شکوفایی استعداد انسانها است؛ از دیدگاه نظریه پردازان صلحسازی ،حقوقبشر یک امر الزمی برای تحول
منازعه و ایجاد صلح محسوب میشود؛ و همینطور از نگاه کارورزان انکشافی حقوقبشر بسترساز و هموارکنندۀ راه
دشوار توسعه است .در ذیل جنبۀ تطبیقی نظریههای مطروحه را در یک مطالعه موردی و اینکه نقض حقوقبشر
چگونه بر روند صلحسازی در افغانستان تأثیرات منفی برجا گذاشته است را مطالعه میکنیم.
شواهد تاریخی-تجربی نشان میدهد که حقوقبشر بهعنوان یک متغیر مستقل بر روند صلحسازی در جوامع
مختلف تأثیرگذار بوده است و جوامع مختلف بشری به تناسب سطح تأمین و بهرهمندی از حقوقبشر به صلح دست
یافتهاند .به همین اساس ،جریان تحول منازعه و صلحسازی طی  15سال اخیر( )2017-2002در افغانستان نیز
مستقیماا متأثر از چگونگی وضعیت حقوقبشر بودهاست .در اواخر سال  ،2001با فروریزی نظام طالبان و تأسیس
نظام سیاسی نوین ،ایجاد ساختارهای جدید ،حضور گسترده جامعۀ جهانی و سرازیر شدن کمکها ،مردم به ایجاد
یک جامعۀ حقوقبشری ،دموکراتیک و صلحآمیز امیدوار شده بودند .موازی با تغییرات بوجود آمده در کشور ،دولت
هم که در پرتو ارزشها ی مندرج در قانون اساسی؛ اسالم ،دموکراسی و حقوقبشر تأسیس یافته بود ،در انجام
مکلفیتهای سه گانهای 72احترام ،حمایت و تحقق حقوقبشر همت گماشت .طوری که در زمینههای ساختاری،
آموزش ،صحت ،ارتباطات و بسا زمینههای دیگر به پیشرفتهای خوبی نایل آمده است .اما و در برخی زمینههای
دیگر مثل کارآفرینی ،تأمین امنیت ،عدالت ،زدودن فقر و مبارزه با فساد اداری؛ و به صورت عموم در تحقق یک
جامعۀ مبتنیبر ارزشهای حقوقبشر همواره با یک سلسه چالشهای جدی رو به رو بوده است.
با گذشت زمان و یکجاشدن عوامل زنجیرهای منفیِ چون  .)1ناآشنایی مردم با حقوقبشری شان .)2 ،فساد اداری و
ی جامعه  .)4شناخت ناکافی جامعۀ جهانی از
پیچیدگی در بافتهای اجتماعی .)3 ،پائینبودن سطح فرهنگ ِ
واقعیتهای جامعۀ افغانستان و  .)4برخی نارساییها در نحوۀ مدیریت و رهبریِ امور کشور ،دست به دست هم داد
و سبب شد تا نقض حقوقبشر ادامه یابد و وضعیت حقوقبشری مردم – حقوق سیاسی ،مدنی ،اقتصادی ،اجتماعی
و فرهنگی -طوری که باید ،در کشور بهبودی الزم پیدا نکند .تأمین نشدن حقوقبشر مردم را برخالف انتظارشان
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حل و فصل منازعه ،مفهومی است که بر حل منازعات آشکار و علل ساختاری آن میپردازدConflict Resolution = .
مدیریت منازعه ،مفهومی است که بر حل منازعه بدون خشونت اشاره داردConflict Management = .
70
مفهوم تحول منازعه ،فراتر از حل و فصل و مدیریت منازعه ،که سرچشمه های وسیع اجتماعی و = Conflict Transformation
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در وضعیت نارضایتی و ترس و فقر فرو گذاشت و منتج به برگشت حالت منازعه ،نااُمیدی و ایجاد ناآرامیهای
اجتماعی به اشکال مختلف در افغانستان شد .وضعیتی که امکان دستیابی به صلح؛ و دل بستن مردم به این اُمید
که دیگر صفحۀ تاریک زندگی شان بسته شده و از این پس دوران تجربۀ صلح و خوشبختیهای زندگیاست را
بازهم در سطح ایده ،شعار و گفتگو باقی گذاشت .تحقیقات انجام شده نشان میدهد که حقوقبشر در افغانستان
بهصورت روزمره نقض میشود؛ و همین مسأله بر موفقیت روند صلحسازی در کشور تأثیر منفی برجا گذاشته است
که در ذیل به برخی مواردی آن میپردازیم.
بر اساس گزارش ملل متحد که در ماه فبروری  2017در مورد تلفات ملکی به نشر رسید ،در سال  2016به
تعداد  11418نفر از افراد ملکی -جدای از تلفات نظامی -در منازعات مسلحانۀ جاری در کشور کشته و زخمی
شدهاند .از این میان  3498فرد ملکی کشته و  7920دیگر زخمی شدهاند .این رقم شامل  3512طفل میباشد
که  923کشته و  2589زخمی را در بر گرفته و حدود  24 %افزایش را در مقایسه با مدت زمان مشابه سال قبل
نشان میدهد .بر این اساس روزانه در کشور  31نفر کشته و زخمی میشوند که از این میان  9تا  10تن آنها
طفل اند.
نیروهای مخالف دولت ،به طور عمده طالبان ،مسؤول نزدیک به دو سوم تلفات غیر نظامیان و نیروهای
طرفدار دولت مسؤول نزدیک به یک چهارم این تلفات بودهاند 73.چارت شماره( )1تلفات ملکی را از سال  2009تا
 2016به نمایش میگذارد .مطالعۀ مقایسهای تلفات ملکی از سال  2009تا  2017سیر صعودی را نشان میدهد.
برای مشاهده وضعیت چارت شماره ( )1را ببینید.

 73کمیشنری عالی ملل متحد برای حقوقبشر و هیأت معاونت ملل متحد( ،)2017گزارش سال  ،2016محافظت افراد ملکی در منازعات
مسلحانه در افغانستان.
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تحلیل این وضعیت از دید حقوقبشر به این معناست که در افغانستان حق زندگی بشر بهعنوان اساسیترین
حق ،که سایر حقوق و آزادیهای اساسی بر آن مترتب میشوند ،مورد احترام و حمایت قرار نمیگیرد .پدیده جنگ
و خشونت خود باعث نقض حقوقبشر شده ،و وقتی با عدم التزام نیروهای متخاصم ،به ویژه مخالفان مسلح دولت به
اصول و ارزشهای قانون اساسی ،حقوقبشر و حقوقبشردوستانه همراه میشود ،حقوقبشر را بیشتر نقض میکند.
به همین سان ،اگر حقهایی دیگری مثل حق کار ،تعلیم و تربیه ،صحت ،سرپناه ،زندگی مناسب ،تأمینات
اجتماعی ،گذشتوگذار ،امنیت ،ازدواج و ...را که از جمله حقهایی اساسی در زندگی افراد محسوب میشوند را
بررسی کنیم ،بازهم میبینیم که این حقوق به مقیاس گستردۀ در افغانستان نقض میشوند.
گزارشهای "حقوق اقتصادی و اجتماعی در افغانستان" که توسط کمیسیون مستقل حقوقبشر افغانستان هر
ساله به نشر میرسد ،حاکیاست که تأمین حقوقبشر در کشور با چالش مواجه است و مردم در سطح باالیی از
حقوقبشری شان برخوردار نیستند .بهطور مثال ،حق کار یکی از حقوق اساسی افراد است و دولت مکلف به ایجاد
زمینۀ کار و اشتغال است ولی عمالا دیده میشود که دولت افغانستان در ایجاد زمینههای کار و اشتغال دچار چالش
بوده است .مردم سال های دشوار بیکاری را پشت سر گذاشته و هنوز هم روزهای سخت بیکاری را در زندگی
روزمرۀشان تجربه میکنند .بر اساس یافتههای کمیسیون که در سال  1394با  5188نفر در سطح کشور مصاحبه
کردهاست ،به تعداد  2251نفر(43.4فیصد) آنها بیکار بودهاند .مطالعه مقایسهای وضعیت بیکاری در کشور طی
سالهای  1390تا  1394حالت نوسانی بین  55الی  43.4فیصد را نشان میدهد 74.برای مشاهده وضعیت به
چارت شماره ( )2مراجعه شود.

تعداد
مصاحبهشوند
گان

تعداد افراد
بیکار

فیصدی
بیکاری
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بیکاری و دوام آن طی سالهای پی در پی بدون بهبود در استاندارد زندگی مردم به این معنیاست که دولت در
انجام "مکلفیتهای اساسی حداقلی" 75اش نتوانسته وضعیت حقوق اقتصادی و اجتماعی شهروندان را به صورت
"تدریجی" 76بهبود ببخشد .شخص بیکار درآمد و معاش ندارد .وقتی یک شخص کار و معاش نداشته باشد ،فقیر
است و نمیتواند که نیازمندیهای زندگی فردی و خانوادگی خویش را تأمین کند .ضمناا بیکاری تواناییهای فرد را
در تأمین نیازهای آموزشی ،صحی ،غذا ،پوشاک ،سرپناه و ...تضعیف میکند؛ موقعیت اجتماعی آنها را در سطح
پائین تنزل داده و یک نوع حالت خود کمبینی ،دلشکستگی و احساس تنفر را در افراد بیکار و فقیر نسبت به
زندگی ،نسبت به خود ،خانواده و دیگران به وجود می آورد که خود به خود زمینه را برای استمرار شرایط جنگ،
خشونت ،ناامنی و ارتکاب جرایم اجتماعی فراهم میسازد .این در حالی است که اگر در کشورهای پیشرفته سطح
بیکاری به  15تا  %20برسد ،جامعه وضعیت ناآرامی را به خود اختیار میکند.
بر اساس یافتههای موسسه تحقیقاتی لیگاتوم که در سال  2016به نشر رسیدهاست ،افغانستان از نگاه رفاه و
خوشبختی 77از بین  149کشور در مقام  148قرار گرفته است .همینطور ،از لحاظ حکومتداری در مقام 147اُم ،از
لحاظ تعلیموتربیه مقام 141اُم ،از لحاظ امنیت و مصؤونیت در مقام 146اُم ،از لحاظ آزادیهای شخصی در مقام
149اُم ،از لحاظ سرمایه اجتماعی در مقام 147اُم و از لحاظ صحت در مقام 138اُم قرار دارد 78.موسسه لیگاتوم از
سال  2009به اینسو ،کشورها را به اساس سطح رفاه و خوشبختی ارزیابی میکند.
بربنیاد ارقام برنامه انکشافی ملی افغانستان %42 ،مردم کشور زیر خط فقر قرار دارند ،و  %45مردم توانائی خرید
غذای ضروری ( 2100کالوری) را ندارند.79
تلفات ملکی ،بیکاری ،حکومتداری ناسالم  ،فساد اداری ،ناامنی ،فقر و گرسنگی ،نبود ،کمبود و کیفیت پائین
خدمات آموزشی ،صحی ،شهری ،رفاهی و ...شاخصهای نقض حقوقبشر است .در جامعۀ که حقوقبشر نقض شود،
تداوم و تحمل زندگی در آن جامعه دردآور میشود ،زیرا نقض حقوقبشر سبب محرومیت ،نارضایتی و بدبینی در
جامعه گردیده و درجۀ اُمید افراد نسبت به زندگی و آینده را در سطح پائین تنزل میدهد .در نهایت ،با یکجاشدن
این مجموعه عوامل منفی ،صلح و آرامش فردی و اجتماعی بر هم خورده و زمینه برای ارتکاب خشونت ،جنگ و
جرایم آماده میگردد .وضعیت جاری در افغانستان مثال واضح در این مورد است.
الزم به تذکر است که احیاناا این گونه تصور نشود که سرنوشت مردم افغانستان مقدر و مختوم به این وضعیت است.
مردم افغانستان مثل انسانهای سایر کشورهای دنیا شایستگی بهترین زندگی را دارد .وضعیت موجود یک وضعیت
خودساخته و نتیجۀ کژکارکردهای نظام سیاسی و فرهنگی جامعۀ افغانستان است .مردم افغانستان مثل مردمان
سایر کشورهای دنیا مستحقاند و میتوانند که یک زندگی با کرامت و صلحآمیز داشته باشند ،مشروط بر اینکه
بهطور فردی و جمعی اراده کنند و زندگی را بر پایهای اصل کرامت ،برابری ،آزادی و همبستگیانسانی بنا کنند.
75

Minimum Core Obligation of State
Progressively
77
Prosperity
 78موسسه بین المللی لگاتوم ) (Legatumاز سال  2009میزان رفاه کشور ها را براساس شاخص های ذیل ارزیابی می نماید-1 :
کیفیت اقتصادی؛  -2محیط تجاری و کارآفرینی؛  -3حکومتداری؛  -4آموزش؛  -5صحت؛  -6امنیت و مصونیت ملی و فردی؛  -7آزادی
مقر موسسه لگاتوم در لندن است .برای مطالعات بیشتر به آدرس:
فردی ،و؛  -8سرمایه اجتماعی.
 http://www.prosperity.com/globe/afghanistanو  www.li.comمراجعه شود.
79
Afghanistan National Development Strategy (ANDS).
76
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خودآگاهی ،عبرتگیری از گذشته ،اراده کردن و مشارکت در انتخابات و سایر تصمیمگیریهای تأثیرگذار بر زندگی
عمومی از جمله پیششرطهای حرکت از وضعیت نامطلوب موجود بهسوی وضعیت مطلوب است .چنانچه دین
مقدس اسالم نیز میفرماید" :اِنََّ اللَّهَ ال یُغَیَِّرُ ما بِقَومٍ حَتَّیَ یُغَیَِّروا ما ِباَنفُسِهِم 80".یعنی خداوند(ج) وضع و حال هیچ
قوم و جامعهای را عوض نخواهد کرد مگر آنکه انسانهای آن جامعه خود برای تغییر وضع و حال شان اراده کنند
و سرنوشت شان را تغییر دهند.
گفتار سوم .مسؤولیت دولت در تأمین حقوقبشر
حق و تکلفیت الزم و ملزوم یکدیگراند .میتوان گفت که حق دو چهره دارد :یک چهرۀ آن حق و چهرۀ دیگر
آن تکلیف است .حق به تنهایی وجود ندارد ،بلکه در بستر زندگی اجتماعی و در ارتباط با دیگران ایجاد میشود .در
موضوع حقوقبشر وقتی از مسألۀ حقوتکلیف بحث میشود ،شناسایی سه عنصر اساسی حق در مفهوم حقوقبشر
مهم اند .)1 :صاحبان حق که افراد هستند .)2 ،تأمینکنندگان حقکه دولتها است .)3 ،موضوع حق ،که به حقوق
مندرج در اسناد بینالمللی حقوقبشر و قانون اساسی کشور(ها) اشاره دارد.
حقوق  -بر اساس نظام باورها -یا توسط خداوند به انسانها اعطا گردیده ویا توسط طبیعت به انسانها تعلق
میگیرد .به هر صورت ،انسان همانگونه که دارای حقوق هستند ،دارای تکلیف نیز هستند؛ بدین معنی که انسانها
باید از حقوق انسانهای دیگر نیز دفاع و حمایت کنند .اصوالا ،احترام به کرامت انسان و رعایت حقوقبشر یک
مکلفیت اخالقی متقابل است .ولی از آنجا که افراد بر اساس اخالق نمیتوانند که حقوق شان را مطالبه کنند ،از
اینرو حقوقبشر باید توسط قانون ،نظام قانونی و پشتیبانی قدرت سیاسی دولت بهعنوان ادعای تضمینشده مورد
احترام ،حمایت و اجرا قرار گیرد.
دولت قانوناا ملزم به تامین حقوقبشری شهروندان است .وقتی دولت اسناد بینالمللی حقوقبشر را تصویب
میکند /یا به اسناد بینالمللی حقوقبشر محلق میگردد ،در واقع خود را مکلف به احترام وحمایت از حقوق بشر
دانسته و برای توسعه و تعمیم آن در عمل اقدامات مثبت را رویدست میگیرد.
الف .مکلفیت دولت در اجرا/تحقق

حقوقبشر81

مکلفیت دولت در اجرا و تحقق حقوق بشر ،بدین معناست که دولت ملتزم به رویدستگیری اقدامات به موقع و
مناسب تقنینی ،اداری ،بودجوی ،قضایی ،آموزشی ،شهری و سایر تدابیر الزماست تا اطمینان حاصل کند که
شهروندان به کلیه خدمات الزم زندگی(صحی ،شهری ،رفاهی ،عدلی-قضایی ،تفریحی )...دسترسی دارند .بدین
منظور دولت بهعنوان یک نظام سیاسی پاسخگو و شفاف از یکطرف نهادهای آموزشی ،امنیتی ،نظامی ،قضایی،
رفاهی ،صحی و ...را تاسیس مینماید و از طرف دیگر با وضع ساختارها ،پالیسی ها ،قوانین ،پروسیجرها و مکانیزم
های عادالنه شرایطی را به وجود میآورد تا همه شهروندان به طور برابر و بدور از هرگونه تبعیض به حقوقبشری
شان دسترسی داشته باشند .مکلفیت اجرای حقوق بشر ،شامل ترغیب و حمایت دولت از نهادها و سازمانهای
اجتماعی کارکردی در راستای تحقق آرمان حقوقبشر نیز میشود.
مکلفیت دولت در امر حمایت از حقوقبشر بدین معناست که دولت اطمینان حاصل مینماید که همهی شهروندان
از حقوق بشری شان برخوردار هستند.
80
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ب .ملکفیت دولت در امر حمایت از

حقوقبشر82

در امر حمایت ،بر عالوۀ این که دولت خود تدابیر الزم و کافی را برای حمایت از حقوق شهروندان در نظر می
گیرد ،ضمن اا اگر حقوق یک شهروند/گروهی توسط شهروند ویا گروههای زورمند دیگری غصب ،نقض ویا پایمال
گردد ،دولت به صورت فعال وارد عمل گردیده و از طریق مداخله قانونی خویش حق را به صاحبحق میرساند.
مثالا اگر یک فرد زورمند خانۀ همسایه اش را غضب کند ،با اقامهای دعوای صاحب خانه به پیش نهادهای مرتبط
دولت ،آنها مکلفاند تا بهطور مؤثر(بدور از هرگونه تبعیض ،سهلانگاری و تعلل)به قضیه رسیدگی کند .یا اگر
خانمی از ظلم شوهرش به محکمه شکایت میکند ،دولت مکلف است تا به قضیه طوری که باید رسیدگی کرده و
تدابیر الزم برای حفظ سالمت وی در نظر بگیرد.
ج .ملکفیت دولت در امر احترام به

حقوقبشر83

مکلفیت احترام به حقوقبشر توسط دولت بدین معناست که دولت به حقوق و آزادیهای بنیادین افراد احترام
گذاشته و در حوزۀ زندگی شخصی افراد مداخله نمیکند .دولت خود نباید ناقض حقوق و آزادیهای مردم باشد.
مکلفیت احترام ،دولت را از رفتار ناقض حقوقبشر باز میدارد .مثالا دولت نباید مانع برگزاری مراسم مذهبی
گروههای مختلف گردد؛ نمایندگان دولت باید از سؤ رفتار و شکنجهی زندانیان توقیفی خودداری کند؛ مقاالت
انتقادی در مطبوعات نباید برای حکومت نامطلوب تلقی گردد؛ دولت حق ندارد که علیه مجله یا تلویزیونی که
عمل خالف قانون نهادهای دولتی را نقد ،ویا موارد نقض حقوقبشر ویا فساد اداری را در معرض آگاهی مردم قرار
میدهد ،به اِعمال مجازات مبادرت ورزد.

State responsibility to protect human rights
State responsibility to respect human rights

34

82
83

مکلفیت حمایت و اجرای حقوق بشر جنبه ایجابی دارد؛ یعنی با مداخله قانونی و اقدامات مثبت دولت تحقق
پذیر بوده و به نام حقوق مثبت یاد میگردد .مکلفیت احترام به حقوقبشر ،جنبهی سلبی دارد؛ یعنی دولت خود را
از مداخله در برخورداری مردم از حقوق و آزادیهای اساسی شان باز میدارد.
از آنجا که انسانها ذاتاا و بهطور برابر مستحق حقوق بشر هستند ،پس این حقوق فراتر از اختیار دولتها قرار
میگیرد .دولتها اعطا کننده ویا بخشنده این حقوق نیستند ،بلکه بر مبنای اصل برابری و اصل منع تبعیض ،مکلف
به تأمین و تضمین این حقوق برای تک تک شهروندان هستند .در بحث از حقوقبشر ،جامعه و شهروندان دارای
اصالت است .دولت مشروعیت خود را از آرا و رضایت شهروندان کسب کرده و منیحث نهادها سیاسی مسؤول مکلف
به تأمین حقوق شهروندان میباشد.
حقوقبشر با سه کارکرد زیر ،افراد و جامعۀ بشری را به سوی خوشبختی و صلح رهنمون میشود:
 کارکرد نخست این است که با تحقق حقوقبشر ،از یکسو کرامت و ارزشهای انسظانی حفظظ ،و از سظویدیگر
نیازهای اساسی بشر مرفوع -رهایی از ترس و فقر – میشود.
 کارکرد دوم این است که شناسایی کرامتذاتی کل اعضای خانوادۀ بشری و حقوق یکسان و انتقالناپذیر آنظان،
بشریت را متوجه سرنوشت و آیندهی مشترک شان ساخته و با تقویظت احسظاس همبسظتگی انسظانی و تعلظق
خاطر به یکدیگر ،بشریت را وا میدارد تا بر مبنای هویت و پیشفرض انسانی با یکدیگر رفتار کننظد و آنچظه را
به خود میپسندند به دیگران هم بپسندند .بذل توجه به این مسأله ،میل اعضای خانواده بشری را بظه گفتگظو،
تعامالت انسانی ،تعاون ،همگرایی ،مدارا و مدیریت یاری رسانده؛ و فرایند ارتباطات ،تعامالت ،همکاری ،تحظول
منازعه و صلحسازی را تسهیل مینماید.
 کارکرد سوم این است که بر اساس حقوقبشر بنمایههای تحقق آرمان صلح ،عظدالت و آزادی عینیظت یافتظه و
زمینههای فکری-فرهنگی ،امکان حرکت خانواده بشری به سوی توسعه و کمالگرایی را فراهم میسازد.

دولتهای ملی مکلف به رویدستگیری راهکار تقسیم و توزیع عادالنهی تمام فرصتها و امکانات مادی و معنوی
برای همگان در قلمروشان اند  .دولت باید با وضع و تطبیق قوانین عادالنه زمینه و شرایطی را بوجود آورد تا کرامت
و شأن انسانی همهی افراد محفوظ بماند.
برای حمایت از حقوقبشر ،سازمان ملل متحد مکانیزمهای بینالمللی حمایت از حقوقبشر را در سطوح مختلف
بوجود آورده و از وضعیت حقوقبشر در دولتها نظارت به عمل میآورد .قابل تذکراست که واژۀ حمایت بینالمللی
از حقوقبشر ممکن است یک ناظر بی اطالع را به نتایج نادرستی رهنمون سازد .در زمانی که افراد در معرض
تهدیدات از سوی برخی واحدهای بینالمللی قرار میگیرند ،ممکن است این تصور ایجاد شود که حقوقبشر در
سطح بینالمللی اعمال میشود .با وجود این ،در واقع حمایت بینالمللی از حقوقبشر حکایت از آثار کلی رویهها و
سازوکارهایی دارد که هرچند در الیههای حقوق بینالملل ریشه دارد ،اما اساساا برای حمایت از انسانها در برابر
دولتهای متبوع شان طراحی شدهاست .بهطور کلی حمایت در داخل(کشور) ضرورت دارد .حمایت بینالمللی از
حقوقبشر به پالیسی دفاعی تکمیلی معطوف گردیدهاست که در مواردی موضوعیت مییابد که ثابت گردد نظام
های ملی کارایی ندارند.
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اگرچه دولت از یکطرف بهعنوان ضامن و حامی گریز ناپذیر حقوقبشر محسوب میشود ،اما تجربۀ تاریخی بشر نیز
آشکار ساخته که دولتها(یا مشخصتر حکومتهایی که به نام دولت عمل میکنند) میتوانند از اختیارات ناشی از
حاکمیت و استقالل شان ،جهت نقض تعهدات حقوقبشری خود ،استفاده نمایند و مرتکب جنایاتی شوند که تحت
شرایط معمول تخلفات قابل مجازات تلقی میشوند .باید همواره انهدام و وحشیگریهای را که از سوی دیکتاتوری
نازی در آلمان صورت گرفته به یاد داشته باشیم .این رژیم تشکیالت کامل اداری کشور را تحت کنترول داشته و
نیز جریان قانونگذاری ابزاری بود که با باالدستی از سوی رهبری نازی مورد استفاده قرار میگرفت .از اینرو ،آنچه
از حکومت قانون باقی می ماند چیزی بیش از یک قالب ،فارع از هرگونه محتوای واقعی نبود ،چرا که قانون به سطح
یک نام کاهش یافته بود که میتوانست شدیدترین خودسریها را در خود پنهان نماید.
آنچه در بارۀ حقوقبشر بهطور کلی گفته شد  ،نسبت به حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی نیز مصداق دارد .تذکر
این دسته حقوق خاص متضمن این است که از دولت توقع میرود تا استاندارد وشرایط زندگی شهرونداناش را
بهبود بخشد ،عالوه بر اینکه هیچ واحد سیاسی دیگری غیر از دولت مورد خطاب اصلی نیست .گاهاا مواقعی در
حیات یک ملت به وجود میآید که ناکامی دولت را در مدیریت وضعیت و ارائه خدمات به جامعه بدنبال دارد ،آن
زمان جامعۀ بینالمللی برای تأمین کاالها و خدمات موجود دخالت میکند .این امر معموالا در وضعیتهای ناشی از
بالیای طبیعی رخ می دهد که در این زمان به دلیل وضعیت فراتر از اختیارات ،مقامات عمومی قادر به تأمین
درخواستها و نیازمندیهای شهروندان خود نیستند .زمانی که زلزلۀ رخ میدهد ،زمانی که در اثر سیلهای شدید،
بخشهایی زیادی از یک کشور زیر آب می رود ،یا زمانی که قحطی و خشکسالی ملتی را فلج کند ،جامعه بین
المللی ممکن است احساس کند -یا باید احساس کند -به منظور یاری رساندن در تأمین نیازهای اساسی قربانیان،
مجبور به اتخاذ اقدامات مقتضی است .با وجود این در شرایط عادی نیز جامعۀ بینالمللی این ایده را میپذیرد که
یک دولت باید عهدهدار مسؤولیت کامل انسان ها در سرزمین تحت صالحیت اش باشد .حاکمیت اولتر از همه
مشتمل بر صالحیت سرزمینی است و صالحیت سرزمینی میتواند با مسؤولیت سرزمینی معادل شمرده شود84.

نتیجه گیری

 .84اچ.او آگاروال ،تاموشات ،کریستیان ،پیشین ،صص .192-191

36

حقوقبشر پیششرط تحقق صلح پایدار محسوب میگردد ،چنانکه در مقدمهی اعالمیه جهانی حقوقبشر نیز
به صراحت آمده است "شناسایی کرامتذاتی کل اعضای خانواده بشری و حقوق یکسان و انتقال ناپذیر آنان اساس
آزادی ،عدالت و صلح در جهان را تشکیل میدهد".
جوامع بشری با تنوع و تکثر گستردهی فرهنگی ،دینی و جغرافیایی روبرو است .حقوقبشر منحیث اصول و ارزش
های بنیادین مشترک بشریت از یکطرف در حفظ کرامت و انسانیت افراد بشر ،و از طرفدیگر در بسترسازی
زندگی صلحآمیز با حفظ تنوع و تکثر کمک میکند.
این اصول و ارزشهای جهانی حقوقبشر ،یک قاعده و مبنای عمل مشترکی را برای بشریت مبتنیبر فطرت و
مشترکات جداناپذیری چون :کرامت ،آزادی ،برابری و همبستگی انسانی به وجود آورده و کل اعضای خانوادهی
بشری را به گفتگو ،تعاون ،مدارا و ارتباطات مسالمتآمیز با یکدیگرشان ترغیب مینماید.
حقوقبشر امروزه به عنوان معیار عمل و مبنایی برای مشروعیت اقدام سازمان ملل متحد برای حمایت از
انسانها تبدیل گردیده است .حقانیت و مشروعیت رفتار دولت در برابر شهروندان شان بر اساس حقوقبشر به
سنجش گرفته میشود .از آنجا که حقوقبشر جایگاه رفیعی با توجه به مؤلفههای هنجاری و موازین ساختاری پیدا
نموده؛ به موازات موضوعیت در اسناد و رویهی دولتها ،در رویه قضایی بینالمللی نیز مورد توجه قرار گرفته و به
تعمیق و گسترش معطوف به عرفیشدن حقوقبشر در نظم حقوقی بینالملل نایل آمده است.
بربنیاد آنچه گفته آمدیم ،موارد ذیل به آدرس دولت ،نهادهای مدنی ،رسانهها و نهادهای علمی و آموزشی ،و مردم
در ارتباط به حفاظت و ترویج حقوقبشر سفارش میشود:
الف .دولت (قوه اجرائیه ،مقننه ،قضائیه و در رأس رئیس جمهور) وظیفه دارد که تعهدات جهانی حقوقبشری
خویش را انجام دهد .در این راستا و برای عملی ساختن مفاد حقوقبشر باید به طرح و تطبیق قوانین ،پالیسیها،
فرامین ،لوایح و برنامههای آموزشی در جهت تحقق آرمان صلح ملی کار نماید .اگر کارگزاران دولت ،به حقوق مردم
توجه نکند ،پیامدهای منفی ناگواری را متوجه دولت و ملت افغانستان ساخته است .از جمله مشروعیت دولت در
بین مردم با چالش روبرو میگردد؛ محبوبیت دولت کاهش یافته و فاصله و بیاعتمادی بین مردم و حکومت بیشتر
میگردد؛ در نهایت نظام از درون با کشمکشها و شورشهای مردمی مواجه میگردد که در این صورت بعید نیست
که فرصت طلبها و عوامل نفوذی بیگانه با سودجویی از نارضایتی و ناخشنودی مردم ،تحقق صلح ملی و پیشرفت
مردم افغانستان را صدمه بزنند .از سوی دیگر با عدم توجه نظام به حقوقبشر ،اعتبار و وجههی بینالمللی دولت زیر
سوال خواهد رفت.
ب .جادارد تا نهادهای جامعه مدنی ،رسانهها ،نهادهای آموزشی و پژوهشی ،نخبگان و علما با ترویج و تقویت
ارزشهای مندرج در قانون اساسی افغانستان ،رسالت بزرگ انسانی ،ملی و نهادی شان را ادا نموده و از طریق
دادخواهیها ،آگاهیدهی و فعالیتهای شبکهیی هدفمند از یکطرف بر اعمال حکومت در زمینه رعایت و حمایت
از حقوقبشر نظارت مؤثر به عمل آورند و از سوی دیگر حسننیت ،گفتگو ،مشارکت ،مساعی جمیله ،وطندوستی و
احترام به یکدیگر و به محیط زیست را تبلیغ نمایند.
رسانهها ،نهادهای جامعه مدنی ،نهادهای آموزشی ،نویسندگان و علما ،که هستی و میدان عملشان وابسته به
ارزشهای چون حقوقبشر ،دموکراسی ،مدنیت و حاکمیت قانون است ،مسؤولیت مضاعفی در ترویج و آگاهسازی
مردم از ارزشهای مذکور میداشته باشند.
برای تحقق آرمان حقوقبشر آگاهیدهی ،اطالع رسانی و آموزش حقوقبشر منحیث یکی از مهمترین و اساسیترین
ابزار الزم ،هم برای مردم بهعنوان صاحبان حق و هم برای دولت بهعنوان تامین کنندهی حقوق مردم از اهمیت

37

فوق العادهی برخوردار است .توجه به حقوقبشر ،فرآیند گذار جامعه را از حالت موجود نامطلوب بهسوی حالت
مطلوب به خوبی تسهیل مینماید.
ج .مردم و آحاد جامعه ،منحیث صاحبان حق باید در کسب آگاهی ،نظارت ،حفاظت و ترویج حقوقبشری شان
تالش نمایند .در یک جامعۀ حقوقبشری رابطه دولت-ملت ،یک رابطه سیاسی-حقوقی دو سویه است؛ شهروند
دیگر رعیت (انسان منفعل) نظارهگر محض نیست ،تا دولت در حقشان هرچه خواست ،بکند! بلکه شهروند یک
انسان فعال ،هدفمند ،تأثیرگذار بر سرنوشت خود و جامعه ،دارای اراده و نقش نظارتی بر اعمال مسؤولین نظام
است .شهروندان عملکرد دولت را در حدود احکام قانون مشروط میسازد.
شهروند مراقب وضعیت ،حقوق و آزادیهای خود است؛ میداند که حقوقاش چیست و چگونه از آن برخوردار
گردد .شهروند میداند که تاریخ شاهد نقض سیستماتیک حقوقبشری شهروندان توسط صاحبان قدرت بودهاست.
با این درک ،شهروند تغییر را از خود شروع میکند و چشم خود را به دیگران و حکومت نمیماند تا حقوق شان را
تأمین کند .مجموع شهروندان جامعه شهروندی و حقوقبشری را میسازند .شهروندان مسؤولیتپذیر اند و از طریق
رأی و مشارکت آگاهانه دولت تعیین میکنند و در تعقیب آن ،به شکل سازمان یافته و منسجم از حقوق و
آزادیهای خویش نظارت به عمل میآورند .شهروندان میدانند که اگر خودشان از حقوق و آزادیهایشان حفاظت
نکنند؛ و مسؤولین دولتی را که با رأی شان انتخاب کردهاند ،شفاف و پاسخگو نگه ندارند؛ و هر آن مراقب حقوق و
آزادیهایشان نباشند ،تا چشم بهم زدن صاحبان قدرت آن را از مردم خواهد ستاند .برای نظامهای مستبد ،غیر
پاسخگو ،بیرحم و غیر شفاف ،حداقلترین حقوق و آزادیها هم برای مردم ساکن در قلمروشان زیاد تلقی گردیده
و هرآن در پی قاپیدن آن خواهد بود.
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