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 غاز رسآ 
 یها ت ی گرفت که در ادامه فعال  م ی مستقل حقوق برش افغانستان تصم ون یسی کم  یرهب  ئت ی ه 

 یاز آغاز سال نو شمسدر کشور،  ی حقوق برش  ی ها ارزش  یساز نه ی با هدف گسرتش و نهاد  ون،یسی کم 
که بود    ن ی ا  روش و کارکرد  ر یی تغ « منترش شود. هدف از  به گونه »فصلنامه «  حقوق برش   (، »ماهنامه ۱۳۹۹) 

 یو مطالعات حقوق برش  ی حقوق ی ها کشور به پژوهش  از یبه ن  یپژوهش ـ ی علم  کردی فصلنامه بتواند با رو 
 پاسخ دهد. 

 یحقوق برش  یها ها و موضوع مسأله  نی تر جانبه به مهم دار پرداخنت همه ، عهده حقوق برش«  »فصلنامه
 شی عرصه را افزا   نی پژوهش در ا   زهی ، انگله ح مسأ و طر  یشناس با موضوع  کوشد ی م  ن،ی ا بر خواهد بود. بنا 
به  توان ی م  یحقوق برش   یها باورمند است که با طرح گفتار  ون یسی . کم زد ی تازه برانگ  ییها دهد و پرسش 

و  ییمعنا   یدگرگون  یها را برا و فرصت  هانه یرساند و زم  یار یدر کشور    یگفتامن حقوق برش   ی ر ی گ شکل 
 تر کرد. فراهم   ک ی و دموکرات  ادی بنحقوق برش  ی ا جامعه   یز ی ر ی فع پجامعه به ن  ی هنجار ـ ی ارزش 

 صلح و حقوق برش و ی ها صلح، نسبت  یمفهوم  ی رات صلح« و رضورت بررسادامه »مذاکتوجه به  با
مطالعات صلح و حقوق  ی و عمل ی نظر  ت ی اهمکل به آن و در  ی ابیدست ی نظر  ی ازها ینش ی پ ی ساز فراهم 

در نظر  صلح« شامره نخست فصلنامه، »حقوق برش و موضوع  ما،  منازعه و جنگ  ر ی گدر کشوِر  ی برا برش 
 ،یگر ی بدون د  ی ک یها و امکان و امتناع دوجانبه آن  ر یا نسبت و رابطه حقوق برش و صلح، تأث ت  گرفته شد 

 شود.   یتر بررس جانبه گونه همه به 
 ون،یس ی کمو عمل پا گذاشت و  ت ی واقع  ن ی و نظر به زم ده یکه فصلنامه حقوق برش از جهان ا  خرسندم 

 حوزهپژوهشگران ارجمند دست همه شامره،  نی از پژوهشگران همکار ا  امنهی صم یگزار ضمن سپاس 
 . فشارد ی م  ی گرمبه   ی قلم  یهمکار   یرا برا ،  حوزه حقوق برش   ژه یو ، به حقوق 

همه  یسپاسگزارم و برا  ژه یبه گونه و  کار فصلنامه،  ی کو ی انجام ن لی به دل ام ی از همکاران گرام انیپا  در 
 زون دارم.روزاف  ی ها ت ی موفق ی آرزو 

 
 شهرزاد اکرب

مستقل حقوق برش افغانستان  ونی س ی کم س ی رئ 
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 پيالمه

د  تونوښد حقوق برشي ارز  ېد افغانستان د برش د حقونو خپلواک کميسيون رهبي پالوي په هيواد ک
 خهڅکال له پيل  ۱۳۹۹د نوي ملريز  ې کولو په موخه د خپلو فعاليتونو پر دوام تصميم ونيو، چ  ي ټبنس 

فصلنامه   ېچ   ده، خپره يش. د َروش او فعاليت د بدلون موخه دا    ولډ په    «ې»حقوق برش مجله« د »فصلنام 
د هيواد  ې کاو حقوق برشي مطالعاتو په برخه  نوڅېړ چلند رسه د حقوقي  نيز ړ يڅ -يش په علمي  ی وکوال 

 ووايي. واب ځ ته    تيا ړ ا 
کوي  ه څ بحث کوي؛ نو ه  خيز ړ برش فصلنامه« به پر مهمو حقوق برشي مسايلو او موضوعاتو هر ا  »حقوق 

 ېاو نو  ړې پياو  زه ګې ان  ې نڅېړ د  ې برخه ک ې په طرحه کولو رسه په د  ې او مسال ې ژندنې د موضوع پ ې چ 
 هيواديش په  ی رشي بحثونو طرحه کول کوال د حقوق ب  ې . کميسيون باور لري چيړ ک  ړې راوال  ې تنښ پو 
 ېيکټميوکرا ډاو  ړېاو پر برش حقونو د وال  يړ کولو رسه مرسته وک  تهځ رامن ېله حقوق برشي مباحث  ېک 
 .يړ برابر ک   ه ښ او فرصتونه ال    ې نورمايت بدلون لپاره زمين- تيښد معنايي او ارز   ه ګټ کولو په    تهځد رامن   ېولن ټ 
 تياړ ا   ېد ارزون   يکوړد ا   ځ او برش حقونو تر من  ېاو د سول  ې مفهومي ارزون ې د مذاکراتو بهري، د سول  ې سول   د 

د  ېک  ه ګړ او ج  ه ړ په شخ  ږزمو  ې ک وله ټ برابرولو او په  تياوو ړ نظري ا  يو ړ د لوم  دو ې ته د رس ې ته په کتو، سول
 ړۍد لوم   ېه په پام، د فصلنام ت   هميتاو برش حقونو د مطالعو نظري او عميل ا   ېهيواد لپاره د سول   لې ک ښ 

 ېيو پر بل ي  يکه، ړا  ې د برش حقونو او سول   ې ونيول شوه، چ  ې موضوع »برش حقونه او سوله« په نظر ک ګڼې 
 يش.  ل څېړ و  ه ګ تو   خيزه ړ په ال هر ا  ،ی او له يو پرته د بل امکان او د امکان نشتوال  زې اغ  خيزړ دوه ا

کميسيون د  ته،ښپه واقعيت او عمل واو  خه څ ې »حقوق برش فصلنامه« له فکر او نظري ېيم چ  خوشحاله 
هم د حقوقو، په  ېک وګڼ په نورو  ې مننه کوي، او د فصلنام ونکو څېړ د همکارو  ګڼې  ې له تله د د  هړ ز 

 .ی د  ی تونکښ غو   ۍ د قلمي همکار   ونکوړ ي څد درنو    ېد برش حقونو د برخ   ول ډ   ي ګړ انځ 
ته ورساوه،   ی کار پا   ګڼې  ړۍ د لوم   ې د فصلنام   ېي   ه ګ تو   ه ښ په    ې چ   خه څهمکارانو    رانو ګ له خپلو    ې ک  ی پا   په 
 .مړ ته برياليتوبونه غوا  ولو ټ مننه کوم او   ګړې انځ 
 

 اکرب شهرزاد 
 افغانستان د برش د حقونو خپلواک کميسيون رئيسه  د 
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  ؛ و صلح حقوق برش 
 دهایو نبا  دهایدوجانبه و با  ی اثرگذار   وند،ی پ 

 .تانمستقل حقوق برش افغانس ونیس یمعاون کم  ،ی نظر   میگفتگو با محمدنع   

نخست، سازی آن وجود دارد: سازی و بومی دو دیدگاه کالن درباره حقوق برش و الگوی نهادینه  
ای. دیدگاه جناب عالی در این مورد چیست و چه دیدگاه پروژه ای به حقوق برش و دوم،  دیدگاه پروسه 

ها و ، نیز الزام موانع ها و کنید؟ چالش سازی آن پیشنهاد می سازی و بومی سازوکارهایی را برای نهادینه 
 ؟چیست شام  نیازهای )فکری، فرهنگی و اجتامعی( دستیبابی به این هدف از دید  

ناپذیر و غیرقابل انتقال است، که باید تحت چرت پیوسته، تفکیک هم حقوق برش، حقوق ذاتِی به   پاسخ: 
 حاکمیت قانون، فرصت تطبیق بیابد.

به حقوق برش، بزاری  بخش دیگر ترجیح داد. رویکرد سیاسی و ا توان بر هیچ بخشی از حقوق برش را منی 
به تحقق سازد. برای عبور از این رویکردها باید دید اسرتاتیژیک  های بزرگی را متوجه حقوق برش می آسیب 
 سامل و سازنده ایه بط تواند راهای حقوق برشی می مین و تحقق ارزش أ های حقوق برش داشت. تارزش 

ها باید ارادۀ ن حکومت و دولت، برای تحقق این ارزش وال ئکند. نخست مس شهروند ایجاد  میان دولت و    را
دولت باید امکانات الزم در اختیار داشته باشد تا با استفاده  ، حکومت و دومسامل و مثبت داشته باشد. 

 ،آنچه گفتیمد. با درنظرداشت کن فراهم  های حقوق برشی را فرصت تحقق ارزش  ، از این امکانات 
های حقوق یابند. طرح پروژه طوالنی و درازمدت فرصت تحقق می فرایند    های حقوق برشی، در یک ارزش 

ها باید در تر بسازد؛ اّما این پروژه گونۀ عینی و عملی بیش ها را به تواند میزان تحقق این ارزش برشی می 
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های یر آن، با طرح پروژه ی بر دید اسرتاتیژیک تدوین شوند. در غرویکرد درازمدت و مبتن چهارچوب 
های زیادی را متوجه این داعیۀ گیرانۀ سیاسی، آسیب رشی، خطر استفادۀ ابزاری و بهره مقطعی حقوق ب 

 .کردبزرگ خواهد 
املللی حقوق برش مانند کنوانسیون حقوق ترین اسناد بین بختانه افغانستان به مهم خوش 
تبعیض و فرهنگی، کنوانسیون رفع کلیه اشکال   اسی، کنوانسیون حقوق اقتصادی، اجتامعیسی ـ مدنی 

علیه زنان، کنوانسیون رفع تبعیض نژادی، کنوانسیون حق طفل، کنوانسیون منع شکنجه، کنوانسیون 
د ده است، که بایش  ملحق ها سند معتب حقوق برشی در زمینۀ کار و...  ده   و  حقوق افراد دارای معلولیت 

های و توصیه  ش دهد ۀ منظم و ادواری، به مراجع مربوط گزار از تطبیق مفاد اسناد یادشده، به گون 
 کند. اجرا شده از سوی آنان را  دریافت 

های سازی معیارها و ارزش همه اسناد معتب حقوق برشی، فرصت اجرایی تعهد گسرتدۀ افغانستان به این 
 .کند می   فراهم حقوق برش در قلمرو نظام ملی ما را  

حقوق برش وجود دارد. در این زمینه،  ای زیادی فراراه گسرتش فرهنگ ه ها و چالش در کشور ما فرصت 
ها ترین فرصت های واالی انسانی و دینی، یکی از مهم پیشینۀ ُپربار ادبیات صوفیانه و عرفانی با مایه 

های مطرح جهان پهلو ار ادبی زبان ترین آثتنها با مهم شود. شاهکارهای ادبی فارسی دری، نه می   دانسته 
گیرد. ادبیات پشتو و ازبیکی نیز شاهد آثار فراوان در این در بسیاری موارد، از آنان پیشی می   کهند، بل ز می 

گونه ادبیات، تر این ند. با ترشیح و غنای بیش شو تر  زمینه است، که باید بازخوانی و ترشیح و تشهیر بیش 
های حقوق برشی وانع جدِی تحقق ارزش اندیشانۀ دینی را که یکی از م های تندروانه و دگم قرائت   توان می 

تر کاری بیابند. خلق ن مدرن دینی، فرصت بیش ا نیز باید نواندیشان و متفکر . کشید است، به چالش 
سازی نهادینه   یبرا   مهم   یتواند گامرشایط بهرت تحقیق و پژوهش برای آنان و نرش گسرتدۀ آثار شان می 

 مفاهیم و تفکرات حقوق برشی شمرده شود.
سازی گسرتش فرهنگ و نهادینه  به منظورتواند گیری از ابزار متنوع فرهنگی می وی دیگر، بهره س از 

... باید بتواند های حقوق برش، بسیار مؤثر افتد. شعر، داستان، متثیل، موسیقی، نقاشی، سینام و ارزش 
 .برای دستیابی به این هدف ایفا کند   ای ه نقش مهم و شایست 

 کهبل  ،بینم تنها معادل و مرتادف هم منی ازی« حقوق برش را نه سسازی« و »بومی ینه من، دو اصطالح »نهاد 
 کنم.این دو را در برابر هم حس می 

ایم که »اسالم«، کوشیده  کهایم، بل ما افغانستان را »اسالمی«، »دموکراتیک« و »حقوق برشی« نساخته 
 سازِی اسالم، دموکراسی و حقوق برش«!می »دموکراسی« و »حقوق برش« را افغانیزه کنیم، این یعنی »بو 

معناست که افغانستان را حقوق برشی بسازیم؛ یعنی قوانین،  ن حقوق برش در کشور، به این کرد   نهادینه 
ق فضای با کرامت و انسانی تنظیم شوند که تطبیق هرکدام، سبب خل   ای ه کارها به گون ها و راه اسرتاتیژی 

 های حقوق برش، شکل گیرد.د ما بر مبنای اصول و ارزش شود و تفکرات، مناسبات و عملکر 
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اگر »دموکراسی« دارای جوهر حقوق برشی نباشد، چیزی جز »دیکتاتورِی اکرثیت« نخواهد بود. به باور 
کارهای دموکراتیک بر مبنای راه   تواند با کرامت و انسانی باشد که حاکمیت فضای عمومی وقتی می   ،من 

د. شو ون فعال  جوهر حقوق برشی باشند و نظام در ُکل زیر چرت حاکمیت قان  شکل بگیرد، قوانین دارای
شدن حقوق برش و بسرتساز برای توسعۀ سیاسی و اقتصادی و فرهنگی   مترین این وضعیت سبب نهادینه

 خواهد شد.

شامره از فصلنامه، حقوق برش و صلح است، از دیدگاه  با توجه به اینکه موضوع این بسیار خوب،  
 ند؟هایی دار عالی »حقوق برش« و »صلح« با هم چه نسبت یا نسبت جناب  

در مقدمۀ اعالمیۀ جهانی حقوق برش آمده است که »حقوق انسانی را باید با اجرای قانون حامیت   پاسخ: 
فشار مجبور نگردد«، این بدان معناست که یکی رین عالج به قیام بر ضد ظلم و کرد تا برش به عنوان آخِ 

میز است و منهای رعایت آ دهی اعالمیۀ جهانی حقوق برش، رسیدن به زندگی صلح ی شکل از اهداف اصل 
 توان به زندگی عاری از خشونت دست یافت.های حقوق برشی اساسًا منی معیارها و ارزش 

سیاسی؛ نسل دوم، حقوق اقتصادی، ـ نی حقوق برش دربرگیرندۀ سه نسل است: نسل اول، حقوق مد 
 نسل سوم، حقوق همبستگی.  اجتامعی و فرهنگی؛ و 

از نسل سوم حقوق برش است، که متامی ابنای برش باید   مهم  ی آمیز، بخشحق دسرتسی به زندگی صلح 
 د.نبه آن دست یاب 

دوم، صلح به در مبحث صلح، با دو مفهوم اساسی مواجهیم؛ نخست، صلح به مفهوم »نبود جنگ« و 
 مفهوم »نبود زمینۀ جنگ«.

بس« نیست، که سخت شکننده است و ناپایدار! اما در تر از »آتش چیزی بیش در مفهوم نخست، صلح 
ماند و پایدار است. صلح پایدار، دارای جوهر »عادالنه« ی برای جنگ باقی منی ا مفهوم دوم، اساسًا زمینه 

 کند.، پایداری صلح را تضمین می و »حقوق برشی« است؛ یعنی تحقق حقوق برش 
شود، در رشایط می  فراهم نقض گسرتدۀ حقوق برش  که در رشایط جنگی زمینۀ  گونه  از سوی دیگر، هامن 

 د.شو های حقوق برش فراهم می و تحقق اصول و ارزش  اجرا فرصت برای   ، آمیزصلح 
ام و پایداری صلح، در گرو جوهر ، ربط وثیق و محکمی میان »صلح« و »حقوق برش« وجود دارد. دو براینبنا 

 آمادهزمینه برای تحقق حقوق برش  ، آمیز است و در رشایط صلح  صلح  بودنِ حقوق برشی و عادالنه 
 شود. می 
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 به نظر شام جایگاه حقوق برش در قانون اساسی کنونی چگونه است؟  
ن اساسی کشور است و اصول، گیری قانو املللی حقوق برش، از منابع مهم شکل اساسًا اسناد بین   پاسخ:

انون قرار دموکراتیک، به گونۀ واضح و جدی مورد احرتام و توجه این ق   های حقوق برشی ومعیارها و ارزش 
 دارد.

شدۀ شهروندی و متناسب با فصل دوم قانون اساسی کشور، تا حد زیادی معطوف به حقوق پذیرفته 
 معیارهای حقوق برشی شکل گرفته است.

دی را کاماًل به رسمیت های شهرونکند، حقوق و آزادی کشور، تفکیک قوا را تسجیل می قانون اساسی 
سازد، دولت را مکلف به عرضۀ د در امور عامه را مساعد می شناسد، فرصت مشارکت سیاسی شهرونمی 

داند و وجود ساختارهای حقوق برشی و دموکراتیک را رسمیت خدمات متوازن به شهروندان می 
 بخشد.می 
های دموکراتیک و حقوق برشی، از زش اگر بگوییم قانون اساسی کشور ما از دید ار  ،ید گزاف نباشد شا 

 وانین اساسی در سطح منطقه است.بهرتین ق 

تواند ماهیت دموکراتیک خود را منهای حقوق برش می قانون اساسی با توجه با آنچه گفتید، این  
 جمهوری مفهومی دارد؟؟ و آیا بدون حقوق برش، دموکراسی و حفظ کند 

از »دیکتاتوری اکرثیت«، برشِی دموکراسی، »دموکراسی« را تر عرض کردم که جوهر حقوق پیش  پاسخ: 
سو، دموکراسی باید دارای جوهر حقوق برشی باشد؛ از سوی دیگر، دموکراسی کند. از یک تفکیک می 
 .کند فراهم می هایی از حقوق برش را  کار، فرصت تحقِق بخش به عنوان راه 
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ممثل  دولت مطرح است. متامی ساختارهای ک، مردم به عنوان مالک حکومت و در یک نظام دموکراتی
ارادۀ جمعی )ریاست جمهوری، شورای ملی، شورای والیتی، شورای ولسوالی، شورای قریه و دیگر نهادها 
و ساختارهای مبتنی بر انتخابات(، مرشوعیت سیاسی خویش را از آراء و مشارکت سیاسی شهروند 

های روند ش، استفاده از حق مشارکت سیاسی خوی معنا که این شهروند است که با  گیرد. به این می 
 د.ده دموکراتیک و نهادهای ناشی از آن را مرشوعیت می 

این نهادها   بردهی ساختارهای ممثل ارادۀ جمعی، نقش نظارت بر شکل  افزوناز سوی دیگر، شهروند، 
یا به تعبیر دیگر از های شهروندی نهاد و کانون های مردم دهی، سازمان را نیز بر عهده دارد و با شکل 

تواند کند. ایفای این نقش می یافته، ایفا می مجرای جامعۀ مدنی، این نقش را به گونۀ منسجم و سازمان 
 گو بسازد.والن را پاسخ ئدهی را تقویت کند و مس فرهنگ شفافیت و حساب 

در کنار هم پرورش اند،  زاد هم با طرح این مخترص، خواستم بگویم که اساسًا حقوق برش و دموکراسی هم 
 شوند.دیگر می بخش هم یابند و مفهوم می 

ای باز، دموکراتیک و رشدیافته چه نیازهای دستیابی به صلحی پایدار و جامعه از دیدگاه شام پیش  
 اند؟چیزی یا چه چیزهایی 

الک اگر بپذیریم که هر شهروند یک عنرص »آگاه جایزالخطا« است و هیچ فرد و جریانی متولی و م اسخ: پ 
د. باورمندی به اصل شو وگو باز می دیگرپذیری، مفاهمه و گفت کامل حق و حقیقت نیست، دروازۀ هم 

 یافته است.عه های تأمین صلح پایدار و رسیدن به جامعۀ دموکراتیک و توس رشط وگو، یکی از پیش گفت 
پذیری و باه باور به اشتسازد و می  فراهم پنداشنِت شهروند، فرصِت مشارکت فرد در امور عمومی را  آگاه 

های جایزالخطا دانسنت فرد، تصامیم در امور عمومی را موکول به ارادۀ جمعی شهروندان از مجاری روش 
شناسی ق برشی فرد و به رسمیت جاست که باورمندی به حقو د. این کنقانونی و دموکراتیک می 

ی رسیدن به صلح پایدار و عادالنه و نیازها های دموکراتیک و جمعی، به عنوان پیش مداری و روش قانون 
 د. شو یافته، مطرح می رسیدن به جامعۀ توسعه 

وزی یا به اصل »پیر دیم  باورمنست که آیا ما به دیدگاه و رویکرد »پیروزی در جنگ« ا  موضوع مهم دیگر این 
 ؟بر جنگ« باور داریم 

دار و پایدار نخواهد بود. دوام اگر بر بنیاد اصل »پیروزی در جنگ« به صلح هم دست بیابیم، آن صلح، 
یافته برساند. اّما تواند ما را به جامعۀ توسعه گار نیست و منی صلح تحمیلی، با اصول دموکراتیک ساز 

ۀ رسیدن به صلح عادالنه و پایدار را به روی ما بگشاید تواند دریچ دیدگاه و رویکرد »پیروزی بر جنگ« می 
 یافته سازد.دموکراتیک و توسعه   ی ا ه یابی به جامع و ما را قادر به دست 

وگو و ، احرتام به حقوق برشی شهروند، باور به فرهنگ گفت گفت  توان بندی مخترص می در یک جمع 
مداری، از صلح پایدار و متکین به اصل قانون  دیگرپذیری، داشنت ارادۀ مثبت برای آوردن مفاهمه و هم 

 یافته است.  ه نیازهای رسیدن به صلح پایدار و جامعۀ توسع پیش 
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شود؛ چرا چنین زده می املللی در افغانستان سخن هاست که از نقض حقوق برشدوستانۀ بین سال  
 باید کرد؟  ه و چ  اند چه کسانی است؟ عامالن 

سوزد. این جنگ ویرانگر چهل سال است که افغانستان در آتش جنگ می تر از  بلی، با تأسف بیش   پاسخ:
های ما در کمیسیون دفاع کشور، تحمیل کرده است. یافته لکی و بی مردم م  ویژه بر مصائب بزرگی را، به 

تا سال  200۹دهد که تنها در ده سال پسین، یعنی از سال مستقل حقوق برش افغانستان نشان می 
اند، شمول زنان و کودکان، قربانی شده تن از افراد ملکی، به  82۳هزار و  86عًا میالدی، مجمو  20۱۹

 اند.تن زخمی شده   744هزار و    58تن کشته و    ۹7۹هزار و    28ان  که از این می
املللی را نقض کرده و سبب با تأسف، متامی اطراف جنگ افغانستان، اصول حقوق برشدوستانۀ بین 

دفاع را به گونۀ عمدی های جنگی، مردم ملکی و بی ی از این گروه شامر اند. حتا  تلفات افراد ملکی شده 
و عدول از موازین حقوق   « جنایت جنگی» شان مصداق کامل  این گونۀ رویکردهای که    اند،داده   هدف قرار

املللی، افراد ملکی، اماکن مقدس، بنیاد حقوق برشدوستانۀ بین  املللی است. بر برشدوستانۀ بین 
 د... باید از تعرض مصون باشند. اّما با دریغ و در ویژه مراکز صحی و سات و ادارات خدمات عامه، به سی أ ت 

ده، با نقض حقوق کر باکانه عمل و حتا با تعمد و برای ایجاد رعب و وحشت، بی  های تندرو، بارها گروه 
 اند.برشدوستانه، از مردم کشور قربانی گرفته 

ی، با طرح اصول واضح و روشن، در صدد محدودسازی مانورهای نظامی املللحقوق برشدوستانۀ بین 
ترین موضوعات حقوق برشدوستانه تفکیک« و »تناسب«، از مهم جویان است. اصول »احتیاط«، » جنگ 

ی از موارد، از سوی نیروهای نظامی شامر نظام و هم در  های مخالف مسلح است، که هم از سوی گروه 
 گناه شده است. شدن افراد ملکی و بی   ده و سبب قربانی ش للی نقض  املدولتی و نیروهای بین 

»نابودی کامِل دشمن« بوده است،  های درگیر در افغانستان، می طرف تاکنون، روایِت کالِن نظامی متا 
املللی، مانورهای نظامی را تا »نابودی پوتانسیل ماشین جنگی حالی که حقوق برشدوستانۀ بین  در 

 ند.کدشمن« محدود می 
 باید کرد؟  ه و اّما چ 

و مکان  ۀ مرور زمان مشمول قاعد  « جرایم جنگی »های جنگ باید بدانند که سطوح رهبی متامی طرف 
مسأله   براین باید ی از مکان، قابل پیگرد و رسیدگی است. بنا ا نیست و در هر مقطعی از زمان و در هر نقطه 

 گونه جرایم نشوند.این   مرتکبرا جدی بگیرند و  
ها رعایت شوند، های چهارگانۀ ژنیو، در قالب قواعدی که باید در جریان جنگ مفاد کنوانسیون   ،ن نیچ هم 

 رای متامی پرسونل نظامی آموزش داده شوند.ب 
پیوسته  زایی املللی ج نامۀ ُرم و دادگاه بین سو، به اساس میالدی به این   200۳دولت افغانستان، از سال  

اند که خواسته  اییاملللی جر مدنی افغانستان، باربار از دادگاه بین  است. شهروندان و نهادهای جامعۀ 
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بزرگ جنگی را که در افغانستان صورت گرفته است، مورد رسیدگی جرایم  یابند ودر افغانستان حضور 
 قرار دهند. 

ند. اند که قضایای افغانستان را بررسی کن را توظیف کرده  ICCاخیراً قضات این دادگاه، سارنواالن 
مدنی و در مجموع شهروندان کشور، در  ه ولیِت دولت افغانستان، نهادهای جامع ئ جاست که مساین 
 شود.تر می کاری با این دادگاه سنگین هم 

به  مهم  ی به آنچه در افغانستان گذشته است، گام     زایی املللی ج والنه و موفقانه دادگاه بین ئرسیدگِی مس 
میزاِن جرایم جنگی را کاهش خواهد داد.  کم دست ختم فرهنگ معافیت از قانون خواهد بود و  منظور

 جانبه و جدی داشت.  همه   باید با این دادگاه همکاری   براینبنا 

در جریانیم که منایندگان ایاالت متحدۀ امریکا و گروه طالبان، در پی چندین دور مذاکره،  
ند، آیا کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان یا شخص شام در جریان ی را به امضا رساند ا نامه توافق 

می کنندۀ دولت جمهوری اسال ذاکره نیز انتظارهای شام از هیئت مجزئیات مذاکرات قرار داشتید؟ 
 افغانستان چیست؟

ترین نیازهای مردم ماست. پیامدهای مثبت شکی نیست که تأمین صلح عادالنه و پایدار از مهم   پاسخ:
سازد. با تأسف، در جریان مذاکرات نخست، شهروندان کشور ما را متأثر می   گاممنفی توافقات صلح، در  و  

ریکا و طالبان، مردم و نهادهای حقوق برشی کشور، به اطالعات الزم منایندگان ایاالت متحدۀ ام
جانب رصیحًا ت، از سوی هر دو  ا رسی شهروندان به اطالع حق دست   رسی نداشتند. به این معنا کهدست 

 نقض شده است.
تواند سبب خلق اطمینان و اعتبار رسی شهروندان و ساختارهای دموکراتیک به اطالعات، می دست 
 .کند نیست، جلوگیری می   روند وجه به نفع شود و از پخش شایعات، که به هیچ   روند مردم به  تر بیش 

ه، در خالی کامل اطالعاتی قرار گرفته زمین این  با تأسف، کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان نیز در  
 ی از رهبی این کمیسیون گرفته نشده است.ا گونه مشوره بود و هیچ 

دو   تنها از دولت جمهوری اسالمی افغانستان، بل از هر نه   حقوق برش افغانستان، توقع کمیسیون مستقل  
سازند.  فراهم رای ما ها را ب گیری وگوها و تصمیم جریان گفت  برجانب این است که فرصت نظارت 

وگوکننده کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان آماده است که در صورت نیاز به هر دو جانب گفت 
 کش کند.زم را پیش های ال مشورت 

اجرای عدالت موضوعی دیگر که با حقوق برش پیوند ناگسستنی دارد، موضوع »عدالت« است.  
د و نقش و اهمیت آن را در روند مذاکرات و دستیابی به شو ، شامل چه مواردی می برای قربانیان جنگ 

 دانید؟صلحی پایدار چگونه می 
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قوق برش و حقوق و نیاز مبم برای جلوگیری از نقض ح تأمین صلح، خواست مردم افغانستان  پاسخ:
دهه جنگ افغانستان نظیر در طول چهار کم  یفرصت آمده، املللی است. فرصت پیش برشدوستانۀ بین 

 تأمین صلح در افغانستان، وجود دارد.  برای املللی نیز  بختانه، ارادۀ واضح بین است. خوش 
گوهای صلح و و روشن و درست برای گفت  سازوکار ت که استفادۀ بهرت از این فرصت، نیاز اس برای 
ها است؛ تا متامی گروه   سازوکاربودن این    شمول های مهم، همه پروری انتخاب شود. یکی از شاخصه صلح 

 شود.مطرح می گوها  و شان در گفت شان از طریق منایندگان های یابند که خواست و جوانب، اطمینان  
است. دخیل بودن   « قربانیان جنگ » مورد توجه جدی قرار بگیرد،    ایی که باید هدر این راستا، یکی از گروه 

پایدار، مهم است.   ی از نظر عملی نیز برای تأمین صلح  که مند است، بلتنها از نظر اخالقی ارزش ها، نه آن 
ها را تواند رضورت و دالیِل ختم خشونت های آنان می حضور منایندگان قربانیان و رعایت خواست 

 افزایش دهد.  نامه را ح بعد از امضای موافقت تر بخشد و ضامنت برای استمرار صلحکام بیش است
های کننده، برای ختم جنگ به توافق برسند، اّما برنامه های مذاکره وگوها، ممکن طرف در ختم گفت 

 که حضور جاست یابد. این تر می ، فضای بیش نامه و ختم جنگ پروری بعد از امضای توافق صلح 
 کند.پروری، بازتر می های بعدی صلح سازوکار ان قربانیان و توجه به عدالت، راه را برای طرح  منایندگ

برانگیز بوده است. در انگیز و حتا چالش بر های گذشته بحث در سال موضوع »عدالت انتقالی«  
ها بر رس راه نشدن عدالت انتقالی را در پدیدار شدن چالش باره چه دیدگاهی دارید؟ نقش اجرا این 

بدون اجرای   ،کنید؟ آیا حقوق برش و صلح پایدار و عادالنه ونه تحلیل می چگدموکراتیزاسیون در کشور  
 پذیر خواهد بود؟دسرتس   ، عدالت انتقالی 

سال سی  فهوم بیشرت از  عدالت انتقالی، یک مفهوم جدید در افغانستان و جهان است. عمر این م   پاسخ:
دانند که تطبیق می   سازوکاری عدالت انتقالی را مجموعه پروری،  دموکراسی و صلح   پردازان نیست. نظریه 

آن در کشورهای در حال گذار از جنگ به صلح، یا از دیکتاتوری به دموکراسی، حتمی است. نقش این 
شود. رشایط کشور انتخاب می ها، مطابق سازوکار گذار است. این  فرایند به  دادن ها، رسعت مکانیسم 

ست که مرحلۀ گذار، با محوریت توجه به خواست قربانیان، طرح و از تطبیق عدالت انتقالی این ا  هدف 
صلح پایدار به  ،تر گفتم ه پیش ک د؛ تا زمینۀ تأمین صلح در سطح جامعه فراهم شود. چنان شو تطبیق 

 نه »در جنگ«.  ،ی این است که ما »بر جنگ« پیروز شویم ا معن
ند مرتکب را ببخشد و مرتکب بعد از  کنار یجاد رشایطی که قربانی بتواتوجه به خواست قربانیان و ا 

های گیری، در جامعه زندگی کند، در حقیقت زمینه دور از انتقام گذاشنت سالح، بدون ترس از قربانی و به 
انتقالی و دخیل کردن قربانیان در پروسۀ  کنم، عدالت دارد. من فکر می جنِگ دوباره را از میان بر می 

اگر رسیدن   ، ن و قربانیان با حقیقت، متضمن تأمین صلح پایدار است. بدون آن ا رو شدن مرتکبذار و روبه گ 
 دشوار و طوالنی خواهد بود.  کم دست به صلح پایدار ناممکن نباشد،  
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با تطبیق عدالت انتقالی،  میالدی، فرصت خوبی پیش آمده بود که بتوان  200۱ از در افغانستان پس
؛ اّما این مفهوم، از ابتدای تشکیل کرد و گذار به صلح عادالنه و پایدار را فراهم  شکست را چرخۀ منازعه 

 شد.  فراهم مهری قرار گرفت و زمینه برای سوءاستفادۀ سیاسی از آن  نظام جدید، مورد بی 
میالدی مورد نظر بود،  2008تا  2006اگر برنامۀ عمل عدالت انتقالی، که برای سه سال  ،من به باور 

ریخ جنگ کشور، زمینه برای تأمین حاکمیت قانون، تحکیم ا بر مستند ساخنت ت افزون شد، تطبیق می 
 شد.به نظام، مساعد می های دموکراسی و ازدیاد باور مردم  پایه 

سخت  ی شوند و از این دو باید یکی را انتخاب کرد، روایت ا هم تلفیق منی این روایت که عدالت و صلح ب
 جداناشدنیِ  ی بخش که تنها در تقابل با تأمین صلح قرار ندارد، بلعدالت انتقالی، نه نادرست است. طرح  

 پروری نیز است.صلح 

تا  ۱۳57، افرادی را که از سال « قانون عفو ملی» با تصویب  ۱۳85پارملان افغانستان در سال  
ًا از حقوق عفو عمومی قاعدت. مرتکب جرم شده بودند، از پیگرد عدلی و قضایی معاف کرد  ۱۳80

 ،املللیبین حقوق برشی  د  قربانیان است، به نظر شام این قانون و عفو، با توجه به قوانین داخلی و اسنا 
 چه اعتباری دارد؟

کثیری از   شامرهل و دو ساله شد. در این مدت،  با تأسف در ماه ثور امسال، جنگ افغانستان چ  پاسخ:
 شدند.  « م علیه برشیت ای جر » و  « جرایم جنگی» مردم افغانستان قربانی 

 «املللیجرایم بین » را، به عنوان  « ُکشینسل » امللل، جرایم جنگی، جرایم علیه برشیت و در حقوق بین 
زند و از می  آسیب املللی  امنیت و صلح بین به  آن این است که این جرایم،   دلیل شناسند.  به رسمیت می 

 شود. ی تعریف می عمل، این جرایم مخرِب وجدان برش   ۀ نظر ماهیت مجرمان 
دهد. به صورت مشخص، حقوق برشدوستانۀ منی ن این جرایم را ا عفو مرتکباجازه امللل، حقوق بین 

امللل را از ارتکاِب های عضو اسناد این دو دسته از حقوق بین ولت املللی، د املللی و حقوق برش بین بین 
صالحیت و  ،ها این دولت  رایجهانی، ب جرایِم یادشده، کاماًل منع کرده و با تعریف صالحیت قضایی 

ن این جرایم را در هر زمان و هر مکان، تحت پیگرد عدلی و قضایی ا تا مرتکب تکلیف تعریف کرده است 
 قرار دهند.

املللی در قلمرو حقوقی آن ارتکاب یافته است، اراده یا توان عبارت دیگر، اگر کشوری که جرایم بین به 
ها، در صورتی که مرتکب در قلمرو آنان وارد شوند، صالحیت شد، سایر دولت رسیدگی به آن را نداشته با 

 دارند او را دستگیر و محاکمه کنند.
که سپری شدن زمان   ا املللی را برداشته است. بدین معنایم بین امللل، قاعدۀ مرور زمان بر جر حقوق بین 

یدگی به جرایم به این معناست شد. رس جرم با به تواند دلیلی بر عدم رسیدگی  منی   ،از موقع ارتکاب جرم 
بر   شده وارد   های آسیب نیز باید   ، املللی پاسخگو ساخته شوند ملی یا بین   های دادگاه ن باید نزد ا که مرکتب
 د.شو ، جبان  قربانیان
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میالدی به تصویب رسید و بر  ۱۹۹8ـ در سال املللی جزایی بین  دادگاهسند تأسیس نامۀ ُرم ـ اساس 
به فعالیت کرد. اکنون،  آغاز میالدی تأسیس شد و   2002املللی جزایی، در سال  بین   اهدادگ مبنای آن،  

املللی است. اساسنامۀ ُرم، به ن بی  دادگاه شمول افغانستان، عضو این کشور جهان، به صد  تر از بیش 
به فرهنگ معافیت نسبت به جرایم  دادن هدف پایان  ا امللل، بعنوان یک سند معتب در حقوق بین 

املللی جزایی بین   دادگاه املللی به  گذاشته شده است. این سند بین  املللی تصویب و به عرصۀ اجرا بین 
املللی، رسیدگی به جرایم بین  برای  کشور عضو در  اراده یا توان  نبود صالحیت داده است که در صورت 

 اقدام کند. حتا بدون رضایت آن کشور 
ی، کشورها را از ارتکاب این جرایم منع و برای رسیدگی امللل  بین که حقوق برش   گفت به گونۀ کوتاه باید  

رگانۀ ژینو و های چها املللی، چون کنوانسیون به آن جرایم تشویق کرده است. حقوق برشدوستانۀ بین 
 نامۀ ُرم، کشورها را مکلف کرده است تا با رسیدگی به این جرایم، با فرهنگ معافیت مبارزه کنند.اساس 

املللی را بخشیده است، در تقابل ن جرایم بین ا مصالحه ملی افغانستان، که مرتکبعمومی و  قانون عفو 
ن ا تنها عفو مرتکبامللل، نه که قباًل یاد کردم، حقوق بین  کهچنان امللل قرار دارد و آشکار با حقوق بین 

نیز کرده است.  ن جرایم افغانستان را مکلف به رسیدگی به آ  که شامرد، بلاملللی را مردود می جرایم بین 
 تانه در ُکد جزای افغانستان نیز ترصیح شده است.بخاین قاعده، خوش 

اساس رشیعت اسالم، دولت  « تقسیم کرده است. بر عبد ال الله« و »حق رشیعت اسالم نیز، حق را به »حق 
. این اردند  ، حق بدون رضایت صاحِب  ، را عبد یا حق الناس الاجازۀ بخشیدِن حق  هیچگاه افغانستان 

 مصالحۀ ملی« نیز مورد توجه قرار گرفته است. موضوع در خود قانون »عفو عمومی و 
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 های صلح عادالنهحقوق برش و گسرتش بسرت 
   داکرت محمدحسین خلوصی  

 چکیده
د. کنسی ر تأمین صلح عادالنه در افغانستان بر  برای های حقوق برش را ظرفیت  کوشد این جستار می 

ست. در پاسخ ا  یهای چه ظرفیت   دارایتأمین صلح عادالنه    برایست که حقوق برش  پرسش اصلی این ا 
طلبی همراه است. د که حقوق برش در ذات خویش با صلح شو به این پرسش، این فرضیه بررسی می 

جایگاه  شمول، برخورداری از های انسانی و جهان صیانت از حقوق عام و فراگیر، تعلیم و تربیت ارزش 
د. این کن بسرتهای تحقق صلح عادالنه را فراهم  تواند ست که می ا ی های مهمنونی ظرفیت حقوقی و قا

 سازی هویتی و سیاسی شدن حقوق برش بهایدئولوژی، غیریت   ِها در افغانستان با سه چالش ظرفیت 
که است رفته شده نیز در نظر گی راهکارهای ، ها عنوان یک پروژه مواجه است. برای عبور از چالش 

های دینی، تأکید بر هویت جهانی حقوق برش و رعایت منطق دن حقوق برش با آموزه کر ند از: فربه  ا ارت عب 
صورت عادالنه و منصفانه نظر های سیاسی افراد به صیانت از حقوق برش که به خود انسان فارغ از گرایش 

جود همراه های مو عیت توصیف واق   و   ل عقلی ده است؛ تحلی کر دارد. این پژوهش از روش ترکیبی استفاده 
 د.کنمی   بندیهای این روش ترکیبی را صورت با رویکرد انتقادی، مؤلفه 

 حقوق برش، حقوق برش اسالمی، ایامنوئل کانت، صلح، دموکراسی، عدالت، هویت  واژگان کلیدی:

  

 
  اه افغانستان  امللل در دانشگاه ابن سینا و دانشگ علوم سیاسی و روابط بین ی فلسفه سیاسی، استاد داکرت (M.kholoosi@gmail.com) 
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 مقدمه
حقوق برش از  . در تاریخ اندیشه، حقوق برش به درازای تاریخ اندیشه انسانی قدمت تاریخی دارد بررسی 
رو به تکامل بوده است. دو نقطه عطف مهم در تاریخ تکامل حقوق برش وجود دارد؛ اندیشه رواقیان   مسائل 

تاریخی با تکامل جدی   روند عنوان یک در زمان باستان و پارادایم روشنگری در عرص مدرن. برهه دوم به 
ده است. اگرچه ش   گفتامن مسلط ارائه  عنوان یک ین عرص به همراه بوده و حقوق برش موجود در درون هم

د، کنصورت مطلوب عمل  صورت فراگیر هنوز هم نتوانسته است به به   هاحقوق برش در تأمین حقوق انسان 
 منشور نص و روح  که دکر  مشاهده توان می  وضوحتوان نادیده گرفت. به های آن را هم منی اما موفقیت 

 املللیبین  میثاق  سیاسی،  و  مدنی  حقوق  املللی بین  میثاق  برش،  حقوق  جهانی  اعالمیه  متحد،  ملل 
 همگی  آفریقایی و  آمریکایی  اروپایی،   برش  حقوق   هایکنوانسیون  فرهنگی،   و   اجتامعی اقتصادی،  حقوق 

 کنند.می   حکایت  برش   وحقوق  عدالت   صلح،  دموکراسی،  ارتباط  از 
توان گفت و می  هم دارند  نزدیک به  ی برش، دموکراسی وصلح روابطواژه حقوق بر این اساس سه کلید 

های مهم در گفتامن لیبالیسم مؤلفه  اند و هرسهآمده  وجود هرسه در بسرت تاریخی عقالنیت مدرن به
گردد. این پیوند است که با موج است. قرابت لیبالیسم و حقوق برش به قرابت لیبالیسم و مدرنیسم برمی 

د. گسرتش دموکراسی با گسرتش کن ئه می ارا  غربیی، حقوق برش را به کشورهای غیر سوم دموکراس
های مندرج در آن های دموکراتیک هستند که از حقوق برش و ارزش حقوق برش قرین است و نظام 

 ند.کناستقبال می 
در تاریخ  های توأم با الیگارشی دموکراسی در افغانستان بسی با تأخیر به وجود آمد. تجربه دموکراسی 

معه جهانی پس از کنفرانس بن به ده است. نظام دموکراتیک با حامیت جامعارص افغانستان موفق نبو 
وجود آمد و یکی از تعهدات این نظام حفاظت از حقوق برش و ترویج و توسعه آن است. این در حالی است 

وریستی با نیروهای ائتالف های تر نیرومند دارد. منازعه جریان  ی تروریسم جهانی در افغانستان حضور 
ثبات، توسعه و دستیابی به حقوق برش و شهروندی را با چالش   یها ی و دولت افغانستان، ظرفیت املللبین 

د که حقوق برش در تأمین صلح شو ده است. مبتنی بر چنین وضعیتی، این پرسش مطرح می کر مواجه 
های ید که ظرفیت آ پرسش به میان می  این ، تواند نقشی داشته باشد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ می 

های حقوق برش در تأمین صلح ن صلح عادالنه چیست. این جستار با بررسی ظرفیت حقوق برش در تأمی 
سازی از حقوق برش نیست؛ ها پاسخ بگوید. تحقیق حارض در پی آرمان خواهد به این پرسش می   عادالنه

برش را حقوق  است که  د. این جستار رصفًا در پی آن که به انحصار صلح و حقوق برش نیز نظر ندار چنان 
 د.کن بررسی تأمین صلح عادالنه در کنار دیگر عوامل    عنوان یکی از راهکارهایبه 

 رابطه حقوق برش، صلح و عدالت
ناسیونالیسم فرهنگی و حقوقی جای   ،حقوق برش با یک تکامل تاریخی مواجه بوده است. در آغاز مدرنیته 

جذبه فرهنگی نیز دارای    ، یاسی و حقوقی بر بعد س ملت افزون ـ یت را گرفت و نظام دولت های مسیحآموزه 
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پنداشت که مدیریت جامعه می  های کانت معرتض بود و چنینفیلسوف آملانی بر آموزه  ،د. هگل ش 
های ملی انسانی در قالب دولت ملی سقف اندیشه برشی است. او بر گسرتش آزادی در درون دولت 

ناپذیر تلقی گریز ملی را مسیر پیرشفت تاریخ و  های د و گسرتش آزادی در درون دولت کر می  تأکید 
بار اعالمیه حقوق برش و شهروند فرانسه که پس از انقالب فرانسه تدوین شد، حقوق کرد. نخستین می 

ین مانع تر دولت ملی مهم  ها برش و شهروند را برای ملت فرانسه در نظر گرفته بود. مبتنی بر این آموزه 
 ین برش که بر تجارب تاریخی تأکید ی آ ت خود ی د. عقالنش می  قلمداد  روی جهان شدن حقوق برش فرا 

گرایی موضع انتقادی گرفت و با پیرشفت فرهنگی حقوق و سیاست روز بر ابعاد فرهنگی ملی روزبه   دکر می 
د و وقوع دو جنگ شپیدا کرد. سقف اندیشه انسانی از هوشیاری جهانی برخوردار  بهرت  ینیز وضعیت 
خودآگاهی را افزایش داد. تصویب اعالمیه جهانی حقوق برش  این  ، دو فاجعه برشیعنوان جهانی به 

نامی چون کانت این فرهنگ جهانی ه  آن متفکران ب   مبتنی بر همین خودآگاهی انسانی بود که پیش از
های بارز مدرنیته را برداشت لیبال از سیاست یکی از ویژگی   ،گسرتش داده بودند. هابرماس و برشی را 

گیری مجدد جهان بر اساس اصول و مبانی ، مدرنیسم عبارت است از شکل او از منظر   داند. امعه می و ج
الیسم دارد های لیب منت اعالمیه جهانی حقوق برش نیز ریشه در آموزه  ( 255؛ ۱۳7۹)هلد،  . لیبالیسم 

 .گرفته است رقرا  توجه و اهمیت آزادی انسان در ماده اول و بسیاری از مواد دیگر این اعالمیه، مورد
مضامین موجود در اعالمیه جهانی حقوق برش را، با اختالفی  ( ۱؛ ج ۱۳8۱ارجمند، )بنگرید: امیر 

دادگاه ایالت  ۱64۱صوب ( و سپس در قانون م۱688توان در اعالمیه حقوق انگلستان ) می  وبیش کم 
( ۱776ژوئیه    4استقالل آمریکا ) آن در قانون اساسی ویرجینیا که به دنبال اعالمیه    از  ماساچوست و پس 

بار در انقالب که برای نخستین  حقوق برش به مفهوم مدرن آن هنگامی . مشاهده کرد  ،به تصویب رسید 
ین قابلیت را داشت كه از آن قلمرو فراتر رود. یك موضوع ملی و فرانسوی بود، اما ا  ،فرانسه مطرح شد 

تدریج به عنوان یك هنجار به همه اروپا و به آن به  و سپس گسرتش  ۱7۱۹اعالمیه حقوق برش امریكا در 
اعالمیه جهانی حقوق »عنوان   باعدها در یک اعالمیه جهانی ای خلق كرد که ب سایر جوامع، فرهنگ تازه 

 ( ۱۱5- ۱۱0؛  ۱۳72ن،  )ارفعی و دیگرا  . د شمدون   « برش 
یعنی   ، فیلسوف بزرگ اخالقحقوق برش و ارتباط آن با صلح مربوط به   فلسفیِ   هایبررسی  ترینبرجسته 

د و به تعبیر امروزی یک کر کانت است. کانت میان آزادی، دموکراسی، صلح و حقوق برش رابطه ایجاد 
ند. آزادی، ا این چهار مقوله باهم و مکمل همدیگر د. او معتقد بود که کر برقرار  ها نظم گفتامنی میان آن 

به تبعیت از خواست شهروندان به صلح و حقوق های دموکراتیک کننده دموکراسی است و نظام تأمین 
حقوق آزادی و  ها  دموکراتیک است و در این دولت های غیر است. جنگ خصیصه دولت برش احرتام قائل 

شده نخست رسریز  ، چون دموکراسی ؛ جنگند منی  باهم  ها کراسی دم  گیرد. برش مورد اهتامم قرار منی 
که در  رو  این  منازعه منفور است. دوم از ، ها ز فرهنگ گونه ا ست و در این فرهنگی سیاسی خردگرا 

طلبی در ها معطوف به اراده شهروند است. خشونت ها و اسرتاتژی گذاری های دموکراتیک سیاست نظام 
الزامًا  گذاریعنوان بنیان سیاست د و این خواسته شهروندان به شو واجه منی میان عامه مردم با اقبال م



 1399 اره اول، بهارسال اول، شم

 حقوق بشر یپژوهش-یعلم فصلنامه | 16

دموکراتیک وارد های غیر ن است با دولت ها ممک گیرد. دموکراسی قرار می  مورد توجه نخبگان سیاسی 
های دموکراتیک، از جنگ فاصله چنین با ارتباط با دیگر دولت اما در درون خود و هم  ، جنگ شود

 داخلی لحاظ از  که هایی نویسد: »جمهوری رابطه آن با عدالت چنین می  صلح و  درباره  نت گیرد. کامی 
 را ها آن   و  کنند ی م  برقرار   اند، رابطه شده   نهاده  بنیاد   عدل   رضایت   براساس   و  گردد می   ایت عر   عدالت   آن   در 

 تبع به  و رضایت مردم رشط  از غیر  به  کانت،  نظر  به پس  (Ray, 1995:3)دانند.« ی م رابطه  این مستحق 
 صلح  قق لوازم تح از  هردوطرف برای  عدالت  رعایت  رشط دموکراسی،  برقراری  و  رسنوشت  تعیین  حق  آن 

 رود.می   شامره  ب   ک دموكراتی
تکامل حقوق برش نسبت به صلح سه مرحله را پشت رس گذاشته است.   ،به لحاظ تاریخ تدوین حقوق برش 

. در موج دوم به حقوق فتپذیر های مدنی و حقوق مدنی را  خود آزادی   یتحقوق برش در نخستین موجود 
حقوق جدیدی چون توسعه و به  ،ق برش د. سومین موج تکامل حقو کر سیاسی و اجتامعی تأکید 

مانند حق برخورداری از توسعه ترتیب امروزه حق صلح  این ده است. بهکر توجه برخورداری از صلح 
 است.فته شده  پذیر سانی  عنوان یکی از حقوق ان به 

میت آن رغم اذعان به اه به عدالت    نسبت حقوق برش با عدالت نیز از تکامل تاریخی برخوردار بوده است.
اندیشه سیاسی و حقوقی، میان فیلسوفان سیاسی عرص مدرن در حاشیه بوده است. ماکیاول در تاریخ  
و مسیری را به روی اندیشه سیاسی گشود   ی کرد گرایی را وارد اندیشه سیاس گرایی و واقع بار عمل نخستین 

رای هابز داشت بسیار ضعیفی بد. عدالت نقش کر های اخالقی را از هم متامیز می که راه اخالق و آموزه 
د. در میان دیگر شو عدالتی متهم منی عنوان یک قدرت مطلقه به بی و او معتقد بود که هیوالی لویاتان به 

نی جان الک و روسو دو مسیر متامیز برای اندیشه سیاسی به وجود آمد که اصحاب قرارداد اجتامعی یع
اس آزادی و برابری دو مسأله مهم در عرص مدرن بوده هر دو مسیر کل مدرنیته را جهت داد. بر این اس

دو متایزات گفتامنی خویش را  آن  یکی از بر  که دو ایدئولوژی لیبالیم و سوسیالیسم با تأکید است 
های مدنی را مهم تلقی سو برابری و فضیلت د و رو کر می  اند. جان الک بر آزادی تأکید ده کر مشخص 

فی اواخر قرن بیستم مربوط به اندیشه سیاسی جان راولز است. راولز با کرد. یکی از شاهکارهای فلس می 
ند افالطون مثابه انصاف، هم بحث از عدالت اجتامعی را از حاشیه به منت آورد و هامنوری عدالت به تئ 

آزادی و برای را کاهش  اند شکاف عمیق می کر د و هم تالش کر بنیان حیات مدنی را بر عدالت استوار 
عنوان فلسفه سیاسی ن مبتنی است، به آ سیاسی راولز بر    ی مدنی مبتنی بر انصاف که اندیشهدهد. زندگ

د که ش از نظریه انصاف سبب  گرا مورد توجه واقع شده است. تکامل این نظریه و استقبال وسیع  عدالت 
انه را برای راولز در مطالعات اخیر خود این رویکرد را به حقوق برش نیز ترسی دهد. او زندگی مدنی منصف

اعالمیه جهانی دانست. راولز حقوق برش موجود را که در  تعیین و شکوفایی حقوق برش در جهان مهم می 
 کوشید دانست و در نظریه انصاف می برش می  تری از حقوق ل ز حقوق برش منعکس شده است، سطح نا

گرای لیبال فیلسوف اخالق عنوان  لز به و د. جان را کن های موجود در اعالمیه حقوق برش را برطرف  کاستی 
ها گیرد که متناسب با اصل انصاف که بر توافق عمومی دولت در بحث از حقوق برش چنین نتیجه می 
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های های لیبال، متدن قول رو آورد و بتواند هامنند فرهنگ گرایی مع شده، حقوق برش به کرثت حاصل 
 (Rawls, 1999; 79-80) .  لیبالی را با خود داشته باشد غیر 

عنوان حقوق برشی رصفًا توجه است. که صلح به خور  در پیوند عدالت با صلح و حقوق برش از این زاویه نیز  
بندی معروف برلین در مورد آزادی، به دو صورت صلح مثبت تقسیم   به تأسی    ا درگیری نیست. صلح ب   نبود 

ه ست؛ اما صلح مثبت ب درگیری و منازعه ا  د. صلح منفی هامن نبودِ شو می  بندی و صلح منفی صورت 
 ۱۹75شان است. گالتونگ در  شهروندان از حقوق   کننده برخورداری افراد و رشایطی نظر دارد که تأمین 

بار صلح را فراتر از عدم درگیری معنا زش و تربیت مورد توجه قرار داد و نخستین صلح را با محوریت آمو 
به  ؛ ثبت فراتر از عدم درگیری است صلح ماما  ، درگیری است  نبود صلح منفی هامن  او د. به نظر کر 

ی و )مظاهر  . ند شو از حقوق خود برخوردار    آن نظر دارد که بتواند افراد در پرتو   ی حقوقـ متهیداتی سیاسی 
در بسرتسازی صلح مثبت، نقش عدالت بسیار مهم است؛ یعنی وجود  ترتیب   این  به  ( ۳۳:  ۱۳8۹بهنام،  

طریق   ورد که افراد ازآ طور منصفانه است که رشایطی را به وجود می به   حقوق برابر و فراگیر و کاربست آن 
 ند.شو این رشایط عادالنه از حقوق شهروندی و حقوق انسانی خویش برخوردار می 

جا منتهی شده است که شود که تکامل اندیشه برشی و خرد انسانی به این این اساس مشخص می  بر 
ترین مهم  عنوانهای بنیادین به اگرفته و دموکراسی صلح و آزادی حقوق برش دایره وسیعی از حقوق را فر 

رود که یش می وسوی پ دهد. مسیر تکامل حقوق برش به سمت بخش این مجموعه حقوقی را تشکیل می 
کننده این اساس حقوق شهروندی و محافظت  ده و حقوق برش پایه و کر با حقوق شهروندی پیوند ایجاد 

آمیز منازعات اهمیت مساملت   وفصل رای بسرتسازی معطوف به صلح و حل حقوق باشد. چنین تکاملی ب 
 تواند داشته باشد.می  العاده فوق 

 های حقوق برش نسبت به صلح ظرفیت 
های خوبی برای مصالحه دارد. حقوق شمولی از حقوق، ظرفیت عنوان یک مبنای جهان حقوق برش به 

ای از حقوق هاست. حقوق برش مجموعه ل از وجود دولت ها ثابت است و وجود آن قب برش ذاتًا برای انسان 
 تواند و برابر آن می طور فراگیر و برابر برای همگان ثابت است و همین دو قید فراگیر  بنیادین است که به 

 بسرتهای  تواند طور مشخص حقوق برش از سه طریق می ورد. به آ وجود    های خوبی را برای مصالحه به زمینه 
 د:کنرا فراهم  آمیز مدنی مساملت طلبی و زندگی صلح 

 الف( وجود حقوق عام و فراگیر 
نیادین آن در نظر ارچوب حقوقی و سیاسی را به شکل به گرا، چوجود نظام حقوقی عام و مساوات 

ای فراگیر و عمومیت دارد که در گونه به  شود ها در نظر گرفته می گیرد. این حقوق که ذاتی انسان می 
م اعضای یک شود. این حقیقت که متا بسیاری از منازعات از میان برداشته می صورت اعامل آن بسرتی 

طور برابر ثابت است و دولت موظف است ه ند، این حقوق برای همگان ب ا جامعه از حقوق بنیادین برخوردار 
ی ها در سطح ملدارد. منازعه د، بسیاری از مبانی کالن منازعات را از میان برمی کناز این حقوق صیانت  
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های که تبعیض   به این دلیل یا  شان حاکم نیستند  کنند بر رسنوشت است که مردم احساس می   رو  از آن یا  
شود: »علت وقوع انداز اصالحی برای آن مشاهده منی دارد که چشم کالن و سیستامتیک در دولت وجود  

که قدرت تغییر   کنند بلکه فقدان امید است. مردم احساس می   ،نداشنت غذا نیست ،  های داخلی جنگ 
ین رسنوشت آینده خود را ندارند. در نتیجه برای ایجاد تحول به نیروی نظام سیاسی کشور خود و تعی 

 ( ۱48:  ۱۳87)کاالهان،  « .شوند سالح متوسل می 
شناسد و به غیرعقالنی را به رسمیت منی   ها و متایزهای ترتیب صیانت از حقوق شهروندان، تفاوت   این   به 

از وضع طبیعی است. در وضع  دهد که زندگی در وضع مدنی کاماًل متفاوت مینان را می شهروند این اط
های شکوفا شدن استعدادها و نه ده و زمیکر مدنی دولت موظف است از حقوق افراد محافظت 

و  امیدواری شهروندان به زندگی مدنی را تقویت  ، د. این حیات معقول کنهای افراد را فراهم صالحیت 
د. اگر زندگی مدنی غیر از زندگی بدوی و وضع طبیعی است کنمی  فراهم ات مدنی را  گی حیفرهن   بسرت 

د. در وضع کندو نیز فرق می  حقوقی آن های سم به این خودآگاهی رسیده باشد که مکانی  د شهروند بای 
اما در وضع  ،د کنطلبی از خود و منافع خود محافظت می طبیعی است که شهروند با تکیه بر خشونت 

جای مترکز بر محافظت از حقوق، به  وظیفه نظام سیاسی است. او به  صیانت از حقوق شهروند  ، دنیم 
در  بهرت  ی تا بتواند بر اساس آن جایگاه پردازدمی فنی و تخصصی خویش  های صالحیت  ند کر شکوفا 

 د.کنجامعه کسب  
 املللی های ملی و بین ب( وجود سازمان 

ش حقوق آموز   منظور ترویج،لی که به املل های ملی و بین رص، سازمان با گسرتش حقوق برش در جهان معا 
برش و برخورد با ناقضان حقوق برش، نیز گسرتش یافته است. از جنگ جهانی دوم به بعد نقش حقوق 

روز گسرتش یافته است. با فروپاشی بلوک رشق و تسلط بلوک غرب، های جهانی روزبه برش در سیاست 
سوی فوکویاما به گسرتش یافته است که نظریه پایان تاریخ از در مقیاس وسیعی بینی لیبالیسم جهان 

عنوان یک داللت مهم در گفتامن لیبالیسم، با اقبال جهانی مواجه این مسأله نظر دارد. حقوق برش به 
 یها و نهادهای مربوط به حقوق برش را در سطح جهان با افزایشبوده است. این اعتبار جهانی سازمان 

های جهانی ائل سیاسی مهم در سیاست مس،  ده است. هرچند در گسرتش این نهادها کر مواجه    سابقه ی ب 
 تأثیر نبوده است.نیز بی 

های جهانی با حقوق برش هم مزایایی دارد و هم معایبی. حضور دست نامرئی سیاست در پیوند سیاست 
های و بخشی از این توامنندی   پشت حقوق برش موجب توامنند شدن حقوق برش در عرصه جهانی شده

است که برای توسعه و ترویج حقوق در سطح جهانی فعالیت  ی های و ارگان ها سازمان   معطوف به نهادها،
د این هویت جهانی حقوق برش را گسرتش کند. سازمان ملل متحد در چنین اقدامی تالش می کنمی 

این نهادها،  ایجاد کرده است. مختلفی را نهادهای  ،راستای انجام مأموریت خود  سازمان ملل در  . دهد 
کمیسیون مبارزه با تبعیض نژادی را  ها از مجمع عمومی سازمان ملل گرفته تا مان ساز  طیفی وسیعی از 

حقوق برش،  آمریکا در مورد  متحده  ایاالت  تحرکات  رشد  سازمان ملل متحد، همراه با  در  . گیرد برمی  در 
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کمیسیون شده است.    فعال بازسازی  یرویکرد نهادهای سابق با    یا  است  نهادهای جدیدی به راه افتاده 
این کمیسیون   کند ومستقیم دبیر کل فعالیت می   نظر نهادهای سازمان ملل است که زیر   حقوق برش از

عنوان یک خود مجمع عمومی به  رساند. حقوق برش به انجام می  مورد  ای را درهای گسرتده نیز فعالیت 
 آخر در دهد و می  قرار  خود دستورکار در تحد، ساالنه موضوع حقوق برش رارکن سازمان ملل م

های جهانی، پس از در همسویی با سیاست  ( 200؛ ۱۳84)مهرپور،  .د کنمی  را صادر یهای قطعنامه 
و  ترین سازمان مربوط به حقوق برش ایجاد شد عنوان عالی حقوق برش به مستقل کنفرانس بن، کمسیون  

 ان به رسمیت شناخته شده است.ون اساسی افغانست نقش آن در قان
آموزش حقوق برش و گسرتش فرهنگ صلح و   ،است  مهمحقوق برش   در موردآنچه در کارکرد این نهادها 
درستی پیش برود، بسرتهای فرهنگی و مدت است و اگر به پروژه طوالنی  ،حیات مدنی است. آموزش 

 دارد.می را از میان بر اجتامعی بسیاری از منازعات داخلی کشورها  
 نقض حقوق برش  با ونی ج( برخورد حقوقی و قان 

از قدرت سیاسی نیز  ، و سازمانی   آموزشیهای افزون بر توامنندی  ، های مربوط به آن حقوق برش و سازمان 
د. این مهم اگر نتواند موجب کننمی تعقیب  املللی  مجامع بین را  برخوردار است. امروز نقض حقوق برش 

د و فجایع منازعات کنها در جنگ جلوگیری تواند از میزان توحش انسان می  کم دست   ، دشو ن صلح  تأمی 
یافته، های سازمان چون تبعیض  ی هایمسلحانه را کاهش دهد. حقوق برشدوستانه، برخورد با پدیده 

ها جنگ توجهی در تاریخ اندیشه انسانی است. تاریخ برش پر از    درخور دستاوردهای    کشی و شکنجه، نسل 
های دهد. با پیرشفت تکنالوژی ها را منایش می است که در مقیاس عظیم توحش انسان  ی ی ها و خشونت 

های مهم در کنرتل این د. از مکانیسم کن ها را تهدید می نظامی این خطر پیش از گذشته، زندگی انسان 
افزاری  م افزاری و نر ت سخت ترتیب قدر   این   برخورد جدی با ناقضان حقوق برش است. به   ، تهدیدات انسانی

های جنگی بسیار مهم سازی صلح و هم در کاهش سطح خشونت نهادهای حقوق برشی هم در بسرت 
 است.

 نسل  سه  به  برش  حقوق  و  گرفته  صورت  برش   حقوق   انواعمورد    در  جدید   بندیتقسیم   یک   اخیر   هایدهه   در 
 مدنی  ماهیت   که  حقوقی  یعنی  سیاسی،  و  مدنی  برش، به حقوق  حقوق  اول  است: نسل   شده  بندی تقسیم 

 یعنی  فرهنگی،   و  اجتامعی اقتصادی، برش به حقوق   حقوق  دوم نسل   دهد.دارند، اهمیت می   سیاسی  و 
 به حقوق برش   حقوق  سوم  دارند، متمرکز است. نسل   فرهنگی  و  اجتامعی  اقتصادی،  ماهیت که  حقوقی

ها همواره دولت  شوند.می  تعریف  مردمان  زا  گروهی  یا  جامعه برای که حقوقی  یعنی برش، جمعیدسته 
های و یکی از بسرتهای مهم منازعه همین رسکوب  اند کرده رسکوب   را های دینی، مذهبی و قومی اقلیت 

ها را به خواهی دولت ها بوده است. نسل سوم حقوق برش قدرت انحصاری و متامیت توتالیرتی دولت 
دارد. وجود   در پیاملللی را  در سطح بین   های حقوقیچالش گرفته و در صورت نقض این حقوق برخورد 

های دور از بازی صورت منصفانه و به این دسته از حقوق در مدیریت منازعات بسیار مهم است و اگر به 
 د.شو گر می های معرتض و منازعه سیاسی به کار گرفته شود، موجب صیانت از حقوق جمعی اقلیت 
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 فغانستانصلح در ا   عنوان مبنایهای حقوق برش به چالش 
د. بسرتهای مناسب فرهنگی آن شافغانستان وارد    به تأخیر در ورود دموکراسی، حقوق نیز با تأخیر ُچنان  

کردند. تجارب تاریخی از دو دهه ن را در ک منی آ اندک بود و بسیاری از شهروندان افغانستان اهمیت 
صلح و  مورد د. در کنمی   را مشخصهای پیرشفت حقوق برش چالش  ، فعالیت حقوق برش در افغانستان

مصالحه ملی وجود دارد که عبارت است عنوان مبنای  روی حقوق برش به حقوق برش، سه چالش مهم فرا 
 سازی هویتی و سیاسی شدن حقوق برش.سازی ایدئولوژیک، غیریت غیریت   : از

 سازی ایدئولوژیک الف( غیریت 
های با سنت  موجود در افغانستان شدیداً مِ ند و اسال ا به اتفاق شهروندان افغانستان مسلامن  قریب 

اجتامعی درآمیخته است. تجددگرایی دینی در افغانستان چندان مورد توجه واقع نشده است. از منظر 
های رادیکال و نخست، جریان  :حقوق برش با دوچالش عمده در افغانستان مواجه است  ،ایدئولوژیک 

دانند و معتقدند که حقوق برش از مبنای الزام حقوقی می  هاانسان بنیادگرا حقوق برش را زاییده فکر 
های بلکه این مهم، از صالحیت   ، ها نیست برخوردار نیست؛ چون ایجاد حق و تکلیف در صالحیت انسان 

د که حق دخالت کنچون در اموری دخالت می  ؛ ها کل این نظام مردود است خداوند است. از منظر آن 
های اندیشه مدرن است و حقوق مانیسم، سکوالریسم و ماتریالیسم که شالوده او   مبنای ندارد. سه    در آن را 

سیستمی های درون د. دوم، تعارض نبرش با همین مبانی تدوین شده است، با فقه اسالمی تعارض دار 
حقوق اسالمی و احکام فقهی تعارض دارد. مبتنی   های گزاره  است که معطوف بر آن حقوق برش موجود با 

در جامعه اسالمی   چیزی   چنین   و   انجامد می   فقه   قلمرو   دن کر   تنگ   به   برش   حقوق   شدن   رویکرد، غلبه این    بر 
این اساس   ترین دین الهی است. برعنوان دین خاتم، کامل باشد؛ چون دین اسالم به   پذیرفته  تواند منی 

و اعتبار ده کر عنوان یک گفتامن حقوقی جلوگیری از بسط حقوق برش به  سازی ایدئولوژیک، غیریت 
 گفتامنی آن را مخدوش کرده است. 

 سازی هویتی ب( غیریت 
حقوق برش را توسعه  ، گرایاناسالم   شامر بیشرتحقوق برش با این چالش مواجه است که    ، از منظر هویتی

دانند. مبتنی بر این دیدگاه حقوق برش، مولود مدرنیسم غربی است که در امپریالیسم فرهنگی غرب می 
های غربی در جهان اسالم و استحاله هویت اسالمی است. این چالش تا آنجا پیش ش ی ارز پی هژمون

یکی از ابزارهای  رود که گفتامن حقوق برش در بیرون از جهان غرب فاقد اصالت است و در حد می 
 بردو قدرت  ، د. بعد از جنگ جهانی دوم یابهای غربی تقلیل می متحده و دولت سیاست خارجی ایاالت 

د و رشق کمونیست که حامی شو می   یاد دار که با عنوان سنتی امپریالیسم  غرب رسمایه   : کم بودحا ان  جه
خواهی را . پس از فروپاشی اتحاد جامهیر شوروی، این جایگاه هویت بود خواهی جهان سوم هویت 

در  یشرتی لیبالیسم فرصت ب  ،تر و به تعبیر دقیق  ، دند. در همین زمان، مدرنیسم شدار مسلامنان عهده 
. سازمان یافت   فزاینده   ی املللی در راستای توسعه حقوق برش گسرتشعرصه جهانی یافت و نهادهای بین 

تا   ۱۹۹4د و از  کر های خود را هامهنگ ملل همراه با تحوالت به وجودآمده در مورد حقوق برش، سیاست 
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»دهه  مه، چنین آمده است: نابر توضیح این    سازمان ملل برای آموزش حقوق برش نامید. در   را دهه   2004
فرهنگ  کوشد آگاهی جهانی را افزایش و ( می 2004- ۱۹۹5سازمان ملل برای آموزش حقوق برش ) 

کشور اصول حقوق برش   40جهانی حقوق برش را پرورش دهد. این دهه تاکنون باعث شده است حدود  
د. کشورهای گوناگون، ننک های درسی مدارس خود ترویج برنامه  در  ها جمله با گنجاندن آن  را، از 
اند.« )سازمان ملل متحد، های اقدام ملی تصویب کرده نهادهای ملی را دراین تالش رشکت داده برنامه 

 ( 262؛  ۱۳84
 سیاسی  مثابه پروژه ج( حقوق برش به 

های غربی همراه بوده دولت   بسط حقوق برش در جهان، با سیاست خارجی  ، د ش عنوان    ترکه پیش چنان 
متحده، نقطه  کوشند میان گسرتش حقوق برش و تأمین منافع ملی ایاالت ها همواره می ل ا یب است. ل

 آمریکا  جمهور  ریاست   مقام  دارعهده   ۱۹۱2از  دوره   ویلسون، که دو   وودرو  مشرتک به وجود آورند. توماس 
 رسارس در   ز ی ن و   خویش  کشور   در   لیبال،   مداری نیز سیاست  و   پرداز نظریه   عنوان   به  بود،   دموکرات   حزب   از 

 را شامری بی  تعداد تحسین  استعامر با  و مخالفت  صلح  دموکراسی،  آزادی،  از  طرفداری  خاطر ه ب  دنیا 
 نتونیآ  وا  ملی  مشاورامنیت  و  کلینتون  شوروی، فروپاشی  از بعد  (Lipset, 1995, V3: 1378)انگیخت. بر 

 حدت  و  شدت  با  د، شو می  للی امل بین   صلح   تقویت  سبب   دموکراسی ی  ارتقا   اینکه  به  راسخ   اعتقاد با   لیک 
 امور وزارت  در  را  جدیدی  های پست  آمریکا  جمهور  کردند. رئیس  دنبال  را  ها دموکراسی  از  حامیت  برنامه 

 را منظور  این  به   کمک  های برنامه   در   افزایش   درصد   60پیشنهاد    و  کرد   ایجاد  ملی   امنیت  شورای   و   خارجه 
  (Elman, 1997: 5). دکر  صادر 
 درخوردر موارد  ها ند و این اتهام ا رر به استفاده ابزاری از حقوق برش متهم صورت مک ی به های غربدولت 

شوربختانه در افغانستان حقوق برش   ( 28۳:  ۱۳7۹)بنگرید: شولزینگر،    . توجهی عاری از حقیقت نیست
مواجه   هاییقاد با چنین انت   « عدالت انتقالی» پروژه    ،رو است و به طور مشخصه روب   هایینیز با چنین اتهام 

های حقوق برش را نزد جذبه  ، زده افغانستاناست. برخورد سیاسی با حقوق برش در جامعه سیاست 
چالش  ه عنوان یک گفتامن ب به را یامی هژمونیک آن د و سکنسازی می شهروندان افغانستان حداقل 

های فعالیت سازمان زداید و در نتیجه می  ها . برخورد سیاسی، اصالت حقوق برش را از ذهن کشد می 
نگری نسبت به تقلیل  سبب د. تقلیل در کارکرد، کنوق برشی، در حد احزاب سیاسی فروکش می حق 

توانند از دهند و یا منی و اعتبار اجتامعی خود از دست می   د و چنین است که نهادها نفوذشو می   نهادها
 ند.شو هامن آغاز با مقبولیت اجتامعی مواجه  

 ای صلحعنوان مبنوق برش به های تحکیم حق راهکار 
توان پیشنهادهای ارائه های موجود فرار روی گسرتش حقوق برش و تأمین صلح، می معطوف به چالش 

منظورترویج حقوق برش اسالمی، بازتولید هویت بازخوانی منابع دینی به آید؛  یق فا  ها د که بر چالش کر 
است که تا  ی راهکارهای ، با نقض حقوق برش جهانی و تاریخی حقوق برش و برخورد فعاالنه و منصفانه 

 د.کنسازی  روی حقوق برش را در افغانستان حداقل های موجود فرا چالش   تواند حدی می 
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 رش اسالمی الف( تدوین و ترویج حقوق ب 
. بیشرت این اند کرده ارزیابی  ای و تجربی انسان  اندیشه  مانند دیگر دستاوردهای را  حقوق برش ،  متفکران 

این اساس حقوق برش موجود از سوی  ی حقوق برش بوده است. بر معطوف به اعالمیه جهانها بررسی 
غربی های غیر گرایان، متدن جامعت ،  ها لیبال ها، ایدئولوژی و متفکران گوناگونی نقد شده است.  نحله 

وم وجود اند؛ اما تقریبًا همگی بر لز و متفکران اسالمی همگی به نقد گفتامن موجود حقوق برش پرداخته 
گونه آن   ،نظر دارند. این نقدها بیشرت بر این نقطه مترکز دارد که حقوق برش موجود   حقوق برش نیز اتفاق 

وق برش مدون شده است، ضعیف و الغر است؛ چون ریشه در یک ایدئولوژی که در اعالمیه جهانی حق
تا هویت غربی   د کر پذیرتر  انعطاف  تر و اند که حقوق برش موجود را باید فربه ده کر دارد. منتقدان پیشنهاد  

بر این اساس، حقوق برش به شکل کلی  و قلمرو کاربردی تنوع فرهنگی آن گسرتش یابد.  ود تر شآن کم 
های زندگی برش در تعیین زمینه   ،گرایان معتقدند گونه که اجتامع شمول نیست؛ چون هامن جهان   عام و

وجه سنت لیبالی است که سته از متفکران بازهم مت کند. نقد این د بازی می مهم  ی حقوق ایشان نقش 
 یگر )هامنند جوامع د  رنظر خود را ب  ها نباید حقوق برش مد حقوق برش موجود به آن اتکا دارد؛ لیبال 

  ( 65  ؛ ۱۳86)حقیقت،    .ند کن تحمیل   اسالمی(،  کشورهای
ینی است. رابطه دین با حقوق برش سازی را به انجام برساند، منابع د تواند این فربه یکی از منابعی که می 

های اخالق از گزاره  ای بر مجموعه  ،تأکید بر نظام حقوقی مثابِه به جهت بسیار قوی است؛ ادیان  از دو 
های دینی، اخالق کند. از منظر ارزش و میان حق و اخالق عمیقًا پیوند برقرار می   د کنمی  عالی تأکید مت 

عنوان پشتوانه نظام به   ،د و این مجموعه کالن ارزشی شو می های اخالقی موجب سعادت انسان  و فضیلت 
لی است؛ اما پشتوانه املل بین   هاییا سازمان ها  د. حقوق متکی بر قدرت مادی دولت کنعمل می   ،حقوقی 

های اخالقی در پی اصالح شهروندان و کنشگران توجه دارد. نظام   های اخالقی حقوق به اصالح ذهنیت 
های مادی، ذهنیت اخالقی کنشگر و احساس مسئولیت ت تا در نبود نظارت های کنشگران اس ذهنیت 
د؛ کنمی   بر مسئولیت نیز تأکید   ، تأکید بر حقوقمثابه  به دین    این،نگهدارد. افزون بر    زنده  افراد را  ،حقوقی 

 یعنوان شهروند دن شهروندان بسیار مهم است و شهروند فعال به کر امری که امروزه در فعال 
 گیرد. می   پذیر مورد توجه قرارمسئولیت 

توجه است؛ با پیوند دین، حقوق برش و مسأله صلح،  درخور افغانستان اهمیت دیگری نیز  مورد  در 
وسوی دیانت مدنی گرا و بدوی از دین کمرنگ شده و تدین شهروندان را به سمت خشونت  های قرائت 

که در دو دهه گذشته ترویج یک های جدی مدیریت فرهنگی این مهم است دهد. از آسیب جهت می 
ترین قدرت مورد غفلت قرار گرفت و دین منبع منازعه شد. مهم  ،ای جای اسالم قبیله  اسالم مدنی به 

 هایافزاری مخالفان صلح همین نگاه بدوی آنان به دین است. این قرائت تا زمانی که مبتنی بر جریان م نر 
. در جامعه سنتی افغانستان صدای به وجود نخواهد آمد د، صلح پایدار نیز شو نواندیشی دینی اصالح ن 

وسوی سمت  ایامعه شود. در چنین جانسان را از زبان انسان شنیدن با مقبولیت اجتامعی مواجه منی 
د. در جامعه کن ای باشد که صدای انسان را اسپیکرهای دینی و مذهبی منعکس گونه به  د تحقیقات بای 
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بری، کرامت انسانی و عدالت اجتامعی رصفًا مورد پسند ها، برا نسان د که آزادی اکر مشخص   د سنتی بای 
 است.الهی نیز بوده   ی متفکران انسانی نبوده که بخشی از رسالت انبیا 

ند کنهای دینی رابطه برقرار  میان حقوق برش و آموزه اند  ده کر روشنفکران دینی در این دو دهه اخیر تالش  
ن اسالمی بر اساس ا اند. در میان متفکر ده کر   بندی صورت   را  دو  آن  «وینظریه همر » و مبتنی بر این رابطه،  

که تعامل فعال بین دو حوزه  ر کند؛ چرا تواند با دین )اسالم( نسبت برقرانظریه همروی، حقوق برش می 
عنوان یک فقه سیاسی برقرار است. مطهری به نقلی و فلسفه سیاسی/ متنی، عقلی/ ادله فرامتنی/ 

گاه این اعالمیه است: »تکیه نقاط قوت اعالمیه جهانی حقوق برش را چنین توضیح داده   فیلسوف دینی، 
واسطه یک نوع نظر این اعالمیه، انسان به   ذاتی انسان است. ازمقام ذاتی انسان است. رشافت و حیثیت  

میه ها شده است. نقطه قوت این اعال کرامت و رشافت مخصوص به خود، دارای یک سلسله حقوق و آزادی 
 ( ۱70- ۱6۹؛  ۱۳65همین است.« )مطهری،  

. تعامل بر این اساس آنچه اهمیت دارد قرائت بومی و دینی از حقوق برش در گسرتش صلح است 
های والیتی در سیون حقوق برش با نخبگان دینی و اعتامدسازی میان شهروندان از طریق کمسیون ی کم 

نهادها دولتی، جامعه مدنی   رابط کمیسیون با   این خصوص بسیار مهم است. در چند سال گذشته رصفًا
و نخبگان دینی را  های دینی جمعیت  ها خوب بوده و بهرت است برای گسرتش قلمرو نفوذ خود، و رسانه 

ها است که در بخشی از کشور برای جامعه مدنی و رسانه   رو مهم  این   نیز مورد توجه قرار دارد. این الزام از
ستند و در پروسه مصالحه این بخش مورد توجه بیشرت است. در جغرافیای نقش مرجعیت حقوقی قائل نی 

د؛ چون مرجعیت حقوقی و قانونی شو دیریت از طریق مرجعیت عقیدتی و فقهی م د ها بایتنش  ، منازعه 
رسمیت شناخته نشده است. باید این بخش از مردم کشور به این نتیجه برسند   عنوان وابسته دشمن بهبه 

های حقوق برشی چون حق تعیین رسنوشت، آزادی مرشوع، برابری، تحصیل و کار، ارزش که بسیاری از  
بلکه مورد سفارش ادیان الهی بوده و  ، رات انسانی نیستند رصفًا زاییده تفک   ، ی حکومت به مردمپاسخگوی 

های انسانی را پیامبان دینی ترین مبارزات تاریخی برای رسیدن به آزادی سیاسی و فضیلت بزرگ 
 اند.بوده   دارده عه 

 الف( بازسازی هویت تاریخی و جهانی حقوق برش 
است و با تالش اندیشمندان غربی مدون   اگرچه اعالمیه جهانی حقوق برش برخاسته از فکر اروپای مدرن

های گذشته شده است؛ اما اصالت حقوق برش منحرص به غرب معارص نیست. متفکران مشهوری در متدن 
ولی به دلیل فقدان ارتباطات جهانی و کم بودن  ند،اده کر رش تأکید ت حقوق ب بر اهمی  ههم  ،و امروز 

 ،ق.م(  246  -۳۳6ند. زنون ) کنیافته اقدام  سازمان   اند به یک فعالیت جمعیهوشیاری جهانی نتوانسته 
ها شهروندان مدینه فاضله ندارد. متام انسان  مؤسس مکتب رواقی، معتقد بود که انسان وطنی خاص 

وسیله یک چوپان مثابه گوسفندانی که به توسط یک قانون مشرتک به  نه متحدا د و همه بای د نا زئوس 
ند و هیچ اها برابر چنین عقیده داشت که همه انسان ند. او هم و ششود، راهنامیی و ارشاد محافظت می 

 راین امور را ب  ها در مسائل اخالقی است. او همهانسانی بر انسانی دیگر برتری ندارد و تنها برتری انسان 
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دانست که در طبیعت وجود دارد و همه قوانین باید بر آن د و آن را قانونی می کر می   استوارقانون طبیعی  
 ( 58- 56؛ ۱۳7۹)اریک لیرمان،   . طبق باشد من 

اندیشید و فراتر از برابری می  اوق.م( نیز به انسان و حقوق جهانی  46 -۱06، سیرسون ) اومتعاقب 
ها با وجود اختالفات در رنگ، نژاد، طبقه نظر داشت که در آن انسان   را مد   فراگیر جهانی  ها، دولت انسان 

. سیرسون عقیده داشت شوند دانسته می طبیعی، عضو دولت جهانی    حکم قوانین   هو رسزمین و... بنا ب 
مدنی  که دولت جهانی باید متکی بر قانون طبیعی باشد. قانون مدنی نیز باید چنین باشد. اگر قانون 

 ( 276؛  ۱۳45)عزیزی،  .متکی بر قانون طبیعی نباشد، هیچ الزامی در پیروی کردن از آن وجود ندارد 
 چون ؛ د کن زندگی  طبیعت  اساس  بر  باید  انسان  که  است  این  اخالقی  اصل  ین نخست ، رواقیان از منظر 

 میرس طبیعت حاکمیت با که است عقل  حاکمیت عاملِا ، انسان  هدف  و است یکی، طبیعت و عقل 
یا حقوق طبیعی در عنوان قانون طبیعی ها بود که به این نگرش  ( 76؛ ۱۳۹۱)فاخوری و جر،  .شود می 

اکنون یکی از منابع مهم در حقوق پذیرش قرار گیرد و هم  عنوان یک مکتب حقوق مورد دیشه به تاریخ ان 
 طبیعی است.  حقوقِ  برش همین مکتِب 

های صورت و حقوق طبیعی در آغاز عرص مدرن، دگردیسی   طبیعی   قانون   باره است که در   مهم این نکته نیز  
جای قانون طبیعی است.  گرفت. یکی از این تغییرات، مربوط با جایگزین شدن حقوق طبیعی به 

نخستین کسی بود که درک جدیدی از حق طبیعی ارائه  دهد که هابز شده نشان می های انجام بررسی 
یا واژه حق از  ، اوایل رنسانس از قانون طبیعی بوده است. هرچند  شرت بی  ، ول واژه معم  ، داد. پیش از هابز 

جدید از حق طبیعی را جایگزین قانون  ی ده است؛ اما هابز تحلیلشاستفاده ندرت به حقوق طبیعی نیز 
جان   ( ۱7؛  ۱۳82)فریدن،   . د که حق طبیعی انسان، آزادی است کر  پافشاری د و بر این نکته  کر طبیعی  

طور یکسان و عقالنی، دارای صالحیت عمل و ها به در نظام طبیعت همه انسان  اشت که قیده دع  الک 
دهد. او حقوق اند که این استعداد و صالحیت آزادی برای عمل، به انسان اجازه گزینش می خالقیت 

ن؛ )هام  . دکر برش عنوان می  اما هابز آن را فطری و ذاتیِ  دانست؛ طبیعی را برگرفته از قانون طبیعت می 
های فضیلت  و رصفًااست ها بر یکدیگر مردود دانسته شده در منابع دین اسالم نیز برتری انسان  ( 2۱

 گذارد.ها را به منایش می اخالقی است که شخصیت برتر معنوی انسان 
 ج( برخورد حقوقی فعال و منصفانه 

سیاسی  ت. برخوردهای وجود آمده اس منظور صیانت از حقوق افراد به حقوق برش و حقوق شهروندی به 
زدگی از رویه سیاست  د جمع نیست. نهادهای حقوق برشی بای با حقوق برش با منطق حقوق برش قابل 

ند. اصالت حقوق برش کنند. مبتنی بر اصل عدالت و انصاف با ناقضان حقوق برش برخورد  کنجد پرهیز  به 
های سازمان  ها ی است و دولت ها فطر انسان ست؛ چون حقوق برشی برای ها بیشرت از اصالت دولت 

ند که برای مدیریت جوامع و گسرتش رفاه شهروندان به وجود آمده است. بر این اساس ا مصنوعی انسانی 
تقدم سیاست بر حقوق برش، تقدم فرع بر اصل است و این ناسازگاری منطقی، ناسازگاری کارکردی نیز 

های سیاست، با محدودیت گیری از صله ق برشی با فا آورد. ممکن است نهادهای حقو به وجود می 
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گونه از نهادها از محیط دهم که این اما شخصًا ترجیح می  ،است  شدنیدرک ند که شو متعددی مواجه 
 دور باشند.گذر سیاسی به زود  های آالینده سیاست و بازی 

 گیرینتیجه 
 به منظوران است. حقوق برش  جستار از حقوق برش و ارتباط آن با صلح، یکی از نقاط امیدواری در افغانست

به وجود آمده است. حقوق برش در یک فرهنگ مدنی و  از آنصیانت و گسرتش حقوق بنیادین انسان 
متقابل دارد  ای رابطه  ،آمده است. این حقوق با آزادی، دمکراسی، عدالت و صلح  وجود به  آمیز مساملت 

بن بر در تحوالت پسا  رش در افغانستاند. گسرتش حقوق ب کن ها را در کنار هم میرس می که وجود آن 
های جدید است. حقوق برش و نهادهای مربوط گردد و کمیسیون مستقل حقوق برش برآیند این تالش می 

ها توجه . برای عبور از این چالش که عمدتًا دینی، هویتی و سیاسی است  ند امواجه   ی هایبا چالش  ، به آن 
مهم   ، گیری از منازعات سیاسیهای دین و فاصله دن آموزه کر   به هویت تاریخی و جهانی حقوق برش، فربه 

تأمین حقوق بنیادین و   برای ای از حقوق بنیادین . بهرت است که حقوق برش در افغانستان مجموعه است 
ها. ایدئولوژیک شدن حقوق دیگر ایدئولوژی   رویارویداتی نه ایدئولوژی وار   ،افراد باشد  ی حقوق شهروند 

 د.کننی این نهاد حقوقی را مخدوش می و اعتبار گفتام کارکرد صحیح   ، برش 
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 مثابه یک راهکاره صلح به نگاه حقوق برشی ب 

  حسین حیدری مختار  

 چکیده
جنگی بود که در ابعاد گسرتده جهانی   حقوق برش در نیمه قرن بیستم، نتیجه   امللل ن ی بی نظام  ر ی گ شکل 

بیان   رصاحت به حقوق برش    امللل ن یب بنیاد نظام   مثابه به به وقوع پیوست و در اعالمیه جهانی حقوق برش  
ناپذير آنان، کرامت ذايت کليه اعضاي خانواده برشي و حقوق برابر و انتقال  یی شناسا »  است که شده 

ای رسیدن به جهاِن پر از بر این سند حقوق برشی،    نظر   از« .اساس آزادي، عدالت و صلح در جهان است 
و ق برابر قو ح ت ی و رعا  ها انسان به انسانیت و کرامت همه  جز احرتام ، راهی و عدالتآزادی، صلح 

املللی حقوق برش منعکس شده است و با به آنچه در اسناد بین  با توجه آنان وجود ندارد.  ناپذیرانتقال 
توان مدعی شد که نهادینه شدن کرامت ی کنونی جهان، می ها ت ی واقعی تاریخی و  ها تجربه   نظرداشت در 

 ح ماندگار و پایدار است. در وضعیترشط الزم برای برقراری صلز و پیش سا نه یزم انسانی و حقوق برش، 
 تری جد بار  دیگر زمزمه صلح و این   بارک دهه تجربه جنگ و خشونت، ی کنونی افغانستان که پس از چهار 

های حقوق سازی ارزش به شناسایی کرامت ذاتی انسان و نهادینه  توان ی م ، رسد ی م ز قبل به گوش ا 
 و پایدار نگاه کرد. مثبت   ی صلح برقرار یک راهکار جدی برای   مثابه به برشی  

  حقوق برش   ، صلح، صلح مثبت،حق بر صلح های کلیدی:  واژه 

 
 (mhaidari90@gmail.com) امللل ای حقوق بین داکرت * پژوهشگر حقوق برش و دانشجوی  

mailto:mhaidari90@gmail.com
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 مقدمه
 و آرامش از صلح همواره زندگی در جهاِن پر  ها انسان ی برشی بوده و ها آرمان  ن ی تر ی می قد صلح یکی از 

 و مخاطرهید که صلح همیشه در معرض تهد . به این دلیل اند کرده را یکی از آرزوهای دیرینه خود تلقی 
مستمر ی  ها تالش ی کاربردی، تاریخ شاهد  ها حل راه به لحاظ عملی و ارائه    و چهبوده، چه به لحاظ نظری  

، موضوع بسیاری از علوم برشی م ی رمستقی غمستقیم یا  صورت به برای تحقق صلح است. صلح  ها انسان 
ی ها رشته  ازجمله خاص  رت صو به حقوق برش  امللل ن ی بکلی و نظام  صورتبه  امللل ن ی ب است. حقوق 

یکی از  عنوان به را  جهان کل در علمی است که برقراری صلح پایدار در داخل قلمرو کشورها و سپس 
 موضوعات و یکی از اهداف اصلی خود قرار داده است. ن ی تر هم م 

ی حقوق برشی در برقراری صلح ها ارزش آن است که نقش احرتام و نهادینه شدن  درصدداین نوشتار 
صلح، صلح مثبت، حقوق برش و حق  کند. در این راستا ابتدا مفاهیم  دار و ماندگار را بررسی و ترشیح پای

حقوق برش بیان خواهد شد. در ادامه   املللن ی بو بعد جایگاه صلح در نظام    شودی م بر صلح توضیح داده  
ی حقوق برش رگذار ع اث های نهادهای حقوق برشی، موضوگیری ی و موضع املللن ی ببا توجه به منت اسناد  

و در پایان با نگاهی به وضعیت کنونی پروسه صلح افغانستان، از مجموع  شده  گرفته بر صلح به بررسی 
 ی خواهد شد.بند جمع مباحث تحقیق  

 توضیح مفاهیم اساسی
های کلیدی از قبیل صلح، صلح مثبت، برای روشن شدن موضوع بحث در ابتدا الزم است برخی از واژه 

 شود.مخترص توضیح داده   صورت به  و حق بر صلح  حقوق برش 
و از جنگ، آشتی، دوستی  یی در معنای لغوی به معنای رهایی تنها به  (Peace)واژه صلح ـ صلح: الف 

و  ها انسان ی مسلحانه در روابط ر ی درگ. در نگاه ابتدایی، صلح یعنی نبود جنگ و رودی مبه کار  سازش 
و برای حل اختالفات موجود. در فرهنگ سیاسی، مذاکره و گفتگ ی سیاسی یعنی ها روش استفاده از 

شورهای دیگر، نبود جنگ و نیز فقدان کشورها و روابط عادی با ک  در درونصلح به معنای حالت آرامش  
ی در سیستم نظم ی باختالف و   و فقدانثبات نسبی نظامی ، صلح  املللن ی ب روابط  نظر   زتهدید است. ا

در  ز ی آممساملت همزیستی  مرتادف ی املللن ی ب، صلح در روابط گری د  عبارت  به  ی است. امللل ن یب امنیت 
ی مختلف است که از طریق رعایت اصول حق حاکمیت، برابری حقوق، ها نظام روابط میان کشورها با 

 صلهیفدر امر داخلی سایر کشورها و  مداخله عدم  ارضی هر کشور کوچک یا بزرگ، ت ی متام مصونیت، 
 (۱۳8۹. )شفیعی،  شودی م ی حاصل امللل ن یب ئل سا م   زی آممساملت 

صلح و سیاقی که در آن معاهدات منعقد شدند، نشان  نه یزم در ی متعدد للامل ن ی بمرور منت معاهدات   
به نبود جنگ و تجاوز كشوري به كشور ديگر محدود  رصفًاکه تا نیمه قرن بیستم، مفهوم صلح  دهد ی م 

و نیز، ديدگاه غالب درباره مفهوم تحد در كنفرانس سانفرانسيسك در هنگام تصويب منشور ملل م بود. 
سازمان ملل نيز با چنني ديدگاهي مبادرت به تدوين منشور ملل  مؤسسان ن جنگ بود و صلح، فقدا 
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و هدف عمده  املللن ی باستدالل کرد که صلح، موضوع اصلی حقوق  گونهن ی ا توان می متحد كردند. » 
 سیتأس ی است. زمانی که سازمان ملل متحد در پایان جنگ جهانی دوم  للامل ن ی ب  افته یسازمان همکاری  

ی، حفظ صلح و پیشگیری از جنگ دیگر املللن ی بکارکرد این سازمان   ن ی تر مهم شد، تصور بر این بود که 
است و نخستین هدفی که فهرست  برشمرده است. ماده اول منشور ملل متحد، اهداف این سازمان را 

اقدامات مؤثر  اتخاذ ی و برای رسیدن به این هدف، املللن ی بحفظ صلح و امنیت ز: شده عبارت است ا
تهدیدهای محتمل پیشگیری شده و تهدیدهای موجود علیه صلح  از جمعی الزم دانسته شده است تا 

سنتی را  امللل ن یب هدف اصلی حقوق  آنچه توان گفت بنابراین می (Lewis, 2001: 824) برطرف شود.« 
در ، صلح منفی بوده و کارکرد اصلی سازمان ملل متحد در گذشته این بوده است که د ده ی متشکیل 

 برقراری و حفظ این معنا از صلح، تالش کند. جهت 
مفهوم صلح به لحاظ ماهوی متحول شده ، که با گذشت زمان  دهد ی م بررسی بیشرت معنای صلح نشان 

سنتی، صلح   امللل ن یب گذشته در نظام حقوق  در   و نگاه امروزی به ماهیت صلح، متفاوت از گذشته است. 
تقسیم   و مثبت امروزه صلح به دو معنای منفی    اما  مساوی با عدم برخورد نظامی بود،  و دارای مفهوم بسیط  

اعم از داخلی و ـ   به معناي فقدان مخاصمه مسلحانه رصفًا( صلح منفي  62:  ۱۳80. )توحیدی،  شود ی م 
کشوری مورد  هرگاه ت. بر اساس این برداشت از مفهوم صلح، اقلی« اس »صلح حد  درواقع ـ و ی املللن ی ب 

قرار نگیرد یا منازعه مسلحانه داخلی بالفعل در جریان  و تجاوز به زور یا اعامل خشونت  توسل  تهدید، 
عمومی این  امللل ن ی ب و مقررات در قالب حقوق  ها دولت تالش  و متام نباشد، صلح تحقق یافته است 

اگر این وضعیت پیش آمد، به خاموش کردن  ای  ند ین وضعیتی جلوگیری کن بروز چن ست که ازبوده ا 
ش جنگ ها شعله   مبادرت ورزند. بس آتش صلح از طریق   و اعاده ی آـت

نیز  (Positive Peace)مثبت معارص، صلح  امللل ن ی بافزون بر صلح منفی، در حقوق ـ صلح مثبت: ب 
ی مطالعات ها افته د جنگ و منازعه مسلحانه است. »ی ر از نبو آن فرات   مطرح شده است که گسرته معنایی

چیزی فراتر از فقدان جنگ دانست، چراکه وضعیت صلح منفی  د یرا با صلح، حاکی از آن است که صلح  
رخ ندادن جنگ در آینده را تضمین کند. در صلح مثبت به حالتی اشاره  تواند ی من یا رصف نبود جنگ 

( صلح ۱22:  ۱۳8۳شود.« )وکیل،    وفصل حل   های ر ی درگست تا علل بروز  که در آن سعی شده ا  شود ی م 
ی آزاد   سه مشخصه اصلی فقدان ِاعامل زور،  دربردارنده مثبت به معنای استقرار نظام اجتامعی است که 

خواه خواه داخلی، ی ـ اجامعه ی اجتامعی باشد. صلح مثبت یا »صلح حداکرثی« زماين در برابر فردی و
ـ در آن جامعه وجود نداشته درگريي مسلحانه   رصفاً و نه  ـ كه خشونت ساختاري    دشو ی مار  رقر ـ بی املللن ی ب 

هدف کاسنت   آنکه ی ب باشد. بنابراین جايگاه و اهمیت و اعتبار صلح مثبت بيس باالتر از صلح منفي است،  
 از ارزش و اهميت برقراري صلح منفي و نبود جنگ باشد.

معارص نگاه  امللل ن ی بت به صلح مثبت، در حقوق  صلح و شمولیت آن نسب فزایش گسرته معنایی  بر اثر ا 
نگر شده است. در این دیدگاه، باور بر این است که مبارزه با جنگ مبارزه ان یبن ی و  ا شه ی ر به پدیده صلح، 

 ود.ی نخواهد بمؤثر ارزه ـ مبهاشه ی هاو ر علت بدون پرداخنت به با معلول ـ  و مبارزهاست  و معلول با نتیجه 
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و  هابا علت آورد که همراه با مبارزه صلح واقعی را به ارمغان می   و  است کارساز با جنگ در صورتی   مبارزه
هم در  ت ی و امنصلح  ن یتأم مقدمه برای  عنوانبه ، دگاه ید این  بر اساس بروز خشونت باشد.   یها نه یزم 

فاحش حقوق برش و   ، نقض ض ی بعت  ی، گرسنگ ی، الزم است با فقر، املللن ی بحوزه داخلی و هم در عرصه  
مقابله  ها ده ی پد این  و با انواع خشونت ساختاری و فرهنگیتوجه شده  ر ی و سا های بنیادین برشی آزادی 

ان، صلح جهانی و فرهنگ شود. در پرتو این تغییر نگاه است که مفاهیمی چون صلح پایدار، صلح جاوید 
از صلح از صلح پایدار، معنای جامع و گسرتده   تر مطرح شده است. بنابراین مقصود جدی  صورت به صلح 

است که افزون بر نبود جنگ و منازعه مسلحانه، رشایط متعدد برای استمرار وضعیت آرامش را نیز شامل 
ها با حفظ كرامت ها و ملت ه افراد، گروه هم وضعيتي است كه در آن نیز  مقصود از »صلح جهاين«  شود. 

عنوان يك »حق« برخوردارند و در تعيني دالت، امنيت، مدارا و همكاري به انساين خود از زندگي همراه با ع
جمله مقومات  كنند. از نوشت خويش و در راستاي حفظ اين وضعيت در جهان فعاالنه مشاركت مي رس 

 اجنگ و حت نبود مدرن بودن اين وضعيت است، بنابراين رصف  و  )آگاهانه بودن(  اين تعريف، عامدانه 
 شود.دانست( شامل مني )كه انسان خود را داراي »حق« مني  را ان ماقبل مدرنوجود صلح در دور 

 (۱۳8۹)حقیقت،  
 ژهیو به تغيري يافته و  ج یتدر به و  زمان مروربه که نگاه به موضوع صلح  دهد ی مهای تاریخی نشان بررسی 

ب افزايش ی كمونيستي، گرايش به سمت صلح مثبت يا صلح ايجا ها نظام پس از جنگ رسد و فروپايش  
ه مجمع عمومي سازمان ملل بيانگر اين است كه این رکن پیدا کرده است. جستجو و کنکاش در روي 

جلوگیری به معنای    رصفًاسازمان ملل متحد، صلح را    سی تأس ی اول بعد از  ها سال در    حداقل سازمان ملل  
 1قطعنامه اتحاد برای صلح کرد. دری مسلحانه تلقی می هاروش ی زور و ر ی کارگبه و  تجاوزکارانه از عمل 

که توسط مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید، مفهوم صلح به جلوگیری از  ۱۹50در سال 
ی مسلحانه محدود شده است. گرایش به صلح هادخالت ی از  ر ی هاو جلوگ جنگ مناقشات و پایان دادن به  

ود از صلح مع عمومی طرز تلقی قدیم خ ویژه بعد از پایان جنگ رسد، مج و به اتفاق افتاده   ج یتدر به مثبت  
منونه در اعالمیه و  عنوان به رصیح از صلح مثبت سخن به میان آورده است.  صورت به را کنار گذاشته و 

عمومی آمده است: »صلح فقط نبود جنگ   مجمع  ۱۹۹۹مصوب دهم سپتامب    2برنامه عمل فرهنگ صلح 
ها درگیری   وفصل حل و    کند ی م را تشویق    وگو گفت که  است    و مشارکتی   ا یو پو نیست، بلکه یک روند مثبت  

 توسعه  همین اعالمیه،  ۳بند    در  .«سازدی مر ی پذ امکان با تفاهم و همکاری متقابل    زی آممساملت را از طریق  
 کامل فرهنگ صلح به تحقق موارد متعددی منوط شده که عدم خشونت یکی از موارد آن است.

ی ها ارگان  توجه  مورد دو معنا  گفت که صلح به هر  توان ی میکم  اکنون در اواخر دهه دوم قرن بیست و
ديدگاه شوراي امنيت سازمان ملل متحد، صلح اساسًا به معناي  از مختلف سازمان ملل متحد است. 

اختالفايت است كه امكان دارد امنيت   زیآم مساملت   وفصلحل براي    و تالشجلوگريي از بروز اختالفات  
 

1.  Uniting for Peace resolution 
2. Declaration and Programme of Action on a Culture of Peace 
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ی تر ع یوس، گسرته  تی و امنذشت زمان برداشت شورای امنیت از صلح  زد، اما با گجهاين را به خطر بيندا 
ی پس از جنگ رسد با اين برداشت كه ماهيت و دامنه تهديد ها سال به خود گرفته است. شوراي مزبور در  

آزاد و منعطف تفسري   صورت به منشور آمده است بايد    ۳۹كه در ماده    تجاوزکارانه  و عملصلح، نقض صلح  
. 2ی داخلی در آنگوال، گرجستان، لیبیا، یوگسالوی سابق و سودان ها جنگ . ۱ون: ود، مواردی چش 

. تغییر رژیم با استفاده از ۳و  روآندا ی قوم در بوسنی و هرزگوین و ساز پاک  جمله  از ی انسانی ها بحران 
ر قضیه علیه لیبی د  اعامل تحریم  جمله از . ارتکاب عمل تروریستی  4در بروندی و هائیتی و    ازجملهزور 

تهديد نسبت به صلح تلقي كرده است.   عنوانبه الکربی، حمله به افغانستان برای رسکوب رژیم طالبان را  
 (۱64:  ۱۳۹0نیا، )امینی 

است،  20۳0الی  20۱5که برنامه جهانی برای بازه زمانی  1برای توسعه پایدار 20۳0 دستور کار در 
منت این دستور کار،   بر اساس اختصاص یافته است.  های کارآمد  به صلح، عدالت و نهاد   ۱6هدف شامره  

شود، دسرتسی به عدالت برای  س ی تأس ز یآم صلح یکی از اهداف جهانی این است که جوامع فراگیر و 
بر صلح، عدالت و کارآمدی و  د ی تأکی کارآمد، پاسخگو و فراگیر ایجاد شود. نهادها همه فراهم شود و 

که در این سند جهانی نیز، صلح به معنای مثبت و  دهد ی م مدیگر نشان نار ه در ک نهادها فراگیر بودن 
 املعارفره ی دا با نویسندگان  نوا هم ی این قسمت بند جمع  عنوان به است. بنابراین  نظر  مورد جامع آن 

ی آگاهی در حال افزایشی وجود دارد که مفهوم املللن ی بگفت: »اکنون در جامعه  توانی محقوق برش 
هایی است یکی از گام   رصفاً است و خلع سالح  سالح چیزی بیشرت از به زمین گذاشنت    مل برح مشت صل 

 عنوانبه که باید در مسیر رسیدن به صلح باید برداشته شود. امروزه در مطالعات صلح، با نگاه به صلح 
.« دشو ی مد یتأکیکی از مصادیق نسل سوم حقوق برش، بر وابستگی متقابل صلح و حقوق برش بیشرت 

(Lewis, 2001: 825) 
و  ار یاخت  ی امتیاز، به معنا ) جمع حق  ،کاررفته حقوق برش به  ب ی حقوق که در ترککلمه ـ حقوق برش: ج 

از مجموعه امتیازات، اختیارات و عبارت است  (Human Rights) حقوق برش ن،ی بنابرا  .است  بهره(
در زبان فارسیبه دو معنای  «برش  وقحق » ح یی است که هر انسان باید داشته باشد. اما اصطال ها بهره 

شود: گاهی به معنای یک فکر و اندیشه است و گاهی به معنای یک سلسله مقررات متفاوت استعامل می 
 عنوانبه ی املللن ی بی. حقوق برش پیش از آنکه در قالب مجموعه مقررات و نهادهای نظارتی املللن ی ب 

ی در برخیک اندیشه وجود داشته است. هرچند    نوانعبه یک نظام حقوقی مطرح شود، در محافل فکری  
انون ی قدیمی چون یونان باستان، روم باستان، اسناد باستانی چون منشور کوروش کبیر و قها متدن از  

یی نزدیک با ها ارزش مفاهیم و  توان ی مدین یهود، مسیحیت و اسالم   جمله  از حمورابی و برخی از ادیان  
یک اندیشه منسجم   عنوان به ، اماحقوق برش  (UNISCO, 1971)رد  ک یدا  ی امروزی حقوق برشی پ ها ارزش 

ن قرن در ضمن نظریه تر از قرن هفدهم میالدی ندارد. در ای اخالقی، سابقه تاریخی قدیمی ـ فلسفی 

 
1. 2030 Agenda for Sustainable Development 
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قرارداد اجتامعی مفهوم حقوق طبیعی توسط برخی از فیلسوفان و اندیشمندان مطرح شد. به دلیل 
در تند، دانسرضایت مردم را منبع اصلی قدرت سیاسی می  قرارداد اجتامعی، زان پردا ه ی نظر اینکه متام 

حقوق   املعارفره یدر دا شد.    گسسته م ه   رشته پیوند میان خدا و حكومت از  قالب نظریه قرارداد اجتامعی، 
جدیدی دارد. بعد از جنگ جهانی دوم   نسبتًااصطالح »حقوق برش« خاستگاه  برش نیز بیان شده است که  

از حقوق طبیعی یا قانون طبیعی صحبت   معمواًل. قبل از آن  اند کرده مردم بحث در مورد حقوق برش را آغاز  
غییر کرده است، اما مفهوم مرکزی آن یعنی اینکه همه مردم از ت  زمان مرور به  ها واژه  هرچند . شد ی م 

ندگان گوناگون نویس است.  مانده ی باق نخورده چنان دست ند، هم ا ی بنیادین مشخص برخوردار ها حق 
، هاف ی تعر اما قدر مشرتک این   اند کرده ی متفاوتی از حقوق برش ارائه ها ف ی تعر ی مختلف،  ها فرهنگ در  

یکی از نویسندگان   (Lewis, 2001: 747)  .«ردی گی برم حق بر زندگی، حق بر آزادی و حق بر مالکیت را در  
 نیع  در و  دار شه ی ر رش معارص، گفتامنی ق ب حقو » : سد ی نو ی م در مقام بیان جامعیت گفتامن حقوق برش 

کرده و از سوی  ی مختلف فلسفه را درگیر بحث حقوق برش ها شاخه  سو ک ی است که از ی چندبعد  حال 
. حقوق برش معارص در اند نکرده ی اختیار طرف ی ب دیگر حقوقدانان را. ارباب مذاهب نیز در این حیطه 

ی انسانی است که از عامل اخالق ها حق اقل امنا تضمین حد ی دارد و آن ه ا بادی امر ادعای متواضعانه 
رنگ، جنس، مذهب، ملیت، نژاد و  از  نظر رصف  هاانسان پای به عامل حقوق گذاشته است؛ برای همه 

، یک نظام 1حقوق برش   املللن ی ب( منظور از نظام  ۱5:  ۱۳۹6عرضی.« )قاری سید فاطمی،    تعلقات  گر ی د 
، هاآن ی املللن ی ب  شده شناخته نسبت به حقوق    هادولت در برابر تجاوز    اه ه گرو افراد و  از حقوقی است که 

 هاحق حقوق برش، اعتالی منزلت    امللل ن یب ( فلسفه وجودی نظام  ۱۹:  ۱۳77)مهرپور،    .کند ی محامیت  
با رعایت موازین آن در رسارس جهان، همه افراد  آنکه و امتیازات ناشی از شأن و منزلت انسانی است تا 

 (2۳7:  ۱۳75فلسفی،  ) مند شوند.  یکسان از این امتیازات بهره   تصور به 
ـ حق بر صلح:   عمومی   امللل ن یب موضوعات حقوق   نی تر مهم عنای منفی و مثبت آن یکی از صلح به م د

، یکی از مصادیق نسل سوم حقوق برش بوده و موضوعی است (Right to Peace)است، اما حق بر صلح 
 املللن ی ببعدی زیر عنوان جایگاه صلح در نظام    بخش . در  دهد ی م ه صلح پیوند  که حقوق برش را به مسأل

 ین حق برشی بررسی و تحلیل خواهد شد.حقوق برش، ا 

 حقوق برش  املللن یب جایگاه صلح در نظام  
شد. این سند   سی تأس  ۱۹48  در سال  2حقوق برش با تصویب اعالمیه جهانی حقوق برش   امللل ن ی بنظام  

 و حقوق   درباره  هاملت  مشرتک  تفاهم   بيانگر  و بوده   ماده  30 و  مقدمه   یک   بر مشتمل  جهانی حقوق برش 
 قرار عمل  و  احرتام  آموزش،  توجه،  موردها باید همواره از سوی دولت  که است  انسان  اساسی ی های آزاد 
 نیمد  حقوق یعنی   حقوق  دسته   دو   اعالميه سه نسل از حقوق برش،    اصطالح و به میان سه دسته   از  د. گري 
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بر دارد. در   در  را ( دوم  نسل  )حقوق  ی فرهنگ   و   اجتامعی اقتصادی،   حقوق و ( اول نسل   )حقوق ی سياس  و 
 شناختهزمان تدوین و تصویب اعالمیه جهانی حقوق برش، نسل سوم حقوق برش یعنی حقوق همبستگی  

)میثاق( حقوق نبود و لذا در منت این سند و برخی از اسناد بعدی حقوق برشی از جمله کنوانسیون    شده 
( ۱۹66)هر دو مصوب  2هنگیو کنوانسیون )میثاق( حقوق اقتصادی، اجتامعی و فر  1مدنی و سیاسی

در مقدمه اعالمیه جهانی،   حال ن ی ا  با یکی از مصادیق حقوق برش پرداخته نشده است.    عنوانبه به صلح 
 در مادهلح تلقی شده است.  مبنای آزادی، عدالت و ص   هاانسان برابر برای همه    و حقوقشناسایی کرامت  

ی ملل متحددر ها ت ی فعالدر راستای توسعه    جمله   ازاهداف حق بر آموزش آمده که آموزش باید  باره  در   26
 راه حفظ صلح باشد.

 3حقوق همبستگی  قی مصاد یکی از   عنوان به ی، حق بر صلح  املللن ی ببراثر تحوالت مختلف    زمان  مروربه 
حقوق برش، صلح یکی از موضوعات اصلی و مهم تلقی شده و  ل ملل ا ن ی بمطرح شد و اکنون در نظام 

که این حق مسلم آدمی است که بتواند در  ورزند ی م نهادهای حامیت از حقوق برش بر این امر ارصار 
های مختلف نه یزم در ی خود استعدادها  بارور کردن و به زندگی کند  و آرامش از صلح فضای آکنده 

خطرات جدی ناشی از وجود تسلیحات در کنار ل کشورها به یکدیگر تقاب بپردازد. افزایش وابستگی م 
یکی از مصادیق حقوق  عنوانبه را  بر صلح امروز، رضورت طرح موضوع حق  در جهانپیرشفته و مخرب 

ی همگانی در سطح جهانی است، دوچندان کرده است. حقوق هاتالش همبستگی که مستلزم 
حارض بخشی از حقوق آرمانی است و هنوز در قالب  حال در  نسل سوم حقوق برش  عنوان به همبستگی 
و  ها ه ی اعالمقرار نگرفته است، اما در مورد هرکدام از مصادیق حقوق همبستگی،  االجرا الزم معاهدات 
یکی از  عنوان به نیز  بر صلح ی تدوین و تصویب شده است. حق املللن ی بدر سطح  االجراالزم اسناد غیر 

 ی برشی برخوردار است.ها حق ی این گروه از  ها ی ژگی و از   ستگیمصادیق مهم حقوق همب 
یک  عنوان به صلح  شدنمطرح که  افتی  دست به این نتیجه  توانی م  امللل ن ی ببا بررسی اسناد حقوق   

نگاه حقوق  اساساً بوده است و  زمان هم حق برشی با تحول معنایی صلح از صلح منفی به صلح مثبت 
حقوق برش نیز این نکته مورد   املعارف ره ی دا و ارکان صلح مثبت است. در    ها فه مؤل برشی به صلح، یکی از  

ی مفهوم سو به پیشینه تغییر جهت ملل متحد   توان ی ماست: »با نگاهی به اسناد مرتبط   گرفته   قرار  د أییت 
عمومی ملل  مجمع که توسط  4صلح  مبانی  قطعنامه  یک حق برشی را دنبال کرد. عنوان به صلح مثبت 

دارد که به هدف دستیابی به   د ی تأکآغاز جنگ رسد تصویب شد، بر این نکته    و در  ۱۹4۹در سال  متحد  
مستقیم یا   صورت به باید از »از تهدید یا استفاده از زور، از هر نوع تهدید یا عمل که    ها ملت ، داردوام صلح  

و ست، اجتناب کنند« زادی، استقالل یا متامیت دولت دیگر ا مقصود از آن آسیب زدن به آ  می رمستق ی غ 
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ی امتی ها سالح ی مرسوم و ممنوعیت  ها سالح ی مؤثر بر  املللن ی بباید در جهت دستیابی به نظارت    ها»آن 
به معنای نبود و متضاد جنگ در نظر گرفته شده است.  اساساً همکاری کنند.« در این عبارات، صلح 

کنفرانس متضمن در تهران، اعالمیه  کنفرانس حقوق برش    در  ۱۹68عد در سال  دهه ب  حدود دو   هرچند 
تر متحول شده است. در این اعالمیه به پذیرش این نکته این نکته است که مفهوم صلح به مفهوم جامع 

دعوت شده است که صلح، آرمان برشیت بوده و صلح و عدالت، رشط الزم تحقق کامل حقوق برشی و 
برای   ز یآم صلح برشو رضورت فضای  صلح و حقوق    دوسویه میان  کامالً ی بنیادین است. وابستگی  های آزاد 

ی جوامع برای ساز آماده شکوفایی حقوق برش، از جمله نکاتی است که در اعالمیه ملل متحد در مورد 
 دی تأکبیان شده است. این اعالمیه  ۱۹78مصوب مجمع عمومی ملل متحد در سال  1آمیززندگی صلح 

ها باید چند اصلی بنیادین را رعایت کنند. ، دولت دار ام و د   زی آمصلح داشت که برای ایجاد و حفظ فضای 
 .شد این اصول از جمله شامل به رسمیت شناخنت حق ذاتی هر ملت و هر فرد برای زندگی در صلح می 

ق مردم نسبت به ، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، اعالمیه ح ۱۹84باألخره در ادامه این مسیر سال 
  (Lewis, 2001: 825)صلح را تصویب کرد.« 

ی در قالب اعالمیه و قطعنامه در مورد حق بر صلح آور الزام اسناد متعدد غیر  تاکنون از نیمه دهه هفتاد 
مصوب   2به صلح سند، اعالمیه حق مردم    ن ی تر و جامع ترین  شده است. در این میان، مهم   ب ی و تصو تدوین  

مردم بر محو جنگ  و آرماناراده  قطعنامه بیان شده است که  نی در ا است.  ۱۹84ال مجمع عمومی س 
قطعنامه حیات بدون  ن ی در ا ای در رسارس دنیاست.  از حیات نوع برش و برتر از آن، دفع یک فاجعه هسته 

ی ها ی و آزاد ی کامل حقوق  و اجرا کشورها    رشفتی و پ ی برای رفاه مادی، توسعه  رشط ش ی پ  عنوانبه جنگ  
بیان شده است که صلح پایدار، رشط اولیه  رصاحته ب بنیادین برشی اعالم شده است. در سند مذکور 

قطعنامه حفظ زندگی توأم با صلح را   نی در ا حفظ متدن انسانی و نجات نوع برش است. مجمع عمومی  
است  شده   انی باین اعالمیه،  ۳بند    . درداند ی م  هاحق مقدسی برای مردم و وظیفه مقدسی برای دولت 

در راستای حذف  هر دولتی ها ی مشخط یازمند آن است که که تضمین اجرای حق مردم بر صلح، ن
اختالفات   وفصلو حل ی  امللل ن ی ب  در روابط ی، ترک استفاده از زور  ا هسته جنگ    خصوصاً تهدید به جنگ  

در قطعنامه  نی در ا شود.  ت ی هدا  ملل متحد،بر اساس منشور  ز یآم مساملت ی ها وه یش ی به املللن ی ب 
ی به امللل ن یب سطح ملی و هم در سطح ق اتخاذ تدابیر مقتضی هم در اجرای حق مردم بر صلح از طری 

 ی توسل جسته شده است.املللن ی بی  ها و سازمان همه کشورها  
د. با ، با تصویب مجمع عمومی، شورای حقوق برش جایگزین کمیسیون حقوق برش ش 2006 در سال 

 منتقل شده است. در چهاردهمینباره حق بر صلح به این شورا در   هات ی فعالشورای حقوق برش    سی تأس 
ی با کشورها خواست که با مشورت   اش ی مشورت   ته یاز کم، شورای حقوق برش  20۱0  در سال جلسه شورا  
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و ، در مورد حق بر صلح طرحی آماده کرده مندانعالقه عضو، جامعه مدنی، جامعه دانشگاهی و دیگر 
کند. کمیته مشورتی گروهی را به پیرشفت آن را به جلسه هفدهم شورای حقوق برش گزارش  گزارش 

هفدهمین   ی از پیرشفت آن بهو گزارش اعالمیه تشکیل داد    سی نو ش ی پبرای تدوین    ریاست مونا ذوالفقار
محتوای حق بر صلح به  در خصوصکمیته پرسشنامه  در ادامهجلسه شورای حقوق برش ارائه شد. 

قطعنامه اعالم کرد. طبق  ها پاسخ ت را آِخرین فرصت دریاف  20۱0 ی م 27کشورهای عضو فرستاده و 
 سی نو ش ی پشورای حقوق برش، از کمیته مشورتی درخواست شده که به کار خود ادامه داده و  ۱7/ ۱6

را برای تبیین حق بر  مشورتی رویکردی متمرکز  تهیکم  اعالمیه را به بیستمین اجالس شورا ارائه کند. 
بر آن بود که صلح باید هم به معنای نبود  ته یکم  یل،اجرای آن پیشنهاد کرد. به همین دل ل ی و تسهصلح  

از حقوق برش،  مؤثرو  کشورها و میان کشورها و هم متضمن حامیت گسرتده در داخلخشونت منظم 
ی متنوع فرنگی بدون ها ارزش  و گسرتده اقتصادی و ابراز آزادانه  رفاه   برابری جنسیتی، عدالت اجتامعی، 

معیار برای  40شنهادی کمیته مشورتی در مورد پیرشفت کار، حدود  پی ش در گزار باشد.   و موانع تبعیض 
ی بر استانداردها ، س ینو ش ی پود. کمیته در فهرست شده ب  ها ت ی اولو کمک به ارائه مباحث و مترکز بر 

عنارص صلح منفی، نبود خشونت( )  یاصل ی استانداردها عنوان به ی املللن ی بمربوط به صلح و امنیت 
، قربانیان ست ی ز ط یمح آموزش صلح، توسعه،    ه ن یزم  در ی  استانداردها مشتمل بر    حال ن ی ع  در   ده کر مترکز 
به بیستمین اجالس  س ی نو ش ی پعنارص صلح مثبت است. نسخه نهایی  عنوان به  ر ی پذ ب ی آسی ها و گروه 

شورای حقوق برش گروه کاری   20۱6تا    20۱2، ارائه شد. از سال  20۱2ماه جون  در  شورای حقوق برش  
جلسه تشکیل داده است. به   س ی نو ش ی پبار در مورد محتوای  ی تشکیل داده و این گروه چندین للامل ن ی ب 

آخرین سند مربوط به حق بر صلح بوده و منایانگر نوع نگاه نهادهای حقوق   سی و ن ش ی پدلیل اینکه این  
واهد ئه خارا   سی نو ش یپ برشی سازمان ملل متحد به موضوع صلح است، در ادامه گزارشی از محتوای این  

 شد.
در ی اسناد قبلی، زندگی در صلح و ادآور افزون بر ی  1به صلح اعالمیه حق برشی  سی نو ش ی پ در مقدمه

های اساسی، خواست همه مردم و منع بدون خشونت و همراه با احرتام به حقوق برش و آزادی  طی رشا 
 و حقوق ها ی آزاد اجرای کامل ابتدایی رفاه مادی، توسعه، پیرشفت کشورها و   رشطش ی پ استفاده از زور، 

ی ا هسته خلع سالح کامل  ق ی از طر جمله  از زور از ی استفاده کن شه ی ر  در ادامه برش معرفی شده است. 
 ی مردم تلقی شده است.ها خواست ، از دیگر  ر یتأخ بدون  

 حق بر صلح دارند و این حق ها ملت اصول این حق برشی است. طبق این ماده افراد و  در مورد ماده اول  
لی نسبت به این حق ها مکلف اص اجرا شود. در بند دوم این ماده، دولت باید بدون هر نوع تبعیضی 

وابسته معرفی هم تقسیم و به   رقابل یغبه صلح، جهانی،    و افراد معرفی شده است. در بند سوم، حق مردم  
صلح بیان شده ترویج   در جهت  و زورو تالش به اجتناب از تهدید ها  بر تکلیف دولت   در ادامهشده است. 

 
1. Draft UN declaration on the Human Right to Peace 
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ی در قابل اصول املللن ی بصلح  ت ی تقو و حفظ  ؛ها موظف به ایجاد است. طبق بند ششم، همه دولت 
امنیت انسانی است، هر فرد دارای حق امنیت   در موردند. طبق ماده دوم که  امندرج در منشور ملل متحد 

و  در صلح حق زندگی    افراد از ت. متام عنارص صلح مثبت اس   عنوان به انسانی شامل رهایی از ترس و نیاز  
جنگی،  م ی جرا زدایی، و نیز حق حامیت شدن در برابر نسل  شان ی استعدادها در نتیجه شکوفایی 

ی املللن ی بهنجارهای    مؤثر علیه برشیت برخوردار است. حق درخواست رعایت   می جرا ی قومی و ساز پاک 
 ماده بیان شده است. ن ی ا  در و حق نظارت دموکراتیک بر بودجه نظامی    هاحکومت از 

 از منابعاطالعات    افت یو در آموزش صلح است. در این ماده از جمله بر حق دسرتسی    در موردرم  ماده چها 
 انهی جنگجو اهداف تجاوزکارانه و    در جهتتحریفات    در مقابل  از افراد شده است تا اینکه    د ی تأکگوناگون  

ادثه که محکومت هر ح  و حق  ز یآم صلح مختلف   ی ها ت ی فعال چنین بر حق مشارکت در  حامیت شود. هم 
از رفتار  اند شده ها موظف این ماده، دولت  5شده است. در بند  د یتأکحق بر صلح است،  دکننده یتهد 

مقاومت   در مورد   7طبق ماده  ی حامیت از صلح حامیت کنند.  ها است ی س  و ازمرض به صلح اجتناب کرده  
با سلطه ظاملانه استعامری،  مخالف و مقاومت  در داشنت  فراد هاو ا ملت با ظلم، از حق متام  و مخالفت 

 ۱0 در ماده، ارتباط حق بر صلح با توسعه، ۹ در ماده ی داخلی حامیت شده است. کتاتور ی و د خارجی 
( در مورد ۱۳ماده واقع شده است. در آخرین ماده )  بحث  مورد ست ی ز ط ی محارتباط این حق با حق بر 

، بر حفاظتی  املللن ی بی  ها و سازمان ها  تکلیف دولت   ماده ابتدا بر   ن ی در ا ت.  ی اعالمیه اس و اجرا تعهدات  
هر شده است.    د یتأک  هاو رسانه ی حق بر صلح با همکاری جامعه مدنی، جامعه دانشگاهی  و اجراترویج  

 ترویج احرتام به این حق باید تالش کند.  به منظورجامعه نیز باید   و عضو  فرد 
حق بر صلح از مصادیق حقوق همبستگی  که یی ا آنج از گفت:  توان ی مبخش ی این بند جمع  عنوان به 

ر است، از جمله این حق برخوردا ی برشی ها حق ی این دسته از ها ی ژگی و این حق از   ناخواهخواه است،  
، گری د عبارت به در نیامده است.  االجراالزم زمره اسناد در ی آرمانی برش بوده و هنوز ها حق یکی از 
ترین سند مصوب ند. مهم ا (Soft law)حقوق نرم  در مرحلهط به حق بر صلح هنوز ربو ی م هنجارها 

، است، اما ۱۹84به صلح مصوب مجمع عمومی سال  اعالمیه حق مردم   تاکنون ی حق بر صلح  املللن ی ب 
ی جدید س ی نو ش ی پو بعد تشکیل کمیته مشورتی، روی    2006  در سال پس از تشکیل شورای حقوق برش  

 سی نو ش ی په ویژگی خاصی خود را دارد: از جمله نسبت به اسناد قبلی، جامعیت این ت ک اس  کار شده 
مجمع   ۱۹84  در قطعنامه گیر است و از جمله بر ابعاد صلح منفی و صلح مثبت پرداخته شده است.  چشم 

، هم به حقوق جمعی و هم س ی نو ش ی پعمومی، مترکز زیاد بر حق جمعی صلح بوده است، اما در این 
دارنده تکلیف   طرف  بههم طرف دارنده حق و هم    سی نو ش ی پ   ن ی در ا به صلح توجه شده است.  اد  افر وق  حق 

 هاملت و  و افرادی عمده تکلیف ها طرف  عنوان به ی املللن ی بی ها و سازمان توجه شده است؛ کشورها 
ی سازوکار   ی مجمع عمومی که هیچ یادی از ها قطعنامه خالف  است.   شده ی معرفدارندگان حق    عنوان به 

 شده شنهاد ی پ، س ی نو ش ی پ، مانند برخی دیگر از اسناد دیگر شورا، در آِخرین ماده این کند ی من نظارتی 
 است شورا مکانیسمی را برای ادامه بحث و نظارت بر حق به صلح، ایجاد کند.
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 حقوق برش؛ راهکاِر تحقق صلح پایدار شدن نهادینه   
منفی نقض حقوق برش بر  ری تأث برعکسو  دار دوام ی صلح ساز نه یزمی مثبت حقوق برش برای رگذار اث 

حقوق برش   امللل ن ی بای است که در برخی از اسناد  نکته   ز یآم خشونت افزایش احتامل جنگ و منازعات  
رضورت است. چنانکه در اعالمیه جهانی حقوق برش نیز بیان شده، » شده یا اشاره مطرح  رصاحت به 

به  ؛ است: مبنای اول عبارت است از کاسنت از رنج انسان  پذیر توجیه نا  ، بر دو مب برش نظام حقوق    س ی تأس 
که سبب  د شو ی م  ی ا انه یاعامل وحش ، سبب هاانسان  حقوق  ری و تحق ییعدم شناسا  این معنا که

، هاانسان رعایت نکردن حقوق ی به کرامت انسانی و  احرتام . بی شودی مشدن وجدان انسانی    دار حه ی جر 
یی است که جنگ ها رنج ی، بخشی از  آوارگو کشتار، تجاوز، تصفیه نژادی، فقر و  شود ی مجنگ    ساز نه یزم 

 عالج  نی عنوان آخر کرد تا برش به   تی قانون حام   یبا اجرا . بنابراین باید از حقوق انسانی آورد ی م به وجود 
ر نیاید. یکی دیگ  ی بیشرت به وجودها رنج و    دشو مجبور ن   یعدالت ی باستبداد و    ضد ظلم،   بر  امی، به قو چاره 

صلح  جمله از ی بزرگ برشی هاآرمان حقوق برش، رسیدن به  املللن ی بنظام  س ی تأساز مبانی توجیهی 
ناپذیر و انتقال  ق برابرو حقو  ی خانواده برش  ی اعضا ه ی کل است؛ به این معنا که شناسایی کرامت ذاتی 

رسیدن به جهاِن پر از آزادی، صلح   یا بر   و  دهد ی م  لی ، عدالت و صلح را در جهان تشکیآنان، اساس آزاد 
 هاانسان   ری ناپذ و انتقال حقوق برابر    تی و رعا   هاانسان به انسانیت و کرامت همه    جز احرتامراهی    و عدالت

جز از راه   باشند،   ، رهاآزاد و از ترس و فقر  ،ده یو عق   انی که در آن افراد برش در ب یی ا یظهور دن   وجود ندارد. 
حیدری، ) میرس نیست.«  ها انسان ی بنیادین همه ها ی آزاد و رعایت حقوق و احرتام به کرامت ذاتی 

۱۳۹6  :۳۳.) 
امریکا به پایان رسید و  متحده االت یا از دهه آِخر قرن بیستم به بعد که جنگ رسد میان شوروی سابق و 

شورای امنیت و مجمع  ازجملهشرت به سمت صلح مثبت چرخید، ارکان سازمان ملل متحد توجهات بی 
ی مختلف بر نقش مثبت احرتام و رعایت حقوق برش در بسرتسازی برای صلح و هامناسبت مومی به ع 

یک مجموعه   صورت به باری که شورای امنیت بر پیشبد رعایت حقوق برش  . نخستین اند کرده اشاره ثبات 
ان طرفین و کرده و آن را گامی اساسی برای اعاده اعتامد می د یتأکی مناسب امللل ن یب یق نظارت از طر 
ی یوگسالوی سابق ها ی ر ی درگو در قضیه  ۱۹۹5، به سال کند ی می صلح پایدار تلقی ساز نه ی نهاد 
ی خود بر یک یا ها نامه قطع در  معمواًلآن، شورای امنیت  از  شی پ( ۱۹۹5. )شورای امنیت، گردد ی برم 

تاریخ، رئیس   نی ا   از پس    دو سالداد.  کرده و آن را محور وظایف خود قرار می   د ی تأکچند حق خاص برشی  
دموکراتیزه شدن، اصالحات اقتصادی   برای یی  قا ی آفر های شورای امنیت در اظهارات خود به تالش دولت 

دامات را در راستای نیل به ثبات سیاسی، صلح و این اق کرده  اشاره و احرتام و حامیت از حقوق برش 
نیز رئیس   ۱۹۹6البته در سال   ( ۱۹۹7یت،  شورای امن) پایدار و توسعه سیاسی و اجتامعی ارزیابی کرد. 

که با کمک  کستان ی تاجحقوق برش در  1شورای امنیت با استقبال از ایجاد دفرت مستقل برای آمبودزمن

 
1. Ombudsman 
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ی حقوق برشی این نهاد ها ت ی فعالامیدواری کرد که   ابراز بود،   شده   مانجا سازمان امنیت و همکاری اروپا 
رئیس  ۱۹۹۹( در سال ۱۹۹6شورای امنیت، ) کمک کند.  کستانی تاجها در ناظر، به کاهش تنش 

 آنگوالی میان مردم ر ی درگشورای امنیت طی اظهارات خود، نگرانی اساسی خویش را از تبعات انسانی 
ها کرده و این فعالیت  د یتأکی حقوق برشی سازمان ملل ها ت ی فعالر همکاری با ابراز داشته و در پایان ب

( در آستانه قرن ۱۹۹۹پایدار و آشتی ملی مؤثر تلقی کرد. )شورای امنیت، را در استقرار بنیادین صلح 
مجمع عمومی ملل متحد نیز به این نکته پرداخت که ارتقاء و حامیت از حقوق برش برای پایداری  2۱
در جهت ارتقاء و حامیت   روآندا رضوری بوده و از اراده دولت    روآندایند بازسازی و آشتی ملی در کشور فرا 
کیفری و فرهنگ معافیت در راستای حفظ صلح و ثبات و افزایش وحدت و حذف بی  برش و حقوق از 

 املللن ی بسال  عنوان به  2000ی سال گذار نام ( ۱۹۹۹مجمع عمومی، )آشتی ملی استقبال کرد. 
ی گویای خوب به دهه آموزش فرهنگ صلح و عدم خشونت برای کودکان،    عنوانبه فرهنگ صلح و دهه بعد  

رناپذیر رعایت و تضمین حقوق برش در برقراری انکا ملل متحد به موضوع صلح و نقش  گاه سازمان نوع ن 
 این سازمان است. نظر   ازصلح و ثبات 

دیگر اینکه از ابتدای قرن بیستم، در ادبیات نهادهای حقوق برشی خارج از چارچوب   توجهنکته درخور    
گیری ی حقوق برش بر شکل ساز نه ی نهاد نقش    مخصوصاً ح  ملل متحد نیز بر رابطه دوسویه حقوق برش و صل 

 برشمردنبا  2002در سال  1املللن ی ب، عفو مثال  عنوان به صورت گرفته است.  د ی تأکو پایداری صلح 
تواند پایدار مباند، مگر اینکه بنای بسی منی که هیچ صلح و آتش  شود ی مموارد نقض حقوق برش یادآور 

ی حقوق برشیطی گزارشی تحت عنوان: ردولتیغباشد. این نهاد    ان استوارآن بر رعایت حقوق برشی همگ
ی را تقدیم گزارش: موارد نقض حقوق برش در مناطق تحت کنرتل دولت« محتوای بی ها وعده »سودان؛ 

سودان کرد که در آن جزئیات ادامه نقض حقوق برش از سوی نیروهای امنیتی سودان بیان شده و به 
بود. متعاقب همین   برافروخته سودان را    چندساله اره داشت که آتش جنگ  ی اشها ی تعدالو بی   ها ض ی تبع

اعالن داشت: صلحی پایدار نخواهد بود مگر اینکه  امللل ن ی بمدیر اجرایی عفو  مقام قائم گزارش بود که 
وکیل ) را تشکیل دهد.  شده حاصل ی هانامه موافقت حقوق برش، جزِء کاملی از گفتگوهای جاری و 

۱۳8۳  :۱76) 
در اواخر قرن بیستم و اول قرن بیست و یکم توجه بیشرت به صلح مثبت سبب شد که اصطالح فرهنگ 

 دهندهل ی تشکو عنارص    ها مؤلفه رت مطرح شود و این اصطالحی است که  در ادبیات ملل متحد بیش   2صلح 
ر عمل یعنی های حقوق برشی دارد. فرهنگ صلح عبارت است از صلح دآن، ارتباط نزدیکی با ارزش 

و همیشگی که از تعامل مثلث صلح، توسعه و دموکراسی  هرروزه حقیقت  عنوان به احرتام به حقوق برش 
ی سو به هنگ صلح، پایبندی به گذار از فرهنگ جنگ، خشونت، تحمیل و تبعیض  . هدف فر رد ی گی منیرو  

 زیآم خشونت یری غیر با پیشگ  اساسًای است. فرهنگ صلح  و همبستگفرهنگ عدم خشونت، گفتگو، مدارا  
 

1.  Amnesty International 
2. Culture of Peace 
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ها و ها، نگرش منازعات ارتباط دارد. فرهنگ صلح مرکب از ارزش  زی آممساملت  وفصلحل از درگیری و 
ی بنیادین همه مردم است. در این ها ی آزاد اری مبتنی بر عدم خشونت و احرتام به حقوق و الگوهای رفت

اری است که مولد کت، گفتگو و همک ، بلکه این مشار رد یگی منفرهنگ، قدرت از لوله تفنگ رسچشمه 
 شبخالهام و رفتارهایی است که بیانگر و  ها ی تلق، طرز ها ارزش قدرت خواهد بود. فرهنگ صلح، شامل 

حقوق  ت ی رعا  اعامل افراد در مشارکت متقابل اجتامعی، بر مبنای اصول آزادی، عدالت، دموکراسی، 
شگیری از جنگ و حل مشکالت از طریق همه، دگرپذیری، همبستگی، نفی خشونت، تالش برای پی 

( ۱87- ۱88: ۱۳8۳رکت کامل افراد در فراینده توسعه جوامع است. )وکیل، گفتگو و مذاکره و مشا 
ی فرهنگ، منع تبعیض و تکرثگرایی آموزش ی عمده فرهنگ صلح عبارت است از: ها نه یزم 

(UNESCO,1999,3-18). 
به  2000ی سال گذار نام مین اجالس خود ضمن در پنجاه و سو  ۱۹۹۹مجمع عمومی در ده سپتامب 

را تصویب کرد. در مقدمه این  1ی فرهنگ صلح، اعالمیه و برنامه عمل فرهنگ صلح املللن ی بنام سال 
است که  و مشارکتی  ا یو پو »صلح فقط نبود جنگ نیست، بلکه یک روند مثبت است:  شده  ان ی بسند 
با تفاهم و همکاری متقابل  ز ی آممساملت طریق  ها را ازدرگیری  وفصل حل و  کند ی مرا تشویق  وگو گفت 

، هانگرش ،  هاارزش استقرار    مثابه به   توانی م لح را  اعالمیه، فرهنگ ص   ۱بند    موجب به .«  سازد ی مر یپذ امکان 
ی زندگی طبق اصول ذیل تعریف کرد: الف: احرتام به حیات، رد ها وه یشی رفتاری و ها روش ، ها سنت 

خشونت، از طریق آموزش، گفتگو و همکاری، ... پ: احرتام کامل به حقوق برش و خشونت و ترویج عدم  
آزادی بیان، اعتقادات و   نه یزم   در   هاانسان ... ر: رعایت و ترویج حقوق   ،ها آن ی اساسی و ترویج  های آزاد 

 ازو کند که توسعه کامل فرهنگ صلح به موارد مختلف وابسته است اعالمیه بیان می  ۳اطالعات. بند 
بر اجرای   و نظارت ی اساسی  های آزاد و احرتام جهانی به حقوق برش و  توسعه   دموکراسی،   به ترویج   جمله 

ی و نژادپرستحقوق کودکان، حذف متام اشکال  تبعیض علیه زنان و حامیت از   اشکال، حذف متام ها آن 
 .کند ی ماشاره   ها آن ی مرتبط با  نابردبار تبعیض نژادی و  

در پایان این بخش بیان داشت که: »رعایت حقوق برش برای حفظ  توان ی مگفته شد، به آنچه  با توجه
ی برابر برای ها فرصت صلح و پیشگیری از تعارضات الزم و رضوری است. بدون تردید در جوامعی که 

 گیرد، زمینه برای تعارضاتصورت می   رمنصفانه یغ های اجتامع رفتار  زندگی وجود ندارند و با برخی از گروه 
، شوند ی مکامل رعایت  طوربه ای که حقوق برش با حسن نیت جامعه داخلی فراهم است. در مقابل در 

ای که در آن فرهنگ حقوق برش ه جامع ای که روح حقوق برش در کالبد آن دمیده شده است و جامعه 
 (۱۱7:  ۱۳۹2طالیی،  ) بسیار کمرت است.«   ها ی ر ی درگوجود دارد، احتامل بروز تعارضات و 

 
1.  The Declaration and Programme of Action on a Culture of Peace 
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 بدون حقوق برش افغانستان ناپایداری صلح 
ی دردآور است. این کشور در دوران معارص وارث هات ی جنا تاریخ افغانستان مملو از جنگ، خشونت و 

و  هات ی جنا ارتکاب  سازنه یزم ی مدام، ها جنگ  نی و ا فراگیر است  و خشونتدهه جنگ بیش از چهار 
دوران حکومت کمونیستی که با کودتای است.  اشتهی گذ باق کشتارهای زیادی شده و قربانیان زیادی 

ی و دست جمعی خونین، جنایات دردآور، کشتارهای هاجنگ آغاز شد، یادآور  ۱۳57خونین هفتم ثور 
گروهی است. در ادامه که مجاهدان، شوروی متجاوز و حکومت کمونیستی   صورت به ن اجباری  ناپدید شد 

اعامل قدرت برآمدند، نیز خشونت  خوددرصدد  ۱۳7۱ثور  از هشتم  و آنان را شکست داده    نشاندهدست 
حزبی و تنظیمی استمرار یافت و  بار خون ی ها جنگ و خونریزی در افغانستان متوقف نشده و در قالب 

ی داخلی، شهروندان بیشرت از گذشته قربانی جنگ قدرت شدند. در ادامه ظهور ها جنگ ر جریان د 
دید شده و جنگ و خشونت به شکل دیگر چند سال دیگر سبب ظهور نیروی ج  ۱۳7۳طالبان در سال  

در سال   طالبان حمله امریکا و سقوط  ساله جنگ رسمی و علنی در افغانستان، با    2۳طول کشید. دوران  
چند سال اول حکومت جدید که مردم افغانستان فضای  جز به میالدی( به پایان رسید.  200۱)  ۱۳80
ی و ست ی ترور ی ها گروه ی ها خشونت ی بعدی ها سال کردند، در جربه را ت  زی آمصلح زندگی آرام و  نسبتاً 

 به وجود آورد. ز ی آمصلح ی مختلف در مناطق گوناگون کشور فضای جنگی و غیر ها قالب مخالفان در  
ی مختلف تروریستی و ها گروه از سوی  شده ل ی تحم جنگ  هاسال در رشایط فعلی افغانستان بعد از 

ی ها قدرت براثر تغییر سیاست  اکنون شامر، کزی و تحمیل قربانیان بی مخالفان مسلح علیه حکومت مر 
ولت و مردم افغانستان اعامل امریکا، برای برقراری هرچه زودتر صلح بر د   متحده   االت ی ا   خصوص به جهانی  

 چندروزه. برگزاری شش دوره مذاکرات  رسد ی م فشار شده و در نتیجه زمزمه صلح رساتر از گذشته به گوش  
طالبان و مناینده ویژه امریکا در امور افغانستان و پاکستان، نشانه روشن از جدیت  ان ارشد بین رهب 

با  توانند ی معیتی دولت و مردم افغانستان چگونه پروسه کنونی صلح در افغانستان است. در چنین وض 
ه کنونی پروس در    رسد ی م پروسه کنونی صلح مواجه شده و برای آینده افغانستان تصمیم بگیرند؟ به نظر 

دارد، یکی   هرکدام توان بین دو رویکرد متفاوت را از هم تفکیک کرده و با توجه به پیامدهایی که  صلح می 
 را گزینش کرد.  هاآن از 

دارد. در  عمق کم رویکرد اول نسبت به بسرتهای خشونت و جنگ جاری، نگاه سطحی، ظاهری و  الف: 
ی طوالنی در حد منازعه معمولی بین اعضای یک ها سال این نگاه، جنگ و خونریزی مستمر در طول 

ون دخالت کشورهای دیگر فروکاسته شده و نسبت به بسرتهایی چ جه ی نت در  عمدتاً  هم  آنخانواده 
، تفسیرهای افراطی و خشن از متون طلبخشونت استبداد، انحصارطلبی، تبعیض گسرتده، فرهنگ 

. در شودی می توجهی بدهه اخیر ی این چهار هاجنگ  جه ی نت در ی اجتامعی و ها شکاف دینی در ایجاد 
ند، برادرانی هستند که نسبت به برخی ا این نگاه، کسانی که با دولت کنونی افغانستان در حال جنگ 

که  اند گرفته  قرار دشمنان بیرونی  دست  ابزار رفتارهای دیگر اعضای خانواده ناراضی و معرتض بوده و 
حل را این راه  توان ی مند. با داشنت چنین تصور از مسأله ا افغانستان مداخله در امور داخلی  درصدد 
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ی مطلق رفتارهای قبلی ر ی گده یناد سیم غنیمت قدرت، عفو و پذیرفت که با مامشات، اعطای امتیاز، تق 
آنان را به جمع خانواده برگرداند و در آینده همه خوش و خرم در کنار هم زندگی   توان ی م برادران ناراضی 

چنین نگاهی بین برخی از سیاستمداران و مردم  اکنون هم و  درگذشته انکار کرد که هم  توان ی من  کرد. 
وجود دارد، اما خوشبختانه چنین رویکرد هنوز به پالیسی  شی وب کم داشته و اکنون نیز افغانستان وجود 

دارد که دولت ل نشده است. البته در آینده این خطر وجود بد رسمی و مورد اتفاق دولت افغانستان 
ذیرفته و امریکا، این رویکرد را پ متحده   االت یا اعامل فشار از سوی   جه ی نت  در افغانستان و رهبان سیاسی  

ی را در باکسانی در مورد صلح، راه سازش و مصالحه فاقد مبنای محکم شی اند ساده ی و نگر ی با سطح 
. اند کرده ی تحمیل شامر ی ب ربانیان علیه دولت مرشوع افغانستان جنگیده و ق  هاسال پیش بگیرند که 

 جهینت  در نتیجه این رویکرد که از طریق مامشات با مخالفان، نادیده گرفنت متام رفتارهای سابق آنان و 
موقت و  هم آن ، توقف جنگ و صلح منفی  بسآتش  تواند ی م،  شودی مقربانی شدن کامل عدالت حاصل  

ماندگار و پایدار را در تحقق صلح مثبت،  نه یزم انست د تو خواه ن وجهچ ی ه به گذرا باشد، اما این رویکرد 
 افغانستان فراهم سازد.

رویکرد دوم، رویکرد و نگاه عمیق و بنیادین حقوق برشی به مسأله صلح است. در این رویکرد، نگاه  ب: 
ه ی تاریخی، فکری و فرهنگی منازعات است و با توجه ب بسرتها به خشونت و صلح مبنایی و با توجه به 

. اگر شود ی م ادی نیز جامعیت داشته و شامل ابعاد متعدد جنگ و صلح این نگاه مبنایی، راهکار پیشنه 
به وجود بیاید و در قالب آن پروسه صلح پیش  افغانستان گیران سازان و تصمیم چنین نگاهی در تصمیم 
به تحقق صلح مثبت،  ان و ت ی م جه ی نت و در متفاوت خواهد بود   کاماًل  آمده دست به برده شود، دستاوردهای  

و پیامدهای نگاه حقوق برشی به موضوع صلح افغانستان  ها ی ژگی و امیدوار بود. درباره  دار دوام پایدار و 
 بیان خواهد شد:  وارفهرست نکات پایانی    عنوان به چند نکته  

ق ر حقو که د  املللن ی بی قبلی بیان شد، نگاه امروزی به پدیده صلح در حقوق  ها بخش که در  . چنان ۱
باور بر این است که مبارزه با  ،نگر است. در این دیدگاه ان یو بن ی ا شه ی ر نگاه  ،برش نیز بازتاب یافته است 

ی مؤثر   مبارزه  ـ هاشه ی و ر   ها علت بدون پرداخنت به  با معلول ـ  و مبارزه است   و معلول جنگ، مبارزه با نتیجه 
خواهد آورد که همراه با  صلح واقعی را به ارمغان  و بوده  کارسازبا جنگ در صورتی  . مبارزهنخواهد بود 

 نیتأم   از ین ش ی پ  عنوان به  ، دگاه ی د این    بر اساس بروز خشونت و جنگ باشد.     ی ها نه ی زمو    ها با علت مبارزه  
ی بنیادین برشی، ها ی آزاد فاحش حقوق برش و    نقض،  ض ی ، تبعی، گرسنگ الزم است با فقر ، صلح پایدار

صلح مثبت  ،گر ید  عبارت به مقابله شود.  ها ده یپد این  و بارهنگی توجه شده انواع خشونت ساختاری و ف 
 تی رعا و  شده  نه ینهاد ی در یک جامعه دموکراسحقوق برش و قواعد  ن یمواز  که شود ی می حاصل زمان 

که »دموکراسی و حکومت  شود ی م د ی تأکدیده صلح بر این نکته گردد. در این نگاه حقوق برشی به پ
ی مشرتک اجتامعی و ها ارزش ی حفظ ایداری صلح و بقای سیستمی است که برا قانون، ضامن پ

( اصلی کلی ۱۱۹: ۱۳۹4استقرار و تداوم صلح بر آن جامعه حاکم شده است.« )فلسفی،  جهی درنت
، هاآن تامعی است، خود متضمن اصول جزئی است. یکی از صلح پایدار اج  گذار ه ی پا حاکمیت قانون که  
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( بنابراین در جامعه افغانستان نیز 4۱: ۱۳۹4ست. )فلسفی، ها انسان یادین ق بنحقو  واسطه ی باعامل 
و حقوق   های آزاد ی دموکراتیک، حاکمیت قانون و احرتام به  ها ارزش به هدف رسیدن به صلح الزم است  

 در برعکس باشد.  احرتام  موردی ساختامن صلح ساز استوار های رضوری پایه  عنوانبه برشی شهروندان 
تلقی شود، بسرتهای الزم  ت ی اهمی ب حاکمیت قانون تضعیف شده و حقوق بنیادین انسان  که ی صورت 

 یش نخواهد بود.و پایدار، رسابی ب دار دوام برای تحقق صلح از بین رفته و امید به برقراری صلح  
یک حق برای عموم  عنوانبه محور است و در این رویکرد صلح . رویکرد حقوق برشی به صلح، حق 2
 شودی ممحور دو پیامد مهم به دنبال خواهد داشت: نخست سبب  این نگاه حق هروندان مطرح است.  ش 

تعریف   رگذار قشی فعال و اثدر روند صلح برای خود ن   وانند که شهروندان از وضعیت انفعالی خارج شده و بت 
مینه شکوفایی ی که بتواند ز ز ی آمصلح کنند. زمانی که مردم به این درک برسند که زندگی در وضعیت 

این حق را مطالبه کرده   هاآن است،   شانی انساناستعدادهای همه مردم را فراهم سازد، یک حق مسلم 
ی رسیدن به صلح نه ها ها و سازوکار سی پالی  نه یزم درو به صورت جدی خواستار آن خواهند شد که 

ن نگاه، مردم از حالت اینکه اصلی باشند. در نتیجه با ترویج ای  رندگان یگم ی تصممتاشاچی رصف، بلکه 
 آنان ، آورند ی مو منتظر مبانند که چه وقت و چه گونه رهبان سیاسی، صلح را برای آنان به ارمغان  منفعل  

یک حق   عنوانبه ودشان باید برای رسیدن به صلح گام بردارند و هم  به این باور خواهند رسید که هم خ
حق بر صلح، حق همگانی و متعلق به همه شهروندان   که   یی جا ن آ   از برشی آن را از دولت مطالبه کنند. دوم  

و  ها روش  ه ن ی زم در یک حق برشی مستلزم این است که متام اقشار جامعه  عنوان به است، تلقی صلح 
 گرفته  قرارباشد و هیچ بخشی از جمعیت کشور احساس نکنند که در حاشیه    رندهیگ م ی تصم رشایط صلح  

 کنند.ی می ر ی گ م ی تصم   شانشت رسنو و دیگران برای تعیین 
یق به عدالت است. در این نگاه بر این . نگاه حقوق برشی به موضوع صلح متضمن توجه جدی و عم۳

در مقدمه اساسنامه سازمان که با نقض عدالت، صلح قابل تحقق نخواهد بود.   شودی م  د یتأک نکته مهم  
شد،  س ی تأس حقوق برشی یک قرن قبل  ل ملل ان ی بیکی از اولین نهادهای  عنوان به ی کار که املللن ی ب 

س عدالت اجتامعی قابل تحقق است.« بدون شک، بر اسا  رصفًااست که »صلح ماندگار  شده  گفته
 ازکامل  صورت به ی حقوق برش ساز نه ینهاد م مستلزم شناسایی و ک ی و ست ی بعدالت اجتامعی در قرن 

وندان و شناسایی و رعایت حقوق ای همه شهر ی برابر بر ها فرصت رفع تبعیض نژادی و قومی، ارائه    جمله 
ی ساز نه ی نهاد برابر زنان است و بنابراین برای رسیدن به صلح ماندگار هر راهی جز تالش در راستای 

در جوامعی   حقوق برش در جامعه و تحقق عدالت اجتامعی در میان همه شهروندان، بیراهه خواهد بود. 
 رمنصفانهیغهای جامعه رفتار  وجود ندارد و با برخی از گروه   متباکرا ندگی  برابر برای داشنت ز   فرصت که  

بار داخلی فراهم خواهد بود. در مقابل در گیرد، همیشه بسرت و زمینه برای تعارضات خشونت صورت می 
 شده  نهی نهاد ی که روح حقوق برش در کالبد آن دمیده شده و در آن فرهنگ حقوق برش ذهنی و  ا جامعه 
مستمر و ماندگار خواهد بود.  ز ی آمصلح کاهش یافته و وضعیت   ها ی ر ی درگ و  ز تعارضات احتامل بروباشد،  
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ی ها ض ی تبعفکرانه است، اگر تصور شود بدون تحقق عدالت اجتامعی و رفع در افغانستان نیز کوته 
 که علیه برخی از مردم وجود داشته و دارد، صلحی ماندگار محقق خواهد شد. ک یستامتی س 
از استمرار  اًمیمستق به مسأله صلح، مستلزم توجه خاص به قربانیانی است که  برشی  حقوق  کردی و ر . 4

ی بررسهای گذشته، شکنی قانون    که کشف   شود ی م  د یتأک. در این نگاه  اند ده ی د   ب ی آس جنگ و خشونت 
آمیز های افرسده، برای استواری یک همزیستی مساملت های زخمی و روان های ریخته و مداوای تن خون 

از نقض گسرتده حقوق شهروندان در  کهی صورت  درناپذیر است. تحقق صلح پایدار، الزم و اجتناب  و 
اجتامعی،  هایاین موضوع سبب افزایش و گسرتش شکاف  اد یز  احتامل بهگذشته دادخواهی نشود، 

ت پایدار های اجتامعی و نهادهای دولتی و مانع دستیابی به صلح و امنی اعتامدی میان گروه تولید بی 
تطبیق نکردن عدالت انتقالی و نادیده گرفنت   خواهد شد. فراموشی و کنار گذاشنت جنایات در گذشته، 

فزایش خواهد داد. بر اساس احتامل بازگشت خشونت در اشکال متفاوت را ا  ت ی نها  در حقوق قربانیان 
است، ایجاد  شده  ان یببان حقوق برش نیز ی متعدد دیده ها گزارش که در این نگاه حقوق برشی چنان 

های های جرایم جنگی و ضد برشی و شنیدن حرف ثبات برای آینده افغانستان، بدون بررسی پرونده 
برای جوامع و ماندگار  ی صلح پایدار  سو به امکان گذار    اگرهای افغانستان، ناممکن است.  قربانیان جنگ 

نیان، اجرای عدالت ی رعایت حقوق قربااز مسیر تالش برا  ناً یقمانند افغانستان وجود داشته باشد، ی 
در مورد مشخص جامعه   ی نسبی عدالتاجرا   وی  دادخواه گذرد و  و مبارزه به فرهنگ معافیت می   انتقالی
 ودر طراحی آینده پر از صلح  تواند ی م، دارد یاسی سی گسرتده ها خشونت در  یطوالن ی ا سابقه ما که 
موقت و  بسآتش ی صلح، پیامدی جز برقرار پیامن مصالحه و  اثرگذار باشد. در غیر آن، حتا انعقاد   ثبات

 ی دیگر در آینده نخواهد داشت.ها خشونت آرامش مقطعی اما بسرتهای آماده برای رشوع 
ی جنگ و کنشه ی ر جنگ و صلح ابعاد پررنگ فرهنگی و آموزشی دارد و برای  . در نگاه حقوق برشی،5

گسرتده آموزشی و فرهنگ انجام صلح، الزم است فعالیت    ی جامعه مبتنی بر فرهنگ گذار ان یبنخشونت و  
یی آنجا  از نکته مهم در مورد جنگ و صلح اشاره شده است: » این  به  ونسکو ی نامه در مقدمه اساس شود. 

جنگ .«  ردی ها شکل بگدر ذهن انسان   د یبا   ز یدفاع از صلح ن  شود،ی ها آغاز ما در ذهن انسان ه جنگ   که 
ی نوع رفتارها   نی ها را آماده انجام ا است که انسان   یو افکار  ت ی ، معلول ذهنت و خشونت و ارتکاب جنایا 

به  د یبا   ،ی و فرهنگ  یفکر   ر یگ یپ  ی ها رفتارها با تالش   نی مقابله با ا  ی. برا کند ی م  زی آمت ی جنا و    بارخشونت 
 .کند ی م   رفتارها عمل   نی ا   ی ذهن  کننده ه ی توج  یمبان   مثابه به پرداخت که    یرانسان ی غ  ی ها نگرش   یکن شه ی ر 

 هی ما ، جان ، فیلسوف معروف نیز نقل شده است، صلح فضیلتی است که از عمق نوزا یاسپاز باروخ 
های و فوری به آرمان صلح رسید و بدون ترویج ارزش   شبهک ی  توان ی من ، بنابراین واضح است که  ردیگ ی م 

 .داشت   ز ی آمصلح ی حقوق برش در عمق جان مردم، جامعه  ساز نه ینهاد حامی صلح و  
ی فرهنگی و آموزشی برای ترویج فرهنگ صلح،به هاتالش ون بر رضورت افز  . آِخرین نکته اینکه 6

 قبالً را که   املللن ی باین جمله از گزارش عفو   توان ی مگیران کنونی در روند صلح  سازان و تصمیم تصمیم 
رش، جزِء کاملی از شد، یادآوری کرد که: »صلحی پایدار نخواهد بود، مگر اینکه حقوق ب  قول نقل نیز 
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را تشکیل دهد« و سپس این امید را در خود زنده  شده  حاصل ی ها نامه موافقت جاری و  گفتگوهای 
نگهداشت که در پرتو نگاه حقوق برشی، نتیجه پروسه کنونی صلح افغانستان نه وقفه میان دو جنگ، 

 بلکه صلح ماندگار و پایدار باشد.
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بان بررسی جایگاه حقوق برش در جریان مذاکرات صلح امریکا و طال 
 انگاریبر اساس رویکرد سازه 

    جواد دهقانی علی  

 چکیده
البان و با توجه به بافت متنوع فرهنگی و اجتامعی افغانستان، وگوهای امریکا و ط به سبب رشوع گفت 

آوردهای مهم دو دهه گذشته از قبیل حقوق دغدغه بسیاری از شهروندان به ثبات سیاسی و حفظ دست 
ه همین دلیل، بررسی جایگاه مفهوم و موضوع حقوق برش در پیوند با برش معطوف شده است. ب 

 کند.اهمیت بسیار پیدا می   وگوهای صلح امریکا و طالبانگفت 
امللل، مفاهیم حاکمیت، عدالت چون ورود مفهوم حقوق برش به مطالعات علوم سیاسی به ویژه روابط بین 

امللل اهمیت دارد. در های روابط بین چوب نظریه و امنیت را نیز متحول کرده است، بررسی آن در چهار 
انگاری با در پیش گرفنت نگاه تاریخی و اجتامعی ه امللل، ساز های گوناگون در روابط بین میان نظریه 

ای متناسب برای تحلیل جریان صلح افغانستان و توجه به حقوق برش باشد. پرسش اصلی تواند نظریه می 
انگاری در علم روابط  در تحوالت مرتبط با صلح بر اساس رویکرد سازه این پژوهش آن است که حقوق برش

بنا بر این، ابتدا مفهوم حقوق برش، بررسی و سپس در چهارچوب رویکرد  امللل چه جایگاهی دارد؟ بین 
 شود.انگاری تحلیل می سازه 

 انگاری مذاکرات صلح، افغانستان، امریکا، طالبان، حقوق برش، سازه  کلیدواژگان: 
  

 
  کارشناس ارشد روابط بین( املللali.jo1362@gmail.com) 
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 مقدمه
ای که منجر به سقوط رژیم طالبان شد و فضای جدیدی را در افغانستان به ایاالت متحده پس از حمله 

دید و چه بسا سایر ناظران وجود آورد، خود را بیش از گذشته به رسنوشت این رسزمین متعهدتر می 
تری رت جدی انش به صو پیامن املللی به دوش کشیدن این تعهدات را از جانب امریکا نسبت به هم بین 

رغم مشکالتی که در پیش ای که توانسته نظام سیاسی جدید خود را به خواستار بودند. افغانستان در دوره 
های ایاالت متحده از زمان بوش پرس، اوباما و ترامپ رویش بوده بر پا نگهدارد، در سیاست خارجی دولت 
مابین واشنگنت و کابل تا حدودی سبب   اسرتاتژیک مورد توجه بوده است. رسیدن به تفاهم بر رس پیامن 

فراهم آمدن اطمینان خاطر نسبی در میان دولتمردان و مردمان افغانستان نسبت به آینده کشورشان 
ها را در ادامه مسیرشان تنها نخواهد گذاشت. با روی کار آمدن دونالد گشته بود مبنی بر اینکه امریکا آن 

رفت شاهد تحوالتی ی امریکایی از افغانستان را دارد، انتظار می وج نیروها ترامپ و اعالم اینکه قصد خر 
های گذشته بین مقامات امریکا و طالبان در ماه باشیم که مثره آن رشوع گفتگوهای غیر رسمی و رسمی  

خیزهایی به و مدت در این گفتگوها رخ داد، ولی رسانجام با افت ای کوتاه بوده است. هرچند وقفه 
ای میان طرفین انجامیده است که تاکنون محتوای آن به طور رسمی در اختیار امه ری توافقن گی شکل 

شان شده عموم قرار نگرفته است و سبب افزایش دغدغه و نگرانی مردمان این رسزمین نسبت به آینده 
 عنوان چهارچوببه انگاری ـ است. نویسنده سعی دارد در این نوشته براساس چهارچوب نظری سازه 

 امللل به جایگاه حقوق برش در مذاکرات صلح و چرایی اهمیت آن بپردازد. ـ در حوزه روابط بین آل ایده 

 چهارچوب نظری
ها را بدون ترسیم ای، احتیاج به نوعی نقشه راه و میزان علمی داریم. اگر پدیده برای تحلیل هر پدیده 

کنیم با مشکالت و اشتباهات و بررسی   یک مسیر فرضی و رصفًا براساس تخیالت ذهنی خودمان تحلیل 
آمده نیز جز بار رو خواهد کرد و نتیجه به شویم که فهم عمیق مطلب را با دشواری روبه رو می گوناگونی روبه 

های اصلی و اساسی مسأله ریشه   پایه و اساس نخواهد بود. از این رو الزم است تا برای بررسی نظرات بی 
 امللل بهره بگیریم.علم روابط بین   ل قبول در های قاب مورد بحث، از تئوری 

های اخیر در رشته هایی که در دهه عنوان یکی از نظریه انگاری به در این مقاله فرض بر آن است که سازه 
امللل جایگاه شاخصی یافته است، به دلیل توجه خاصش به هویت، هنجارها و ارزش متناسب روابط بین 

عنوان مفاهیم برساخته اجتامعی و تاریخی باشد. لذا به   حقوق برش با بررسی مفاهیمی همچون صلح و
 پرداخته و سپس بحث را بر اساس آن پیش خواهیم برد.در ذیل ابتدا به این نظریه  

 انگاریسازه 
ند ا امللل ها در عرصه بین ها و سازمان امللل که در پی بررسی رفتار دولت اندیشمندان در رشته روابط بین 

گیرند. یکی ای یاری می رشته امللل عمدتًا از نظریات بینا ربوط به جامعه و نظام بین ی مسائل م برای واکاو 
امللل به کمک از این نظریات شاخص که دارای پیشینه در علوم اجتامعی است و اکنون در عرصه بین 
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همچون  انگاری است. این نظریه با وجود رقبای رسسختی اندیشمندان این حوزه آمده، نظریه سازه 
ها به دلیل داشنت نگاه فرانظری سعی در برطرف کردن نواقص گرایان کالسیک و جدید و نولیبال قع وا 

انگاری آن است که به لحاظ روش پژوهش های سازه نظریات پیشین را دارد. به نظر مشیرزاده از مزیت 
 (4:  ۱۳۹۱محدودیت خاصی ندارد. )مشیرزاده،  

ری بیشرت یک رهیافت است که خود از ترکیب سایر رویکردها انگا »سازه توان گفت که چنین می هم 
گیری های گوناگون را با بهره های نظریه ها و کاستی شود و در تالش است به نحوی نارسایی تشکیل می 

امللل به تر از الگوهای رفتاری سیاست بین ها، برطرف کند و تصویر واقعی های خود آن از برخی از گزاره 
( جریانات پرشتاب تغییردهنده در دو دهه پایانی قرن ۱84: ۱۳8۹ی، راسخی، )معین هد«. دست د 

امللل نیز بر جای گذاشت. »تحوالت جهانی از دهه بیستم تأثیرات خود را بر در عرصه نظری روابط بین 
محیطی، دولتی، مسائل زیست های جدیدی مثل تعدد بازیگران غیر سو آبسنت پویایی از یک  ۱۹۹0

افزاری خردگرایان بود.« محورانه و سخت وریسم و مانند آن بود که مغایر انتظارات دولت ، تر وق برش حق 
های موجود در حوزه نظری روابط بست ( از این رو الزم آمد که برای حل و فصل بن 65:  ۱۳۹4نیا،  )دانش 

 شود.  داشتهای گام بر رشته ها به سوی رویکردهای میان امللل و ارائه فهم دقیق از آن بین 
انگاران جهان و امور آن را از نظر اجتامعی یک امر برساخت دانسته و در پی آن مناسبات اجتامعی سازه 

های انگاران سازه دانند. »برای سازه ها و هنجارها را شکل گرفته از ساختارهای اجتامعی می و هویت 
ها و الگوهای افع دولت به منگونه های دولتی و غیره همراه با اینکه چ متدنی، عوامل فرهنگی، هویت 

کنند و بر الگوهای تعامل بینی« ایجاد می ها نوعی »جهان دهند مهم است. این برآیندها شکل می 
های تسلیحاتی و املللی، همچون رژیم های بین املللی و رژیم گذارند. نهادهای بین املللی اثر می بین 

شان سوق های تعریف منافع و حتا هویت باز   ه سمترا ب   ... کنشگراناملللی و حقوق برش، هنجارهای بین 
 (۳۳۳:  ۱۳۹۳دهند.« )مشیرزاده،  می 

ها را انگاران وجود دارد. برخی آن های گوناگونی درباره سازه بندی همچون دیگر مکاتب نظری، تقسیم 
بندی قسیم ترین ت دانند. شاخص ها را دارای سه دسته متامیز می دارای دو شاخه عمده و گروهی نیز آن 

گانه هویتی، تفسیری و رادیکال یا انتقادی. الکساندر ونت، ایامنوئل آدلر، بندی سه عبارت است از تقسیم 
نیکالس اونف، جان جرالد راگی و فردریش کراتوچویل جزو اندیشمندان مطرح این مکتب به شامر 

 آیند.می 
 برد:توان موارد ذیل را نام  انگاری می از اصول اساسی سازه 

ها و انگاران معتقدند کنشامللل؛ سازه متقابل بین کارگزار و ساختار در سیستم بین رتباط. ا۱»
منایند. هر  منایند هم کنشگران و هم ساختارها را باز تولید میاقداماتی که کنشگران اتخاذ می

ه آن کنش  منایند هم هویت آن واحد و هم ساختاری را که بکنشی که یکی از واحدها اتخاذ می 
سازند و ها آن را می . آنارشی آن چیزی است که دولت 2د را بازتولید خواهد کرد؛ بخشعنا میم

گردد. جهان بدون . هویت متغیری اساسی در جهان محسوب می ۳دهد؛  ها را شکل می برداشت آن 
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خاصی  انگارانه از تفسیر . قدرت در دیدگاه سازه 4هویت، جهانی رسارس هرج و مرج خواهد بود؛ 
.  5شود؛ انگاران هم قدرت مادی و هم گفتامنی مهم محسوب می از منظر سازه ردار است؛ برخو 
 (77:  ۱۳۹0)قاسمی،    پذیرد.«امللل را می انگاری امکان دگرگونی در سیستم بین سازه 
کند. گرایی که به دنبال توازن قدرت است، توازن تهدید را مطرح می واقع خالف نو انگاری سازه 
های برآمده از محیط اجتامعی و فرهنگی داخلی در ه ادراکات و برداشت گویند ک می انگاران ه ساز 

پذیر امللل را امکان انگاران همکاری و صلح در عرصه بین چنین سازه گیری اتحادها نقش دارند. هم شکل 
 دانند.می 

یافنت به اهمیت  لی با توجه رغم نقدهایی که بدان وارد است، و انگاری به توان گفت سازه از این رو می 
ها و هنجارها در تعریف مفاهیمی همچون هویت، امنیت، عدالت، حقوق برش و صلح، نیاز به نقش ارزش 

 شود.امللل احساس می های موجود در رشته روابط بین آن بیش از دیگر نظریه 

 حقوق برش
ولی هاست، آن  تولد همراهاگرچه حقوق برش جزء حقوق جداناشدنی انسانی است که از هامن ابتدای 

شود که چند سالی پس از جنگ جهانی دوم در سال عنوان یک واژه در دنیای مدرن شناخته می به 
و همراه با اعالمیه جهانی حقوق برش مجمع عمومی سازمان ملل متحد به جهانیان معرفی گشته   ۱۹48

بعه در مقابل بیگانه و تر، اعم از  است. در تعریف آن آمده است: »مجموعه حقوقی که به ساکنان یک کشو 
ای از حقوق مدنی و سیاسی مثل آزادی و برابری و مساوات و مقاومت در دولت داده شود که شامل پاره 

ست. در مسأله حقوق برش، امر تابعیت و ها برابر تجاوز و تعدی و مصونیت جان و مال و خانه و جز این 
ی است که انسان در هر جا که حداقل حقوقزیرا این  مذهب و نژاد و جنس نباید دخالت داده شود،

هست باید از آن برخوردار باشد. کمیت حقوق برش، بستگی به طرز فکر اکرثیت یک ملت و متدن و 
 ( ۳02:  ۱۳86فرهنگ و سوابق تاریخی آن ملت دارد.« )آقابخشی،  
مهم در   از نشانگان ق برش یکی توان گفت: »دال حقو درباره اهمیت این واژه بنیادین در دنیای امروزه می 

های گفتامن جهانی شدن است. قطع نظر از مبانی نظری و فلسفی حقوق برش و بدون توجه به تفاوت 
ای که امروزه اند، به گونه های کنونی به آن اهتامم جّدی داشته فرهنگی و سیاسی بیشرت جوامع، دولت 

فهوم اصالت شناخت و باوری به م ه است. خود ترین مسائل سیاسی جهانی قرار گرفت در حد یکی از مهم 
ترین مبانی حقوق معرفت انسانی و نگرش انسان مداران که در اندیشه فردگرایی غربی بروز یافت، از مهم 

 (67۱:  ۱۳۹4شود«. )حقیقت،  برش محسوب می 

 انگاریحقوق برش از منظر سازه 
خوبی تواند به رها می اعد و هنجاأکید بر قو انگاری با تامللل، سازه های شاخص روابط بین در میان نظریه 

االذهانی را بازگو کند. »در این راستا، قواعد و مفهوم حقوق برش و برساخته شدن آن در روابط بین 
املللی ها را در جامعه بین توانند به عنوان الگوی رفتاری کشورها، هویت آن هنجارهای حقوق برشی می 
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خواهند خود را در جهان با هویت نشان ی رهایی که م ساختند کشو انگاران مشخص  معنا ببخشند. سازه 
املللی مرشوع سازند، امللل بنامیانند و یا حاکمیت خود را نزد جامعه بین دهند و جزئی از جامعه بین 

بایستی قواعد و هنجارهای حقوق برش را اجتامعی منوده و سپس آن را نهادینه و داخلی منایند. این 
های حقوق برشی، عملی ساخته و وسیله قواعد، هنجارها و گفتامن  تانه را به خله برشدوسرویه، امروز مدا 

 (828:  ۱۳86این مفهوم را دچار تغییر کرده است.« )ابراهیمی،  
املللی های معتب بین چنانچه هنجارهایی از قبیل حقوق برش در جوامع دموکراتیک و به مدد سازمان 

همراه با هزینه خواهد بود. در این زمینه  ناقضان آن  شوند، تالش همچون سازمان ملل متحد نهادینه 
گردد.« شود. در نهایت توسط دولت، درونی می گوید: »هنجار به مثابه آبشاری جاری می کاتزنشتاین می 

 (۱0:  ۱۳87)مصفا، ابراهیمی،  

 صلح
حالت . ۱لح به » شاید بتوان گفت بر رس واژه صلح نسبت به حقوق برش تنازع کمرتی برقرار باشد. ص 

. فقدان جنگ و نیز فقدان نظام 2و امنیت عمومی در کشور و روابط عادی با کشورهای دیگر  آرامش 
شود. ( گفته می 4۹7: ۱۳86ها« )آقابخشی، . فقدان جنگ، توسعه مناسبات و همیاری ملت ۳تهدید 

ین وق برش تأم ری صلح، حقگفتنی است که صلح و حقوق برش الزم و ملزوم یکدیگرند، چرا که در پی برقرا 
 شود.می 

 انگارینگاه به صلح از منظر سازه 
انگاری ها و قواعد از منظر سازه ها، انگاره ها، فرهنگ گونه که پیشرت گفته شد هنجارها، ارزش هامن 

کننده رفتار و منافع کنشگران است. وقتی تعامالت و گفتگوهای برابر و عادالنه را در این موارد رعایت بیان 
توان به یافتنی خواهد بود. می امللل دست ر جامعه و به دنبال آن در جامعه بین تیجه صلح د کنیم، در ن

ها قرابت داشته و زمینه ساز یا استمرار انگاری که با ایده گفتگوی متدن های نظریه سازه برخی از مؤلفه 
 دهنده صلح باشد، اشاره کرد:

محوری در روابط . نفی دولت 2تغییرپذیر؛ و شده ساخته . نشان دادن وضع موجود به عنوان وضعی ۱» 
. اعتقاد به اثرگذاری توامان 4املللی؛  . باور به تأثیر متقابل ساختار و کنشگر در تحوالت بین ۳امللل؛  بین 

. لزوم برقراری 6شناختی؛  گرایی معرفت . توجه به کرثت 5املللی؛  مادی در تحوالت بین عوامل مادی و غیر 
( در زمینه عدالت 64۳:  ۱۳۹2های جهانی.« )بزرگمهری، احمدیان،  بری حذف نابرا  املللی و ن عدالت بی 

بها در راه تحقق حقوق برش است. عنوان »واالترین ارزش انسانی و گوهری گران توان گفت به نیز می 
بین رو    ( از این ۳24:  ۱۳86های حقوق برش است.« )کاتوزیان،  ها و آرمان عنوان عدالت یکی از خواسته 

 دارد. ی به عدالت، حقوق برش و صلح همپوشانی وجود  ستیاب د 
انگاری در نقد دولت محوری رصف، در نظر داشنت امکان تحول در روابط چنین به مدد اهتامم سازه هم 
 توان از این منظر نیز به صلح اندیشید.امللل، می امللل و توجه به برساختگی امور باالخص روابط بین بین 
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 بانریکا ـ طال رات صلح ام مذاک
مردان ماهه بین مقامات امریکایی و طالبان بیش از همه دغدغه شهروندان و دولت   ۱8مذاکرات فرشده  

افغانستان را فراهم کرده است. مذاکراتی که در غیاب دولت و جامعه افغانستان صورت گرفته و هیچ 
طالبان وجود دارد،  ی مورد نظرو هنجارها  ها ها سپرده نشده است. با شناختی که از ارزش نقشی به آن 

بسیاری از فردای استیالی مجدد طالبان بر افغانستان در غیاب امریکا نگرانند. پشت پا زدن امریکا بر 
ها جان رسبازان خود و شهروندان افغانستانی را نیز به خطر انداخته هایی که تا به امروز برای آن ارزش 

 ارد. است، هم جای تعجب و نگرانی د 

 قوق برش در مذاکرات صلحاه ح جایگ 
دهنده عوض شدن نگاه غیبت دولت افغانستان و جامعه مدنی آن از مذاکرات صلح امریکا و طالبان نشان 

توان گفت که اولویت بخشیدن به راحتی می گرایانه به های آن است. از منظر واقع امریکا و تغییر اولویت 
نادیده گرفنت عمدی ی انگار سی است. اما از منظر سازه های انسانی و دموکرا کننده ارزش منافع توجیه 

 ـ چه بسا آسیب خود را در مقاطع بعدی نشان دهد.جا حقوق برش در این ها ـ هنجارها و ارزش 
از  چنان متأثر بند هم نیافته دارای دموکراسی نیم در روزگاری که افغانستان به عنوان یک کشور توسعه 

رسیدن به منافع آنی از قبیل داشنت برگ للی است، رها کردن آن به امید  امل ها و جوامع بین کمک قدرت 
امریکا برای دونالد ترامپ، تهدیدی برای آینده جامعه و منطقه و حتا  2020برنده در کارزار انتخاباتی 

 آید.امللل به شامر می عرصه بین 
ابی و نداشنت نهادهای انتخ حضور رسمی و غیر رسمی رسد ر می کننده به نظآنچه بیش از همه نگران 

توانستند در انتصابی حکومت و مردم افغانستان در مذاکرات صلح امریکا و طالبان است. این نهادها می 
گیری کمپین »زنان حد و توان خود منایندگی بخشی از حکومت و جامعه را بر عهده داشته باشند. شکل 

یانگر دغدغه خاطر جدی مختلف دیگر، همگی ب هایو برگزاری نشست  1گردند«منی افغان به عقب باز 
شان است. شهروندان افغانستان بر این باورند که طالبان با جامعه مدنی افغانستان نسبت به آینده مبهم 

 هایاند در آینده نیز در صورت داشنت دست باال در قدرت اعتنایی به ارزش پیشینه تاریکی که داشته 
 2هند داشت.شمولی همچون حقوق برش نخوا جهان 

ترین مفهوم در نزد جوامع امروزی که با حفظ صلح و ترین و بنیادی عنوان اساسی توجه به حقوق برش به 
های قضایی امنیت و عدالت ارتباط متقابل دارد بسیاری از کشورها را واداشته تا در قانون اساسی یا رویه 

ای برای پس از پایان جنگ رسد اهمیت ویژه شناسایی آن باشند. از این رو بود که امریکا خود به دنبال 
هیمی همچون آزادی، حقوق برش و دموکراسی قائل شد. کشوری که روزگاری برای »گسرتش سنت مفا 

 
1. https://p.dw.com/p/3CtUG 
2. http://dailyafghanistan.com/opinion_detail.php?post_id=148868 



 1399 اره اول، بهارسال اول، شم

 حقوق بشر یپژوهش-یعلم فصلنامه | 50

رئیسی زکی، لیبالیسم در سیاست خارجی و ترویج آن در چهارچوب قدرت نرم به کشورهای دیگر« ) 
ناامنی را مستقیاًم از بین های منیت، ریشه برای رسیدن به ا کرد ( تالش می 24۱: ۱۳۹4ه، درخشند 

نشینی از آن اصول است. شایان ذکر است که »امریکا به عنوان رسد امروزه در حال عقب ببد، به نظر می 
مشارکت ترین اقتصاد دنیا پشتیبان مالی و اداری مؤسسات بزرگی همچون مؤسسه دموکراسی و بزرگ 

باشد.« امللل می ازمان عفو بین سه خانه آزادی در واشنگنت و سبان حقوق برش در نیویورک، مؤس و دیده 
 (2۳۹)هامن: 

یگانه امید جامعه افغانستان به برقراری صلح و دستیابی به عدالت و حقوق برشی، توجه جامعه جهانی 
سوی   ها راه خود به بوده است که در پرتو نظارت آن های بزرگ از قبیل امریکا و اتحادیه اروپا ویژه قدرت به 

 پیرشفت و توسعه را بپیامید.

 گیرینتیجه 
شود دارای حکومتی افغانستان با بیش از چهاردهه سابقه جنگ و خونریزی، هرچند کمرت از دو دهه می 

ریکا و رود که در پی مذاکرات صلح امنسبتًا رسپا به مدد کمک جامعه جهانی است، ولی بیم آن می 
ر آید. در مقاله شده و بار دیگر در گرداب جنگ و تباهی گرفتا طالبان، دوباره به دست فراموشی سپرده 

انگاری چگونه با موازین حقوق برش و صلح تطابق داشته و از حارض تالش شد تا نشان دهیم مبانی سازه 
به واسطه رشایط بینابینی که  انگاران این رو بتوان درک بهرتی از رشایط پیش رو داشته باشیم. سازه 

گرایان و ناشده از سوی دیگر مکاتب همچون واقع ر پی پاسخگویی به معامهای حل ، د اند اتخاذ کرده 
گیری هویت و ها در شکل انگاران بر هنجارها و ارزش ند. تأکید سازه ا امللل گرایان در عرصه بین آرمان 

امللل، های باالتر از قبیل دولت و جامعه بین ه حیطه تعامالت انسانی و اجتامعی و سیاسی و ترسی آن ب 
ناشده جوامع دارد. در ادامه با واکاوی پذیری این نظریه در جهت حل معضالت حل نشان از انعطاف 

توانیم انگاری، می مفاهیم حقوق برش و صلح و نگاه گذرا به مذاکرات صلح امریکا و طالبان از منظر سازه 
شمول از قبیل حقوق برش در ان های جهتنها نسخه دوامدار برای برقراری ارزش به این نتیجه برسیم که 

املللی در جاری های بین ها و قدرت نیافته و ضعیفی همچون افغانستان، مددرسانی سازمان کشور توسعه 
ن ها، ناقضا ساخنت آن در تار و پود ساختار حکومت و جامعه افغانستان است تا بتوان با نهادینه کردن آن 

ض های سنگین تخطی و نق عواقب و مخاطرات هزینه  و دشمنان حقوق برش و صلح، با در نظر گرفنت 
 ها، در فکر چنین کاری نباشند.آن 

 
 منابع و مآخذ: 
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  رشایطو  تر  کېدو  واقع   د  ېدنهاو برش حقونو تجريب پوه  ې د سول 
 رايش؟ ته  ځه من سول چې   ېږيله پوه سو  په   څنګه ماشوم  

 .شمس  الحق اء ی ض  

 پیلنۍ
څنګه پوهېدلی يش چې د ژوند د دوام لپاره ګواښ نه لري؟ مصؤن ژوند د برش او د ټولو ماشومان نن 

ژوندیو موجوداتو حق ګڼل کيږي. دا قرارداد نږدې په ټولې نړۍ کې په انسانانو او ژوندیو موجوداتو پورې 
ی چې دا لږ خلک پرې وپوهېږي. یو بل فکر دا د اړه لري، خو کېدای يش د بېالبېلو وجوهاتو له امله 

مسأله دومره شدید واقعیت لري چې نوره له خلکو هېرېږي چې دوي ژوندي دي او د ژوند کولو لپاره 
 حقوق لري. 

د دې مسألې پوهېدنه او درلودنه په ټولو هغو لویو او وړو افرادو، رشایطو، څیزونو او د چاپېریال په ټولګو 
د دوام امن یې ګواښي. د نویو ځوانانو او ماشومانو پر وګړیو اغېز لري او خصوصا د ژوند  پورې ورګرځي چې  

لپاره شته فرصتونه ډېر سنجول کېږي اما لږ ورکول کېږي، په ځانګړې توګه هغه ټولنې چې آرامه رشایط 
ا ښکېلوي نه لري، ګواښونه یې ټولو وګړو ته متوجه دي، او دوی په داسې ذهني او شناختي تجربو کې ر 

وړ فضا جوړونې امېدونه او اټکلونه پکې ضعیف وي. په دې لیکنه کې هڅه چې د ژورې پوهې او اعتامد 
کوم د سولې د شتون او تجربه کېدو او وررسه د منځ ته راغيل شناخت اړوند څه تحلیلونه وړاندې کړم. دا 

 رکز پر خپلې ټولنې وي. تحلیلونه به په یو ډول علمي بڼه ولري او له بلې خوا به مې عمده مت

 مسأله
ي او نړيوالو قوانینو له مخې وګړی تر اتلس کلنۍ پورې ماشوم ګڼل کېږي. د ښوونځي دوره کې د برش 

چې تر اتلس کلنۍ پورې اټکل کېږي ماشوم باید له خپلې ټولنې او رشایطو رسه د توامنن او پياوړي 
زو سیسټمونو يل اهداف دي چې په نصابونو او ښوونی تعامل او اړیکو تجربه او پوهه زېرمه کړي، دا هغه ک 

کې په پام کې نیول کېږي. د مضامینو ترتیب، غوراوی او نتیجه ګیري ټول همدا را پورته کوي چې 
لوستونکی به یې په وروسته کې یو فعال غړی وي، چې د ستونزو او مسائلو رسه په مخاوي کې د پېژندلو، 

مننولو خبه ده او د ستونزو پر رلودلی يش. په دې ترتیب د نسل د توا شنلو، هوارولو او اوښتلو توان د 
وړاندې د مبارزې اخالق، ځواک او همغږي ده چې ښوونیز سیسټمونه یې تعقیبوي. په دې لړ کې هم له 
موضوعي اړخه او هم د نتایجو له خوا، یوه مسأله، هغه ژوره او الزمه عقالين توامنندي ده چې د سولې په 

 یې مته کېږي.   باره کې

 
   استاد او ټولنپوه 
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سې دي چې د سولې د جوړاوي فورمولونه مو منيل، پوهنتونونو کې یې تدریس زموږ اوسني رشایط دا 
کوو، رسنۍ یې تبلغ کوي او خلک پرې خبې اترې کوي. زموږ نسل چې په ښونځي او کور کې دی او 

یت له کومې را واخيل؟ ماشوم نسل دی دا باید د سولې زده کړه څنګه وکړي؟ د سولې لپاره الزم عقالن
شناخت ته ورسېږي چې د راتلونکې ټولنې په فضا کې چې دی یې غړی دی سوله ایجاد څنګه هغه ژور  

يش او همدا د نن ماشوم نسل یې داسې غړیتوب وکړي چې ناامني منځ ته رانه يش، سوله منځ ته رايش 
نو ته ورکړل يش. دا هغه څه دي چې او د ژوند سامله بڼه تجربه يش، کړکېچونه کم وي او حقونه حقدارا

 یوې اوږدمهاله دوره کې یې د لرلو مته کېږي.   په 

 پوهه څنګه پايي؟ 
 الف: له موضوعي اړخه  

زده کړه د یو بهیر په توګه هغه موضوعات رانغاړي چې مته کېږي زده کوونکي یې واخيل، تجربه یې کړي، 
یې بدل يش. د هر یو پوه او مفکر انسان ټوله پوهه   حس یې کړي، په باور یې بدل يش او باآلخره په وجود

و په ځینو موضوعاتو پوه د هغه د وجود برخه یا ټول وجود دی. هر انسان چې په پام کې نیول کېږي، څ
کړی يش، او هغه موضوعات له دې رسه رسه چې په یو اوږده طیف کې واقع دي له غیر مهمه پیل تر 

دا لړۍ داسې ښکاروي چې ټولنه وګړو ته د خپلو نخبګانو او پوهو  مهم او ډېر او ډېرزیات مهم پورې،
ښودنې پرېږدي چې دوی فکر کوي او  مدیرانو په الس د زده کړو په اړوندو بهیرونو کې هغه موضوعي 

سنجولې یې ده، چې راتلونکې ټولنه ورته اړتیا لري، دا سنجونې په خپله مرشوطې او ټولنیزې دي، ټولنیزه 
ه کړه هم د موضوع پر اهمیت هغه منطق منځ ته راوړي چې د شته تصمیم نیوونکيو نخبګانو او مرشوطه زد 

 ه وي او وسه يې پرې رسېږي. او ټولنیزو مدیرانو او تیوريانو غوښتن 
سوله د یوې مهمې برشي موضوع په توګه هغه وضعیت ته ویل کېږي چې د الزمو قراردادونو په نتیجه کې 

اخالقي ماهیت لري. اړتیا  - دونه ټول حقوقي اصالت او برشي هویت او پوهنیز منځ ته راځي. دا قراردا 
ي ورته جوړ يش، څو د هغوی د قرارداد په نتیجه وګړ لیدل کېږي چې د یو وضعیت د جوړولو لپاره الزم 

کې داسې یو وضعیت ممکن يش. دا پوهه چې موضوع یې سوله ده باید تر ډېره بریده د باورونو، ارزښتونو، 
فیتونو، د حساب وړ فوایدو، د همغږۍ وړ چلندونو خصوصیات ولري. یعنې سوله چې د پوهې موضوع کی 

نکي په باور بدله يش، او دا شان د هغه لپاره د ټولنیزو ارزښتونو یوه ګرځي باید ممکنه وي چې د زده کوو 
ت رسه وغواړي. د برخه يش، څو عمومي او ټولیز مطلوبیت ولري او ټول یې پخپله خوښه او پخپل مکلفی 

سولې پوهېدنه یو خاص ډول کیفیت وي چې تجربه کول یې او درلودل یې سنګین، غیررضوري، بې ګټې 
وي، بلکې برعکس، یو خاص او واضح لذمتن کیفیت وي چې رضوري لذتونه، فواید او واقعي او انتزاعي نه  

ولري او دا ګټې په ټولنیزو قراردادونو ژوند وررسه کېږي. له بلې خوا دا د سولې موضوعي زده کړه باید ګټې  
ه باید د او ټولنغږیو )ټولنيزو هنجارونو( کې تعریف شوې وي. سوله د زده کړی شوې موضوع په توګ 

 چلندونو په معیار وسنجول يش او د توازن او همغږۍ په وړ چلند کې ښکاره کړی يش. 
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 ب: له پایلیزه اړخه  
ته کېږي چې علم د علم لپاره ره مهمه وي. هغه نظریات دلته را پور زده کړه د ځینو اهدافو او پایلو لپا

کې علم په همغې اندازه ارزښت او اهمیت لري  ارزښمن بويل او یا علم د ژوند کولو لپاره. په دویمه نظریه 
چې څومره د ژوند کولو امکان مساعدولی يش. وررسه څومره د ژوند امکان منځ ته راځي همغومره دا پوهه 

 یت وړ ده او لومړيتوب لري. د اهم
عیارونو لومړۍ نظریه که هر څو په فلسفي او انتزاعي بڼه کې ډېره ښکاره ده، مګر له ټولنیزو رشایطو او م 

څخه نه يش تښتېدلی. هغه وضعیت چې خلک پکې یو څه د ذات، جوهر، اصل او یا خاص وضعیت په 
ي وضعیت دی، چې عواملو منځ ته راوړی، اعتبار توګه تجربه او پوهه ترالسه کوي هغه یو ځانګړی اجتامع

الونو کې د انسان یې هم د شته معیارونو په ډېرې ظریفې او بنسټي همغږۍ پورې تړلی چې په خاصو مه
 د درک وړ ګرځي او منځ ته راځي. 

م د سولې زده کړه د یوې پایله لرونکې موضوع او یا هم پر سولې پوهېدنه د دې لپاره چې پایله لري، مه 
 معرفتي بحث دی. موږ په داړو پورتنیو نظریو کې سوله شنلی شو. سوله هم کولی يش د یو ډېر نادر او

په خاصو ټولنیزو رشایطو کې د صافو ذهنونو او نیتونو له خوا ممکنه کېږي، ظریف قرارداد درک وي چې  
رسته کولی يش، یا په چې دا هم معقوله او جالبه ده، خصوصا دیني او معتقدې ټولنې ته داسې تحلیل م

 یوې ژوره مانا فلسفي ډلو ته څرګندېدلی يش. 
ي، چې ژوند کول وررسه ممکن کېږي، هر له بلې خوا په دویمه تیورۍ کې سوله داسې یوه پوهېدنه کېږ 

څومره چې ښه پرې پوه شو او په ښه بڼه یې پوه شو، و یې کاروو او باور پرې وکړو، ارزښت مو يش نو ژوند 
دور کېږي او امکان پیدا کوي. دا نو ډېر جزئیات موندلی يش: هغه بڼه چې وګړي ګټپال په پام وررسه خون

ه وېشنه کوي چې وررسه په نتیجه کې همغږه ونډه لرونکي په سوله کې نیيس او د ګټو داسې یوه معتدل 
سان اخالقي پوهېديل وي او پایله یې داسې رشایط منځ ته راوړل دي چې ژوند پکې کېږي. بله بڼه یې ان 

موجود په پام کې نیيس چې د ځینو اخالقي ارزښتونو له پوهېدو او باور کولو وروسته پر هغو درېږي او 
نورې بڼې یې هم شته چې مؤقتي قراردادونو کې د حق او یا مکلفیت په توګه د انسانانو   پرې عمل کوي.

ا پرې ځان مکلف بويل، او مجبور وي چې لپاره په پام کې نیول کېږي او وګړي يې یا خپل امتیاز بويل او ی
د پایلې لپاره تررسه یې کړي. په هر صورت، سوله د داسې یوې زده کړې په بڼه هم وي چې پایله ولري او  

 وښودل يش. داسې یوه پوهنیزه تجربه چې ژوند وررسه تضمین يش. 

 د سولې تجريب پوهېدنه او تجريب قرارداد
یستنې او عميل کولو په بهیر کې بحث دی چې وګړي د ټولنغږیو د اخټولنیزېدنه هغه مهم ټولنپوهنیز 

چلند زده کول، د چلند تررسه کول او نتیجه   څېړي. د ټولنې د ارزښتونو او فرمایشونو منل، هغو رسه برابر
اخیستل. افغان څو نسلونو له هغو واقعیتونو رسه ټولنه تجربه کړې چې د دوی په چاپېریال کې شته، 

یت دی او اغېزناک دی، د حقونو خالف دی او قرباين اخيل. دا واقعیتونه باید د افغان نسلونو حاکم واقع
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ل يش. اوسني ماشومان او نسلونه هغه چې په ښارونو کې دي یو د ټولنیزېدنې په بحث کې مهم وګڼ 
دي، چې  ډول، او هغه چې په کلیو او لرې پرتو سیمو کې دي بل ډول د قربانیو له زیږو روشونو رسه مخ 

 سهار او ماښام یې کړوي. 
ومتوب اغېز جګړې د یو خطرناک، زیږ او ګواښمن واقعیت په توګه د هغو ټولو نسلونو پر کوچنیوايل او ماش 

درلودلی چې تېرو پنځو لسیزونو کې زېږېديل او ځوانان شوي دي. دې واقعیت د دوی په ژوند کې د یوې 
لودلی او خپلې اغېزې یې کړې دي. هغه تجربې چې د ترخې او ویروونکي هیوال په توګه حضور در 

صیت، باورونو د سیسټم ټولنیزېدنې په بهیر کې د جګړې له واقعیت څخه شوې دي، د افغان نسلونو د شخ 
او ارزښتونو پر چوکاټ او محتوا بې اغېزو نه دي، که هر څومره دغو نسلونو په کتابونو کې د ښې ورځې 

یې دا دي چې دوی په جګړه کې خپله ټولنه او زده کړې تجربه کړې دي، درسونه ویيل وي، واقعیتونه 
یا میندې، ورونه او یا نور دوستان یې له  هغه خو ال تر دې هم دردوونکي دي چې د کورنۍ غړي، پلرونه 

 السه ورکړي. 
ده، اوسنۍ ټولنه الهم له جګړو او پېښو رسه روانه ده، د سولې تجربې کمې او نادرې دي، سوله خبي 

ه شېبه یې کولی رسنیزه ده، د ورقو پر مخ ده، پردیو رسه ده، زورواکو رسه ده، د دوی له ګټو رسه ده او هر 
 اښ بدله کړي او یا یې په څرګنده بڼه د ماشومانو او نورو انسانانو د ژوند پر وړاندې وکاروي. يش بېرته په ګو 

پیدایښته ټول په جګړه کې لوی شوي او نه  د سولې تجرب پوهېدنه نه لري، دا نسلونه هغه دي چې له 
ې په رڼا کې درې ګرایۍ د پاراډایم او نظریې فضا څنګه ده. الندې په همدې هکله د واقعپوهېږي د سول

 ډوله تجرب پوهېدنه د سولې لپاره توضېح کوم. 

 د تضاد ریالیزم 
وضعیت باندې حساب کوي او په ریالیزم چې په انساين علومو کې هغه پارډایم ته اشاره ده چې په شته 

شته؟ اډایم او علمي نظریې په فضا کې سوله او جګړه کومه یوه  تحلیل کې یې په پام کې نیيس. د دغه پار 
څنګه شنل کېږي او څه ده؟ ماشومان څنګه وپوهېږي چې مصؤن دي؟ دا اړتیا لومړنۍ ده او ټولنه او 

 چاپېریال یې په هکله همېشه ذهني څراغونه بلوي. 
تضاد ریالیزم بیا د واقعیتونو او ذهنونو هغه ډول رابطه ده چې فکر کوي )وګړي پر شته وضعیت کې  د 

تجرب پوهېدنه پراخ خپاره شوي استداللونه او منطقونه لري. مثال په دیني   نشته باندې پوهېږي(. د تضاد 
غفرت په څرنګوايل معرفت کې هم همدا خبه کېږي چې که انسان په ګناه اخته موجود نه وی نو د م 

پوهېدل ممکن نه ول، دا هغه مطلق تصور بدلوي چې انسان دې د مطلقې پاکۍ په خیال کې وي، نو 
پوهې د باندې هم پراخ مثالونه لري. ویل کېږي موږ به شپه او ورځ نه شوی بېلولی که  دا اوس له دیني 

وي نو روغ انسانان به مو نه پېژندلی. که ټوله یوه )یا شپه او یا ورځ( وی. که معیوب او معلول انسانان نه 
 تور نه وی نو سپین نه پېژندل کېده. همداسې غځېږي او زیاتېږي. 
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کې ویل کېدلی يش چې جګړه شته او د جګړې شتون مونږ په یوې بلې فضا پوهولی د دې نظریې په لړ  
ې نشتون نه وي، يش چې هغه فضا د جګړې د نشتون فضا ده. البته سوله هم کېدی يش یوازې د جګړ 

بلکې د ټولو هغو عواملو نشتون وي چې جګړه ممکنوي. په هر حال، یو تحلیل دا دی چې زموږ دا نسل 
ږي، ځکه چې جګړه کې ژوند کوي، دوی د سولې په ارزښت او اهمیت پوهېږي، ځکه یې په سوله پوهې 

 هره شېبه او په ټول شتون رسه غواړي. 

 مخامخ ریالیزم 
ې د وګړو له مستقیمې تجربې رسه اړیکه په پام کې نیيس. دا ریالیزم ول استدالل لري چدا ریالیزم هغه ډ 

يش درک کولی. تجرب پوهېدنه یوازې او یوازې هغه ډول   باور لري چې هغه څه چې نشته وګړي یې نه
 پوهېدنه ګڼل کېدلی يش چې شته پدیدو او څیزونو څخه را پورته کېږي. 

معرفتي اړخه په دې داللت نه يش کولی چې نسبي ده، د سولې نشتون له اوس چې سوله نشته او ډېره  
ه سوله نه يش پوهېدلی او په واقعي د جګړې د سیمو ماشومان کولی يش په سوله وپوهېږي، هغوي پ 

مانا ترې په مستقیم ډول رسه محروم دي. دا نظریه کولی يش د هغو محرومو انسانانو چې ال ماشومان 
حاظ هم هغه حقوق نه لري او هغه توان وررسه نشته چې خپل غږونه پورته کړي او دي او په ټولنیز ل 

یا مستقیم ریالیزم د جګړې مستقیمې اغېزې وضعیت بیان کړي، چغې او فریادونه وښيي. مخامخ 
ښکاروي چې د سولې په نشتون کې یې انسانان تجربه کوي، دا د هغو ټولو خبو نزاکتونه ښيي چې آرام 

لک نه يش کولی د دردېدلو او رنځېدلو خلکو آه او غږ درک کړي. په نسبي بڼه ټول هغومره او آسوده خ 
يل یې دي، عاطفه لري او سنجولی يش هغومره تحلیل کوي چې خپله ذهنیت لري، حافظه لري، اورېد 

او د محرومیت بیان کولی يش، او کنه اصل درد همغه کسان تريوي، چې پخپله یې تجربه کوي او همدا 
وس په مستقیم ډول پکې اخته دي. د ډېرو مارکسیسټانو منطق او استدالل دغه ځای کې قالب اخيل ا 

 رو خلکو استازويل نه يش کولی. او وايي هېڅکله دارا خلک د نادا

 آرماين ریالیزم
بله بڼه یې هغه ده چې هم پر یوه نشته وضعیت پوهېدل مني او هم یې د محرومیت د فشار ډېروالی 

بت شکل ترې جوړوي. په دې نظریه کې پر هغه څه چې همدا اوس نشته پوهېدل ممکن دي ردوي. مث
ه که یو ډول وي، بل ممکن او تړلی ډول یې هم زده کېږي، ا فکر ښيي چې واقعیتون اما په ارماين بڼه. د

 مګر هغه آرماين بڼه یې ده چې وروسته یې زغمل پخپله سخت او اضطراب وي. 
دا پوهېدنه زښته آرماين ده. یعنې د زده کېدو په جریان کې وله پوهېدلی شو، خو سوله نشته، اما په س

ه مطلوب معبود بدله شوې. سوله نوره ورکه معشوقه لحظه لحظه غوښتل شوې، آرمان یې شوی او په یو 
ده. ورو ورو انتزاعي څېره هم اخیستلی يش، اضطراب هم ایجادولی يش، سخته حوصله هم غواړي. 

ن پسې لیوين کولی يش. بې باوري هم منځ ته راوړلی يش او تر ټولو سخته او خطرناکه وګړي هم ځا 
 ډېر ملتونه او ولسونه غولولی يش. پېښه یې دا ده چې په اېډیالوژيک ډول رسه  
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نړۍ کې ډېر انسانان شته دي چې د ارماين کېدو او خوشبینۍ په وجه دوکه کېږي، منتظر پاتې کېږي 
 تېرېږي نه په رسېدنه.   او عمر یې په غوښتنه 

 وروستۍ
سوله د افغان نسلونو او بیا په تېره هغو ماشومانو لپاره چې د خپل عمر لومړۍ لسیزه کې دي، باید په 
عیني او واقعي ډول د پوهېدو او تجربه کېدو وړ يش. سوله هغه مهال منځ ته راځي چې دوی پرې باور 

 ن يش. یو نوی نسيل قرارداد وررسه ممک  وکړي، ارزښت یې يش، ټول همغږي يش او د ټولنې 
زموږ دا نسل د تضاد د ریالیزم په رڼا کې سوله باندې داسې پوهېږي چې نشته وضعیت دی. یعنې د شته 
وضعیت خالف وضعیت سوله ده چې اوس په جګړه کې واقع دي. د مخامخ ریالیزم له مخې دوی په سوله 

فکرونه او خیايل سنجونې   وازې انګېرنې، اټکلونه، انتزاعي نه يش پوهېدلی او په هر څه چې پوهېږي هغه ی 
دي. د ریالیزم د اصولو رسه برابرې پوهېدنې نه دي. دوی په دې توګه بشپړ محروم انسانان دي. او درېیم 
ډول ریالیزم چې د معرفت ارماين بڼه وړاندې کوي سوله هغه څه دي چې په غوښتنه کې یې پوهه ده او 

 ښتنه جریان لري. له پوهې رسه یې غو 
سولې د راوستلو، جوړولو او درلودلو لپاره هغه خنډونه، ستونزې او وضعیتونه باید هوار يش په ټوله کې د  

چې د سولې د واقعي تجربې مخنیوی یې کړی او کوي یې. دا که د طالبانو او نورو سیايس ډلګیو دریځونه 
یا د ملت او ولس و او د وسلو د تاجرانو ګټه وي،  وي، که د بهرنیانو ګټې وي، که د ځینو سیايس کرکټرون 

ناپوهي. ټوله باید هواره يش تر څو په نسيل مانا رسه دغه برشي او ښکلی حق خپل حقدار نسل ته 
 ورسېږي. 

 
 ماخذونه: 

 اهبدی. (. پارادایم شناسی علوم انسانی، ژباړن: مرتضی مردیها، درېيم چاپ، تهران: پژوهشکده مطالعات ر ۱۳۹۳فی، بریان. ) - ۱
 (. آشنایی با مفاهیم اساسی در جامعه شناسی. اتم چاپ، تهران: نرش نی. ۱۳88عضدانلو، حمید. )  - 2
 (. درآمدی بر اندیشه پیچیده.  ژباړن: افشین جهاندیده، پينځم چاپ، تهران: نرش نی . ۱۳8۹مورن، ادگار. ) - ۳
 رش ګیسوم.  تهران:  ن(. جامعه شناسی صلح. ژباړن:  هوشنګ فرخجسته ۱۳88بوتول، گاستون. ) - 4
د الرسيس وړ، د لوست نېټه   https://moe.gov.af/dr،  ۱۳8۹آموزش صلح برای جوانان، د معارف وزارت د ويبپاڼې مقاله، د خپرېدو نېټه  - 5

 کب.  ۱۳۹8

  

https://moe.gov.af/dr
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 لزوم توجه به حقوق برشی زنان در روند صلح افغانستان
  پوهیالی زهره عمر      |     نورپوهنیار متنا    

 چکیده
های مهم و پرچالش جهان امروز است. از موضوع رعایت آن،  فهم حقوق بنیادین و برشی زنان، باور به آن و  

ها جنگ و ناامنی را تجربه کرده است. دولت افغانستان ویژه در کشورهایی مانند افغانستان که سال به 
های حقوق زنان از طریق قانون اساسی، ملحق شدن به کنوانسیون بعد از کنفرانس بن برای احیای 

های حفظ آزادی تر شدن روند صلح در کشور،  کرده است. اما با جدی  املللی و تدوین قوانین تالش بین 
هدف اصلی این مقاله، جلب  برانگیز در این روند بوده است. های جنجال از موضوع  زنان و گسرتش آن 

تحلیلی استفاده شده ـ مذاکره به حقوق زنان است. در این تحقیق از روش توصیفی های  ف طر توجه بیشرت  
طور که زنان افغان در زمان حاکمیت طالبان از بیشرتین حقوق خود دهد، هامن نتایج تحقیق نشان می   و 

ی مهم پدید گونه تغییر و تحول سال اخیر نیز هیچ  ۱8درباره زنان در  محروم بودند، در دیدگاه طالبان 
 را در تنگناتوجهی به حقوق زنان در روند گفتگوهای صلح، ممکن است یکبار دیگر زنان  بی نیامده است و  

قرار دهد. این در حالی است که زنان هرگز خواهان بازگشت به دوران محرومیت نیستند و قوانین داخلی 
را به حراست و حفاظت از حقوق زنان  املللی که افغانستان به آن ملحق شده است، دولت و اسناد بین 

 کند.ملزم می 
 زن، حقوق برش، طالبان، روند صلح، افغانستان   ها: کلیدواژه 

 
  

 
  تون بلخاستاد پوهنزی حقوق و علوم سیاسی پوهن 
    استاد پوهنزی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بلخ (zohraomar69@gmail.com) 
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 مقدمه
... های اجتامعی وعرف  و  ، فقر هاها، انقالب جنگ اند. بوده ترین طبقه در تاریخ برشی زنان مظلوم 

مردان از  ا انستان که زنان در مقایسه بنند افغسنتی ما در جوامع . اند ده ز را  آسیب زنان بیشرتین به 
گیری بیشرت از زنان نقش اند و همیشه مردان در سطوح تصمیم تر برخوردار بوده ین یپا  ی جایگاه 
های اند. در برهه ه گرایان بود تجدد و   گرایانسنت منازعه میان    موضوع  ،در یک قرن اخیر زنان    ، اند داشته 

 هدر دور یی محدود  ها فرصت از    ، اند به مدرنیته داشته   بیشرت  یکه گرایش   ی زنان  ،ر مختلف تاریخ معارص کشو 
با اند تا ست و بعد از کنفرانس بن استفاده کرده ی الله خان، دهه دموکراسی، حکومت حزب کمونامان 

یی از حقوق ابتدا   احت   هاآن اجازه نداده است که  و تبعیض  تحجر  سفانه همیشه  أ اما مت ،  ند شو شنا  آ   علوم روز 
 شده بودند ودر چهاردیواری خانه محصور  طالبان که زنان  ه در دور  ویژه به  . برخوردار شوند  خود برشی 

به  ، ند کنند. طالبان که خود را مجری احکام الهی معرفی می گشت و گذار کنآزادانه توانستند منی 
هتک حرمت ها بار  و کوب و لت شان همرسان  برابر در موارد متعدد زنان را  و  اند سنگسار زنان پرداخته 

 با خودآمیز طالبان به رفتار خشونت  دولت افغانستان، خارج از حاکمیت  اکنون در مناطق اند. هم ده کر 
 اند.داشته وم نگاه  شان محر حقوق ابتدایی  یگر د کار و ، حق تحصیل   ها را ازآن  اند و زنان ادامه داده 

کوشد طالبان را به تا کنون می غانستان از آغاز تأسیس همه در حالی جریان دارد که حکومت اف این 
بین ایاالت متحده و طالبان امضا شده و  ای. نیز اخیراً توافقنامه مصالحه راضی و در قدرت سهیم کند 

که: آیا توجه الزم به  این است اصلی اما پرسش  آغاز شود. افغانی صلح های میان گفتگو  قرار است که 
رسد این است می های دیگری که به ذهن  پرسش ن در روند صلح افغانستان خواهد شد؟  حقوق برشی زنا 

که: چرا باید به حقوق زنان به حیث خط رسخ توجه شود؟ چرا طالبان حقوق برشی زنان را رعایت 
 اند؟خود در روند صلح انجام داده هایی برای تحمیل حقوق  چه فعالیت کنند؟ زنان  منی 

مهم ولی اند، اند و بیشرتین قربانی را برای دستیابی به آن داده در انتظار صلح رت بیش بدون شک زنان 
 باردستاوردهای زنان باشد. زنان افغانستان برای نخستین صلح، نابود شدن  است که قیمت دستیابی به  

و اجتامعی   ها در سطوح رهبی و مدیریت سیاسی آن باشند، اکنون  داشته  توانستند در سیاست مشارکت  
که در قانون اساسی، با مردان برابر شناخته حضور یابند. چنان توانند در پارملان می  و حضور دارند 

های بنیادی و چالش چند هنوزهم اند. هر ها همه دستاوردهای زنان در هیژده سال اخیر اند. این شده 
این فرضیه که رویکرد طالبان هنوز هم برابر فعالیت و مشارکت زنان وجود دارند، اما با توجه به جدی 

های از چالش نکرده است و خواهان به انزوا کشاندن آنهایند، حفظ وضعیت موجود  نسبت به زنان تغییر  
 شود.لقی می ت املللی  اساسی برای زنان، حکومت افغانستان و همکاران بین 

رضا صحرایی با عنوان »ارزیابی فرایند زاده و محمد ، به مقاله غالمعلی چنگی با نگاهی به پیشینه موضوع 
سازی چند در آن به مسأله صلح خوریم که هر نامه بن« بر می سازی در افغانستان پس از توافق صلح 

تی و سیاسی صلح توجه شده و به مسأله پرداخته شده است، اما بیشرت به ابعاد اقتصادی، اجتامعی، امنی 
عنوان »فرایند صدر با  توان به رساله آقای  . نیز در این زمینه می زنان به صورت جداگانه پرداخته نشده است
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ها را سطح آگاهی مردم، رضایت و ارزیابی آن صلح افغانستان« اشاره کرد. صدر در این رساله تالش دارد  
، به حقوق لح ارزیابی کند، ولی در این نوشته باز هم، به گونه مشخص از موفقیت و شکست فرآیند ص 

 ن در روند صلح، پرداخته نشده است.ان و لزوم رعایت آ برشی زن
ها از منابع مختلفی مانند و برای گردآوری داده ی گردآوری ا در این مقاله، اطالعات با روش کتابخانه 

شده به روش آوری استفاده شده است و اطالعات گرد ، مقاالت و منابع معتب انرتنیتی هاکتاب 
 رار گرفته است.تحلیلی مورد بحث ق ـ توصیفی 

 حقوق برش  ریف و مفهوم تع 
کس به دلیل داشنت کرامت و ارزش ذاتی برابر و ی از حقوقی است که هر ا حقوق برش مجموعه 

 ،نژاد   ،بدون توجه به جنس   ،هر انسان   یعنی  مند است.ها بهره به شکل برابر با دیگران از آن   ،ناپذیر جدایی 
از این  ، غیره   و  وضعیت اقتصادی و معشیت  ، طبقه اجتامعی   ، دین و مذهب  پوست، رنگ،   ،قومیت   ملیت، 

 دیگر برتری ندارد. کس  ر کسی ب ، مندی از این حقوقدر نوعیت و مقدار بهره  حقوق برخوردار است. 
 (۳6  :۱۳۹7نوری،) 

 که انساناز حقوقی  است   حقوق برش عبارت   : را چنین تعریف کرده استوق برش حق   ،دایره املعارف آزاد 
حقوق   .می تواند آن را از بین ببد حکومتی  و این حق نه ایجاد شده و نه   است دارنده آن انسان به حیث 
ه که از طرف اکرثیت جوامع برشی به حیث حقی شناخت از حقوقی    ست عبارت ا انگلیسی    فرهنگ برش در  

 (5:  ۱۳۹5  )برش،  عدالت و مساوات.   ، حق آزادی   مثل ؛ کس تعلق دارد به هر  خود به خود شده که  

 بندی حقوق برش و رابطه آن با صلحدسته 
حقوق   (۱  : از  ست عبارت ا   که  است  تفکیک و متامیز شدهنسل  شش  در  حقوق برش    ،بندی در یک دسته 

حقوق  ( 6 و  حقوق فرهنگی؛  (5 حقوق اجتامعی؛  ( 4اقتصادی؛ حقوق  ( ۳ ؛ حقوق مدنی  ( 2؛ سیاسی 
بندی در دسته  .است  خته شده للی حقوق برش به رسمیت شنا امل این حقوق در اسناد بین  همبستگی. 

حقوق اقتصادی و اجتامعی (  2  ؛ حقوق سیاسی و مدنی (  ۱  : دانسته شده است  سه نسل حقوق برش  دیگر،  
آور تحول تاریخی در به رسمیت گیری اصطالح نسل یاد کار به  .حقوق همبستگی ( ۳ و ؛ و فرهنگی 

 )طالیی و ل و مبانی حقوق برش در جهت معین و خاص است. شناخنت و تهیه و تدوین برخی اصو 
 ( ۹0ـ 8۹:  ۱۳۹2  سعید،پور 

املللی به تصویب رسیده و شناخت بیشرتی های بین دو نسل اول و دوم حقوق برش در قالب کنوانسیون 
 ،در اسلو  ۱۹87است که در کنفرانس صلح و حقوق برش  جدید  ، اما نسل سوم حقوق برش  . داریم  ن آ از 
هایدرپارک مورد بحث و بررسی قرار   ۱۹80کنفرانس  و    ورشو   ۱۹80کنفرانس    کمپوبلو،  ۱07۹فرانس  ن ک 

 از حق ستکه عبارت ا   د شو ر بخش تقسیم می ابه چه  ( حقوق برش نسل سوم )حقوق همبستگی  گرفت. 
این  باره دادنان دراما به نظر حقوق  حق میراث مشرتک برشیت. و  حق محیط زیست  حق توسعه،  صلح، 

حق بر  زدایی، مانند حق استعامر  گان مواردی دیگر برخی از نویسند  تالف نظر وجود دارد.حق اخ 
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پرستی را ا ری و یکت ا دحق بر زبان و فرهنگ بومی و حق بر دین   ،های برش دوستانه ارتباطات و مساعدت 
 (50:  ۱۳84)فیروزی،  اند. نسل سوم حقوق برش قلمداد کرده  از نیز  

تنگاتنگ با یکدیگر  ی ارتباط ، داده است که صلح و حقوق برش  ع برشی نشان تجربه تاریخی جوام 
ند؛ ا اند که حقوق برش و صلح الزم و ملزوم به این باور رسیده  ها ها و دولت ملت معارص   جهان در اند.  داشته 

ز نی صلح و بدون  توان بدون رعایت حقوق برش به صلح واقعی و پایدار دست یافت ای که منی به گونه 
 (۱۳۹8)امینی،   . دشو احرتام و رعایت  توان انتظار داشت که حقوق برش به طور کامل  منی 

ولت و مردم د است. اگر  استفاده از نیروی حقوق برش  ،های رسیدن به صلح در افغانستاناز راه یکی 
جنگ  گیر در های در گروه  ر با استفاده از کمیسیون حقوق برش سازمان ملل متحد ب  ند افغانستان بتوان 

در جهان  د. شو پذیر می امکان  رسیدن به صلح  ند، عامل فشار کنِا  هاآن افغانستان و کشورهای حامی 
یکی از حقوق و  های برجسته نسل سوم حقوق برش  برخورداری از صلح به عنوان یکی از منونه امروز حق  

 دانستهوابسته به وجود آن    ،رش ای که تحقق عملی دیگر حقوق ب بنیادین برش مطرح شده است؛ به گونه 
 ( ۱۳۹8)امینی، .  شود می 

های صلح بدون رعایت حقوق برش و ارزش و  همدیگر است  و ملزوم   الزم حقوق برش و صلح در افغانستان  
نهادینه های حقوق برشی ارزش که  . تا زمانی یستعملی نیز ن  که تنها ارزشی ندارد بل نه  ، برشی حقوق 

ه ب  که رشایط صلح و آرامش  تا زمانی  ، دیگر  به عبارت . وجود ندارد ای صلح جایی بر  در واقع  شده باشد، ن 
)حیدری، رسد.  نظر می ه  ب ناممکن  بلکه   ، تنها دشوار های حقوق برشی نه تحقق آرمان   ست، ده ا موجود نیا

۱۳۹6  :۳۳) 

 نقش زنان در روند مذاکرات صلح در افغانستان
 توان به چهار رویکرد به رشح زیر تقسیم کرد: می  را  طالبان   والگوهای صلح دولت افغانستان  

ی این رویکرد مقدمات ترشیک قدرت را برای آوردن طالبان در دولت مرکز  :یم قدرت س ق ت رویکرد  .1
باال را در حکومت مرکزی های رده یس جمهور کرزی در طول دوران حکومتش ِسمت ئ کند. ر پیشنهاد می 

اما او مخالف   ،د کر . با اینکه کرزی به طالبان مناصب در دولت مرکزی را پیشنهاد  طالبان پیشنهاد کرد   ه ب 
یس ئ مشاور امنیت ملی ر  ،اسپنا. رنگین دادفر در والیات جنوبی بود و تقسیم قدرت در سطح والیات 

با   ۱۳۹۱جانبه دلو  به طرح صلح کرزی در مذاکرات سه با اشاره  جمهور حامد کرزی در کتاب خاطراتش  
 توانیم به طالبان خودمختاری در داخل افغانستان بدهیم، امامنی گوید، ما می  ، یتانیا و پاکستانبر 

 ( 2۳  : ۱۳۹7،  توانیم از طالبان هم والی داشته باشیم. )صدرمی 
عبدالطیف   و   گلبدین حکمتیار   تفاوتی چون این رویکرد توسط نخبگان سیاسی م   : صلح در بدل قلمرو.  2

حکمتیار با معرفی طرح پیشنهادی خود در مصاحبه با  . شده است ه ارائه خوا درال پدرام سیاستمدار ف
 ید در برخی مناطق و والیات، اظهار داشت که خودمختاری ملی بای20۱8مارچ  چهارم  نیویورک تایمز در  

ر ناپذیبا اینکه این مناطق بخش جدایی   و ا به گفته    .به طالبان داده شود  ،زیر عنوان مناطق امن  ،مشخص 
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حال، استدالل  نشینی کند. با این ها عقب مانند، اما ارتش ملی افغانستان باید از آن انستان باقی می افغ 
نطقه به طالبان باید از طریق نظم قانون اساسی فدرال لطیف پدرام این است که هر نوع واگذاری م

سی فارسی بی جداگانه با بی باشد، در غیر آن به تجزیه افغانستان خواهد انجامید. پدرام در دو مصاحبه  
استدالل کرد که طالبان قرار نیست به دولت تسلیم   ۱۳۹7اسد  نهم   درو   ۱۳88اسد  بیست و چهارم   در 

 از طریق مذاکره وارد نظم فدرال کرد. را   ها توان آن پس می   ،شود 
 برخی ازاستدالل این رویکرد که از سوی    : صلح در بدل به رسمیت شناخنت حقوق و دموکراسی   . 3

ها را از طریق با طالبان مذاکره کرد و آن توان می این است که  ،شده  نخبگان سیاسی تاجیک پیشنهاد 
دوباره   ،های شبه نظامی انجامید ه به ادغام مجدد سایر گرو  ۱۳80  از مشابه که در دوره پس   یطرز العمل 

حزب جمعیت  ر شود که بجدد می و ادغام م الح س این شامل هامن برنامه خلع  . گرداند به جامعه باز 
اعامل شد. با این حال طالبان  ۱۳80 از وحدت اسالمی و جنبش ملی اسالمی در دوره پس  ، اسالمی 

یروی سیاسی در چوکات قانون اساسی باقی مباند. اصل اساسی این رویکرد این تواند به عنوان یک ن می 
ظم قانون اساسی را بپذیرند. این رویکرد است که طالبان باید دموکراسی، حقوق اساسی شهروندان و ن 

استفاده  ، تا زمانی که این نقشه راه را بپذیرد ، نیروی نظامی علیه طالباناز دهد که چنین اجازه می هم 
 (۱۹۱ـ ۱۹0:  ۱۳۹۳)صالح ، شود.  

ذکر   باال که در    ی هایمدل صلح طالبان اساسًا از مدل   ک:پیکربندی مجدد نظام سیاسی دموکراتی   . 4
در اظهارات این گروه در  که اخیراً چنان  ،ولوژیک ئ اوت است. طالبان به عنوان یک جنبش اید تف م  ،شد 

. به این منظور کنند   یک دولت ناب اسالمی ایجاد  ند دار   آروز   ،تکرار شد   ۱۳۹7  ی  بس ماه جوزا پایان آتش 
این گروه  ، عوض . درارچوب نظم سیاسی فعلی بپذیرند هخواهند تطابق سیاسی را در چ طالبان منی 

نامه صلح گلبدین حکمتیار به عنوان یک الگو را نیز ها موافقت . آن خواهد جایگزین نظام فعلی باشد می 
 و املللی های بین اول مذاکره با نیروهای  ی است که ا مرحله مدل نظام طالبان یک مدل دو . اند رد کرده 

کنونی برای ایجاد یک دولت نون اساسی و قا  ۱۳80 از پس دوم پیکربندی دوباره کل نظام سیاسی 
 (25  : ۱۳۹7صدر،  )   .است مبتنی بر رشیعت اسالمی 

 ها و مذاکرات صلح در افغانستانگفتگو ها برای  کنفرانس بن و نخستین زمینه 
قراری سازی و بر هدف دولت   اسازی بهای صلح نامه مصوب بن سندی است که بر اساس آن تالش توافق    

 ،و ترویج مصالحه  ارتقا  جنگ، به برای پایان دادن توافقنامه بن  د. ش غانستان آغاز صلح و ثبات در اف 
که از  گرفت  صورت  ،قوق برش و تشکیل دولت موقت در افغانستان احرتام به ح  ،صلح پایدار دستیابی به 

ده کر ت  زن نیز در این کنفرانس رشک  تن  5  ،رسمی از جانب افغانستان رسمی و غیر   منایند   تن  6۱میان  
اری ز ون برگیدر این کنفرانس به تشکیل دولت موقت و تعهدات این دولت به تشکیل کمیس  بودند. 

جرگه اضطراری در حامیت از اصول حقوق برش و حقوق برش اضطراری و تعهدات دولت و لویه جرگه لویه 
رفته زنان در املللی و اهمیت دادن بر نقش زنان در حکومت جدید و جبان سهم ازدست دوستانه بین 

 .شد کید  أت   روند سیاسی و اجتامعی در زمان طالبان،



 1399 ، بهارسال اول، شماره اول

حقوق بشر یپژوهش-یعلم فصلنامه | 63  

ملل  دبیر کل مناینده    ، به شمول خود اخرض ابراهیمی آگاهان سیاسی   شامری از رچند کنفرانس بن را  ه 
ن طالبان به عنوان یک جانب درگیر که هنوز کرد بر شامل ن  بنا  متحد و مهندس و طراح این کنفرانس، 

های صلح افغانستان نقد به عنوان نخستین گفتگو  فغانستان مسلط بودند، خاک ا ی از های بخش هم بر 
 به خاطرگیری از طالبان  را بعضی از تحلیلگران محکوم به انتقام   شتالف ئ و امریکا و اعضای شامل ا  . ند کرد

 ند.کرد این کشور  برابر برنامگی والنه افغانستان و بی ئ مسمب و رها کردن غیر اسپت م حادثه یازده 
 (77ـ  76:  ۱۳۹4  صحرایی،  زاده،)چگنی 

 ن در دوران حکومت حامد کرزی گفتگو های صلح در افغانستا   
با  و ا  یس جمهور دولت موقت کار خود را آغاز کرد. ئبه عنوان ر  200۱دسامب سال  22 حامد کرزی در 

احیای سهم دوباره اجتامعی و سیاسی و  اهمیت دادن به سهم زنان در امور  مورد   که در   توجه به تعهداتی 
 نادیده نگیرد.داری نقش و سهم زنان را  د که در هر بخشی از حکومت کر های زیادی تالش   ،داشت  ان زن 

جرگه اضطراری از د و در لویه کردن زن رشکت  تن جرگه اضطراری، سه اری لویه ز ین درکمیسون برگ ا بنابر 
وزارت به  از زنان در دو  تن و گیری حکومت موقت د با شکل  ند. داشتزن رشکت  تن 20تن  502میان 

هیال صدیقی به حیث وزیر مر به حیث وزیر امور زنان و خانم سسخانم سیام  حیث وزیر انتخاب شدند.
صدی زنان در حامد کرزی به سهم بیست و هفت   ن با تصویب قانون اساسی جدید، ی چنهم   ،صحت عامه 

برای  این یک دستاورد نسبی خوب  ، طالبان  بعد از ختم دوره سیاه   کید کرد.أبه مجالس قانونگذاری نیز ت 
 زاده و دیگران،وفایی )   د. شحسوب می شان بر حیات اجتامعی و سیاسی مگیری و مشارکت زنان در سهم 

۱۳۹5  :56 ) 
 باکمیسونی را   یک   صلح و مصالحه را درک کرده و  روند زودی نیاز به یک به  2004حامد کرزی در سال  

به  که بعداً  د کر اندازی راه  2005الله مجددی در حت ریاست صبغت عنوان کمیسون صلح و آشتی ت 
بین بردن فاصله   ون ازی ولیت این کمیسئ د و مسدا ر نام  ی کمیسون حل منازعه و ارتباط مردم با دولت تغی

صلح و مصالحه زمانی به یک از  روند  میان مردم و دولت و تشویق مخالفان مسلح به مصالحه بود.
جمهور کشور یس ئحیث ر به  200۹د که آقای کرزی برای بار دوم در سال شبدل های ملی اولویت 

مصالحه آقای   صلح و   دستورکارملی مشورتی صلح حامیت خویش را از    یک جرگه   20۱0در    د. ش انتخاب  
رنجدیده افغانستان از هر قرش جامعه که تن  660 هزار و  جرگه مشورتی صلح با  د. کر کرزی اعالم 
الیتی، علام، بزرگان و مشتمل بر اعضای مجلسین شورای ملی، اعضای شوراهای و  ند کرد ی منایندگی م 

در کابل گرد آمدند   ، ند پاکستان بود   مقیم ایران و  ستانیقومی، منایندگان جامعه مدنی و مهاجرین افغان 
 یارچوبهچ  ن جرگه ند. ای ن امنی و آوردن صلح پایدار در کشور بحث و تبادل نظر کنا به  پایان دادن    درباره تا  

حکومت نیز شورای عالی صلح را  . د کر پیشنهاد ایجاد شورای عالی صلح   برای مذاکرات صلح و   مشخص 
 (5:   ۱۳۹7،  رحیم )  د. کر تأسیس   ،تحت رهبی رئیس جمهوری اسبق کشور، برهان الدین ربانی 

شده  ملللی کابل منعقد ا س بین کنفران  املللی قرار گرفت. ابتکار برنامه صلح مورد حامیت همکاران بین 
 ش را مبنی بر حامیت مالی وو جامعه جهانی تعهد  کردیید أ این برنامه را ت 20۱0جوالی  در بیستم
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صلح را در دو سطح  دستورکار ابراز داشتند. این برنامه کنفرانس این سیاسی این پروسه در قطعنامه 
 :د کر تعقیب می 

 ن مسلح؛ا های مخالفا رهبی گروه صلح و مصالحه ملی ب  روند  پیگیری   . ۱
ن مسلح برای ترک خشونت مسلحانه و پیوسنت به ا جنگجویان و رهبان محلی مخالف  ن به اد د قناعت   . 2

املللی بین   حامیان و    جامعه جهانی را باال برد   و   سطح توقعات مردم   ،برنامه ادغام مجدد   ،شانهای خانواده 
 (6:  ۱۳۹7،  رحیم دند. ) شه متعهد  مبالغ هنگفتی را برای متویل این برنام 

شورای عالی صلح و در سطح محلی  روند این بر که در سطح ملی  ، 20۱0صلح و ادغام مجدد در  روند 
بازتاب ا راهکارهای مربوط به زنان ر  روند این  زیرا  نقد شد؛ نیز  ،کردند شوراهای والیتی صلح نظارت می 

نیامده بود و با قایل شدن امتیازات زیاد به نی ر آن هیچ سخسازی جندر د از ترویج و شامل  ده بود و ندا 
)راهکار زنان  . بود ه نادیده گرفته شد های زنان به صورت کامل حقوق و آزادی  ، های دیگر طالبان و گروه 

 (۱۳۹4  افغان برای صلح در دهه تحول: 

 و مذاکرات صلح  ارشف غنی   یس جمهورئ ر 
های مصالحه را در صدر اولویت   و  ارشف غنی، صلح داکرت محمد   20۱4در زمان مبارزات انتخاباتی سال  

کمپاین انتخاباتی   ه که ب   د کر صلح، رهبان حزب اسالمی را ترغیب    روند کاری خویش قرار داد. مترکز او بر  
ی شامر آورد و    ییرات یتغ  آقای غنی در ساختار شورای عالی   20۱6در ماه مارچ سال    ارشف غنی بپیوندند. 

ن و اعضای این ا های جهادی و اعضای سابق گروه طالبان و علامی دینی را به عنوان معاونصیت از شخ
د. نده را زنان تشکیل می ها آن از   تن نه    ،اعضای شورای عالی صلح   تند. از میان هفتاد  کر شورا انتخاب 

با وافقنامه صلح  ت  20۱6سپتامب    22شورای عالی صلح در    ، با حزب اسالمی   ها گفتگو و مذاکره از مدت 
 (2۱:  ۱۳۹7، )صدر  د. کر امضا  را حزب اسالمی 

برای  میانی پاکستان در روند صلح افغانستان را با پا  که دکر نخست تالش یس جمهور ارشف غنی ئ ر 
های ین روش ا بنابر   دست نیاورد. ه درست ب   ای اما نتیجه  ، به پیش ببد  کشانیدن طالبان پشت میز مذاکره 

 املللی صلحیم.بین   های داخلی تا به امروز شاهد نشست   20۱4که از    را پیش گرفت   مذاکره و دیپلامسی 
صلح افغانستان با طالبان بودیم که  بارهچهارجانبه در  های متعدد شاهد کنفرانس  20۱6در سال 

نقشه راه »  با عنوان  هند( و    چین پاکستان،   )افغانستان،  20۱6ین دور گفتگوهای صلح چهارجانبه  نخست
 دور چهارم آن در کابل و آباد، دور سوم آن در اسالم  ، دور دوم آن در کابل  ، آباد در اسالم  « به صلح  رسیدن 

اری این مذاکرات کشانیدن طالبان از ز هدف کلی برگ  . د شار ز آباد برگها در اسالم این گفتگو  دور پنجم 
 20۱7دیگر در سال  ای نشست چهارجانبه  طریق پاکستان پشت میزه مذاکره با دولت افغانستان بود.

کنفرانس صلح  بعداً ار شد.ز در کشور عامن در مورد مصاحه با طالبان برگ  یادشده میان چهار کشور 
گان شورای عالی صلح گان طالبان و منایند که منایند برگزار شد  20۱8در سال افغانستان در مسکو 

 ،علم نورستانی  حوا :  زن بودند   رانس کنف   این  کنندگان تن از رشکت   دو   ند. ه بودرشکت کرد در آن  افغانستان  
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یس جمهور ارشف ئ ر  بعداً  . عضو سابق پارملان افغانستان  ، عضو سابق شورای عالی صلح و فوزیه کوفی
وزیر  ،حسنیه صافی  : انتخاب کردزن  را  کننده با طالباناز میان دوازده عضو تیم مذاکره سه عضو غنی 

عضو سابق  ،شاهگل رضایی گان و کنند مهاجرین و عودت وزارت معین  ، داکرت عامله؛ اطالعات فرهنگ 
 ( 57ـ 56:  ۱۳۹5  زاده و دیگران، یی . )وفا پارملان افغانستان 

یس جمهور ارشف غنی در روند صلح افغانستان و تسهیل مذاکرات طالبان ئهای دیگر ر یکی از تالش 
مورد  ۱۳۹8ود که در ماه اسد صلح بامور  با دولت افغانستان، پیشنهاد ایجاد وزارت دولت در مستقیامً 

مهور با ایجاد این وزارت عبدالسالم رحیمی را به یس ج ئو ر  جرگه افغانستان قرار گرفت. تصویب ولسی 
 افغانی رهبان احزاب سیاسی افغانستان ومیان نشست   بعداً   حیث وزیر دولت در امور صلح تعیین کرد و

یس جمهور ارشف غنی ئها ر ها و نشست ن کنفرانس ام ای در مت  ار شد.ز مسکو برگ 20۱۹گروه طالبان در  
 .اعالم کردخط رسخ هرنوع مذاکرات با طالبان حقوق زنان را و  دموکراسی  حقوق برش،  آزادی بیان، 

املللی دولت افغانستان  در ایجاد مذاکرات مستقیم میان طالبان و حکومت های داخلی و بین تالش 
ها ت وحدت ملی را به رسمیت نشناخته و مذاکرات مستقیم با افغان وحدت ملی ناکام شد و طالبان حکوم 

ها برای صلح افغانستان، ایاالت متحده امریکا مناینده رسمی خود، زملی در ادامه تالش  د. را رد کردن
 خلیلزاد، .د کر به عنوان مناینده ویژه امریکا در روند صلح افغانستان انتخاب  ۱۳۹7خلیلزاد را سنبله 

 قطر، ان،پاکست های افغانستان، کشور  به ۱۳۹7میزان  ۱2روزه خود را در سفرهای ده  ور نخستین د 
گان گروه دوباره با منایند  ۱۳۹7عقرب  25در  بعداً د.کر امارات متحده عربی و عربستان سعودی آغاز 

گان د با مناین  ۱۳۹7قوس  26سومین دیدار مناینده ویژه امریکا در  د. کر طالبان در دوحه قطر دیدار 
با طالبان در دوحه قطر در   و ایدار چهارمین د  پایتخت امارات متحده عربی بود.  ، ظبی گروه طالبان در ابو 

بار زیرا نخستین   ساز شد.در قطر خب   ۱۳۹7حوت   6و پنجمین دور دیدار خلیلزاد در   ۱۳۹7جدی    2۹
ششمین دور دیدار باطالبان   دیدار کرد.معاون سیاسی گروه طالبان مناینده امریکا    ، الغنی برادر با مال عبد 

اسد سال جاری در دوحه   ۱2رسطان و    8و هشتمین دیدار در  صورت گرفت و هفتمین    ۱۳۹8ثور    ۱0در  
از توافق نهایی  میان امریکا و طالبان جریان دارد که ترامپ اخیراً   مذاکرات اخیر هم فعاًل قطر اجام شد و 

 (22ـ ۱۹:  ۱۳۹7  ،)صدر   ات صلح افغانستان سخن گفت.میان طالبان و امریکا در مورد  مذاکر 
جداگانه با اشرتاک حدود چهل چهره سیاسی به شمول کارمندان بر حال حکومت گرچه یک نشست ا 

به  ۱۳۹8رسطان  ۱6و  ۱5این نشست در  . گان گروه طالبان در قطر برگزار شد افغانستان با منایند 
اعرتاض کردند و  در آن  دولت رشکت کارمندان  بهبان طال اما ،میزبانی مشرتک قطر و آملان برگزار شد 

بلکه   ،کس به منایندگی از دولت افغاستان سخرنانی نکند برگزاری کنفرانس اعالم کردند که هیچ   پیش از
تر حضور زنان کمرنگ ،  های اخیر با طالباندر گفتگو   ند. کموضع شخصی خود ابراز  به عنوان یک شهروند  

 (۱۳۹8  )رامش: است  بوده 
ها ها و گفتگو شاهد بحث   ،خلیلزاد با طالبان   گی زملیها و مذاکرات صلح به منایند در متام روند گفتگو 

آینده  : » ده است کهکر زملی خلیلزاد در مذاکرات با طالبان به رصاحت بیان    ایم.در مورد حقوق زنان بوده 
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امه باید در نظر گرفته شود و ر هر توافقنحقوق زنان د  افغانستان به حضور و مشارکت زنان بستگی دارد.
بار ین نخستاین  ،هاگفتگو  آغازاز « کشوری خواهند بود.های بین یر از گفتگو ناپذ ها بخشی جدایی آن 

در   شود که کامالً نقش و حقوق زنان در هر توافقنامه صلح یاد می   از ایاست که با چنین رصاحت لهجه 
 ست.ها آن   مورد نظر   تضاد با اندیشه طالبانی و حکومت

صلح افغانستان سهیم باشند و دولت افغانستان با یک برنامه   روند زنان افغانستان برای اینکه بتوانند در 
ینده دولت افغانستان وارد آ شان در حال و مشخص و پالیسی منظم  در مورد حقوق برشی زنان و موقف 

ها و اجامع این گردهایی  در   دند. کر تلف برگزار  را در مقاطع مخ  گردهامیی و اجامع ملی  د، شون مذاکرات  
در د که  ش مذاکرات صلح مشخص   های طرف   رای ها و رشوط زنان در روند صلح افغانستان بزنانه خواست 

 . پردازیم آن می از   چند منونه ادامه به  
برابری ه  سس ؤ م  و « بیرگوف » به حامیت بنیاد   20۱5ماه می   ۱۳  و  ۱۱تاریخ  ه  ی ب ا کنفرانس ملی  دو روزه 

 رشکتاملللی  گان از سطح ملی و بین ار شد. در این کنفرانس منایند ز دموکراسی در کابل برگ برای صلح و  
 روند نقش زنان در   باره رشکت کرده بودند تا دردر آن  زن و مرد   ۱50والیت افغانستان   ۳4ده بودند و از  کر 

اده شد که زنان این کنفرانس تذکر د  ر د ند. کنصلح افغانستان در آستانه دهه تحول بحث و تبادل نظر 
 تا اکنون زنان به 200۱اند و از گیری دست یافته از زمان طالبان تا کنون به رشد و انکشاف چشم 

در روند مذاکرات خواهند وجه منی اند که به هیچ مده آ های مختلف نایل های خوبی در بخش دستاورد 
 (5ـ 4:  ۱۳۹4  تحول،   ه برای صلح در ده های زنان  ر هکا )را  صلح با طالبان مورد معامله قرار بگیرد. 

های حضور متام طیف  گذاری نظام دموکراتیک در کشور، با پرچیده شدن بساط طالبان و بنیان 
آموزشی و مطبوعات و  مراکز  ، کابینه  قضایی، اجرایی،  ، های قانونگذاری زنان در نهاد  ویژه به  ، اجتامعی

 :د شقرار ذیل بیان  ها  رد دستاو   آناز    ضیبع  دوباره فراهم شد.  ها رسانه 
از زمان حکومت  کرد.  آغازمر  س کار خود را به رهبی سیام    ،بر اساس توافقنامه بن  : وزارت امور زنان.  1

نیز دلب نظری این وزارت را رهبی  و فعالً  اند شته ها قرار دا س این وزارت خانم أ امروز، در ر  تا موقت 
سازی زنان به منظور ساله برای توامنند طرح پالن ملی ده  ،وزارت ثر این ؤ م  های یکی از کارکرد  کند. می 

 (25۹:  ۱۳80  )طباطبایی،  .است اجتامعی و سیاسی  ، دستیابی به حقوق اقتصادی 
رهبی و مشارکت سیاسی زنان در پالن کاری ملی برای زنان  بخشهای اساس شاخص  ر ب ، این وزارت

افزایش  و  سازی زنان ربوط به برابری جندر و توامنند و تدابیر م افغانستان که شامل تطبیق اقدامات 
 کند.هاست، فعالیت می بخش گیری متام  صدی حضور زنان در سطوح تصمیم در 
پردازد این سند به حقوق برشی زنان در سطح جهان می  کنوانسیون سیدا یا منشور حقوق زنان: . 2
را به تصویب  ن آ   200۳کرده و در  این سند را امضا   ۱۹80افغانستان در سال    .اند کشور عضو آن   ۱88  و 

تساوی زن و مرد و  ر اهمیت سیدا برای حقوق زنان در این است که از لحاظ رسمی و ماهوی ب رساند.
گیری از خشونت و تبعیض علیه جلو   اجتامعی و سیاسی زنان و مردم و  ، های برابر اقتصادی ایجاد فرصت 

 ده است.کر ید ک أزنان ت
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بار به رهبی زنان برای اولین  20۱0ابتکار ایجاد آن در    وت تحقیقات زنان و صلح و امنیت: تیتانس .  3
مین صلح و امنیت در أ چه بیشرت زنان در ت برای مشارکت هر   20۱۱ه مشورتی صلح داده شد و در  گ در جر 

 :رخد چبرنامه عمده می  حول دو   ، های این نهاد فعالیت   سیس شد.أ کشور ت 
 های دولتی تا سطوح محلی و ملی.ح از جمعیت در روند صل  شمولیت زنان  . ۱
 هاآن رشط الزم برای مشارکت  به مثابه پیش   ،های سنتی مبتنی بر جنسیت محافظت زنان از خشونت  . 2

 (267:  ۱۳80مین صلح و ثبات. )طباطبایی، أ ت  ویژه به   ،ها در سایر عرصه 
 کرده است که منایانگرزنان افغانستان منترش  در زمینه نقش اجتامعی  انستیوت صلح امریکایی آماری را  

تن آن   6۳  ، وکیل شورای ملی  ۳20از میان  نیز    .است ها زن در انتخابات محلی و ملی  ون یی دادن میلأ ر 
 ،زن قاضی   هزار  6  ند. ا زن  دانشگاه استاد    800معلم و    هزار  68،  زن سفیر  5  ، معین و وزیر زن   ۱8  ند. ا زن 
زن  70 هزار و  و  پرستار زن داکرت و هزار  ۱0و  ، پولیس و اعضای اردوی ملی  ، عوکیل مداف  ، ارنوال س 

 گذاریرسمایه  تجارت عرصه در  میلون دالر  77حدود زن فرین آ کار  ۱50 هزار و نی چنهم  اند، خبنگار 
اند در ته دهه گذشته توانس زنان در یک   اند. ه کرد   فراهم زن و مرد  هزار    77اند و زمینه اشتغال را برای کرده 
های اخیر بیشرت از سال  رشد وضعیت زنان در به شانه مردان کار کنند و روند رو به های باال شانه پست 

هرچیزی مدیون قانون اساسی افغانستان و حامیت جامعه جهانی بوده است که تضمین اساسی برای 
در شوراهای والیتی   و  سنا، مجلس  در مجلس منایندگان  انزن  رود. اکنوناعاده حقوق زنان به شامر می 

گرچه سهم زنان در ا ، د نده درصد کارمندان دولتی را زنان تشکیل می  22چنین . هم حضور دارند 
درصد تا سال  ۳0به  ها آن حکومت به افزایش شامر  که  رسد درصد می ُنه تنها به  ، های مدیریتیپست 

 (258:  ۱۳80  )طباطبایی،  متعهد شده است.   2020
برای  ی را و راهکار  ند تقسیم شد  یی ها ه کنندگان در کنفرانس به گرو رشکت  ،ها ورد ا این دست کناردر 

سپس موضوعات مورد بحث در فهرستی که شامل ده مورد  دند. کر صلح تهیه  روند مشارکت زنان در 
 :سازد نشان می های ذیل خاطر ه اهمیت و امکان مشارکت زنان را در بخش گنجانیده شد ک   ،د شمی 

و  بهبود وضعیت حقوقی زنان (2 .های آموزشی و تحصیلی برای زنان و جوانان دن زمینه کر فراهم  (۱
پذیرفنت اهمیت  ( 4 . تشویق انکشاف اقتصادی و اجتامعی  ( ۳ در متام سطوح جامعه.  ها آن گیری سهم 

دادخواهی برای  (6 .صلح فراگیر  روند ها برای اندازی دادخواهی راه  (5داری خوب عدالت و حکومت 
بهبود  ( 7 های صلح. ت گفتگو ئ های رسمی صلح و تشکیالت هیتر زنان در گفتگو رنگ شارکت پر م 

 مخالف،های ثیرات ناگوار گروه أ تفهیم ت  ( 8 عدالتی. و مبارزه با فساد و بی  مشارکت اجتامعی و مردمی،
نقش و ک در  ( ۹ ها در سطح خانواده و اجتامع. دهی در این بخش مواد مخدر و قاچاق انسان و آگاهی 

 ،تبعیض جنسیتی   ه گی ب داد خواهی برای حامیت از حقوق برش و رسید   ( ۱0  اهمیت دین در متام ابعاد. 
 (۳:   ۱۳۹4  )راهکار زنان برای صلح در دهه تحول،   فرهنگی.  ،اجتامعی   حقوقی،

امع ملی توان از اجمی   ، های زنان برای مشارکت در روند صلح افغانستان های دیگر از گردهامیی ز منونه ا 
شان از والیات تن   700زن که  هزار    ۳  نزدیک جرگه کابل نام برد که  در  خیمه لویه   ۱۳۹7حوت    ۹    ان درزن 



 1399 اره اول، بهارسال اول، شم

 حقوق بشر یپژوهش-یعلم فصلنامه | 68

عهده   هو شبکه زنان ب   حبیبه رسابی   ، رهبی این اجامع را دفرت روال غنی   گرد هم جمع شده بودند.  ، بودند 
زنان افغاستان را  ای نکته بیانیه شش  ، و این اجامع قبل از مذاکرات بین افغانی نشست مسکو  ند داشت

 :کردند   منترش قرار ذیل 
( حقوق زنان را ۳را انتخاب نکنید.  ( صلح بدون حقوق برش 2زنان را در میز مذاکره سهیم بسازید.  ( ۱
 (6ید.  کنبر رس قوانین و نظم عامه معامله ن ( 5  یر ندهید. ینظام سیاسی را تغ  (4  . ید کن مطرح  ت ح ارص به 

 (۱۳۹8  ،)روتیک  ید. کن لل را قطع ن امل معه بین روابط با جا 

 گیرینتیجه 
گفت، صلح یکی از حقوق برشی شهروندان افغانستان است و   توان های این تحقیق، می یافته بر اساس  

که )زن و مرد( حق دارند در فضای صلح و امنیت زندگی کنند. دولت افغانستان مکلف است  شهروندان  
در عین حال زنان یکی از اقشار مهم جامعه شمرده ی شهروندان مهیا کند، اما  رشایط صلح را برای متام

ویژه در روند صلح ها، به ها در متامی عرصه ه رعایت و تأمین حقوق اساسی آن شوند که دولت مکلف ب می 
 با طالبان، است؛ زیرا:

شان محروم سی حقوق اسا اند: از  . زنان افغان در دوران حاکمیت طالبان رسگذشت تلخی را تجربه کرده ۱
تحصیل محروم شدند؛ به ها زندانی شدند؛ در اماکن عمومی مورد خشونت قرار گرفتند؛ از حق  و در خانه 

جرم زن بودن، جنس دوم پنداشته شدند و موجودی رشور و مایه گمراهی مردان و تباهی جامعه پنداشته 
 گردند.ان باز خواهند به آن دور گاه منی شدند و اکنون زنان افغان هیچ 

چ تغییری نکرده دهد رویکرد طالبان نسبت به زنان هیسال اخیر شواهد نشان می   ۱8. متأسفانه در این  2
کشند. زنند و مکاتب دخرتانه را به آتش می است و هنوز هم این گروه دست به قتل و سنگسار زنان می 

های دخیل ت که دولت افغانستان و طرف پاشند و این خود مایه نگرانی فراوان اس به صورت زنان اسید می 
زنان توجه الزم را در روند گفتگوهای سازد تا به حقوق برشی روند صلح را بیشرت از پیش مکلف می  در 

 صلح به خرج دهند.
های مختلف است. زنان افغان . یکی از دستاوردهای مهم دولت بعد کنفرانس بن، رشد زنان در بخش ۳

دوش مردها فعالیت دارند که بدون شک های اقتصادی و فرهنگی دوشا خش امروز از سطوح سیاسی تا ب 
دهنده زنان در سطوح رهبی جامعه است و از طرف دیگر نشان  دهنده نقش فعال از یک طرف نشان 

اش به املللی توجه دولت به تأمین حقوق زنان است. مهم است که دولت افغانستان و همکاران بین 
 دار شود.خدشه ن دستاوردهای بزرگ  وجه اجازه ندهند ای هیچ 

املللی وم همکاری با کشورهای بین . یکی دیگر از نکات مهم و درخور توجه برای دولت افغانستان تدا4
است  آور اند و این خود برای دولت افغانستان الزام است. کشورهایی که همه خواهان آزادی و برابری زنان 

حیث یک خط رسخ املللی باید به  تأمین ارتباطات در سطح بین تا در روند صلح با طالبان برای حفظ و  
 داشته است.  ده خاص ایاالت متحده پیوسته به این امر توجه که زملی خلیلزاد، مناین توجه کند. چنان 
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 :ها پیشنهاد 
های ها و نهضت ولیت بزرگ و تاریخی خود باشند و با ایجاد جنبش ئ زنان باید متوجه مس   نخست م  گا در    . ۱

و با همه افرادی که متعهد   نند های خود را مشخص کخطوط اساسی و خواست   ،( نه سمبولیک )  ار گ عمل 
 خواهی کنند.ها متحدانه و یک صدا داد برای رسیدن به این خواست   اند،های انسانی به ارزش 

 ؛باشند کننده در میز مذاکره با طالبان حضور داشته  های اصلی گفتگو زنان باید به عنوان یکی از طرف   . 2
 اهمیت است.البته این حضور از لحاظ کمی و کیفی با 

در این مورد هیچ وضاحتی  این گروه  چرا که تا امروز  موضع طالبان باید در مورد زنان روشن شود؛  . ۳
 ده است.کر اشاره    به حقوق زنان مطابق احکام و رشیعت اسالمی  و تنها در مواردی   است  نداده 

شد تا طالبان های جهانی باید وجود داشته با اد شود و ضامنت البان باید ایجپاسخگو بودن ط  سازوکار  . 4
های مدنی متعهد حقوق زنان و آزادی  ، های حقوق برشی حفظ ارزش  هب  ،صلح  روند پس از پیوسنت به 

 باشند.
ایاالت متحده امریکا و متام کشورهای ذیدخل باید در نظر داشته باشند که صلح  ، دولت افغانستان  . 5

نقش  ، عدالت اجتامعی  ، حقوق برش  افغانستان، قانون اساسی  ، در افغانستان با حفظ نظام دموکراتیک 
 و اهمیت سهم و حقوق زنان و آزادی بیان همراه باشد.

واضح و دور از هرگونه   صلح باشد و هرگونه تصامیم در مورد صلح روشن،  روند شفافیت یکی از اصول    . 6
 ابهام باشد.

صدی و سهم مشارکت در  باید از ابتدا  مبنای صلح تشکیل خواهد شد،متی که بر در طرح حکو  . 7
 اجتامعی و فرهنگی زنان مشخص باشد.  ،سیاسی 

های همسایه ند که تا حامیت مدافعان حقوق زن در کشور کن زنان افغانستان در این دادخواهی تالش    . 8
 منطقه و جهان را با خود داشته باشند.

 
 : منابع و مآخذ 

 کتب  الف(
 .ن مجید آ قر  - ۱
 .انتشارات زوار  تهران: در حقوق برش، ( سیری  ۱۳82)  جهانبخش ابراهیمی، - 2
 انتشارات متدن رشق. کابل:  املللی، سسات بین ؤ حقوق برش از دیدگاه دانشمندان و م (۱۳۹5)  فاروق برش، - ۳
 حقوق برش، نرش واژه، کابل، افغانستان. ( ۱۳۹6)  ،حسین حیدری، مختار  - 4
 :مشهد  محقق، مرتجم،  های جهانی،طالبان و سیاست   ،افغانستان  زنان افغان تحت حکومت طالبان، (۱۳77)  هاج نانسی  دوپری،  - 5

 .انتشارات ترانه 
 .berghof foundationجرمنی:   پیروزی است،   ، صلح (، ۱۳۹8محمد )، مشتاق رحیم  - 6
 .انتشارات قرطبه کابل:  نظام سیاسی اسالم، (۱۳۹2)  عبدالنارص شفیق، - 7
 .ایستادگی، کابل: روند سبز افغانستان سده تاخت و پس از یک   (۱۳۹۳)   صالح، امرالله - 8
 ، انستیتیوت مطالعات اسرتاتیژیک افغانستان.کابل: انتشارات  ، فرایند صلح در افغانستان   (۱۳۹7صدر، عمر ) - ۹
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 .انتشارات دانشگاه تهران  تهران:  های عمومی و حقوق برش،آزادی   (۱۳۹0)  منوچهر متنی،ؤ طباطبایی م - ۱0
 .: انتشارات میزان ، تهران ، چاپ دوم ر، حقوق اساسی (، منوچه ۱۳80متنی )ؤ طباطبایی م   - ۱۱
 .انتشارات آشیان  تهران: مهاجر،   فیروزه   ترجمه، فیمینسم، (۱۳8۱)  جین فریدمن، - ۱2
 .سازمان انتشارات دانشگاهی   ن:ا تهر  حق بر محیط زیست، (۱۳84)  مهدی  ،فیروزی  - ۱۳
 انتشارات و مطبعه میوند. کالیفورنیا: ،عنعنه و تجدد  فغان زیر فشار( زنان ا 2005)  سید عبدالله  ،کاظم  - ۱4
 شاه بابای درانی تا حامد کرزی، کابل: انتشارات سعید.( تحلیل سیاست خارجی افغانستان از احمد ۱۳۹0مبارز، عبدالحمید ) - ۱5
 .انتشارات دانشگاه کاتب  کابل: حقوق برش، (،۱۳۹7)  عبدالعزیز  نوری، - ۱6
 .انتشارات میزان تهران: ساسی،های احقوق برش و آزادی  (۱۳۹۱)  سید محمد ، هاشمی  - ۱7

 مقاالتب( 
 .۱۳۹8رسطان    20ثیر متقابل حقوق برش و صلح بر یکدیگر، روزنامه افغانستان ما، شنبه أ(، ت ۱۳۹8)  اللهامینی، امین  - ۱8
 .نامه هشت صبح روز  نگاهی به صلح و وضعیت زنان افغانستان، (۱۳۹8)  سمیه  رامش،  - ۱۹
 .شده توسط نهاد برابری برای دموکراسی و صلح ه ئارا   ،( ۱۳۹4)  تحولفغان برای صلح در دهه نان ا کار ز راه  - 20
 .ثور 8 اجامع ملی زنان برای صلح،  ( زنان و مذاکرات صلح افغانستان در۱۳۹8)  توماس  روتیک، - 2۱
 .2شامره   مجله حقوق زنان،   نقض حقوق زنان در افغانستان،  (۱۳77)  سارا   کاشانی، - 22
 .2و   ۱ شامره   مقاله تحقیقی، ثیر متقابل حقوق برش و صلح بر یکدیگر،أبررسی ت (۱۳۹2)  فرزانه  سعید،پور   اد،فره   طالیی، - 2۳
، فصلنامه مطالعات 200۱سازی در افغانستان پس از توافقنامه بن ارزیابی فرایند صلح  (۱۳۹0)  ساحره   دار،غله   مجتبی و  مقصودی، - 24

 . ۱7 شامر  ،امللل روابط بین 
 قوانینج(  

 المیه جهانی حقو برش عا  - 25
 اعالمیه اسالمی حقوق برش  - 26
 اجتامعی و فرهنگی  ،کنوانسیون حقوق اقتصادی  - 27
 کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی  - 28
 کنوانسیون رفع خشونت عیله زنان )سیدا( - 2۹
 ( افغانستان۱۳82)  قانون اساسی  - ۳0
 قانون کار - ۳۱

  



 1399 ، بهارسال اول، شماره اول

حقوق بشر یپژوهش-یعلم فصلنامه | 71  

های صلح های حقوق برش در روند گفتگو لزوم رعایت معیار 
 نا ت افغانس

  فروزان اکبیار   

 چکیده
 نزاع و جنگ جلوگیری از   برای   های متامی اقشارآزادی برابری، حقوق و    عدالت،   کننده تأمین   صلح پایدار 

معیارهای املللی حقوق برش، است. از جانبی بر اساس اسناد بین و پیرشفت جامعه  بازسازی  به منظور
مساوی  تبعیض علیه افراد،  نوع ، نبود هر بری افراد آزادی و برا حقوق، رعایت حقوق برشی عبارت از 

زمینه اشرتاک آزادانه   ،آزادی عقیده و بیان  ، احرتام بهآزادی مذهب   ، وجود برابر قانون   همه اتباع  پنداشنت
بر لزوم رعایت معیارهای حقوق  ، اقتصادی و اجتامعی است. این مقاله تأکید سیاسی  های در تصمیم 

 کرده است.  بررسی  ی صلح افغانستان  برش را در روند گفتگوها 
 به این معیارهابا طالبان، از آن رو که این گروه رعایت معیارهای حقوق برش در روند گفتگوهای صلح 

به ورود طالبان در روند سیاسی زیرا رعایت این معیارها در آینده  است.   امری الزم تعهدی نداشته است،  
رشوع لکه به عنوان یک حزب اپوزیسیون که برای به دست آوردن قدرت م نه به عنوان یک گروه جنگجو، ب 

های اجتامعی های قومی و نابرابری های مذهبی، حساسیت کند، نیز به از بین بردن نابرابری مبارزه می 
ساالری رعایت نکردن این معیارها در مذاکرات، آینده مردم   کند. شوند، کمک می ع دانسته می که منشأ نزا 

ماندگی کند و به عقب بدل می نظامی استبدادی و خودکامه ندازد. نظام سیاسی را به خطر می  را به
 انجامد.سیاسی، اقتصادی و اجتامعی پایدار اجتامعی می 

 ذاکرات، صلح، حقوق برش، طالبانافغانستان، م  های کلیدی:واژه 
  

 
  محصل دوره کارشناسی ارشد، رشته دولت و پالیسی عامه درOP Jindal Global University  
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 مقدمه
از پیوسنت این گروه به گروه القاعده  پسست  حکومت کرد. در بر افغانستان   200۱  تا   ۱۹۹6از  طالبان  
. از زمان امارت اسالمی طالبان، آن را ساقط کرد با حمله بر  امریکا  ، تجارت جهانی  ساختامن  و مببارد 

جای منسجم شدن به ه ( این گروه ب 200۱و کنفرانس بن )  ( ۱۹۹6- 200۱)  طالبان شکست حکومت
به عنوان گروه مخالف دولت و گروه تروریستی  ، نستانعنوان یک حزب سیاسی و آپوزیسیون دولت افغا 

سو طالبان برای ین ه ا ب   2007همین دلیل از سال    به .  نانه عرض اندام کرد کاف برای انجام حمالت دهشت 
اگست  ۱2تا  یافت و این گفتگوها شدت  20۱۹خره در سال أل ا شوند. بدعوت می گفتگوهای صلح 

زیرا هدف   ؛کننده طالبان و امریکا بودند طرفین مذاکره که    یافت هشت دور از مذاکرات صلح انجام    20۱۹
طالبان توسط بس آتش پذیرش های امریکایی از افغانستان و خواست امریکا اصلی طالبان خروج نیرو 

 .بود
دولت افغانستان در حاشیه ماند. از های بسته صورت گرفت و  تر از همه اینکه این مذاکرات پشت در مهم 

این  خواهد زیرا اصول دموکراتیک می  ؛ گفتگوها با اصول دموکراسی هامهنگ نیست  روند ن جانبی ای 
در آن نقش  ران اثرپذی و مردم افغانستان، احزاب سیاسی و جامعه مدنی به عنوان  باشد گفتگو علنی 

 اینر ب بنا  .صلح به رس نبده است در  گاه باشند. و از جانب دیگر افغانستان کشوری است که هیچ  داشته
ولوژی طالبان نیز مورد ئ که مسأله اید  بستنها آتش نه  ، برای رسیدن به صلح پایدار مذاکرات  دور در این 

 پاسخگویی رژیم و ایدئولوژی آنان و نقض این اصولپذیری و ولیت ئ حقانیت، مس فقدان زیرا  ؛ است  مهم 
مانند نقض حقوق برش، حق  دموکراتیک زمینه را برای نقض سایر اصول و معیارهای اساسی دموکراتیک 

 کند.و تنوع فرهنگی را فراهم می  ها اقلیت  های حقوق و آزادی زنان، آزادی، برابری، عدالت اجتامعی،  
آمیز یعنی چگونگی دست یافنت افغانستان به صلح پایدار از طریق مساملت  مقالههدف اساسی این 

ق شنت اصول دموکراتیک و معیارهای حقو برای رسیدن به چنین صلح در نظر دا  براین مذاکره است. بنا
تحلیلی و ـ با استفاده از روش تحقیق کیفی  کوشد می  مقالهاین از این رو است.  وجهبرشی مورد ت 

در   آیا رعایت معیارهای حقوق برشی » اصلی تحقیق که   به سوال   ، ایعات از نوع کتابخانه آوری اطال جمع 
پاسخ دهد. و برای رسیدن به  «،است به صلح پایدار الزم  روند گفتگوهای صلح افغانستان برای رسیدن

 «ند؟ا حقوق برش چیست و معیارهای حقوق برشی کدام »  که  های فرعی این پرسش به   پرسش،این    پاسخ 
 .خواهد پرداخت  « ند؟ا آمیز رسیدن به صلح کدام های مساملت صلح چیست و راه و » 

چیستی  ه بخش اول ب  :ده است ش تقسیم  مبحث  چهاره به این رسال  ها این پرسش به  دادن برای پاسخ 
 چیستی  ر ب . بخش دوم  پردازدمی حقوق برش، پیدایش مفهوم حقوق برش و اصول و معیارهای حقوق برشی  

جایگاه حقوق برشی در روند گفتگوهای  ر ب بخش سوم  ،آمیز رسیدن به صلح های مساملت صلح و راه 
حقوق برش و مترکز دارد و بخش چهارم های حقوق برشی لزوم رعایت معیار  و  صلح، صلح پایدار 

 منابع و   فهرست ها و ، پیشنهاد گیری با نتیجه  در نهایت . کند را بررسی می گفتگوهای صلح افغانستان 
  ابد. یخذ پایان می آ م 
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 چیستی حقوق برش
برخوردارد  است که انسان به عنوان یک فرد به محض تولد از آن  1حقوق برش عبارت از حقوقی اخالقی

یعنی  (Darcy,1997: 9)  .شود دانسته می  الزم  2فرض حقوق موضوعیو رعایت آن به عنوان پیش  است 
رسزمینی، قومی، نژادی، عقیدتی،  ها رصف نظر از هر نوع تفاوت این حقوق شامل حال همه انسان 

عه حقوق دو مجمو  درصورت جهانی ه طور کل این حقوق ب ه ( ب ۱۳۹4:20)رسوری، است. جنسیتی 
دوم، حقوق  و  شده است. نخست، حقوق مدنی و سیاسی  دانسته  و تطبیق آن الزامی شده تعریف 

 ( 20 :۱۳۹4رسوری، اقتصادی و فرهنگی. ) ـ اجتامعی 
ها بدون مداخله دیگران نخست، آزادی که انسان  :سه مورد تأکید دارد   رب  حقوق مدنی و سیاسی اساساً 

مانند آزادی بیان و آزادی تشکیل اجتامعات و  .اند ز آن برخوار وهی ا یا گر صورت فردی ه ب  خودبه میل 
مانند حق دسرتسی   .. دوم، به رسمیت شناخنت و حراست حقوق مدنی، سیاسی و قانونی ها سایر آزادی 

مانند   .شود صدمه رساندن به دیگران می   سببها که  به محاکمه عادالنه و سوم، ممنوعیت از بعضی آزادی 
 .بیند نجه که در نتیجه این آزادی فردی دیگری صدمه می شک  یات دیگران و آزادی آزادی نقض ح

 (Darcy,1997:9-10) 
ها تأکید زندگی انسان  های الزم رد ا ند ا امنیت اجتامعی و است راقتصادی و فرهنگی ب ـ حقوق اجتامعی 

، خانه دارد. این حقوق شامل حق آرامش، صحتمندی، شناخت فرهنگی، داشنت غذای کافی، لباس
دور از هر نوع به   و  که در نتیجه آن انسان در رفاه و امنیت اجتامعی  است تعلیم و تحصیل  مناسب و زمینه  

 (2۱  :۱۳۹4رسوری، د. ) کن دغدغه زیست می 
د. شو حراست  این حقوق باید  از  و    است ها برخوردار  هر فردی به خودی خود از این حقوق و آزادی   براینبنا 

(، ناسپاس و دشمن آشکار )أََوَلْم يََر اْْلِْنَساُن 7  :علق ( ) اْسَتْغنَى   ْن رَآهُ ی ظعیانگر )أَ انسان موجود  ی از جانب 
ها علیه انسان  ،از جانب دیگر به قول توماس هابز است و نَّا َخَلْقَناُه ِمْن ُنْطَفٍة فَِإَذا ُهَو َخِصيٌم ُمِبني( ِا 

امکان نقض این حقوق و  ، خصوصیت انسان ( با توجه به این Molesworth:97اند. ) همدیگر در جنگ 
ها حراست صورت گیرد؟ از است که چگونه از این حقوق و آزادی  سوال این   براین بنا   .ها هویداست آزادی 

های رعایت حقوق و آزادی  هها ب ن انسان کرد ها و مکلف ین رو جلوگیری از نقض این حقوق و آزادی ا 
است.  خودها در قلمرو ت دولت مسؤلی  ء صورت جز ه ولیت جهانی و ب ئ صورت کل مسه ب ، دیگران

 (Darcy,1997: 8 به ) های حقوق رد ا ند ارعایت است  ه ها را ب املللی نخست دولت معاهدات بین  این لحاظ
ها دولت   و دوم (  Darcy,1997: 12دارد. ) های وضعی در قلمرو آنان مکلف می برشی در قوانین و پالیسی 

قوانین خویش گنجانیده و همه اتباع را تابع آن بگردانند. حقوق را در این مجموعه  کند که می  مکلف را 

 
1. Moral rights  
2. Legal  
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زمینه نقض حقوق برشی در قلمرو یک کشور   ، این حقوق در قوانیننکردن  تأمین  ، اعالمیه( زیرا  2۹  )ماده
( زیرا حقانیت یک دولت به Darcy,1997: 8) . کند تهدید می و حقانیت آن کشور را کند می را فراهم 

یعنی این سیستم حقوقی  ؛ گرددمنطقی برمی ـ یا سیستم حقوقی  «rational-legal system» موجودیت 
 ؛بخش اساسی این سیستم است  ین دلیل حقوق برش به ا   .نه افراد را   ،کند   محدودتواند جب و اجبار را  می 

 (Weigand, 2017: 362)  زیرا توسل به حقوق برش خود توسل به قوانین و مقررات است. 
نظریات  این حقوق در قالب حقوق طبیعی افراد در ،حقوق طبیعی فرد است  ،برشی که حقوقنجا از آ 

مستقیم این حقوق به صورت غیر   یافته است. بعداً  بازتابدانشمندان روم و یونان در قرون پنجم و ششم  
و  انهاهخو های آزادی ایجاد حرکت   سببنیز دیده شده و  هژدهم    و  هفدهم  در نظریات دانشمندان قرون

املللی های بین های متعدد مربوط به این حقوق، رعایت این حقوق در قوانین اساسی و منشور میه اعال 
( اما حقوق برش به مفهوم امروزی برای با ایجاد سازمان ملل در سال 6-5، ۱۳۹4)رسوری،  ده است. ش 

شکل جامع در ه ب بار این مجموعه حقوق ین نخستم برای ۱۹48م شکل گرفت تا اینکه در سال ۱۹45
 ( UN,2014:1. ) شد تدوین  سی ماده در اعالمیه جهانی حقوق برش  

 دستیابی بهپس از  ۱۳0۳صورت رسمی در قانون اساسی ه ب  بارین نخست در افغانستان این حقوق 
ده بود. مانند حق تابعیت برای همه شاعالمیه جهانی حقوق برش تصویب   ب استقالل کشور قبل از تصوی 

های شخصی، حق دسرتی به دادگاه، منع برابر قانون، انواع مصونیت مساوات  های فردی، ادی اتباع، آز 
مطبوعات و سایر حقوق. سایر قوانین اساسی که بعد از این قانون تصویب   شکنجه و کار اجباری، آزادی

در   هاین محدودیت ولی در بسیاری از این قوانی   ،اند با اسناد از این قانون به این حقوق پرداخته   ،اند شده 
ب زنان را از حق انتخا   ۱۳0۹قانون اساسی    شود. مثاًلحقوق برشی افراد و نقض این حقوق دیده می   مورد 

وجود توسعه   با  ۱۳4۳آزادی ازدواج و حق کار منع کرده است. در قانون اساسی   شدن و انتخاب کردن، 
ها، کرامت و حقوق اساسی ادی حقوق برشی مانند مکلف دانسنت دولت به احرتام و حامیت از آز 

عین حقوق   ۱۳55. قانون اساسی  ند د شها و آزادی بیان محدود  رسانه   شامری از در این دوره    ، هاانسان 
ولی حق انتخاب و ترشیک  ، های که در قانون قبلی تسجیل یافته بود را در خود نگهداشتو آزادی 

ها، ها از قبیل آزادی حقوق برشی انسان  ۱۳5۹د. قانون اساسی  کر های مردم را محدود  سیاسی و آزادی 
اما رشایط جنگی مانع اجرا شدن این قوانین   ،ده است کر ها و همه حقوق انسانی افراد را تصویب  مصونیت 

آزادی اجرای مناسک دینی را با توجه به مواد اعالمیه  ویژه به ها  متامی حقوق و آزادی   ۱۳66د. قانون  ش 
این قانون عملی  ، رشایط نامناسب امنیتیوجود  ه علتولی ب  ، جهانی حقوق برش تصویب کرده است

هیچ ، جنگی در کشور وضعیته علت ران مجاهدین ب در دو ۱۳7۱- 80های بین سال ده است. ش ن 
ده شنقض و کشته شدن هزاران انسان این رسزمین   این سبب  ده و شها ن توجهی به حقوق برشی انسان 

مخالف اعتقادات آن را و    ند هیچ اعتقادی به حقوق برش نداشت   است. در زمان حکومت طالبان این گروه 
سیاه حقوق برشی در افغانستان است. اما  کومت این گروه دوره دوره ح ؛ به این دلیل دانستند دینی می 

ها در قانون اساسی جدید و حقوق برشی افراد رونق گرفت و این حقوق و آزادی   ،بعد از شکست طالبان
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کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان( تطبیق این قانون )   برافت. و برای نظارت  سایر قوانین تسجیل ی
: ۱۳۹4رسوری، )   د. ش مستقل و دایمی در افغانستان ایجاد شده و درج قانون اساسی  به عنوان یک ارگان  

22-۳0) 

 معیارها و اصول حقوق برشی
اقتصادی، اجتامعی و فرهنگی اعالمیه جهانی حقوق برش، میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق  

 :ده استکر را برای تضمین این حقوق تسجیل  اصول و معیارها این 
 ؛اند یعنی همه افراد از جایگاه انسانی یکسانی برخوردار :  ( UN, 1948, art. 1)  آزادی و برابری افراد رعایت  
حق  است؛ها ممنوع سان یعنی هرنوع فرق میان ان : (UN, 1948, art. 2) علیه افراد روا نداشنت  تبعیض 

حق دارد در فضای او  و    است ارزش  زندگی هر انسان با   : (UN, 1948, art. 3)   زنده ماندن و امینت شخصی 
هیچ انسانی نباید مورد شکنجه و آزار و اذیت قرار   :(UN, 1948, art. 5)  نشدن   شکنجه  ؛ آرام زندگی کند 

 ؛برابر قانون مساوی پنداشته شودها  همه انسان   :( UN, 1948, art. 7)  برابر قانون مساوی پنداشنت    ؛گیرد 
حق  ؛د شو یا تبعید  حبوسهیچ شخصی نباید بدون مورد م : (UN, 1948, art. 9موجه )ان  زندانی نشدن 

هر انسان حق دسرتسی به پیگیری عادالنه قضیه  : (UN, 1948, art. 10دسرتسی به محاکمه عادالنه )
نباید  و  مذهب مربوط به حریم خصوصی فرد است  : ( UN, 1948, art. 18)  آزادی مذهب  ؛ خود را دارد

ها در بیان عقاید همه انسان   : (UN, 1948, art. 19)  آزادی عقیده و بیان  ؛اجبار در انتخاب آن صورت گیرد
ها حق دارند همه انسان   : (UN, 1948, art. 21)  زمینه اشرتاک آزادانه در تصامیم سیاسی   ؛ اند خویش آزاد 

محدودیت در کار  نبود ؛ ه اشرتاک ورزند ی و به صورت آزادان أ ر خود از طریق ر تصامیم سیاسی کشو   تا در
ها بدون هر نوع تبغیض بدان کار حق هر انسان است و همه انسان  : ( UN, 1948, art. 23)  کردن 

رورش آموزش و پ  : ( UN, 1948, art. 26زمینه آموزش و پرورش یکسان به همه ) و  دسرتسی داشته باشند 
 داشت جنسیت است.نظر ها بدون در ه انسان حق هم 

با رعایت اصول  ست. معیارهای اساسی برای سنجش وضعیت حقوق برشی در یک جغرافیا وارد ذیل از  م 
د. این اصول شو حقوق برشی افراد محقق می  ، ستاساسی حقوق برشی که بخش اساسی این معیارها 

 :اساسی قرار ذیل است 
ن به آن دسرتسی داشته یعنی همه افراد بدون استثنا به محض انسان بود   ؛ وق برش اصل جهانی بودن حق

متامی حقوق سیاسی، باید  اند. یعنی  ناپذیر و وابسته به هم این حقوق جدا  ناپذیری؛ تقسیم باشند. اصل  
اگر دولت رشایط صحی  ، طور مثال ه د. ب شو اقتصادی، اجتامعی و فرهنگی افراد همزمان تضمین 

ده شنقض   او یعنی حق کار او نیز همزمان با صحت    ؛تواند کار کند فرد مریض منی   ،فراهم نکند مناسبی  
مردم برای حفاظت از حقوق برشی شان الزم دارند تا در تصامیم مربوط به حقوق  ؛ است. اصل مشارکت

ف تنها مکل دولت نه  ، برای تضمین و تعمیل این حقوق  ؛ شان مشارکت داشته باشند. اصل پاسخگویی
و زمینه  یرد ی را برای عملی کردن آنها در پیش گی ها راهکار باید  ه  ک در قوانین این حقوق را بگنجاند  است  

دولت باید زمینه اطالعات از چگونگی عملی شدن این   ؛شفافیت اصل  د.  کناین حقوق را فراهم    بر   نظارت
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 و ن به مردم اطالع داده شود چگونگی نقض حقوق برشی و بررسی آ  حقوق را برای همه فراهم کند. مثاًل
ها وجود نداشته این حقوق و آزادی  مورد  هیچ نوع تبعیض در قانون و در عمل در ؛ ض اصل عدم تبعی 

 (NESRI, human rightsباشد. ) 

 چیستی صلح
دوستی، تراضی میان طرفین درگیر در جنگ، سازش، ضد   ی آشتی، آشتی کردن، ا صلح در لغت به معن 

( و در 4  ، ص ۱۳۹6جمشیدی،  )   .آمیز، نیکو ساخنت و نیکو کردن آمده است ت جنگ، همزیستی مسامل 
گونه خصوصت متقابل و ده است. یعنی طرفین هیچ شجنگ تعریف    نبودی  ا صلح به معن  اصطالح اغلب 

 رشایط ، ختم جنگ  افزون بر د. شو تلقی می  « صلح منفی» در غیر آن به عنوان  ، مشرتک نداشته باشند 
و دین  اقوام دوست داشته شوند، آزادی عقیده به تنوع فرهنگی احرتام شود، همه ن در آ اجتامعی که 

 ،دشو ها در آن تضمین ها نادیده گرفته نشوند، برابری حقوق، عدالت و آزادی وجود داشته باشد، اقلیت 
 (Olanrewaju,2013: 2) شود. نامیده می  « صلح مثبت» آن صلح 

یعنی تعداد «؛  ارزش صلح ، » ست دیدگاه نخ   : ند کن بررسی می   دو دید   این واژه را از   ، ماهیت صلح رای فهم ب 

ی صلح برای اشوند. این تغییر در معن ده و به عنوان مکمل صلح پنداشته می ش هم یکجا با  ها ارزش 
 نبود  ، ی صلحا ن ع تنها م   1960تا سال    1945زیرا قبل از آن از سال    ؛ اتفاق افتاد   1970بار در سال  ین نخست 

بار کسی بود که صلح را به عنوان یک واژه ین نخست   پتا شد. سوگاتا داس گ می   دانسته غرافیا  جنگ در یک ج 
های کشور   درباره وضعیت را    "peacelessness"و    « عدم صلح»   ین دلیل او واژه ا   به ارزشی معرفی کرد.  چند 

برند. او ظلم رنج می   سوادی، تبعیض و تغدیه، امراض، بی از فقر، سوء   م منازعه اطالق کرد که در آن مرد پسا 

ظلم و ستم تعریف   نبود های از قبیل رفاه اقتصادی، صحت، آرامش و  موجودیت صلح را در موجودیت ارزش 
 (Matsuo,1984:17)کرد.   

او متعقد  (Matsuo,1984:13)  د.ش بار توسط جان گلتونگ معرفی ین نخست  «؛ فضای صلح ، » دیدگاه دوم

 گروهی، درون های جهانی ی صلح را به حوزه است. او فضا  ی سزایبه اهمیت    دارای است که فضای صلح نیز  
که تمام جهان از آن   ی صلح در صورت ، های داخلی صلح تقسیم کرد. از دید حوزه جهانی گرا و حوزه برون   / 

هم هم برای سرزمین خود و صلح  ، گرا کند. در فضای درون گروهی و برون معنی پیدا می  ، د شو مستفید 
  ی داخلی صلح به آرامش فکری افراد تأکید دارد. ا ه. و حوزه شودگرفته می ر نظر  ن دیگران د برای سرزمی 

(Matsuo,1984:19-20) 

را   توان آن ی که نم های مکمل صلح از مجموعه ارزش است عبارت  ، د ده می  ا در کل معن صلح به آنچه که 
و از آرامش فرد تا همه جهانیان   باشد   ول شم صلح همه باید  و از جانب دیگر    فهمید جنگ    مثابه نبود تنها به  

 را در بر داشته باشد.
سازی یک مرحله انتقالی از خشونت به برابری اقتصادی و سیاسی، عدالت اجتامعی و امنیت برای صلح 

یا از بین بردن خشونت و دوم بهبود ، کاهش  م یک   :دو مرحله را در بر دارد و    های فرهنگی است همه گروه 
تواند به شکل های رسیدن به صلح می راه  (Brinkmann,2006:23)ه بیشرت.  د برای رفا وضعیت موجو 
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پایدار   ی که بتواند به نتیجه بهرت و صلح  ی آمیز باشد. ولی امروزه بهرتین راه حلیا به شکل مساملت قاهره  
 (246:  ۱۳۹5پوریا، خرسوی، ) آمیز است. های مساملت روش   ، دشو منجر  

اکره، ذ م هایند: این آمیز رسیدن به صلح های مساملت راه  ، د ور سازمان ملل متحمنش  ۳۳اساس ماده  ر ب 
یا ای سسات یا ترتیبات منطقه ؤ استفسار، میانجیگری، مصالحه، داوری، رسیدگی قضایی و توسل به م

شود. ها استفاده می دید طرفین منازعه از این راه حل که با توجه به لزوم  یآمیز ل مساملت ی سایر وسا 
 (.N. Charter art. 30U ) 

 جایگاه حقوق برشی در روند گفتگوهای صلح 
که قبل از مطرح است زدودن نقض حقوق برشی    به منظور بازسازی سیاسی  به عنوان    ،گفتگوهای صلح 

توافقنامه صلح به عنوان یک سند رسمی که طرفین  براینبنا  (Bell, 2017:364. ) آن صورت گرفته است
متامی مسایل درباره که در آن  دارد  « راانتقالی قانون اساسی » حیثیت و جایگاه ، اند منازعه ملزم به آن 

 ه دلیلب  (,Hannum 2006:43)  شود.می بحث دوباره  ،مهم و اساسی یک کشور از سیاست تا قدرت 
 باید متامی موارد مربوط به یک کشور از اجتامع تا سیاست و از آزادی تا  ، سند و توافقنامه  حساسیت این

 بازتاب یابد.   آنو در   شود مطالعه  به گونه اساسی   ، حقوق اتباع
تعیین جایگاه حقوق برشی افراد در این سند  ، شمولیکی از موارد مهم برای رسیدن به توافقنامه همه 

و موجودیت عدالت در جامعه « احساس عدالت ، »است. زیرا تضمین و رعایت حقوق برشی در این سند 
پذیری همگان مصالحه عمومی و مسئولیت   سبب با رعایت حقوق همه اتباع    ی که امر کند.  را تضمین می 

دن بیشرت کر دخیل  سبب ها گزاری ی در سیاست د. از جانب دیگر مقرر داشنت حقوق برش شو می 
خود نزاع را پایان   و  اند های خود در جنگ که برای تأمین خواسته شود  می   یهای اقلیت   مخصوصاً   ،ها اقلیت 

ن تأمین حقوق برشی در موافقتنامه صلح راه را ی چنکند. هم موفقیت توافقتامه کمک می  به و دهد می 
فراهم کردن فضای دوستانه کمک   به توانند بیشرت  از این طریق زنان می   کند و برای مشارکت زنان باز می 

 د کهو شسبب می تر تأمین حقوق برش در موافقتنامه صلح و از همه مهم  ( Hannum,2006:46)  .کنند 
د که در نتیجه شو بیشرت    ( Barrenda, 2015, p309) جامعه مدنی بیشرت رشد کرده و پاسخگویی اجتامعی

 د. شو ر تأمین  دموکراسی در کشو 
عدالت   رب تأکید ،  انتقال دموکراتیک  ،گفتگوهای صلح مبنی بر رویکرد حقوق برشی  در کل هدف عمده 

و  د شو همه تطبیق  رکه به صورت یکسان ب جهانی ی ها رویکرد ارجحیت ، و ساختار سیاسی عادالنه 
 (Bell,2017:363است. ) داری در روند حکومت پاسخگویی  حتمیت  

 صلح پایدار لزوم رعایت معیارهای حقوق برشی
های متامی اقشار و آزادی برابری، حقوق و  کننده عدالت، صلح پایدار به عنوان یک هدف باید تأمین 

 دشمنی برای بازسازی، ترقی و پیرشفت جامعه باشد. دهنده پایان نزاع و  و قیاتفا از بی  نده جلوگیر 
 (Schmidt and Mincieli, 2018:11)  پوریا،  های اجتامعی را از بین ببد.تر از همه نابرابری و مهم(
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 و ها بین بردن نابرابری  تنوع فرهنگی، از  ، پذیری حقوق برش بر هم  ، و از جانبی ( 247: ۱۳۹5خرسوی، 
 ؛است  افراد الزم رعایت حقوق برشی  ،  برای برقراری صلح پایدار   براین های افراد تأکید دارد. بناتأمین آزادی 

به  رسانجام  که  کند می ها را فراهم زمینه محرومیت اجتامعی گروه  ، حقوق برشی افرادنشدن تأمین زیرا 
 (254- 25۳:  ۱۳۹5)پوریا، خرسوی،  د.  شو نزاع منجر می 

پذیری دیگر فرهنگ حقوق برشی که بر پایه هم   زی سا نهادینه  ، پایدار   ی دن به صلحبرای رسیین دلیل به ا 
و آن   حامیت حقوق افراد  از  د. زیرا هر قدر جوامع  شو فرض صلح پایدار مهم تلقی می به عنوان پیش   است 

 رود.ن می یب  و توسل به خشونت از  شود می  به هامن اندازه زمینه تساهل فراهم  ، تقویت و فراهم کند را 
 (Limo,2016) 

 هاه تغییرات ساختاری در رژیم طرف الزم ب   ، منازعه برای موفق شدن گفتگوهای صلح های پسا اما در کشور 
. کند سازی بر پایداری صلح کمک می املللی بر نظارت و زمینه های بین بر مبنای حقوق برش و همکاری 

 ( Hannum,2006:46-47 )نباشد و  ه یا منطق دست آورن خاک ه بنای ب که بر م ی در منازعات مخصوصًا
. استها تغییر در ساختار سیاسی ترین خواست چنین گروه جنبه قومی و گروهی داشته باشد. مهم 

نظر داشنت  درباید کننده مدت اولویت رسان گفتگو برای تأمین صلح در دراز  یدر چنین حالت  براینبنا 
ی بر ت مبن) ای قنامه چنین تواف  استمرارولی  ( Caspersen, 2019:529)  باشد. حقوق برش در گفتگوها 

های سازمانی دارد. اگر چنین تعهد و سازوکار تعهد جمعی قبلی و به بستگی  ( رعایت حقوق برش 
تنها  براین د. بناشو با نقض حقوق برشی توافقنامه ملغی می  ،های سازمانی وجود نداشته باشد سازوکار 

لکه باید اصول و مقررات و ب  ، تواند این حقوق را تضمین کند نوشنت حقوق برشی در توافقنامه منی 
محکمه حقوق برش و کمیسیون حقوق برش برای رسیدگی به  مانند محکمه قانون اساسی،  یسسات ؤ م 

 د.شو در توافقنامه تضمین و عملی    هااز جانب طرف  ی سسات ؤ نقض این حقوق و تعهد بر پذیرش چنین م
 (Caspersen, 2019:532-536) 

  برش و گفتگوهای صلح افغانستان  وقحق 
گیرد. طالبان( صورت با گروه مخالف مسلح دولت افغانستان )  گفتگوهای صلح افغانستان احتامل دارد 

 . بررسی دیدگاه طالبان درباره حقوق برشی افراد نیازمندیم بنابراین به  
بدترین بردند. این کشور مقام  ی در دوران حکومت طالبان مردم افغانستان از نقض فاحش حقوق برش رنج م 

های قومی و مذهبی ویژه حق دخرتان و اقلیت ویژه حقوق زنان، خوانده شد. به کشور ناقض حقوق برش، به 
( زنان و دخرتان از حق تحصیل W. Craner, 2001و کسانی که دید منفی به رژیم آنان داشتند، نقض شد. ) 

هزار تن از آنان را دخرتان   50و، تنها  ر مکتب میلیون کودک    ۱.2محروم شدند. طبق آمار در دوران طالبان از  
آموختند که متأسفانه در در مکاتب خانگی درس قرآن می ( این دخرتان ISAF,2011)  دادند. تشکیل می 

سال محدود کردند. به این دلیل نرخ سواد    8، آنان حتا این مکاتب را نیز برای دخرتان زیر سن  ۱۹۹8سال  
درصد در مناطق روستایی  4- ۳درصد در مناطق شهری و  ۱۳که  ترین میزان سقوط کرد یین زنان به پا 
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های تحصیل در دوران حکومت طالبان میانگین سال   UNDP( قرار گزارش  wide-angle, 2007رسید. ) می 
 سال بود.  4.2های متوقع تحصیل  رسید و سال می   ۱.۹به  

(UNDP, Human Development Indices and Indicators: 2018 Statistical Update, gender 
inequality index) 

 ( افغانستان مطابق به آمار زمان ثابتHDI: گرایش شاخص توسعه انسانی )۱چوکات  

 های تحصیلمیانگین سال  های متوقع تحصیلسال  سال 
۱۹۹0 2.6 ۱.5 
۱۹۹5 4.2 ۱.۹ 
2000 5.۹ 2.2 

(، از Elks, 2019)  بیرون از خانه محروم بودند ها از کارکردن در زن افزون بر این، در زمان حکومت طالبان  
های آنان جا های زنان در پالیسی ( و خواسته the week, 2015) دخالت در سیاست محروم شده بودند 

مقابل آنان چه سیاستی دارد و در دولت چه دولت  دانستند  که همه مردم حتا منی ها  تنها زن . نه نداشت 
رسانی به مردم وجود نداشت؛ اگر مردم از تلویزیون یا شبکه تلویزیونی برای اطالع  زیرا رسانه د. گذر می 

 (ISAF,2011شدند. )کردند، کشته می استفاده هم می 
دوران حکومت طالبان، مردم اجازه بیان عقیده خود را نداشتند. زیرا آنان   200۱تا    ۱۹۹6های سال در  

 ، قواعدی خاصاسالمی است، به این دلیل آنان بر اساس تفسیر خود مردم غیر کردند که خواسته  فکر می 
 اند مسلامن ها غیر را ساختند. به طور مثال آنان مذهب شیعه را قبول نداشتند و به این باور بودند که شیعه 

کردند.  ها شیعه را مجروحهزار شیعه را کشتند و بیشرت از هزار  8و باید کشته شوند. آنان بیشرت از 
 (Brahimi, 2010:10  ) 

 ایقوانین خویش را به گونه   و اما بعد از سقوط رژیم طالبان، آنان برای به دست آوردن حقانیت رژیم خود 
گزارند. مثاًل در کتاب قواعد برای جنگجویان تنظیم کردند که گویا به حقوق برشی اردوی ملی احرتام می 

، و اگر اعضای اردوی شان را محفوظ نگه داریم اموال  که مردم و  : »این تعهد ماست خود چنین نوشتند 
( ولی در حقیقت آنان با حمالت Brahimi, 2010:14-16 کشند.« )ملی تسلیم شدند، طالبان آنان را منی 

سو حمالت آنان وسعت به این   20۱4ثبات کردند. از سال  انتحاری بر مردمان ملکی و نظامی جامعه را بی 
ملکی کشته و زخمی هزار    ۱0افغانستان و بیشرت از    هزار نظامی   45بیشرت از    20۱7در سال  پیدا کرد، و  

 (BBC News, 2019شدند. )
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 Un assistance mission in Afghanistan.(BBC)    منبع: 

در قطر، آنان پوشش  20۱۹ست. در آِخرین مذاکرات سال ها یکی از اهداف دیگر آنان حمله بر رسانه 
ا محدود کردند. خبنگاران اجازه ورود به محل مذاکره را نداشتند و در ختم هر روز مذاکره، آنان ر  ها رسانه 
( حتا بعد از آخرین مذاکره shams, 2019خود را با خبنگاران در میان گذاشتند. )   جزئیات مذاکرات فقط  

( با constable, 2019) ، شش گزارشگر رادیویی افغانستان اختطاف شدند. 20۱۹سپتامب  7آنان در 
، افغانستان به عنوان »بدترین مکان برای خبنگار بودن« ثبت 20۱8ها در سال  حمالت طالبان بر رسانه 

 شده است. 
زنند. مثاًل قرار گزارش های ناقض حقوق برشی می آنان افزون بر کشتار و حمالت انتحاری، دست به کار 

UN    باقی آید و  قانونی تریاک به دست می با تجارت غیر  ان آندرصد از بودجه   60نزدیک   20۱7در سال
اخاذی و گرفنت مالیات اجباری به قانونی معادن، اختطاف، استخراج غیر  های خارجی، از طریق کمک 

 ( counter extremist project: 6آید. )دست می 
دور مذاکرات تا بیست و  کننده است. زیرا از نخستین در حال حارض نظر آنان درباره حقوق زنان، نگران 

تنها در دو دور، زنان در میز مذاکره حضور داشتند.   20۱4تا    2005های  سال مین دور گفتگوها در  سو 
در فرانسه تنها ده   20۱۱- ۱2های درصد و در مذاکرات سال   ۹در مالدیو تنها    20۱0در مذاکرات سال  

رسمی از بیست   هایکه مقام   زمانی  20۱۹سال  دادند. حتا در  ن تشکیل می کنندگان را زنا درصد مذاکره 
ها گرد هم آمدند، با اینکه کنفرانسی به رهبی افغان و پنج کشور برای مذاکره با عنوان »پروسه کابل« در  

 (cfr, 2019این کنفرانس در افغانستان و در پایتخت کشور برگزار شد، حضور زنان در آن کمرنگ بود. ) 
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 از، قابل دسرتس  cfrمنبع:  

https://www.cfr.org/interactive/womens-participation-in-peace-processes/afghanistan 

ان خود را به مکتب نفرستند. رت دخ دهند  اخطار می زنند و به مردم  طالبان هنوز مکاتب دخرتان را آتش می 
بس ادامه سو مذاکرات صلح میان طالبان و امریکا برای آتش به این  20۱8( از سال 20۱8)مقاومت، 

. با اینکه این مرشوط بین امریکا و طالبان تسوید شد  ایدارد. بعد از ُنه دور مذاکرات طالبان توافقنامه 
 دستای از این توافقنامه  ابریشم گزارش داده است که به نسخه   نامه عمومی نشد، ولی روزنامه جاده توافق

کند که از حقوق زنان مطابق دین اسالم و بیان می ماده هشتم این توافقنامه احتاملی، یافته است. 
ها بر بنیاد منافع ملی ه چنین آزادی بیان و رسان شود. هم شده افغانستان حامیت می های پذیرفته فرهنگ 

 (20۱۹م،  سالم تضمین خواهد شد. )جاده ابریش و اساسات ا 
آشکار بر  ایحمله بنابراین مرشوط کردن حقوق زنان به اساسات دین اسالم و فرهنگ جامعه افغانی، 

 حقوق برشی افراد است؛ زیرا طالبان در زمان حکومت خویش نیز مدعی نظام طالبانی بر مبنای اسالم
بند نبودن آنان به پای دهنده  لی این رژیم بودند. این موضوع نشان ودند، ولی زنان از جمله قربانیان اصب 

حقوق برش، اساس متامی حقوق در حقیقت  است.  حقوق اساسی اتباع است که هامنا حقوق برشی آنان  
ها به ود کردن رسانه ها باید مبتنی بر آن باشند. محد دهد که حتا قوانین اساسی کشور را تشکیل می 

. در دهد آزادی بیان است که اساس حقوق برش را تشکیل می  ناشده، خود نقض آشکار های تعریف رشط 
دولت   ی اه و نفوذ افکار عمومی بر دستورکار و تصمیم زودی ظرفیت اثرگذاری  به نتیجه بدون آزادی بیان،  

 شود. بدل می به یک دولت خودکامه  ( و دولت  Dahl, 2005: 196رود )از بین می 

 گیرینتیجه 
اند. رعایت معیارهای حقوق برشی در روند حقوق برش و صلح به عنوان مکمل همدیگر تعریف شده 

هایی که نزاع در آن نه بر مبنای اشغال جغرافیا، که درونی و بر اساس تغییر در گفتگوهای صلح در کشور 
پرسش اصلی   های این پژوهش، در پاسخ به است. بر اساس یافته ایدئولوژی و نفوذ سیاسی است، حتمی  

، با توجه به ایدئولوژی افراطی طالبان، در روند گفتگوهای صلح افغانستان برای رسیدن توان گفت می   آن 
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عدم تبعیض علیه افراد، ، آزادی و برابری افراد به صلحی پایدار، رعایت معیارهای حقوق برشی )مانند 
همه  مساوی پنداشنتاجتامعی،  ت نکردن افراد بر اساس هر نوع تفاو شکنجه فراد، ا  یت شخصینام

زمینه  ،آزادی عقیده و بیان  ، احرتام به آزادی مذهب ، وجودموجهحبس غیر ممنوعیت  ، برابر قانون  اتباع 
، فراهم محدودیت در کار کردننبود  بدون تبعیض جنسیتی،  سیاسی  های اشرتاک آزادانه در تصمیم 

است. زیرا رعایت این معیارها هم به  الزم حتمی و  رای همه( آموزش و پرورش یکسان ب  های زمینه کردن 
داری صدای آن در روند حکومت که در روند سیاسی به عنوان یک حزب آپوزیسیون ورود طالبان 

های های قومی، نابرابری حساسیت های مذهبی، دموکراتیک شنیده شود و هم به از بین بردن نابرابری 
 کند. ند، کمک می یآ اجتامعی که منشأ نزاع به حساب می 

ساالری را به خطر رعایت نکردن معیارهای حقوق برشی در مذاکرات صلح افغانستان، آینده مردم 
ویی دولت، ها به عنوان قوه فشار برای پاسخگ فعالیت نکردن رسانه ساالری و  مردم ندازد. زیرا در نبود  می 

های ت و تحصیل، نبود پذیرش برای تفاو  سیاست نبود زنان در بازار کار، فعال نبود جامعه مدنی، 
نظامی به های افراد، نظام سیاسی رعایت نکردن حقوق و آزادی اجتامعی و عقیدتی اتباع و در کل 

مانده باقی چنان عقب هم   سیاسی، اقتصادی و اجتامعید و به لحاظ  شو بدل می استبدادی و خودکامه  
 خواهد ماند. 

 ها: شنهاد ی پ 
بس، بلکه آوردن صلحی پایدار مهم تنها آتش سازی و مذاکرات صلح، برای افغانستان نه در آستانه صلح 

است. بنابراین هدف دولت افغانستان باید صلحی دموکراتیک باشد؛ زیرا صلح دموکراتیک خود یک 
 ,Dan, 2019آور است. )ند، توافقنامه صلح نیز یک سند الزام ا الزامی  طور که قوانینقانون است. هامن 

p4  شود:پیشنهاد می ( بنابراین برای آوردن صلحی پایدار 
های . پروسه مذاکرات باید دموکراتیک باشد. برای موفقیت روند نیاز است تا این روند مبتنی بر راهکار ۱

( یعنی اصول دموکراتیکی مانند Byrne, 2019:341باشد. )  (elites( و نخبگان سیاسی ) civicمردمی ) 
مدنی، منایندگان متام احزاب سیاسی، درصدی معادل زنان با مردان، رعایت امعه ها، جحضور رسانه 

 شود. 
ها باید به عنوان گروه فشار نقشی اجراها، جامعه مدنی و رسانه . برای نظارت بر این روند و ارزیابی 2

 (Jonas and Yvette, 2009:14ند. )اساسی داشته باش
آنان باید بپذیرند که به برشی را بدون قید و رشط تضمین کنند.  . طالبان باید رعایت معیارهای حقوق  ۳

عنوان یک حزب سیاسی، بخشی از دولت شوند و برای رسیدن به قدرت سیاسی، از طریق دموکراتیک و 
 مرشوع مبارزه کنند.  

مذاکرات اند، باید متام روند  گیری تا کنون ناقضان حقوق برش بوده طالبان از زمان شکل . به دلیل اینکه  4
بان حقوق برش و سایر همکاران ، دیده UNویژه نظارت املللی، به گری جامعه بین انجی تحت نظر و می 
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ملللی و اهای همسایه و امریکا به عنوان طرف مذاکره باشد. زیرا وجود ناظران بین املللی، کشور بین 
 (Jonas and Yvette, 2009:19کند. ) خارجی به اجرا شدن توافقنامه کمک می 
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 تأثیر آموزش حقوق برش بر صلح در افغانستان
  کرت ذاکرحسین رضایی اپوهنمل د  

 چکیده
گذارد. یکی از کند و بر آنها اثر می های برشی دارد. از آنها تغذیه می فرهنگ خشونت ریشه در جنگ و 

خصوص مردم افغانستان، را در این اواخر تحت شعاع قرار داده است، موضوعات مهمی که زندگی برش، به 
تان جا مسأله جنگ و خشونت است. جنگ و خشونت به عنوان یک اصل مسلم در تاریخ طوالنی افغانس

های متامدی است که مردم افغانستان را به مسلخ فقر، خشونت، ظلم و استبداد ه است. و سال خوش کرد 
زدایی از آهسته دچار تحول شده و مراحل قداست آمیز، آهسته کشانده است. اما امروزه این نگاه قداست 

 جنگ و خشونت در کشور آغاز شده است. 
است. موضوع صلح یکی از   آمیز نهفته املت ی مس زیست صلح و هم   رشد و پیرشفت کشور و شهروندان در

است که در این اواخر فکر مردم افغانستان را به خود مشغول کرده است. یکی از بهرتین  موضوعاتی مهم 
های اساسی، از طریق آموزش حقوق برش است. ترویج حقوق برش و احرتام به آزادی   های ترویج صلح، راه 

عنوان عنرص کلیدی و پذیر است. آموزش به و اصول حقوق برشی امکان  ا ه نه کردن ارزش و نهادی درونی 
تواند فرهنگ جامعه را به شکل اصولی متحول کند. هدف ما در بررسی آموزش حقوق برش، گذار می اثر 

یافنت عنرصهای اثرگذار بر صلح است. در این بین نقش آموزش حقوق برش را در سه مقوله تبعیض، فقر 
ند و راهکارهایی را که آموزش حقوق برش در اختیار ا مر در تهدید صلح علل شایع و مست و خشونت که از  

ترین از زیربنایی دهد که آموزش حقوق برش کنیم. تحقیق حارض نشان می میبررسی گذارد ما می 
 راهکارهای صلح در کشور است. 

 فقر   ،تبعیض، خشونت   حقوق برش،  صلح، واژگان: کلید 
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 مقدمه
های اصلی و همیشگی برش در زندگی اجتامعی خود دستیابی به صلح در طول تاریخ یکی از دغدغه 

اند. این مشکل زمانی انداخته کن کردن عواملی بوده است که صلح و امنیت را به خطر می پایدار و ریشه 
مثابه یک حق برشی املللی، »حق به صلح« را به  ت بین املللی و توافقا رفع خواهد شد که اسناد ملی، بین 

که چنان  1پذیر است.املللی امکان بیین کنند. تبیین حق صلح به کمک اسناد و متون بین تعریف و ت
طور ضمنی، از حق اعالمیه جهانی حقوق برش در مقدمه به صورت مستقیم و در سایر مواد مختلف به 

قوق مدنی و سیاسی و لی ح املل نسل دوم حقوق برش )میثاق بین  طور، کرده است. همین  صلح حامیت 
املللی حقوق اقتصادی، اجتامعی و فرهنگی( نیز در بسیاری از موارد به استقرار صلح اشاره میثاق بین 

کرده است. در نهایت، حق به صلح با توسعه حقوق برش و مطرح شدن نسل سوم حقوق برش از جمله 
های فردی تشکیل شده است و این نی، نسل اول و دوم حقوق برش از حق حقوق برشی قرار گرفت. یع

کند. اما نسل مقابل دیگر افراد جامعه یا دولت مطرح می است که فرد    ها، منایانگر آزادی یا ادعاهایی حق 
هایی است که فرد مباهو فرد صاحب آن نیست، بلکه مدعی اصل حق، گروه سوم حقوق برش مبین حق 

های نسل سوم تواند مدعی حق جامعه است که می  و فرد به دلیل عضویت در آن گروه و  و جامعه است 
... به دولتی، نهادهای ملی و نهادهای مدنی، افراد و های غیر بنابراین، سازمان   ( 5:  ۱۳84راسخ،  شود. )

اما مبانی فلسفی این حق به باور برخی از  عنوان بازیگران اجتامعی در احقاق آن نقش دارند. 
چرا که از میان سایر حقوق بنیادین برشی،  ( 6۳: ۱۳80یدی، کارشناسان، »حق حیات« است. )توح

توان از دیگر ترین آنهاست و علت اهمیت آن این است که تنها به واسطه حفظ حیات می حق حیات مهم 
شود. طبع از سایر حقوق خود نیز محروم می حیات به حقوق برشی برخوردار شد و انسان محروم از حق 

ها نیز از حق تعیین رسنوشت مردم و ملت  وق برشی از جمله آزادی افراد،در کنار حق حیات سایر حق
آید، وظیفه او به حفظ متامیت خویش به دنیا می  رود. از آن رو که انسان آزاد حقوق الینفک به شامر می 
های متفاوتی را طور، مکانیزم همین  کند. ری آزادی خود را نیز تحمیل می بر او، وظیفه حفظ و نگهدا 

ترین آنها روش نظارتی و اجرایی حق صلح در از مهم توان برای اعامل این حق در نظر گرفت. می 
چهارچوب سازمان ملل )شورای امنیت، مجمع عمومی، حافظان و پاسداران صلح و سایر نهادهای 

 ریگی اند( است. چرا که یکی از دالیل اصلی شکل مفهوم صلح مسئولیت پیدا کرده  درگیری که با توسعه 
املللی کیفری، چنین وظیفه اصلی آن بوده است. نیز، نهادهای دیگری نظیر دادگاه بین آن سازمان و هم 

 زدایی، کمیسیون حقوق برش، نهادهایهای مربوط به توسعه و فقر املللی دادگسرتی، ارگان دیوان بین 

 
 روابط دوستانه و همکاری میان کشورها، اعالمیه آمادگی جوامع برای زندگی در درباره  امللل . منشور ملل متحد، اعالمیه اصول حقوق بین 1

نس صلح و حقوق برش اسلو، کنفرانس ورشو، نسل اول کنفرانس ملل متحد از قبیل کنفرا   ی صلح، اعالمیه راجع به حق مردم بر صلح، اسناد نهای
 .انون مصالحه ملی، عفو و ثبات ملی افغانستان املللی و قعرصه بین  و دوم حقوق برش و حقوق همبستگی و غیره در 
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نهادهای نظار و مجری  های غیردولتی نیز به عنوان حامیت از حقوق زنان، کودکان، معلوالن، سازمان 
 ( 56:  ۱۳84شود. )راسخ، می  تلقی 

آور شد که بعد از تجارب تلخ فراوان، برش آموخت توان یاد درباره نقش آموزش حقوق برش در تأمین صلح می 
صلح را بسازد و برای ساخنت صلح در اجتامع انسانی،  که برای حفظ خود و حقوق انسانی خود باید 

هایی متفاوتی وجود دارد هرچند برای رسیدن به صلح راه  (Walf, 1997: 32)ت. بهرتین ابزار آموزش اس 
ترین ابزار تلقی گذاری بر فرهنگ جوامع، مهم اثر اما آموزش به علت اثرات ماندگار و اساسی خود و 

زیرا  (REZAIE,2017: 14) باید آموزش داد تا به فرهنگ صلح دست پیدا کنیم. شود. یعنی صلح را می 
کردن صلح در فرهنگ جامعه، هرصلحی روبنایی و ناپایدار است. اینکه چه آموزشی ما را به  ن نهادینه بدو 

سازد. رساند باید اضافه کرد که آموزش زیربنایی )حقوق برش( ما را به صلح پایدار رهنمون می صلح می 
ترین راهکار صلح درکشور ی ا توان به عنوان پایهدر ادامه باید اضافه کرد که آیا آموزش حقوق برش را می 

اند که به منظور تقویت صلح و توان گفت که در این تحقیق نگارنده سعی کرده تلقی کرد؟ در پاسخ می 
نت که از علل شایع و سازی در کشور، نقش آموزش حقوق برش را در سه مقوله تبعیض، فقر و خشو صلح 

گذارد را مورد بررسی برش در اختیار ما می  ند و راهکارهایی را که آموزش حقوق ا مستمر در تهدید صلح 
است که در گفتار   دهی کرده دهد. بنابراین، نگارنده تحقیق خویش را به دو گفتار طوری سازمان قرار می 

ترین موضوعات حقوق برشی را که آموزش اساسی  یکم مفاهیم و درگفتار دوم، عنرصهای مؤثر بر صلح یا 
 دهد. ررسی قرار می در ادامه مورد بحث و ب ای در تأمین صلح دارد  نقش پایه 

 گفتار یکم: آموزش برای صلح و حقوق برش    
دهد و آینده و رسنوشت او را تعیین های فرد است که زندگی او را شکل می آموزش مجموعه آموخته 

ان و در نهایت رسنوشتش در گرو آگاهی و بینش او است. پس اگر بخواهیم انسان کند. شخصیت انسمی 
ترین روش، آموزش دادن او است. یا به اهدافی مقدس و انسانی دست یابد، معقول ه رشد و تکامل برسد  ب 

گیرد، با ها هم صادق است؛ زیرا انسان در بسرت اجتامع شکل میهمین روش در مورد اجتامع انسان 
نتقال به نسل ا   شود و نسل ش جامعه، معلومات محض به شکلی پویا و جاوید وارد فرهنگ انسانی می آموز 
یابد و باز به فرهنگ جامعه انتقال داده یابد و توسط افراد و در تعامل با آنها توسعه و گسرتش می می 
ر رشد و توسعه حقوق شود. اما به خاطر درک اهمیت آموزش د یابد و نو می شود و این چرخه ادامه می می 

 کنیم. می بررسی  را به رشح ذیل    برش و صلح جهانی، ابتدا آموزش صلح و سپس آموزش حقوق برش 
 جزء یکم: آموزش برای صلح و فرایند آن 

ای مبتنی بر های الزم برای ایجاد جامعه»آموزش صلح«، رشته نوپایی است که در صدد است فرصت 
تعریفی از آموزش صلح آمده است: آموزش صلح عبارت آمیز را ایجاد کند. در  عدالت و همزیستی مساملت 

ای برابر و عادالنه که در آن کرامت و شأن انسانی مورد توجه قرار گیرد. الش برای ایجاد جامعهاست از ت 
(Walf, 1997: 2)   ها های متفاوتی ارائه شده است. اما برخی ها و مقاصد آموزش صلح دیدگاه درباره هدف

ورد بررسی نقادانه را م شان اند که آموزش صلح باید مردم را تشویق کند که الگوهای زندگی بر این باور 
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قرار دهند و این فرصت را در اختیار آنها قرار دهد تا خویشنت را در مورد مواجهه با موضوعات مرتبط با 
یافته دست ودپنداره اصالح صلح مورد بازنگری قرار دهند. بنابراین، مخاطب آموزش صلح به یک خ

( و نتایجی نظیر ۳۱: ۱۳78کرده )بهروزی،  تر جهان و جامعه کمک یابند که آنها را در درک عمیق می 
های حصول به آن، هشیاری و آگاهی اجتامعی مشارکت، توانایی اندیشیدن آگاهی از صلح و روش 

در سطح گروه جامعه محلی و   همکاری و ترشیک مساعی، زندگی عاطفی، احساس همدردی با دیگران 
منازعات از طریق  شخصی، مهارت در حل پذیری برای اعامل املللی، زندگی اخالقی، مسئولیت بین 

از آموزش صلح  به متامی اشکال زندگی و حیات،   گزاریمحیطی و احرتام آمیز، هشیاری زیست مساملت 
 شود. حاصل می 

های برای عمل مشرتک و هامهنگ ایجاد شد تا ملت ای از ساختارها  پس از جنگ جهانی دوم مجموعه 
ها همکاری کنند که خلق ن صلح جهانی، رفاه مشرتک و آسایش متام دنیا بتوانند به یاری آن برای تأمی

یونسکو یکی از این ساختارهاست که رویکرد آموزشی و ترویجی به صلح دارد و تا کنون اقدامات متعددی 
 1طور در عرصه داخلی، شورای عالی صلح و وزارت دولت در امور صلحهمین انجام داده است.    بارهدر این 
کننده تأمین صلح که بیشرت رویکرد ترویجی دارند نام ن نهادهای میانجی و هامهنگ ه عنوا توان ب را می 

وقت  بر اساس فرمان حامد کرزی، رئیس جمهور  ۱۳8۹گرفت. طوری که شورای عالی صلح در سال 
توسط فرمان رئیس جمهور  ۱۳۹8شد. باألخره پس از ده سال حضور در سال افغانستان تشکیل 
وزارت دولت در امور صلح بر اساس   ۱۳۹8غو و منحل شد. رسانجام در ماه ثور سال  محمدارشف غنی ل 

جرگه مشورتی صلح، پیشنهاد و توسط فرمان رئیس جمهور ایجاد این وزارت به مجلس مه لویه قطعنا 
ایجاد وزارت دولت در امور صلح را با   ۱۳۹8/ ۱0/ ۹د. مجلس منایندگان در تاریخ منایندگان فرستاده ش

های قانونی این وزارت بر اساس قانون و مقررات آرا تأیید کرد. هرچند تاکنون وظایف و مکلفیت  اکرثیت 
ای ماده   2۳رسد که محدوده کاری این وزارت، ِاعامل و اجرای منت  معین و مشخص نیست. اما به نظر می 

   2جرگه مشورتی صلح افغانستان و مشوره به رئیس جمهور است.قطعنامه لویه 
د و اجرائات آموزش صلح باید گفت که نهادهای گوناگون اجتامعی در آموزش صلح نقش فراین  درباره 

به هرصورت آموزش صلح  3شود.دارند، اما قبل از آن باید اضافه کرد که آموزش از خانواده رشوع می 
کاتب رسمی صورت پذیرد. در آموزش به صورت رسمی تأکید بیشرت بر م تواند به صورت رسمی یا غیر می 

 
نداشنت   خاطر ه خره این شورای ببراساس فرمان حامد کرزی رئیس جمهور وقت افغانستان تشکیل شد. باأل   ۱۳8۹. این شورای در سال1

 ۱۳۹8 عوض در ماه ثور سال   منحل اعالم شد. درثر توسط فرمان محمدارشف غنی رئیس جمهور کنونی افغانستان،  ؤ و مهای چشمگیر  فعالیت 
جرگه مشورتی صلح پیشنهاد و توسط فرمان رئیس جمهور این وزارت به مجلس منایندگان اساس قطعنامه لویه  بر «وزارت دولت در امور صلح » 

 یید کرد. أایجاد وزارت دولت در امور صلح را با اکرثیت آرا ت  ۱۳۹8/ ۹/۱0تاریخ  راده شد تا اینکه مجلس منایندگان دفرست
که در قطعنامه حدود و چارچوب   طوری ،جرگه مشورتی صلح . نقشه راه صلح محمدارشف غنی رئیس جمهور اسالمی افغانستان و قطعنامه لویه 2

عنوان یک آدرس و برد مشورتی با شخص رئیس جمهور مکلف ه  ت دولت را بمشخص شده است و در نقشه راه وزار   مذاکرات صلح با گروه طالبان
 اند.  ده کر 

یکی از طریق آموزش والدین و دیگری از طریق تقلید از والدین. هامنندسازی یا تقلید به فرایندی   پذیرد؛اثر می . طفل به دو طریق از خانواده 3
 دیگری را درونی کند.   ات شخصی کند خصوصیه موجب آن کودک تالش می شود که ب اطالق می 
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تواند واحدهای شود. طوری که نهادهای مزبور می ها و سایر مراکز علمی و آموزشی تأکید می و دانشگاه 
ها مکاتب و دانشگاه   1تنیده تعریف و تبیین کنند.هم شان را در قالب درسی مجزا یا در های درسی یا برنامه 

در ادبیات آموزشی  جایگاهی ویژه  به عنوان یکی از بهرتین عوامل مؤثر در ترویج فرهنگ صلح، دارای 
املللی اعم از های سایر نهادهای ملی و بین برنامه اما روش غیررسمی بیشرت مترکز در  2است.صلح 

عنی نهادهای مزبور به صورت مستقیم یا غیرمستقیم با پشتیبانی علمی، خصوصی و غیرخصوصی دارد. ی 
 کنند.  می  قوانین و رفع موانع نقش مهم ایفا فنی و مالی در آموزش صلح، اصالح و ساختارها و  

 های اجرای آن جزء دوم: آموزش حقوق برش و سازوکار 
است: فرایندی مستمر و پویا که از مجمع عمومی سازمان ملل آموزش حقوق برش را چنین تعریف کرده 

د، رعایت باشن ای کهرهگذر آن همه مردم در هر سطحی از توسعه که قرار داشته باشند و در هر طبقه 
ها و ابزار تضمین رعایت و احرتام به حقوق برش کرامت و حیثیت دیگران را بیاموزند و یاد بگیرند که روش 

های آگاهانه چه از بنابراین، آموزش حقوق برش عبارت از تالش ( 2۳: ۱۳85پور، کدام است. )طالبی 
د و توسعه آگاهی در افراد که طریق موضوعات خاص و چه از طریق روش و ابزارهای خاص برای رش

های دیگران حساس شوند و های خود آشنا شوند، دوم در مورد حقوق و آزادی با حقوق و آزادی نخست 
(. از ۱: ۱۳85های خود و دیگران اقدام عملی انجام دهند )اسالمی، ی برای تحقق حقوق و آزاد سوم 

یعنی آموزش حقوق برش شامل انتقال  3.این رو آموزش حقوق برش چیزی فراتر از دانسنت رصف است 
دانش، ایجاد ذهنیت و تثبیت آن به شکل رفتار و در نهایت ایجاد فرهنگ حقوق برشی است که با اهداف 

 امهنگی کامل دارد. آموزش حقوق برش ه 

 
گری و عدالت ترمیمی برای نوجونان و غیره . منظور از برنامه درسی مجزا، واحد درسی تحت عنوان آموزش صلح یا حل تعارض از طریق میانجی 1

تبعیض، برابری جنسیتی،  صلح نظیر کاهش فقر، رفع امرتبط ب تنیده مفاهیم و موضوعاتذکر می شود. اما در برنامه درسی درهم رسفصل   در
 شود. های درسی گنجانده می برنامه   رفع خشونت و غیره در

پذیری، رفع های کشور واحدهای درسی و برنامه های آموزش صلح، همدیگر دانشگاه   ا. این درحالی است که متأسفانه تاکنون در مکاتب و حت2
و دانشجویان برای زندگی صلح آمیز و تعلیم و تحصیل  آموزان دانش سازی آماده که حالی  زشی صلح نداریم. درهای آمو عنرص ر  ی خشونت و سا

شان و محیط های شان، اجتامع و مسئولیت شود آگاهی آنان را از خود و حقوق می   سبب. چراکه این امر  ست الزامی و رضوری ا  یعیار امر متام 
های تربیتی، تدوین و اجرای قوانین بلکه باید در قالب فعالیت   ،ای آموزش صلح هتنها از طریق اجرای برنامه شان افزایش دهد و این امر نه زیست 

ن از آمادگی بیشرتی برای ن و محصال متعلام   اها بهای آموزش و تعامالت موجود در سطح مکاتب و پوهنتون آموزشی و تحصیلی، روش 
  ( 4۳: ۱۳84 منافی،)   .دنبال شود   دپذیری برخوردارنجامعه 

ای از آموزش های بنیادین تواند به رصف آموزش و تفسیر مواد منشور حقوق برش تقلیل یابد بلکه قلمرو گسرتده حقوق برش منی  . مفهوم آموزش 3
 (۱65:  ۱۳78ارجمند، . )امیر گیردهای فردی و اجتامعی را در بر می و مهارت 



 1399 اره اول، بهارسال اول، شم

 حقوق بشر یپژوهش-یعلم فصلنامه | 90

ها به عنوان یک تعهد حق آموزش یک حق برشی است که در اسناد متعددی حقوق برشی برای دولت 
به گونه مثال اعالمیه جهانی حقوق  1( اعالم و شناسایی شده است.۳6: ۱۳87خواه، ی ماهوی )بهروز 
گیرد و مسایلی که رضوری تلقی درستی در دستور کار قرار دارد: »اگر آموزش حقوق برش به برش بیان می 

شود که در دلش همزیستی، دوستی، حسن تفاهم، شود آموزش داده شود، فرهنگی ایجاد می می 
ترین اهداف آموزش حقوق برش آید. اساسی و در یک کالم گسرتش صلح و امنیت پدید می بردباری 

ور یابد و نقش خود را ایفا کند. عبارتند از: نخست، تربیت شهروندان که آگاه باشند چگونه در جامعه حض 
بتواند ها، بیداری و شکوفایی و تحول شخصیت فرد به ترتیبی که یعنی آموزش همگانی، انتقال دانسته 

طور، ایجاد آگاهی و علم به همه اعضای جامعه که از هامهنک با محیط اطراف خود زندگی کند. همین 
ارند آگاه باشند. دوم، پیشگیری از تجاوز به حقوق املللی دحقوق و تکالیفی که در سطح داخلی و بین 

مشارکت مردم در فرایند های شدید و ترویج برابری و توسعه پایدار و باالبردن سطح برش، بزور جنگ 
گیری در یک نظام سیاسی دموکراتیک. سوم، ترویج و تقویت احرتام به حقوق برش، حفظ کرامت تصمیم 

ه، گسرتش آگاهی در زمینه مدارا و بردباری، برابری جنسیتی و دوستی سازی استعداد افراد جامع و شکوفا 
چنین ند نژاد، ملیت، گروه، دین و زبان و هم میان همه ملل قطع نظر از مسائل جغرافیایی و فرهنگی مان

 2تواناسازی همه افراد برای مشارکت مؤثر در جامعه و ایجاد و حفظ صلح است.
ای است که ن مستقل حقوق برش افغانستان دارای پنج بخش برنامه یادآوری است که کمیسیو  درخور 

های ذیل را ، فعالیت وز این بخش طوری که تا امر   3ها، بخش آموزش حقوق برش است.یکی از این بخش 
های است: برگزاری کارگاه  سازی حقوق برش در افغانستان، انجام داده برای توسعه، ترویج و نهادینه 

ها، حامیت از نهادهای جامعه مدنی، های علمی، کار با رسانه آموزشی، سیمینار  های آموزشی، دوره 
، نیکوداشت روزهای جهانی و ملی موضوعات همکاری با مؤسسات تحصیالت عالی و مراکز آموزشی

ویژه تی حقوق برش در نهادهای آموزشی، کمک به مردم، به مربوط به حقوق برش، ایجاد مرکزهای معلوما 
دانشجویان از طریق کتابخانه، همکاری با وزارت معارف، تهیه منابع آموزشی حقوق برش )کتب، 

اما به عنوان پیشنهاد این  4املللی.اری با نهادهای بین ها، بروشورها، پوسرتها و غیره( و همکدستنامه 

 
میثاق حقوق اقتصادی، اجتامعی و  ۱۳ حقوق مدنی و سیاسی، ماده املللی میثاق بین   ۱8 ماده   4 اعالمیه جهانی حقوق برش، بند 26 . ماده 1

املللی رفع هرگونه تبعیض کنوانسیون بین  7  اعالمیه حقوق کودک، ماده  7  کنوانسیون مبازه علیه تبعیض، اصل  5 فرهنگی، بند الف ماده 
 ر اسناد بین املللی حقوق برش. ی ک و سامه کنوانسیون حقوق کود کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان، مقد  ۱0 نژادی، ماده 

های هر آموزش حقوق برشی لحاظ شود: نخست، باور تفاوت  های ذیل درباید رهیافت   یبه اهداف آموزش حقوق برش   دستیابی . اما برای  2
بار. چهارم، خشونت غیر  آمیز و صورت صلح ه ات ب. سوم، حل و فصل اختالف رغم اختالفات ه انسانی. دوم، برقراری روابط مثبت با یکدیگر ب

 پذیری در قبال سطوح مختلف و سایر موارد از این دست.مسئولیت 
ند از: بخش آموزش حقوق برش، بخش حامیت و انکشاف حقوق طفل، بخش نظارت ا کمیسیون مستقل حقوق برش عبارت  ای برنامه های  . بخش 3

برای معلومات   زنان، بخش حامیت و انکشاف حقوق اشخاص دارای معلولیت.ت و انکشاف حقوق های حقوق برش، بخش حامیتخطی و بررسی  
 www.aihrc.org.afبسایت کمیسیون مستقل حقوق برش مراجعه شود:  بیشرت به و 

 www.aihrc.org.afبه وبسایت کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان مراجعه شود:   . 4

http://www.aihrc.org.af/
http://www.aihrc.org.af/
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ر موارد آموزش باید توسط افراد متخصص مباحثی نظیر تبعیض نژادی و مذهبی را بیشرت از سای بخش 
کشوری است که از اقوام و مذاهب متعدد و مختلف شکل گرفته است. به نظر دهد. چرا که افغانستان 

عمیق اجتامعی در افغانستان، همین مباحث است که نیاز به رزهای ها و د رسد یکی از شکاف می 
 کارهای اساسی و مبم دارد.    

 ثر بر صلح های حقوق برشی مؤ گفتار دوم: آموزش مؤلفه 
بیان شد، صلح نیز باید آموزش داده شود تا به فرهنگ صلح دست پیدا کنیم. چرا که بدون طوری که 

نخواهیم توانست به تفکر فردی و جمعی، نهادهای ملی و مدنی، قوانین،   ،ن صلح در فرهنگ نهادینه کرد 
ها نیز هر صلحی روبنایی و آمیز دست یابیم و بدون آن ها و ساختارهای اجتامعی صلح مقررات، عرف 

های متفاوتی وجود دارد و آموزش به دلیل اثرهای ماندگار و ناپایدار است. برای رسیدن به صلح راه 
رساند، هاست. اکنون اگر پرسیده شود که چه آموزشی کشور ما را به صلح می آمد آن راه اساسی خود، رس 

 بنای صلح نیز حقوق برش است. صلح را بسازد و زیر   بنایتوان گفت که مسلاًم آموزشی که زیر در پاسخ می 
یج ترین راهکار ایجاد آگاهی و هوشیاری از مخاطرات و نتا برای حل معضل جنگ و خشونت، مهم 
طور تواند به ها و نیز میان جوامع است. تنها آموزش است که می نامطلوب چنین برخوردهایی میان انسان 

ها را اصالح و فرهنگی مبتنی بر صلح را ایجاد کند. در این صورت وقتی ها و رفتار اصولی و اساسی دیدگاه 
در این قسمت آموزش   است. نگارندهها مورد نظر  کنیم، مقابله با انواع و اقسام خشونت صحبت از صلح می 

 1دهم.کننده صلح مورد بررسی قرار می حقوق برش را به عنوان اسرتاتیژی کارآمد در مقابله با عوامل تهدید 
در سه مقوله تبعیض، فقر و سازی، نقش آموزش حقوق برش به عبارت دیگر، برای تقویت صلح و صلح 

تواند آنها را ند که آموزش حقوق برش می ا ح در کشور خشونت که از علل شایع و مستمر در تهدید صل 
 شود. بررسی می اصالح کند، به رشح ذیل  

 جزء یکم: تبعیض 
هاست موضوع مبارزات مردم کشور ما بوده مذموم در فکر و رایج در عمل که سال تبعیض امری است 

ان داده و آن را به اکنش نشبه آن و است. اسناد حقوق برشی به دلیل اثرهای مرض آن در تهدید به صلح  
ده ما  2صورت مستقیم و غیرمستقیم محکوم کرده و سازوکارهایی را برای مبارزه با آن در نظر گرفته است.

 
حالت اول، صلح  حالت عادی. در  دوران بعد از جنگ و در :شود نظر گرفته می   . آموزش حقوق برش برای ایجاد صلح در دو دوره مشخص در1

ناقشه و حفظ وضعیت آمیز م حل مساملت  برایجلوگیری از ادامه خشونت و ایجاد یک بسرت مناسب   به منظور ها  یعنی نبود جنگ و متام تالش 
)جنگ،   مشکالت به حد بحرانی   ماند کهنظر است. یعنی نباید منتظر    سازی مدحالت دوم، مفهوم صلح  )صلح منفی(. اما دراست  موجود 

 اقدام کرد )صلح مثبت(.  رفع آنها رای. بلکه باید پیشاپیش مشکالت را شناسایی و برد( برسد و سپس به رفع آنها اقدام کو غیره  تلخشونت، ق 
کنوانسیون  5تا   ۱ اعالمیه جهانی حقوق برش، مواد  ۱0، 7، 2 آن، مقدمه و مواد ۱ ماده   ۳ توان به مقدمه منشور سازمان ملل و بندجمله می   . از2

 5و ماده  ۳ ، ماده 2  ماده   2 ند ب  ۱  ماده   ۱ املللی حقوق مدنی و سیاسی، بندمیثاق بین   25و   20، ۳، 2 منع تبعیض در استخدام و اشتغال، مواد 
اعالمه جهانی حقوق  26 طور، ماده کرده است. همین  اشاره کرد که انواع تبعیض را منع   املللی حقوق اقتصادی، اجتامعی و فرهنگی میثاق بین 
بیانیه رفع خشونت علیه   5 د ب ماده کنوانسیون حقوق کودک، بن 2۹و   ۱۹املللی حقوق اقتصادی و اجتامعی، مواد میثاق بین  ۱۳ برش، ماده 
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املللی حقوق برش، اصل برابری و عدم تبعیض را قانون اساسی افغانستان با پیروی از اسناد بین  22
اتباع افغانستان اعم ن اتباع افغانستان ممنوع است.  است: »هرنوع تبعیض و امتیاز بی چنین ترصیح کرده  

 باشند«. از زن و مرد در برابر قانون دارای حقوق و وجایب مساوی می
شود؛ زیرا ض دارای یک مفهوم منفی است و همواره به معنای متایز نامطلوب و ناروا استفاده می تبعی 

( یعنی تبعیض به آن متایزی گفته  54: ۱۳82ها بجا و عین عدالت است. )سیدفاطمی، برخی تفاوت 
یض نیست؛ تر باشد، تبعزیانبار باشد و اگر به معنای رفتار مطلوب  شود که برای شخِص موضوِع آن می 

مگر آنکه برای تأمین امتیازاتی برای یک گروه به منافع گروه دیگر زیان برساند. دیگر اینکه تبعیض به 
های شخصی او نه اینکه بر صالحیت اص صورت بگیرد، گروه اجتامعی خ دلیل تعلق شخص به یک 

 (47:  ۱۳87خواه،  مبتنی باشد )بهروزی 
امللل نوین، اصل برابری همراه با عدم تبعیض، رکن بین  در عرص سازمان ملل متحد و پیدایش حقوق 

دهد و به عنوان دو هدف مهم در منشور سازمان املللی حقوق برش را تشکیل می اساسی مقررات بین 
برش مورد تأکید قرار گرفته است. طوری که مفهوم ملل تصویب شده و در روند تحول و توسعه حقوق 

پیوسته و همزمان است. هم املللی در بردارنده دو مفهوم و امر به برابری اشخاص در نظام حقوق بین 
بندی ز گذاری و متای نخست، عدم تبعیض که جنبه منفی برابری است که به منظور ممنوعیت تفاوت 

یا پذیرفتنی طراحی شده است. دوم، اصل حامیت نا مرتبط، خودرسانه، غیرمعقول و براساس مبانی غیر 
ه به منظور دستیابی به برابری مثبت طراحی شده است که از آن به تبعیض ای است ک تضمین ویژه

(. به گونه ۱08- ۱07: ۱۳85شود )رشیفی،  یا تبعیض مرشوع یا سفید یاد می معکوس یا تبعیض مثبت  
ای از مثال دولت در بسیاری از مواقع به منظور دستیابی به برابری واقعی میان شهروندان، ملزم به پاره 

 بندی در میان شهروندان است. گذاری و متایز تفاوت 
ها را در اختالف ادیان و مناید. شاید بتوان اولین تبعیض تبعیض در ابعاد مختلف از زندگی انسان رخ می 

آن نوبت به انشعابات مذهبی رسید و بالفاصله بعد از معاهده صلح وستفالیا ژادها جستجو کرد و بعد از ن 
ها به آن اضافه شد، ها و اقلیت های مستقل موضوع ملیت ها و ظهور دولت ملت ـ گیری دولت و شکل 

ت، ترجیحات زندگی اثر افکار سیاسی، ایدئولوژیک، طبقه اجتامعی و فرهنگی، ملی متعاقب آن تبعیض بر 
اضافه شد. بعد از جنگ دوم جهانی مباحث تبعیض  )محل سکونت و شغل(، به اشکال سنتی تبعیض

هایی لوالن و ناتوانان در زبان و ادبیات حقوق برش وارد شد. امروزه بحث تبعیض علیه گروه علیه زنان، مع 
ینه )مجرمان گذشته( جریان بازان، تبعیض سنی، تبعیض بر اساس پیش گرایان، همجنس نظیر همجنس 

رسد یکی از جلوگیری از جنگ و خشونت نیست، ولی به نظر می د هدف منع تبعیض، تنها دارد. هرچن 

 
کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیضات علیه  ۳۱ و ماده  ۱0کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض نژادی، بند پ ماده   7 اعالمیه و ماده  8 زنان، ماده 
 اند.ده کر وق برش آموزش حق مبارزه با تبعیض تأکید به  برایاملللی حقوق برش ر اسناد بین یو سا اعالمیه حقوق کودک  7 زنان، اصل
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گردد به تبعیض مذهبی و می های داخلی افغانستان در طول تاریخ بر ها و خشونت علل شایع جنگ 
 .شودبررسی می در ادامه  نژادی که به صورت مخترص این دو موضوع  

 الف: تبعیض مذهبی   
فرهنگ تواند به های بروز خشونت در طول تاریخ بوده است. مذهب می مذهب یکی از عوامل و انگیزه 

تواند به بدتر شدن تواند تنها عامل خشونت باشد، اما می خشونت کمک کند. یعنی با وجود اینکه منی 
للی مطرح شد که حامیت جهانی مل ا اوضاع کمک کند. بعد از جنگ جهانی دوم موضوع حقوق برش بین 

اشت. شناسایی و رعایت کار خود د ها را در دستور های افراد برش از جمله اقلیت از متامی حقوق و آزادی 
های مذهبی های اساسی، قبل از هر موضوع دیگری ابتدا در زمینه حقوق و آزادی حقوق برش و آزادی 
زش برابری به عنوان محور کار حقوق مترکز بر آمو در این بخش  ( 55: ۱۳87خواه، مطرح شد )بهروزی 

فات برشی در افغانستان که هامن ها و اختال برش در مبارزه با یکی از علل ماندگار و تاریخی جنگ 
کند. چراکه با پرورش شهروندان آگاه از حقوق خود و دیگران تعصبات و تبعیضات مذهبی است اشاره می 

 ری و عدالت در جامعه است.   بهرتین راه برای دستیابی به براب 
اند. چرا وژیکی های مذهبی و ایدئولها در افغانستان نیز جنگ ترین علل جنگ و خشونت یکی از شایع 

های این گروه لذا یکی از پیامد   ( ۱۳۹0:۳که طالبان دارای هویت و ساختار ایدئولوژیک است. )مرادیاِن،  
 باره( در این ۹8: ۱۳۹8نواب، در افغانستان است. ) افکنی میان مذاهب اسالمی ایدئولوژیک، تفرقه 

گیرد، افراد تا پای جان حارض ایدئولوژیک به خود می توان گفت که زمانی که خشونت مذهبی حالت می 
زیرا معتقدند که با جانفشانی و شهادت از  ( 275: ۱۳8۹فرزان، شوند. ) گذشتگی می خود به ایثار و از 

ی، د شد. منونه بارز این تفکرات، حمالت انتحاری و تروریستی است. )موسو اجر اخروی برخوردار خواهن
۱۳88  :۱۱) 

به تحقیقات علمی و پژوهشی یادشده و اینکه در قانون اساسی امارت اسالمی گروه طالبان لذا با توجه 
باور نگارنده بر این  نیز ادیان و سایر مذاهب اسالمی )جز مذهب حنفی( به رسمیت شناخته نشده بود، 

راهکار   کننده صلح در افغانستان مطرح است. اما یگانهرسد که تبعیض مذهبی به عنوان عامل تهدید می 
آزادی،  تواند آموزش و ترویج حقوق برشی نظیر بنیادی، زیربنایی و ماندگار، این مشکل اساسی می 

 ل متحد و اعالمیه جهانیچرا که مطابق منشور مل  1برابری، مدارا، تساهل، تسامح، تفاهم و غیره باشد.
هاست که باید مورد قوق برشی آن ترین حاز بنیادی ها  طرف، آزادی و برابری همه انسان حقوق برش از یک 

هاست که ما را به سوی محو از طرف دیگر، این پذیرش آزادی و برابری انسان  احرتام قرار داده شود. 
شود که هدف ما باز کردن شود. لذا تأکید می ی مان رهنمون متبعیض و رفع خشونت در زندگی روزانه 

ماندگار   هکار آموزش حقوق برش به عنوان یک عامل مؤثر و تواند ما را با استفاده از را مباحثی است که می 

 
املللی بر ر اسناد بین ی املللی حقوق اقتصادی، اجتامعی و فرهنگی و سامیثاق بین   ۱۳  اعالمیه جهانی حقوق برش، ماده  26که ماده  . طوری 1

 ورزد. طریق آموزش حقوق برش تأکید می  مبارزه علیه تبعیض از 
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های آموزشی، نیازمند کارهای ای بدون تبعیض یاری کند و دستیابی به روش در راه رسیدن به جامعه 
 است.  دار گروهی و دامنه 

 تبعیض نژادی  : ب 
مشرتک، قوم یا پرسی وضعیتی است که در آن یک قوم یا یک جمع دارای تاریخ تبعیض نژادی یا نژاد 

آورد، طرد زیر سلطه می تغییرناپذیر است،  کنند ارثی یا  هایی که فکر می جمع دیگری را بر اساس تفاوت 
 ( 22- 2۱: ۱۳8۹کوشد آنها را از بین ببد. )فردریکسون،  کند یا می می 

اساس نژاد، رنگ املللی و داخلی وجود دارد که ممنوعیت تبعیض بر  امروزه اسناد متعددی در عرصه بین 
یا قومیت را به رسمیت شناخته است و سازمان ملل درباره پایان این پدیده بدخیم، اقدامات مختلفی را 

کمیته ویژه علیه آپارتاید را  ۱۹62انجام داده است. به گونه مثال مجمع عمومی سازمان ملل در سال 
نژادی را تأسیس کرد، در سال کنوانسیون امحاء متامی اشکال تبعیض  ۱۹65تشکیل داد، در سال 

املللی کنوانسیون بین  ۱۹85منع و مجازات جنایات آپارتاید را ایجاد کرد، در سال  کنوانسیون  ۱۹7۳
ناظر سازمان ملل در آفریقای جنوبی را  هیئت  ۱۹۹2علیه آپارتاید در ورزش را تصویب کرد و در سال 

 ۳ایان رسید. در نهایت باید اضافه کرد که ماده عمر آپارتاید به پ  ۱۹۹4سال مستقر کرد تا اینکه در 
های نژادی و ( انگیزه ۱۹۹8اساسنامه رم )  6( و ماده ۱۹46کنوانسیون جلوگیری از کشتار جمعی ) 

از های نژادی و تبارگرایی املللی تعریف کرد. چرا که انگیزه ترین جرم بین شنیع تبارگرایی را به مثابه 
 کشی را به دنبال دارد. نت است و فجایع عظیم نسل ترین عوامل جنگ و خشو اساسی 

های جاری در افغانستان را با تبعیض نژادی توان جنگ و خشونت اکنون پرسش این است که چگونه می 
ر این باورند که جنگ جاری از نویسندگان داخلی و خارجی ب گرایی پیوند داد؟ در پاسخ برخی و قومی 

بار طالبان مستقیم دارد. به عبارت دیگر، رفتار خشونت  ایگرایی رابطه در افغانستان با تبارگرایی و قوم 
سازی حاکمیت را در رس دارد. و این گروه اندیشه قومی   ( ۱78:  ۱۳7۹بیشرت جنبه قومی داشته )رشید،  

فرض اگر بپذیریم که ه نظر دوخته شود و به ( در حالی که اگر با نگاه مثبت به مسأل ۱6۱:  ۱۳7۹)رشید،  
گ جاری رابطه مسقیم ندارد و گروه طالبان دید قومی در اعامل جنگ و خشونت ندارد، بازهم ادامه با جن 

کن آن )خشونت و جنگ(، پیامدهای منفی متعددی را برجا خواهد گذاشت که یکی از این پیامدها مم 
ف ها متوق فرض اگر جنگ و خشونت طور، به های قومی و نژادی باشد. همین ها و خشونت است جنگ 

آمده روبنایی، موقت و ناپایدار خواهد بود. دست به  های صلح به نتیجه برسد، بازهم صلح شود و گفتگو 
ست، ا زطرف چرا که از یک طرف، اراده سیاسی قوی برای صلح پایدار نزد سیاسیون کشور موجود نی 

ها که به عنوان رت توده چنین، بیش های بنیادین برشی ندارد. هم دیگر، گروه مخاطب باور به حقوق و آزادی 
های فردی ندارد. شود، آگاهی کامل به حقوق و آزادی ابزار از آنها در خشونت و جنگ استفاده می 

د و مردم افغانستان درکل و مخاطبان بنابراین، تا زمانی که اراده سیاسی قوی و محکم وجود نداشته باش
های حقوق برشی را تشکیل پذیری که بنیان و همدیگر   به صورت خاص به آزادی، برابری، تفاهم، دوستی 

پذیری در کشور شکل دهد، باور نداشته باشند؛ فرهنگ دوستی، تساهل، مدارا و بردباری و همدیگر می 
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ایی خواهد بود و ممکن است پس از گذشت زمان عامل نخواهد گرفت و در نتیجه صلح ناپایدار و روبن
تری ش را تغییر دهد و با عناوین دیگری و به شکل گسرتده ها، ابزار، ساختار و هویت خوی اصلی خشونت 

های عرض وجود کنند. از این رو عدم خشونت و صلح پایدار زمانی ممکن خواهد شد که حقوق و آزادی 
پذیری، تساهل، مدارا و دم آموزش داده شود و فرهنگ همدیگر به مر رسمی فردی به صورت رسمی یا غیر 
زمانی ممکن است که اراده سیاسی موجود شود و نظام آموزشی و تحصیلی دوستی ترویج شود. این امر  

 های درسی خاصی را به آموزش این امور اختصاص دهد. های آینده رسفصل کشور برای نسل 

 جزء دوم: فقر 
دامن کند، به خشونت  دگی، فقر تلخی خاص دارد. فقر کانون زندگی را متالشی می زن  های در میان تلخی 

کشاند گسرتد، استعدادها و فضایل انسانی را به مسلخ می را می  گسلد، دام فحشا یوندها را می زند، پمی 
ی او و یک انسان و رشد و تعال شود. از این رو فقر دشمن درجه و مانع شکوفایی و کامالت اخالقی می 

طی که رفاه در رشای  ( ۱۳۹0:۳امنی در جوامع انسانی است. )مرادیان، افروز جنگ، خشونت و نا آتش 
های ترین نیاز های بسیاری در کشور که هنوز از تأمین ابتدایی گیری داشته، دیدن انسان برش رشد چشم 

تر از آن خشونت و تلخ  آور است و کنند، تلخ و در خویش عاجزاند و با گرسنگی دست و پنجه نرم می 
 1گیرد. هایی صورت می جنایاتی است که علیه چنین انسان 

ست در همه جوامع دیده شود، اما سایه تیره و تار آن بر مردم افغانستان سنگینی بیشرت دارد فقر ممکن ا 
مطلق  اند. یعنی بیشرت مردم افغانستان در حالت فقرو این مردم را به فراموشی دردناک بیشرتی سپرده 

از این رو هرقدر   2کم استاندارد زندگی ناتوان است(.بیشرت مردم افغانستان در کسب دست برد ) به رس می 
ها بیشرت شود، شکاف اجتامعی و طبقاتی مشهودتر شده و در نتیجه، جنگ و خشونت این محرومیت 
 یابد.   می  رونقی بیشرت 

اما متأسفانه این  3صورت گرفته است عدد داماتی مت املللی اقزدایی در عرصه بین هرچند به خاطر فقر 
کن نشده است. به گونه مثال در افغانستان، نگارنده بر این باور است کشورها ریشه پدیده ظامل در بیشرت  

 
 مراجعه کنید.   www.hawzah.net برای معلومات بیشرت به  . 1
طور ه  توان در دو دسته جای داد. یکی فقر مادی است که باما متامی ابعاد فقر را می  ، یابد. فقر در اجتامع انسانی به اشکال مختلفی منود می 2

این نوع  مادی فقر توجه دارد. درهای غیر جنبه شود که به قر معنوی شناخته می ف  ،نظر دارد. نوع دیگر فقر در های اقتصادی فقر را معمول جنبه 
تواند به نقد و بررسی و تحلیل اطالعات پیرامون خود بپردازد و در دور باطلی از تعصبات، نداشنت ابزار عقلی مناسب منی   دلیلفقر شخص به  

 کند. درترویج می  ا پذیرد و حترا کورکورانه می   آنشود و زندگی مدرن گرفتار می  ا ها و حتایدئولوژی ها،  ها، مرام ها، سنت ها، عرف داوری پیش 
چنین اکرث مطلق اعضای که بیشرت اعضای طالبان و هم  شود. طورینتیجه به دام انواع خشونت، تعقصب، تبعیض، فقر و آپارتاید گرفتار می 

  ( ۹۹- ۹8:  ۱۳8۹پی، نیک . ) اند سته سواد، روستایی و فقیر جامعه برخا هند از طبقه بی دالقاعده که عملیات انتحاری را انجام می 
ه اکتب ب ۱7کار خود قرار داد که حاصل آن تعیین له حقوق برش و فقر مفرط را در دستور أنظام ملل متحد مس۱۹۹0مثال در دهه به گونه . 3

رش هامن سال به موضوع فقر فقر و حقوق ب  باره در ۱۹۹۳مومی بود، اعالمیه وین توسع مجمع ع ۱۹۹2کنی فقر درسال عنوان روز جهانی ریشه 
ای توسط سازمان ملل در مورد فقر مفرط اعالمیه  ۱۹۹4املللی محو فقر اعالم شد، درسال عنوان سال بین ه ب ۱۹۹6اختصاص یافت، سال 

ی و در کپنهاک که حذف فقر را یک هدف اخالقی، اجتامع نشست جهانی رسان کشورها برای توسعه اجتامعی   ۱۹۹5سال   انتشار یافت، در

http://www.hawzah.net/
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که تعداد فقیر مطلق رو به افزایش است. زیرا مهاجرت ها، شکاف های طبقاتی، میزان شیوع فقر، فساد، 
ه شاهد اتفاق افتادن آنیم خود دلیل بر این فحشاء و غیره که عماًل در جامع خشونت، اعتیاد، جنگ، 

توان رابطه خشونت و جنگ را با فقر در افغانستان گره ست. اکنون اگر پرسیده شود که چگونه می ادعا 
شود، وجود رشایط ترین عوامل که موجب جنگ و خشونت می توان گفت که یکی از مهم زد. در پاسخ می 

، بیکاری، اختالفات طبقاتی زمینه مناسب را برای ظهور جنگ ظیر فقر د اقتصادی است. عوامل ن نامساع
رسد که گروهای مخالف از فقر و نارضایتی مردم بیشرتین کند. چنین به نظر می و خشونت فراهم می 

گزینند و با ی م ی تروریستی اعضای خود را از میان مردمان فقیر و ناراضی بر ها برد؛ گروه استفاده را می 
امنی در نتیجه جنگ، خشونت و نا   1گیرد.اچیز، آنان را برای اهداف شوم خود به کار می پرداخنت مبلغی ن

امنی و تواند منبع اساسی نا سامان اقتصادی خود می به رابطه مستقیم با فقر دارد. چرا که وضعیت نا 
 شود که نقش آموزش حقوقطرح می خشونت و رشد رادیکالیسم در کشور شود. اکنون سوال دیگری م 

 برای دسرتسی به صلح چیست.    برش در مورد فقر به عنوان راهکاری 
توان گفت که در فقر مادی بحث حق برخورداری از تأمین اجتامعی و حق رفاه مطرح در پاسخ می 

املللی ین های بترین حقوق بنیادین برش در اسناد حقوق برشی، کنوانسیون مهم  شود. این حقوق از می 
ها مورد تأیید و تأکید واقع شده است. لذا آموزش این حقوق املللی دولت تعهدات بین و اسناد مربوط به  

گذاری جامع، منبع مالی گذاری و قانون های خویش را از طریق سیاست شود که دولت مکلفیت باعث می 
م کند. شان فراه ی را برای شهروندان پایداری را برای افراد جامعه تأسیس و زمینه استقرار عدالت اجتامع

های احاد جامعه شود که نیازمندی در نهایت تحقق حق رفاع و تأمین اجتامعی از سوی دولت باعث می 
زایی فراهم شود و باألخره دامه فقر کاهش یابد. در نتیجه گرویدن مردم از کاهش یابد، زمینه اشتغال 

نوی فقر باید اضافه کرد طور، درباره بخش مع . همین بد یا لحاظ مادی به باندهای تروریستی کاهش می 
تواند به مخاطبان آموزش حقوق برش برای مبارزه با فقر انتقال یابد شامل که اهم محتوای آموزشی که می 

سازی و ترویج توسعه پایدار، شفافیت دولت، تفکر انتقادی، دموکراسی، مشارکت در تصمیم 
ها، تحمل و ندیشه، مطبوعات و رسانه ای، آزادی بیان، ا فنی حرفه  های پایه وها، آموزش گیری تصمیم 

ترین راهکار آموزش داوری و تعصبات قومی، نژادی و ملی است. بنابراین مهم مدارا، عدم خشونت، پیش 
سازی فرهنگی آن است، توسعه انسانی در عمل حقوق برش برای مبارزه با فقر ایجاد نیاز به توسعه و زمینه 

 
فقر   باره سازمان ملل سندی در ۱۹۹6چنین در سالها نهاد، هم عهده دولت   نظر گرفت و تعهد بر حذف فقر مطلق را بر  سیاسی برای نوع برش در

سنگی ثر برای حذف گر ؤ از فقر، جهانیان را برای اقدام م ها بانک جهانی برای تحقق دنیایی رها کنار این فعالیت  و انزاوی اجتامعی صادر کرد. در
د و در همین راستا در اهداف توسعه هزاره خروج نیمی از افراد فقیر کر یا توسعه پناهگاه، مسکن و برخورداری عمومی از بهداشت و آموزش دعوت 

 ۱۹۹7طور در نوامب د. همین ش گذاری جهانی هدف از رشایط فقر شدید و گرسنگی از طریق مشارکت جهانی برای جامعه  20۱5تا سال 
  (86: ۱۳78خواه، . )بهروزی را انجام دهند   20۱0کنی فقر تا سال سکاپ تعهد کردند که اقدامات الزم برای ریشه اعضای ا

 ،هاویژه پشتون ه ب ،انستان دست جامعه افغرا گروهی از جوانان طبقه پایین و تهی   نیروهای طالبان و هسته اصلی آن  بیشرتینمثال  به گونه . 1
از خروج شوروی و پایان جنگ جهادی، در مدارس دینی پاکستان مشغول تحصیل شدند، تا با اندک  پسای  هدهند که در سال تشکیل می 

 ( 26: ۱۳88. )احمدی، دستی رها سازند خود را از فقر و تنگ   ،کردندحامیت مالی که رهبان دینی این مدارس از آنها در دوران طلبگی می 
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های حقوق برشی ممکن نیست و اساس یک توسعه پایدار از ه وزش حقوق برش و توجه به آموز جز با آم 
شود. به این شکل فقر که یک عامل قدیمی بسرت یک فرهنگ حقوق برشی با شهروندانی آگاه حاصل می 

 کننده از رشد تعالی انسانیکننده و جلوگیری و مؤثر در تهدید صلح اجتامعی است و نیز عامل محدود 
نیافتگی از عوامل اصلی محدود و مهار خواهد شد. چرا که توسعه  در چهارچوب آموزش حقوق برش 

های سیاسی و گرایش به تروریسم در درون هر کشوری است. با رجوع به آمار و ارقام سازمان ملل درگیری 
های توسعه ترین مناطق جهان است و در بسیاری از شاخص مانده خواهیم فهمید که خاورمیانه از عقب 

 ( به گونه مثال القاعده و طالبان در بسرت۱02:  ۱۳8۹پی،  تر است. )نیک ریقا نیز پایین انسانی حتا از آف 
سواد منطقه کرده و با مقرص دانسنت غرب، از جمعیت خشمگین، فقیر و بی نیافتگی رشد توسعه 

 خواهد شد که به مسائل توسعه کنند. بنابراین مبارزه با تروریسم تنها در صورتی موفق گیری می عضو 
 (۱0۳:  ۱۳8۹پی،  توجه شود. )نیک 

 جزء سوم: خشونت 
ترین عواملی است از مهم واسطه در تهدید صلح،  خشونت به عنوان یک معضل اجتامعی و حلقه آخر و بی 

او   شود. از زمانی که برش پا به عرصه وجود گذاشت خشونت نیز همراه  بررسی دقیق و موشکافانه که باید  
های مختلف اجتامعی و تفوق آنها بر توان گفت که خشونت وسیله ادامه حیات و بقای گروه بود. حتا می 

 دیگران بوده است. 
ی بزرگ ها خشونت شکل بارزی از تهدید صلح در اجتامع است که دامنه وسیعی از رفتار والدین تا جنگ 

خشونت بوده است. طوری که امروزه نیز نگ و های ج گیرد. تاریخ کشور ما مملو از داستان می را در بر 
شود. به این ترتیب، نسل خشونت به اشکال مختلف آن در خانواده، مکاتب و جامعه ترویج و تأیید می 

کاماًل مرشوع تصور  ایپدیده دانسته و حتا آن را   ناپذیر اجتناب جوان خشونت و جنگ را امری طبیعی و  
 کنند. می 

روابط و حقوق  یا اموال و ، لطمه زدن به شخص ت که تهدید، محروم کردندر تعریف خشونت آمده اس 
خود و  ا بخشونت  خشونت به دوسته از این رو  شود. اجتامعی هر فرد یا گروهی، خشونت نامیده می 

به خشونت انفرادی  و یگران به انفرادی و گروهی د  باخشونت  و د شو تقسیم می  دیگران  با خشونت 
های اجتامعی، های گروهی به خشونت خشونت   چنین ، هم شونت علیه زنانادگی و خ های خانو خشونت 

 (۱۱0:  ۱۳78خواه،  شود. )بهروزی می بندی دسته   فرهنگی، اقتصادی و سیاسی 
گیرد. اما گروه مخالف، می های جاری در کشور متامی ابعاد خشونت را در بر جنگ و خشونت 

درحالی که  ( ۳۹: ۱۳82کند. )سید فاطمی، جیه می های خویش را با آیات قرآن کریم تو خشونت 
استفاده از این نیست، به این دلیل که از یک طرف، با سوء  پذیر توجیه های جاری در کشور هرگز  خشونت 

از طرف دیگر، بسیاری از آیات قرآن کریم بر  گیرند و را در نظر منی آیات، رشایط زمانی و مکانی این آیات  
فرض اگر بپذیریم گفتگو و مصالحه با این گروه به نتیجه مثبت کرده است. به  صلح و بخشایش تأکید 

کند، خشونت سیاسی یا تروریسم برسد، بازهم خطر اساسی و مهمی که مردم افغانستان را تهدید می 
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سوادی، اختالف طبقاتی، امل موضوعات بحران هویت، بی است. چرا که عوامل این پدیده منفور که ش
در کشور موجود است. به گونه مثال اگر نارضایتی مردم از اوضاع و شود، ایتی و غیره می تبعیض، نارض

رسیم که چنین نارضایتی بسرتی مناسب برای رشایط کنونی کشور را در نظر بگیریم، به این نتیجه می 
ان که مراحل عمده در خشونت سیاسی، ابتدا با بروز نارضایتی شهروند  رشد خشونت سیاسی است. چرا 

آمیز علیه شود و نهایتًا به تحقق عمل خشونت شود، در مرحله دوم این نارضایتی، سیاسی می آغاز می 
انجامد. بنابراین، نگارنده بر این باور است که یگانه راهکار اساسی رفع موضوعات یا بازیگران سیاسی می 

ت در نفی فرهنگ خشون  های حقوق برشی و ، آموزش و ترویج فرهنگ و آموزه این مشکالت و معضالت 
جانبه از عوامل بزرگ رشد بنیادگرایی چرا که نبود آگاهی همه  قومیتی افغانستان است. جامعه چند 

ن نوعی طور، فرهنگ خشونت مبی همین   1اسالمی و در نهایت افزایش عملیات تروریستی در کشور است.
قانون، روش زندگی، ، رسوم، ها، آداب دار و عمیق در سنت طور ریشه خشونت ساختاری است که به 

نهادهای اجتامعی و متامی ابعاد زندگی فردی و اجتامعی شهروندان کشور نفوذ دارد و آنها را احاطه 
و در نهایت خود آنها نیز ای اسیر شده  کرده است. به عبارت دیگر، مردم ما ناخودآگاه در این زندان شیشه 

 2کنند.های بعد منتقل می و به نسل  ویج و آن را تر  اند ل به مولد این فرهنگ شده بد 
برعکس، فرهنگ حقوق برشی تنها فرهنگ عاری از خشونت نیست؛ بلکه فرهنگی ضد خشونت نیز است 

حقوق برشی برداشته شود،   کند. لذا هر قدمی که در راه ترویج فرهنگ و فعاالنه به سوی صلح حرکت می 
توان به گیری فرهنگ ضد خشونت، منی شدن و شکل   قدمی به سوی صلح است. بنابراین، بدون نهادینه 

ها امید داشت. چرا که انسان زاییده فرهنگ است و اصالح فرهنگی برای یک زندگی استمرار این حرکت 
رد. در حوزه فرهنگ نیز بهرتین روش و گذ شایسته شأن انسانی از گذرگاه آموزش و توسعه انسانی می 

های حقوق برشی کار گرفته شود. زیرا آموزش باید با دقت و حوصله به   ترین ابزار، آموزش است که آمد کار 
تواند کارا کردن ظرفیت الزم را برای تحقق صلح دارد و مؤثرترین روش برای دستیابی به صلح پایدار می 

   نظام آموزشی و تحصیلی کشور باشد. 

 
های مذهبی و ی که بیشرت در این مدارس، آموزش اگونه به  .دیمی و منسوخ شده است . محتوای مطالب درسی در خاورمیانه کاماًل ق1

شود که مشخص می  ، گیری داشته استگرایی مذهبی در آن رشد چشم شود. با بررسی کشورهایی که افراط پذیری سیاسی یاد داده می اطاعت 
گونه کشورها دو کشور افغانستان و اند. منونه بارز این بوده و پرورش    ترین سیستم آموزشضعیف  دارای  سوادی بوده و باالترین نرخ بی دارای 

 (۱00: ۱۳8۹پی ،  . )نیک ندا ترین سیستم آموزش و پرورش سوادی و ناکارآمد ند که دارای باالترین میزان بی ا پاکستان 
ترین کشورهای خاورمیانه بیشرتین رشد را سواد ان بی می های تروریستی درسوادی دارد. بنابراین، گروه ریشه در بی   های خشونت. باورها و سنت 2

چنین اکرث مطلق اعضای گیر شده است. بیشرتین اعضای طالبان و هم بسیاری از مناطق خاورمیانه همه   داشته، به طوری که این پدیده شوم در
مثال، افغانستان از جمله کشوری است  اند. طور سته سواد، روستایی و فقیر جامعه برخا دهند از طبقه بی انجام می  القاعده که عملیات انتحاری

 ( 62: ۱۳86گوزلو، . )قره درصد جمعیت آن باسواد است ۱2که تنها  
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 گیری نتیجه 
است. عواملی مهمی سبب ظهور و بروز  از مباحث پیچیده در کشور عزیز ما افغانستانجنگ و صلح 

تواند تبعیض، فقر و خشونت باشد. پس برای مقابله مؤثر ترین عوامل آن می است. اما اساسی   جنگ شده
های مخالف و در نهایت مورد توجه قرار داده شود. هرچند شکست گروه با این پدیده شوم، باید این عوامل  

پذیر باشد. اما های منظم امکان های مخالف با جنگ گروه ختم جنگ ممکن است از طریق مبارزه با 
دهنده است. از این کشور تکان سوادی در  رسد؛ چرا که باال بودن نرخ بی نظر منی زیربنایی و اساسی به  

آرامی، جنگ های جامع آموزشی و تحصیلی تعریف و تبین نشود، امکان بروز مجدد نا رو تا زمانی که برنامه 
بی ترین راهکار رفع جنگ و خشونت، نگاه مثبت و ایجا سی خواهد داشت. بنابراین اسا و خشونت وجود 

 به صلح یا آموزش حقوق برشی است. 
تواند به صورت یکی از تجارب ارزنده برش در طول تاریخ، درک اهمیت آموزش است. هرچند آموزش می 

های آگاهانه ن آموزش ذیرد، اما منظور م های فرهنگی صورت پآگاهانه در قالب فرهنگ و آموزه نا آگاهانه و  
هدف آموزش حقوق برش، ایجاد فرهنگ حقوق برشی است   . است که سازنده فرهنگ حقوق برشی است 

و فرهنگ حقوق برشی خود آموزشگاه افراد برش برای درک حقوق خود و دیگران و تالش در راه احقاق آن 
ساز حقوق برش نیز است. زیرا تا صلحی ل زمینه است. صلح نیز یکی از اهداف حقوق برش و در عین حا 

با سه مؤلفه ضد این تحقیق  ی شکل نخواهد گرفت. از این رو نگارنده نباشد، رابطه و متعاقب آن حقوق
تواند آنها را اصالح کند، سازمان صلح یعنی »تبعیض، فقر و خشونت« در اجتامع که آموزش حقوق برش می 

 داد. 
بررسی شد. از تبعیض نژادی و مذهبی نده صلح عنوان یک عامل تهدیدکن در جزء یکم، تبعیض به 

های آموزش حقوق برشی برای مبارزه با آنها اشاره شد که شامل آنگاه راهکارها و ظرفیت صحبت شد. 
پذیری و غیره است. چرا که امروزه تبعیض بیشرت متامیل برابری، آموزش تساهل، تسامح و مدارا، همدیگر 

مهار آن  گزینه برای فرهنگی شده و این امر اهمیت آموزش حقوق برش را به عنوان بهرتین  به تبعیضات 
بررسی شد و تعریفی از فقر و معیارهای آن در اجتامع طور، در جزء دوم، فقر کند. همین برجسته می 

جنگ و های اصلی های مربوطه ارائه شد. در نهایت به این باور رسیدیم که ریشه همراه کنوانسیون 
وی آن بیشرت مترکز شود. نت، بیش از اینکه به جنبه مادی رصف آن توجه شود، باید به جنبه معن خشو 

سازی فرهنگی ترین راهکار آموزش حقوق برش برای مبارزه با فقر، ایجاد نیاز به توسعه و زمینه لذا اساسی 
های حقوق برشی جه به آموزه آن است. در حالی که توسعه انسانی در عمل جز با آموزش حقوق برش و تو 

یک فرهنگ حقوق برشی یا شهروندانی آگاه  ممکن نیست. چرا که اساس یک توسعه پایدار از بسرت
تواند به مخاطبان آموزش حقوق برش برای مبارزه با فقر شود. اهم محتوای آموزشی که می حاصل می 

داوری و تبعیض و تعصب نت، عدم پیش انتقال یابد، شامل ترویج فرهنگ مدارا، توسعه پایدار، عدم خشو 
بررسی شد. لذا ید به صلح در اجتامع است در جزء سوم  است. در نهایت خشونت که شکل بارزی از تهد 

مبارزه با خشونت هم آگاهی نیاز دارد و هم توامنندی و آموزش حقوق برش ظرفیت الزم برای ایجاد آگاهی 
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از طریق ترویج گفتگو، مذاکره، مصالحه، مشارکت، تحمل،  و توامنندی را برای مبارزه با انواع خشونت
های عمیق اجتامعی، مندی همه از سواد، حذف شکاف عمومی دانش، و بهره بردباری، افزایش سطح 

 پذیری و پاسخگویی و غیره دارد. ایجاد نهادهای حامیتی و پشتیبان، مسئولیت 
نقض حقوق برش و ایجاد جامعه آزاد، عادالنه   در نهایت باید اضافه کرد که آموزش حقوق برش در کاهش

ها را ملکف به رعایت آن کرده است. املللی، دولت دارد. اسناد متعدد بین آمیز نقش اساسی ت و مسامل 
خود را متعهد دانسته و ملزم به رعایت احکام آنهاست. برابر برابر بسیاری از این اسناد دولت افغانستان 

نع اساسی نهادینه کردن آموزش حقوق برشی تلقی ر جامعه از جمله مواها و باورهای حاکم ب سنت 
ها و برقراری صلح، آرامش و توسعه پایدار، اقدام به نهادینه کردن ود. لذا برای مبارزه با این سنت شمی 

های سازی برای رسانه سازی سیستم آموزشی و تحصیلی، برنامه آموزش حقوق برشی از طریق مدرن 
 های مساجد و مدارس دینی کرد. امام ظر و افکار با مال جمعی، تبادل ن 
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 یابی به صلح عادالنه و پایدارنقش حقوق برش در دست 
  سجادی حسینی  سید جواد   داکرت  

 چکیده
نبود همدیگرپذیری صلح پایدار و امنیت نیاز دایمی برش و متام جوامع برشی است. در طول تاریخ جنگ،  

های سیاسی و نی ساما است و نابه  شامری بر روح و روان انسان تحمیل کرده های بی و فقدان مدارا، رنج 
وجود آورده است. صلح پایدار و عادالنه، صلحی است که در بردارنده  های اجتامعی جانکاه به آوارگی 

آمیز و زیستی مساملت باشد؛ مبتنی بر هم آرامش روحی و روانی همکانی باشد؛ مبتنی بر نظم و قانون 
را، روادارای و همدیگرپذیری در کامل های اساسی باشد. صلح پایدار و عادالنه صلحی است که مدا آزادی 
ن محسوب شود؛ چنین صلحی، به های اساسی آ گرایی و تنوع فرهنگی، اعتقادی و مذهبی از پایه کرثت 

عنای نبود خشونت فیزیکی نیست، بلکه به معنای تحقق صورت مسلم به معنای قطع جنگ نیست، به م 
ار در گرو برآورده شدن حقوق برش است. به و پیاده شدن اصول حقوق برش در جامعه است. صلح پاید 

مایه صلح در ر دارد که گوهره و درون تنها نقش اساسی در تأمین صلح پایدا عبارت دیگر، حقوق برش نه 
ی حقوق برش وجود نداشته باشد و به حقوق برش احرتام گذاشته حقیقت حقوق برش است. اگر در جا 

 هد بود.ه آرامش پایدار نخوا نشود، صلح، دربردارند 
 ، جنگ ، آزادی، حقوق برش صلح عادالنه   ها: واژه کلید 

  

 
 استاد دانشگاه، پژوهشگر و مشاور حقوقی وزارت عدلیه 
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 مقدمه
آمیز و امنیت، نیاز همیشگی انسان و متام جوامع انسانی است. در طول تاریخ زیستی مساملت صلح، هم   

است و کرده  شامری بر روح و روان انسان تحمیل های بی جنگ، فقدان مدارا و نبود همدیگرپذیری، رنج 
زده امع سنتی، خشونت وجود آورده است. جو های اجتامعی جانکاه به  های سیاسی و آوارگی سامانی نابه 

زیستی جوی صلح و هم و اند، پیوسته در جست ستوه آمده گرایی به که از جنگ، فقر و افراط 
 دارند.  اند و نیاز مبم به صلح آمیز مساملت 

اه ناممکن یابی به توسعه، سازندگی، پیرشفت، رفیت، دست نباید تردید کرد که بدون صلح و در فقدان امن 
کند. بنابراین شناخت خشونت، جنگ و فقر را تشدید می  ها مجدداً چرخه مؤلفه  است و فقدان این

ها را افزایش ها و جنگ بخشد و خطر خشونت موضوعات و عنرصهایی که بنیادهای صلح را استحکام می 
 است.دهد، دارای اهمیت بنیادین  می 

ها، این سامانی ها و نابه گیری خوش در ها، مقایسه جوامع پیرشفته با جوامع دست جنگ  واکاوی ریشه 
های اساسی، کند که هیچ چیزی به اندازه حقوق برش، به رسمیت شناخنت آزادی واقعیت را منایان می 

 کند.جانبه را تضمین منی تحقق عدالت، برابری، صلح پایدار و امنیت همه 
 است.« به عبارت دیگر، ین مقاله، فرضیه این است که »صلح پایدار در گرو برآورده شدن حقوق برش ا  در 

مایه صلح در حقیقت حقوق تنها نقش اساسی در تأمین صلح پایدار دارد که گوهره و درون حقوق برش نه 
نشود، صلح، اگر در جایی حقوق برش وجود نداشته باشد و به حقوق برش احرتام گزارده  .برش است 

قوق برش در مواردی آتش گرم نباشد، خشونت دربردارندِه آرامش پایدار نخواهد بود. ممکن است، با نبود ح 
به صورت مستقیم و فیزیکی وجود نداشته باشد، کشتار و درگیری نباشد؛ ولی منهای حقوق برش، دیر یا 

صلح  ان خواهد کرد و امنیت حداقلی وهای خاموش، روزی فور فشان آتش  ها به مثابه سامانی زود، نابه 
 پاشیدگی خواهد داد.هم منی، منازعه، واگرایی و از منهای حقوق برش، جای خود را به ناا 

برای درک بهرت، باید ابتدا به تعریف صلح و تعریف حقوق برش پرداخت و در نهایت ماهیت هریک را باید 
 ر صلح پایدار مشحص شود.واکاوی کرد، تا نقش و جایگاه حقوق برش در استقرا 

 تعریف صلح و حقوق برش  
 . تعریف صلح1

ها از ظرفیت این مقاله خارج است. از میان این تعریف   های گوناگون دارد. پرداخنت به همه ف صلح، تعری 
 شود:های متنوع و گوناگون به دو تعریف بسنده می تعریف 

این (  62:  ۱۳۹4آبادی، بود خشونت. )فیروز در تعریف سلبی، صلح عبارت است از ن  تعریف سلبی:   الف. 
چندان های نه ترین تعریف از صلح است که از سابقه کهن دارد، در ادوار و گذشته ترین و بدیهی ساده 

نیافته و های این باور هنوز در جوامع توسعه اند. ریشه کرده داد می دور، فقدان خشونت را صلح قلم 
بسیاری از مردم به آن   باور، همین که خشونت فیزیکی نباشد،  شود. بر اساس اینزده دیده می خشونت 
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نامند. باید توجه داشت که مفهوم خشونت نیز دچار تحول معنایی کنند و آن را صلح می خوش می  دل 
 شده است و خشونت مصادیق دیگر نیز دارد.

نهادها و  زوکارها، از: »سا ساده، عبارت است  ف ی تعر  ک صلح در معنای اثباتی و دری  تعریف اثباتی:  ب. 
( بر اساس این 62:  ۱۳۹4،  فیروزآبادی)   فصل تعارضات، منازعات و اختالفات.« و قواعد سیاسی برای حل 

 هایتعریف، صلح یعنی حل اختالفات و کنار گذاشنت منازعات انتخاب راه میانه برای تأمین خواسته 
 .هاطرف   نسبی 

 . حقوق برش2
ق برش عبارت است از: »مجموعه گونی شده است. در یک تعریف، حقو های گونااز حقوق برش نیز تعریف 

 (8:  ۱۳۹0شده است.« )سجادی،  و تضمین   ري ناپذ  که ذايت انسان است، سلب ازايت ي امت
ناپذیر مورد دقت و تحلیل قرار سلب حقوق برش به مثابه مجموعه امتیازات ذاتی انسان و    مایه وقتی درون   

کننده صلح است و از طرف دیگر در نبود بسرتساز و تضمین  که از یک طرف ی وجود دارد م یمفاه ، رد یگ 
پذیر نیست. به عبارت دیگر، حقوق برش و صلح روابط متقابل دارد و الزم و ملزوم ها، صلح امکان آن 

 یکدیگراند.

 مفهوم صلح و حقوق برش
 مفهوم صلح 

از زوایایی مختلف ماهیت صلح را مورد  اند و نظران برای صلح مفاهیم متعدد بیان کرده محققان و صاحب 
اختصار به بر خی این مفاهیم به صورت ای پرهیز از به درازا کشیدن کالم، به اند. بر دقت قرار داده 

 شود:وار اشاره می فهرست 
گرایی، صلح به معنای عدالت، صلح به عنوان همکاری و هم صلح به مثابه نبود خشونت، صلح به مفهوم  

نی، صلح به حیث ثابه تعادل و ثبات، صلح؛ یعنی قانون، صلح به مثابه آرامش روحی و روانظم، صلح به م 
 جمعی، صلح به مثابه سازه اجتامعی.امنیت و دسته 

تقسیم کرد که عبارت باشد از:  توان صلح را به دو سته کلی با دقت در محتوا و ماهیت این مفاهیم، می 
 سان است.با تعریف صلح نیز هم بندی صلح منفی و صلح مثبت: این تقسیم 

 . صلح منفی۱
صلح در مفهوم سلبی و منفی عبارت است از نبود خشونت. در این تعریف، همین که خشونت درگیری   

صلح؛ یعنی فقدان   توان گفت ی می کند. بنابراین در این مفهوم حداقل و منازعه نبود، صلح تحقق پیدا می 
 جنگ و خشونت.

های صورت گرفته در مورد روان و رفتار انسان، ی و روانشانی و پژوهش لوم اجتامع های دانش ع با پیرشفت   
شود. هرچند زا می از رفتارهای آسیب   هایی متعدد هایی فراوان دارد و شامل طیف خشونت امروزه، مصداق 
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لی است؛ و  ترین شکل خشونت، مورد توجه بوده مثابه بارز خشونت مستقیم به از قدیم خشونت فیزیکی و  
عدالتی و محرومیت از های ناروا، نابرابری، بی های روانی، ایجاد حس ناامنی، تبعیض، رفتار خشونت 

توان گفت، امروزه، خشونت شود. بنابراین می حقوق شهروندی، نیز از اشکال خشونت محسوب می 
 (6۳:  ۱۳۹4آبادی،  م مضیق و موسع دارد. )فیروز کم دو مفهو دست 

 الف. خشونت مضیق
معنای مضیق و مفهوم حداقلی »عبارت است از خشونت فیزیکی، مستقیم و عریان، مبنی بر  ت در خشون 

سلب محرومیت از سالمت جسمی و کشنت به عنوان شدیدترین شکل آن به دست یک بازیگر که با قصد 
کند. ی ( معمواًل آنچه از خشونت، به ذهن همگان خطور م 6۳:  ۱۳۹4آبادی،  فیروز شود.« ) نیت انجام می و  

نیا کنونی، خشونت، تنها خشونت این نوع خشونت است،که سابقه دیرینه دارد و چهره آشناست. در د
شود، بلکه خشونت مفهوم گسرتده پیدا کرده است در معنای مستقیم و فیزیکی، خشونت پنداشته منی 

 گوناگون و چهره متنوع دارد. عام اشکال  
 ب. خشونت در معنای عام

گیرند که ممکن از خیلی برجسته نباشد می تنوعی از خشونت را در بر های معام طیف   خشونت در معنای
و به چشم نیاید؛ اما کارکرد مخرب دارد و دارای آثاری زیانبار است. خشونت در معنای عام و گسرتده 

، است یا وضعیت، ایستار و نگرش، اقدام و رفتار فیزیکی، احساسی و عاطفی»عبارت است از هرگونه سی
شود.« طه بر خود و دیگران می کالمی، نهادی، ساختاری یا روحی و روانی که با عث نقصان تخریب و سل 

 (6۳: ۱۳۹4آبادی،  )فیروز 
اشد و تعال و ثبات را برهم زند، ب  گرایانه زا و تخریب آسیب   جویانه، بنابراین هرگونه رفتار و گفتاری که سلطه 

قانون را درهم بشکند، حس ناآمنی فردی و اجتامعی در جامعه ایجاد آرامش انسان را از بین ببد، نظم و  
رو کند، مانع تحقق عدالت و برابری شود، خشونت دانسته به آمیز را با چالش رو زیستی مساملت هم   کند،

 شود.می 
نحوی از انحا خود ز اشکال خشونت در معنای عام وجود داشته باشد و به در نتیجه، در جایی که شکلی ا

 توان از صلح سخن گفت. را نشان دهد، منی 
 . صلح مثبت2
( به 6۳:  ۱۳۹4آبادی،  . )فیروز از احرتام به حقوق برش و عدالت  صلح مثبت، پایدار و فراگیر عبارت است   

مایه آن را حقوق برش تشکیل دهد. فلسفه ذاتی ها و درون پایه عبارت دیگر، صلح مثبت؛ صلحی است که  
هاست. ابرابری ها و ن ها، ناروایی ها، تبعیض ها، تعدی ع حقوق و جلوگیری از جنگ حقوق برش تضمین انوا 

مطلوب،   تواند عدالت را به گونه ناپذیر است، استحکام پایدار دارد و می تنها این نوع صلح است که آسیب 
و  اسد نش ی من  ا یجغراف و  ت ی مل   ت،ی مذهب، رنگ، زبان، قوم  ن،ی جنس، د کند. چرا که حقوق برش » تأمین 

از تعرض مصون نگه  نی کره زم ی آن بر رو   یپراکندگ  گسرته   است که انسان را به  یاز ی و امتی  تی چرت حام 
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است   یبرش، تنها راه و التزام به حقوق    ش ی ر یپذ   ب، ی ترت   نی ا   . بهکند ی م  نی او را تضم  یها ی و آزاد   داردی م 
ها با و خشونت  ها ی و از تعد  کند ی م یرا پاسدار  ی ساسا  یها ی و آزاد  آوردی که صلح را به ارمغان م

زا برای و هرگونه وسیله ابزار تهدید  ( 20۱7د.« )سجادی، آور ی به عمل م  ی ر ی گوناگون، جلوگ ی ها جلوه 
های مختلف را برای  افروخنت جنگ و خشکاند و بهانه آمیز را از ریشه می مساملت  زیستی صلح و هم 

 کند.گسرتش خشونت، سلب می 
ساس امنیت در جامعه نباشد، آزادی اساسی وجود نداشته باشد، حق تعیین صورتی که اح   بنابراین، در

دست خود صورت نگیرد، برابری معنا نداشته باشد، تبعیض مذهبی، قومی، زبانی و رسنوشت مردم به 
نشیند و امری معمول باشد، عدالت یک مفهوم ناشناخته باشد، هرگز صلح به مثر منی ای منطقه 

 کند.آمیز تحقق پیدا منی ی مساملت زیست هم 

 مفهوم حقوق برش
ها، ادیان و مذاهب هیچ مفهومی به اندازه حقوق نحله برانگیز است. در میان  حقوق برش مفاهیم مناقشه 

این مباحث نظری و  از  است. جدا های فلسفی، تاریخی و علمی را به وجود نیاورده برش، مناقشه 
 ، منهای همهرصفًا از آن جهت که انسان است  نانسا  قی که ست از حقو ا  عبارت  حقوق برش آکادمیک، 

گونه نتیجه گرفت که حقوق توان این مند است. بر اساس این تعریف، می بهره گونه برابر  تعلقات، از آن به 
های زبانی، بندی شمول که هیچ انسانی، منهای اینکه در تقسیم برش، حقوقی است همگانی و جهان 

گیرد، از  مشمولیت در آن سیتی، قومیتی، دینی و مذهبی در کدام دسته و نحله قرار می نژادی، جن 
 تواند از انسان سلب کرد.این حقوق را منی   مستثنا نیست و

اند که حقوق نشان کرده ي آن شناخت؛ لذا خاطر ها ي ژگي وکه حقوق برش را بايد از    اند ده ي عقبرخي بر اين  
 کم دو ويژگي دارد:برش دست 

 .ستند ي سلب ن   ا يو قابل اثبات   است  انسان  ذايت   . فل ا 
 ( ۱44:  ۱۳85)نارصی،   . دانند فرد، محرتم    يحقوق را برا   ني ا  د يبا   زي ن  گرانيد   . ب 

های حقوق چین رضورت درخور احرتام بودن از ویژگی بودن و هم   ناپذیر سلب تردید نیست که ذاتی بودن،  
وان گفت، ویژگی حقوق برش به همین دو مورد خالصه ت برش است. با دقت در محتوای حقوق برش می 

شود و جایگاهی واال در های اساسی حقوق برش محسوب می نیز از ویژگی  شود. برابری و شمولیت منی 
از  قين حقو اکرامت انسانی و متبلور کردن حقوق انسان دارد. ویژگی دیگر حقوق برش این است که » 

: ص ۱۳۹2بسته است. )طالیی و پورسعید،  وا   ها به يكديگرآن  مل و تحقق كا   ده ييناپذير بو ا يكديگر، جد 
شود بین حقوق برش انفکاک ایجاد کرد، بنابراین ، منی قدمه اعالمیه جهانی حقوق برش و مطابق م  ( ۹۱
شده و شمول، برابر، تضمین ناپذیر، همه توان گفت، حقوق برش، حقوقی است ذاتی، سلب می 
 پیوسته.هم به 
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 ابه هسته صلححقوق برش به مث
توان نتیجه گرفت که در ظاهر هرچند می از آنچه، در مورد، تعریف و ماهیت صلح و حقوق برش گفته شد، 

تنیده است؛ اما در حقیقت این حقوق برش است صلح و حقوق برش دارای روابط و تأثیر متقابل و درهم 
کرد و در عمل نیز امکان هست که در   شود تصور آورد. می ناپذیر را به وجود می که صلحی پایدار و خدشه 

نباشد. مانند ، و حقوق برش هم خشونِت مستقیم نباشد صلح به مفهوم حداقلی باشد؛ یعنی  جایی 
 های دیکتاتوری و رسکوبگر.نظام 

تصورپذیر نیست که در جایی حقوق برش باشد، اما صلح نباشد؛ هرجایی التزام حقوق در مقابل، هرگز 
یق و توان گفت، صلح در مفهوم دق ناپذیر است. بنابراین می باشد، تحقق صلح گریز  برش وجود داشته 

باورهای مختلف بتوانند بدون ترس و گرایی با ها در کامل آزادی و کرثت ؛ یعنی اینکه انسان اش حقیقی 
و برای های اساسی همدیگر احرتام بگزارند؛ از این ر تهدید در کنار هم زندگی کنند و به حقوق و آزادی 

اسی صلح به رسمیت شناخته تضمین و استحکام صلح پایدار، نخست حقوق برش باید به عنوان عنرص اس
 سازی و نهادینه شود.شود، آموزش داده شود و در نهایت فرهنگ 

 ی،عدالت ی که ب یابد ی استقرار می تنها زمان  پایدار دربردارنده آرامش روحی و روانی ثبات و تعادل  صلح 
ین شود و مردم در های اساسی فردی و اجتامعی تأمی نباشد. آزادی مآب م ی ق گرایی و  افراط ،  فقر   ی، نابرابر 
تعیین کنند.  جویانه و اغواگرایانه بتوانند رسنوشت خود را دور از ابزارهای سلطه آزادی و اختیار به  کامل 

 ر نظر گرفته شده است.تنیدگی حقوق برش و صلح د خوبی پیوند و درهم املللی نیز به در اسناد بین 
عايت ر  ورت رض و   صلح و    برش   قحقو  ط تبا را از ار   خوب منونههايي به   انملل متحد ميتو نما ز سا   ر منشو در  

کرد«. )طالیی و  ه اهد ـ ي مشـملللا نيـ منيت ب و ا  حفظ صلح  ايين بر د بنيا  يها و آزادي  برش  قحقو 
ملليل و در ا منيتبنيو ا حفظ صلح   ۱ماده    ۱منشور سازمان ملل متحد، در بند    ( ۹۱:  ۱۳۹2پورسعید،  

 يها و آزادي  برش  ق به حقو  ام حرت ا  تشويق و  يج وباره تر در ملليل ا بنيري دستیابی به همكا  ۱ماده  ۳بند 
 شامرد.  می ين برای همگان بدون تبعیض بر اساس نژاد، زبان، جنس  و مذهب را از اهداف خود بر د بنيا

ناپذیر ر نكا ا و   بر ا بر   قحقو و    يتذا  مت ااييكر ـاست: » شناس  در مقدمه اعالمیه جهانی حقوق برش نیز آمده 
صلح در جهان است.« در مقدمه میثاق حقوق مدنی   و    لت ا د ـع آزادي،    ن ا ـبني  ي ر ـ بش  اده خانو   ي عضا ا   همه 

داند؛ چیزی که در سیاسی و مدنی، حقوق برابر و ذاتی را مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان می 
 تکرار شده است.تامعی و فرهنگی  میثاق حقوق اقتصادی، اج

 رسیدن به صلح  راهه کژ 
 دادیو فساد ب  یکار ی فقر، ب ، یاند. خشونت، ناامنصلح  در پی  ی ار یزده، بس و خشونت  ی جوامع سنت  در 
راهه است و آنان ژ ک  روند، ی را که م  ی راه ی ول  ، زنند ی َدم از صلح دم م  ، ی درستهمه به  از این رو  کند؛ ی م 

صلح برقراری  سببمفرط از جنگ،  ی و خستگ ی اجتامع یها و اگر هم رضورت  رساند ی را به صلح من 
و عادالنه   داریپا  ی صلح وجه چ یو نبود جنگ است؛ به ه  ی کی ز ی خشونت فنبود   ی صلح، به معنا  نی د، ا شو 
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با  ،دهد ی م لی هسته و گوهر صلح را تشک  قت،ی جوامع، حقوق برش که در حق ن ی . چرا که در ا یست ن 
 .ست ی حقوق برش هموار ن ی است و بسرت الزم برا  درگیر   دد تعم  ییها چالش 

اما همزمان حقوق برش را نکوهش  ، ند کنی م ش ی صلح را ستا  ، سواد ی و کم سنت ون یاز روحان  ی ار یبس 
چه  ، ی و به نوع کنند ی م م ی مختلف تقس ی ها ه به دست  ، یمذهب ی ها را از منظر رستگار و انسان  کنند ی م 

صلح   یها ه ی اینکه پا  ی جا   به  ت ی وضع ن ی ا  . پراکنند ی نفرت م م ی مستقر ی رت غصو و چه به   می صورت مستق به 
 یستی ز و هم   یآزاد   ،ی برابر   ، یو مانع روادار   افکند می مخاطره    به صلح را    شی از پ   ش یرا استحکام بخشد، ب 

 رو است:اندیشانه روبه کم با دو نوع چالش کج . در این جوامع حقوق برش دست شودی م  زی آممساملت 
ند. شناخت او افراطی  نگاه منفی: در جوامع سنتی، افراد بسیاری که دانش الزم ندارند، متعصب  الف. 

دانند. این دسته افراد دقیق از حقوق، فلسفه و هدف حقوق برش ندارند، حقوق برش را ارمغان غرب می 
حقوق برش را وظیفه به عهده دارند، مبارزه علیه  های عوام را که در مواردی مسئولیت رهبی فکری توده 

های اسالمی و دانند که برای نابودی آموزه دانند. آنان حقوق برش را توطئه بیگانگان می خود می 
 ند؛ بنابراینا حد و حرص های بی است و در صدد ترویج آزادی  ها پدیده آمده اضمحالل فرهنگ بومی ملت 

 نی طرح ا دانند؛ لذا » را منی  های امروزه رضرت اند و افرادی از این دسته، با افکار و دنیای جدید بیگانه 
فهم و عدم شناخت بر سوء  ی مبتن ، یسطح  ، یباشد، احساس محورن ی و د  ی از آنکه علم شرتی ب ه،ی نظر 

.« )سید جواد سجادی، رعایت حقوق برش ضامن عدالت و صلح پایدار، امروز جهان است  یازها ین 
شگرف حقوق برش بر زندگی انسان،   ست که تأثیر این ا   واقعیت (  20۱7دسامب    ۱7نامه اقتدار ملی،  هفته 

سنگ انسان مدرن، برای تضمین و احرتام به کرامت انسان، انکارناپذیر است، حقوق برش دستاورد گران 
 آمیز است.زیستی مساملت تحقق صلح پایدار و هم 

د. این دسته افراد، اننده گیر ما ای دیگر، در برزخ دنیای جدید و عامل کهن های وارونه: دسته تفسیر  ب. 
کنند انکار کنند. سعی می توانند  اند، اما مفاهیم جدیدی مثل حقوق برش را منی های کهن وابسته به آموزه 

آمیز کنند؛ لذا حقوق برش را در ظاهر سازی مغالطه های سنتی معادل که برای حقوق برش از درون آموزه 
کنند که با روح آن در تضاد است. تفسیرها و رائه می اوتی ا ای متف از حقوق برش تفسیره  پذیرند؛ اما می 

تواند فضا را برای سنجش حقوق برش در جامعه، مغشوش های مختلف و وارونه از حقوق برش، می قرائت 
 دشوار کند.  باره و داوری را در این آلود  و مه 

حقوق برش و برای لی به های عم ها و پایبندی برای شناسایی شعارهای سطحی حقوق برشی از التزام 
ها، نوا با روح و فلسفه حقوق برش، باید بنیاد های اصولی و هم فهم تفسیرهای وارونه از حقوق برش با قرائت 

تواند های اساسی حقوق برش را مورد مترکز قرار داد. با در نظرگرفنت این بنیادها می ها و مؤلفه شالوده 
ای وجود دارد تا بتوان انتظار صلح پایدار داشت و جامعه  برش در حقوق    داوری کرد آیا در عمل، التزام به

ست شود شعارهای تهی از محتوا آمیز بود، یا آنچه گفته می زیستی مساملت منتظر به مثر نشنت مدارا و هم 
مستقیم به گردش ای خشونت چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیر به صورت دور باطل، چرخه 

 شمرد:توان به گونه ذیل بر ه می ل را ب ین اصو آید. ا می در 
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 مداری  الف( حق 
ست که »آدمي به مجرد انسان مداری از بنیادهای حقوق برش است. ُمِحق بودن انسان، به اين معنا حق 

از او سلب  بعداً نکرده است تا بخواهد  ا بودن، حقوقي دارد که از آن اوست و کيس اين حقوق را به او اعط
، فراگیر  ناپذیر است، افزون بر این ( این نخست حق ذاتی و سلب ۱۳82:55ران، و دیگ کند.« )رسوش

مندی از این حق، جنس، رنگ، قوم، زبان، ملیت، دین، ناپذیر است. در بهره شمول، مطلق و اسثنا همه 
ان ین انس، بایاند. به هیچ بهانه مذهب، موقعیت دخالت ندارد و همه به گونه برابر از این حقوق بهرمند 

مداری انسان توان جدایی افکند و حقوق برش  را از انسان سلب کرد. نظر به اهمیت حق قوق او منی و ح 
ضیایی بیگدلی، در نتیجه هر روز بیش از گذشته اعتقاد پیدا شده که حقوق برش فراقانونی ) و حقوق برش » 

لهام از حقوق برش در راستای د با ا ها بای( و ورای قوانین است. بنابراین، قوانین و مقررات کشور 46:  ۱۳۹2
 تحقق اهداف حقوق برش باشد.

 ب( آزادی
طالب آزادی است. انسان از قیودی که او را به مثابه زنجیر ببند، بیزار است. در بسرت آزادی   انسان، ذاتًا

ردی و رسد. قدرت اراده انسان، برای معنا بخشیدن به زندگی فهای خود می به آرزوها و خواسته  انسان 
ها شود و خالقیت سبب رشد، شکوفایی تولید دانش و اندیشه می   . آزادی رسد اجتامعی به منصه ظهور می 

ی برای بیان ا نشاند. در فضای آزادی، هرکس که سخنی برای گفنت دارد، اندیشه ها به مثر می و نوآوری 
ای ر چنین جامعه ا عرضه کند. دو محصول خود ر تواند حرف خود را بیان و هرنی برای عرضه دارد؛ می 

 صلح، ثبات و تعادل برقرار است.
و اثباتی دارد. آزادی سلبی یعنی نبود موانع و آزادی اثباتی یعنی توانایی انجام   آزادی نیز دو مفهوم سلبی 

کار. بنابراین برای فراهم بودن فضای آزادی هم جنبه سلبی آزادی الزم است و نباید موانعی برای 
ه ا و مطالبات مرشوع و قانونی انسان و جود داشته باشد و در عین حال انسان باید بتواند ب ه خواسته 

خواهد انجام دهد و تهدید و ترسی نیز پس از آن متوجه هایی که می خواهد برسد، رفتاری چیزهایی که می 
دگی اجتامعی، انسان نشود. نباید از یاد برد که انسان به عنوان موجود اجتامعی، ناگزیر است در زن 

آغاز جاست که آزادی دیگری  آن بپذیرد. مرز آزادی فرد تا  قیودی حداقلی را برای مصالح و اقتضای جامعه  
 شود.می 

 ج( برابری
است. نابرابری،   های بلند برش بوده های اصولی و از آرمان از خواسته  زمانی برابری و استقرار عدالت از دیر 

شود، بلکه کانون های فراوان می سامانی ست و موجب نابه زا دهنده و نفرت نها آزار تعدالتی، نه تبعیض و بی 
 ها، موجبعدالتی ها و بی شامری است که نابرابری ست. تاریخ، گواه رویدادهای بی ها ی از بحران بسیار 

بزرگی های اند و قدرت های زیادی به زیر کشیده شده ها فروان شده است. امپراتوری پاشیدگی هم از 
 است.ان باز کرده  به وقوع پیوسته است و فجایع دردناکی ده های متعدد و ویرانگری شیدند. جنگ فروپا 

به این دلیل است که اعالمیه حقوق برش و دیگر اسناد حقوق برشی، برابری و نفی تبعیض را در کانون 
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سخن گفنت از  جا ، در آن توجه خود قرار داده است. پس در جایی که برابری و مساوات حاکم نباشد 
ان، در موقعیت و جایگاهی برابر، از ها و شهروند حقوق برش مفهومی ندارد. برابری؛ یعنی اینکه انسان 

 هایی برابر برخوردار باشند.  حقوق و امتیازات و فرصت 
 گرایید( روا داری و کرثت 

امللل و صلح جهانی حقوق بین رواداری مفهوم اخالقی است، اما در دنیای معارص، جایگاهی واال در 
ه کرده است. احرتام به کرامت انسانی، رواداری عطف توجه ویژ یافته است. اعالمیه حقوق برش نیز به 

احرتام به اعتقادات دیگران، احرتام و پذیرش تکرث فرهنگی و مذهبی نقش برجسته در تأمین صلح و 
زیستی ایی به لحاظ رتبه مقدم به صلح و هم آمیز دارد. اصواًل رواداری و تکرثگر زیستی مساملت هم 

اشد، اساسًا آزادی نیست و برخی به لحاظ جنسیتی، که رواداری نب ایآمیز است. در جامعه مساملت 
شوند و در چنین مند منی گونه که باید از حقوق اساسی و انسانی خود بهره مذهبی، نژادی، زبانی، آن 

گرایی الزمه تحقق برابری و عدالت و ر نتیجه رواداری و کرثت زیستی معنا ندارد. دوضعیتی، صلح و هم 
است و از اهمیت ویژه برای استقرار صلح پایدار برخوردار است. )عسکری   پذیرش حقوق و آزادی دیگران

 (2۳۹:  ۱۳۹5و خرسوی،  
 طرفی دولتهـ( بی 

ما برای درک جایگاه شود؛ ا های ماهوی حقوق برش دانسته منی طرفی دولت به خودی خود از مؤلفه بی 
شود یا برش احرتام گذاشت می  ای حقوق برش وجود دارد و به اصول حقوق آیا در جامعه  که حقوق برش 

طرفی دولت و هیئت حاکمه، به لحاظ شکلی و ساختاری، ابزار خوبی برای سنجش این مهم خیر، بی 
های اساسی را نباشد، آزادی  طرفها، حقوق و انتخاب مردم بی به آزادی است. در جایی که حکومت 

تواند از حقوق ژیک بر خورد کند، اصواًل منی هیئت حاکمه بداند با حقوق برش از منظر ایدئولوتهدید برای  
های اساسی، همه مداری، آزادی، رواداری، برابری و دیگر مؤلفه برش سخن گفت؛ زیرا در این صورت، حق 

 بازند.رنگ می 
ست و این ها بیرش مربوط به کارکرد دولت  حقوق برش یا نقض حقوق برش،  افزون بر این، اصواًل رعایت 

توانند بر وضعیت حقوق برش هایند که با توجه به اختیارات و ابزارهای قدرتی که در دست دارند، می دولت 
به  دارند یا مبادرت هایی را برای احرتام و نهادینه کردن حقوق برش بر تأثیر بگذارند. به این ترتیب، گام 

 حقوق برش کنند.   یا نقض نادیده گرفنت
پذیر است. فی دولت نیز تنها با استقرار حاکمیت دولت مدنی و آزاد امکان طر این نیز مهم است که بی 

داری در امور دینی، مذهبی گونه جانب دولتی که تنها به شکوفاسازی اقتصاد و رفاه مردم بپردازد و از هر 
شود و  یک دولت مدنی  و آزاد، حقوق اساسی مردم نهادینه می . در بسرتداری کند خود  و ایدئولوژیک 

 یابد.های صلح استحکام می کند و پایه ها تحقق پیدا می آزادی 
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 گیرینتیجه 
صلح پایدار و عادالنه، صلحی است که در بردارنده آرامش روحی و روانی همکانی باشد؛ مبتنی بر نظم و 

عادالنه، صلحی های اساسی باشد. صلح پایدار و  آمیز و آزادی مساملت   یستی ز قانون باشد و مبتنی بر هم 
گرایی و تنوع فرهنگی، اعتقادی و مذهبی از است که مدارا، روادارای و همدیگرپذیری در کامل کرثت 

های اساسی آن دانسته شود. چنین صلحی، به صورت مسلم به معنای قطع جنگ نیست، به معنای پایه 
رش در جامعه است. فیزیکی نیست، بلکه به معنای تحقق و پیاده شدن اصول حقوق ب نبود خشونت 

بنابراین تا حقوق برش به معنای واقعی به رسمیت شناخته نشود و به اصول آن عمل نشود، هرگز صلح 
 دهد.واقعی و پایدار به وجود نخواهد آمد. حقوق برش، هسته و گوهر صلح پایدار و عادالنه را تشکیل می 

 
 : منابع و مآخذ 

 امللل، تهران: انتشارات سمت.(، اصول و مبانی روابط بین   ۱۳۹4الدین، )آبادی، سید جالل دهقانی فیروز  - ۱
 نامه اقتدار ملی. (، رعایت حقوق برش ضامن عدالت و صلح پایدار، هفته 20۱7سجادی، سید جواد، ) - 2
 ان نامه کارشناسی ارشد(.  ایران: دانشگاه. سجادی، سید جواد. فقه امامیه و اعالمیه جهانی حقوق برش )پای  - ۳
 (، سنت و سکوالریسم، تهران: مؤسسه فر هنگی رصاط. ۱۳82ریم و دیگران، )، عبدالکرسوش  - 4
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http://www.unic-ir.org/hr/convenant-cp.htm   ۱۳۹8تاریخ مشاهده حوت . 
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های قرآنی، فصلنامه دانشکده (، سنجش بنیادهای نظری و مواد اعالمیه جهانی حقوق برش با مبانی و آموزه ۱۳85نارصی، حسین، ) - ۱2

 . ۱66-۱4۳، صص  7۱معارف اسالمی دانشگاه مشهد، شامره   الهیات و 
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 و لزوم رعایت حقوق برشی شهروندان   صلح   روند 
 .ی ی احمد محمدعل  

 چکیده
ها و یکی از چالش امری الزامی، همواره رعایت آن به حیث بنیادین حقوق برش، با درک معیارهای 

 بوده است. های اساسی برش  دغدغه 
تر است این حقوق را به گونه نسبی اجرا کند، اکنون با جدی افغانستان که هیژده سال کوشیده  دولت 

های اساسی شهروندان این وضعیت، یکی از دغدغه   ونگی حفظ و بهبودشدن روند گفتگوهای صلح، چگ 
و رضورت رعایت معیارهای   ، نشان دادن الزام شود. از این رو، هدف اصلی این مقاله افغانستان دانسته می 

تحلیلی ـ های این تحقیق با استفاده از روش توصیفی حقوق برش در روند گفتگوهای صلح است. یافته 
اش در قبال رعایت موازین و معیارهای املللی افغانستان و همکاران بین  هد که: تعهد دولت د نشان می 

سو از یک   اند، هایی که به آن ملحق شده در این اسناد برای دولت   حقوق برشی و الزامی بودن مفاد مندرج 
به حقوق اساسی و از جانب دیگر، اجرای مفاد قانون اساسی برای دولت افغانستان خصوصًا مواد مرتبط  

در ضمن با پرداخنت به احکام االجراست.  آور، رضوری و الزم به مثابه یک قاعده حقوقی الزام روندان،  شه 
تواند تأکید بر لزوم رعایت معیارهای حقوق برش در روندگفتگوهای صلح اسالم، پیروی از آن نیز می دین  

 باشد.
  املللی حقوق برش، معیارهای حقوق برش بین اد  حقوق برش، صلح، لزوم رعایت، اسنها:  واژه کلید 

 
  امللل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه بلخ دیپارمتنت حقوق عامه و روابط بین   دانشجوی سال سوم 
 (mohammadalia641@gmail.com) 

mailto:mohammadalia641@gmail.com
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 مقدمه
است. از اوایل پیدایش انسان تا  آن با پیدایش انسان همسان  که پیشینه از مفاهیمی است حقوق برش 

حقوق برشی نیز نوسان   های ی برشی، ارزش ها ها و نیاز امروز، با رشد و انکشاف جوامع و ازدیاد خواست 
گی برشی از زند   ی به آن اضافه شده است. شناسایی و رعایت این حقوق در هر دوره ا زه داشته و مفاهیم تا 

تری به تاریخ، در های زیادی داشته است. با نگاه ژرف رو بوده و فراز و نشیب فراوانی روبه  های با چالش 
گرفته ورت ی صها ها به صورت مداوم و پی هم نقض شده و تالش یابیم که حقوق اولیه و اساسی انسان می 

های ناکافی برای برقراری این حقوق، جهانیان ناکام بوده است. با نقض پی هم و تالش در این مورد، 
بعد از جنگ ها در این عرصه،  ترین تالش تری را در این راستا کنند. مهم شدند که اقدامات جدی مصمم  

ازمان ملل متحد با هدف برقراری س س پایان جنگ جهانی دوم و تأسی است.    تر بوده ملموس جهانی دوم  
ی ا های تازه امنیت و صلح جهانی و تصویب منشور این سازمان توسط بیشرت کشورهای دنیا، نوید و فرصت 
ی مستحکم ا برای حفظ موازین حقوق برشی بود. تصویب منشور این سازمان نشان داد که جهانیان اراده 

 د.های حقوق برشی دارنبه رعایت و حفظ معیار 
برابر جامعه ترین تکالیف آنان  از اساسی شان،  ها به حامیت از حقوق اساسی شهروندان امروزه تعهد دولت 

املللی با هدف سو و ایجاد نهادهای متعدد دیگر در سطح ملی و بین املللی است. این تکلیف از یک بین 
را بیشرت ی عمل به این تعهدات  ا هارزیابی و نظارت بر رعایت موازین حقوق برشی در سوی دیگر، امکان 

بدل کرده حقوقی    کرده است. قوت این تعهدات، رعایت حقوق برش و حفظ معیارهای آن را به یک قاعده 
املللی و هم در قوانین اساسی کشورها مسجل شده است. در این میان، فرا رسیدن که هم در اسناد بین 

چنان به عنوان یک رؤیا و ها هم آید، برای انسان ا در ر جا  روزی که متام قواعد حقوقی به طور کامل به 
و ها مطرح است؛ چه شهروند کشوری دموکراتیک آرزوی بزرگ باقی است. این آرمان برای متام انسان 

های استبدادی و در حال توسعه بیشرت چه تبعه نظامی استبدادی. اما میزان نقض این قواعد در کشور 
 شود. دیده می 

، هرچند که نظام های در حال توسعه و هنوز درگیر منازعه است کشور افغانستان که از  ،با این وصف 
اصول دموکراتیک بنا شده است، اما وضعیت حاکم و دامنه گسرتده منازعات، از میزان  سیاسی آن بر 

رعایت قواعد و معیارهای حقوق برشی کاسته و سبب شده که شهروندان این کشور هنوز هم از حقوق 
ها برای حامیت از حقوق برش در افغانستان اسی فردی خویش برخوردار نباشند. در این میان، تالش س ا 

تعهدات کشورها، امیدواری نسبی به رعایت آن به وجود آورده  املللی( بر پایه )در سطح داخلی و بین 
حقوق اساسی و  ت ی با حامیت جامعه جهانی و تعهد دولت افغانستان، زمینه رعا رود انتظار می است. 

 شود.   تربنیادین شهروندان فراهم 
این روزها مردم افغانستان منتظر آن است، به نتیجه رسیدن مذاکرات صلح بین دولت افغانستان و آنچه  

مردم  ترین دغدغه ها، مهم گذرد؛ در طول این سال این روند نزدیک به هیجده سال می است. از  طالبان  
یی بوده است که با حامیت همکاران ها تگو با طالبان حفظ دستاورد فگ افغانستان در  و دولت 
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تر شدن عرصه حقوق برشی به دستاوردهاند. با جدی های مختلف، خصوصًا شان در زمینه املللی بین 
ها مبنی بر چگونگی شنودهای فراوانی در رسانه و گفتگوهای صلح بین ایاالت متحده و طالبان، گفت 

مسأله رعایت معیارهای حقوق برش و حفظ وق برشی مطرح شده است. از این رو،  قح حفظ دستاوردهای  
 های اساسی در روند گفتگوهای صلح است. از دغدغه موازین آن،  

با توجه به این دغدغه، چه الزامی برای رعایت معیارهای حقوق برش در روند گفتگوهای صلح وجود دارد؟ 
پردازد. از منظر بار معنایی حقوق برش، یعنی چه و آن می  هپرسش اصلی این است که مقاله حارض ب 

شود؟ و چه ارتباطی بندی می ست؟ چگونه تقسیم شود؟ حقوق برش دارای چه معیارها چگونه تعریف می 
های فرعی این تحقیق، برای روشن کردن ابعاد پرسش ها، به عنوان پرسش با صلح دارد؟ به این پرسش 

 .اصلی، پاسخ داده خواهد شد 
شود که فرد به عنوان انسان بودن های اساسی گفته می رسد که حقوق برش به متام آن ارزش به نظر می 

آزادی، برابری و کرامت انسانی است که ریشه   چون ها دارای معیارهایی  این ارزش .  از آن برخوردار است 
ین معیارها به ند. زندگی زیر سایه ا این معیارها زندگی کن، باید در سایه در ذات انسان دارد و همه افراد 

باید در گام اول برای عنوان حق اساسی و اولیه برشی، در نبود صلح و امنیت ناممکن است. از این رو، 
های برقراری صلح و امنیت، مذاکره و از راه  تحقق این معیارها، صلح و امنیت تأمین شود. بدون شک 

درباره رسنوشت شهروندان یک کشور است، که    در این گفتگو   درگیر است. بنابراین   هایگفتگو بین طرف 
املللی خود، معیارهای حقوق برش را رعایت کنند. زیرا بدون رعایت با توجه به تعهدات بین باید  ها  طرف 

یز همین ن  ها تحقق نخواهد یافت و خواست مردم از طرف   حقیقی   معیارهای حقوق برشی، صلح به معنای 
 وان فرضیه تحقیق حارض مطرح است.رد نزد نگارنده به عن است. این موا 

کنون سه مرحله را گذرانده است و در ابتدا، به دلیل نبود تا  ۱۳80بعد از سال روند صلح افغانستان 
»مرحله  شان با طالبان، از این مرحله به نام املللی در مورد نحوه برخورد وضاحت بین بازیگران ملی و بین 

آغاز شده بود و با تعدادی از   ۱۳80شد. این مرحله پس از کنفرانس بن در سال  یاد می   فقدان قطعیت« 
به پایان رسید. مرحله بعدی با  ۱۳86های محلی در مورد صلح در والیت هلمند در سال نامه موافقت 

 دوجانبه گفتگوهای صلح های تالش آغاز یافت. در این مرحله  ۱۳87پایان مرحله اول در اوایل سال 
هایی نظام، جذب و مدغم شود. این مرحله شاهد تالش طالبان در زمان کوشش شد رسعت یافت و هم 

جرگه مشورتی صلح« و به تعقیب آن، ایجاد »شورای عالی صلح« از جانب دولت چون برگزاری »لویه 
و ناهامهنگ  ه نیز اقدامات متناقض افغانستان، به رهبی حامد کرزی بود. اما فرایند صلح در این مرحل 

ی نرسید. در مرحله سوم، پس از تشکیل حکومت وحدت ملی ا یگران را همراه داشت و به نتیجه میان باز 
های دولت افغانستان در مورد صلح تغییر کرد و تا اکنون چندین طرح از جانب م، سیاست ۱۳۹۳در سال  

ا با طالبان در سطح باال رفته تصورت گ های زیادی  ش حکومت ارائه شده است. در این مرحله تا کنون تال 
: ۱۳۹7یک توافق سیاسی در مورد صلح منعقد شود و این فرایند تا هنوز بدون نتیجه ادامه دارد )صدر،  

۱2-20.) 
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روند جاری روند   مرحله آِخری است. به بیان دیگر منظور منظور از روند گفتگوهای صلح در این پژوهش،  
اش مخصوصًا املللی سو، دولت افغانستان و همکاران بین بان در یک ان است، که در آن طالصلح افغانست

و روند جاری صلح، در پی دست یافنت  های منازعه ایاالت متحده امریکا در سوی دیگر، به عنوان طرف 
 اند.به یک توافق سیاسی در این مورد 

در روند یارهای حقوق برشی و رضورت رعایت مع ام نشان دادن الز ، هدف اصلی این مقاله با وجود این 
و  گفتگوهای جاری صلح افغانستان است. برای رسیدن به این هدف، پرداخنت به بسرت نظری موضوع 

 شناسایی مفهوم و ابعاد حقوق برش از اهداف فرعی آن است.  
ها رسیده است، حرف و حدیث ای حساس  با توجه به اینکه، گفتگوهای صلح افغانستان اکنون به مرحله 

ی کشور ا بیشرت در فضای گفتامنی و رسانه اره رضورت و لزوم رعایت معیارهای حقوق برش در این روند  درب 
این موضوع، توجه به آن در محافل علمی و تحقیقاتی  بازتاب یافته است، اما با وجود اهمیت بنیادین 

و به  اخته ین موضوع پردتحقیقی به ا  در یک مقاله  خورد. از این رو، رضوری است که کمرت به چشم می 
صلح قرار دور میزهای مذاکره برای این رضورت پاسخ داده شود. از سوی دیگر این تحقیق، به آنانی که 

شوند و تا  تررعایت معیارهای حقوق برش در این روند، آگاه  هایبا الزام گیرند، کمک خواهد کرد تا می 
 د.تر شو معیارها مشخص   به اینتوجهی  ده گرفته شدن یا کم پیامدهای نادی حدی  

دسرتسی نداشنت به یک کتابخانه مجهز برای دستیابی به منابع :  چون های زیادی  این تحقیق با چالش 
وقت کافی برای بررسی و دقت بیشرت و نبود یک تحقیق کامل از سوی نبود دست اول و مورد نیاز، 

 رو بوده است. رد، روبه محققان داخلی در این مو 
ای که متام ابعاد موضوع حارض را در بر گیرد، تا کنون صورت نگرفته ری که بیان شد، تحقیق موردی و ط 

به است. تحقیقات مرتبط با موضوع، درباره لزوم رعایت معیارهای حقوق برش در روند گفتگوهای صلح 
فرزانه پورسعید در  گونه مثال، فرهاد طالیی و  هیچ تذکر نداده است. به یا بحث کرده صورت پراکنده 

به نرش رسیده  ۱۳۹2ای با عنوان »بررسی تأثیر متقابل حقوق برش و صلح بر یکدیگر« که در سال مقاله 
املللی حقوق برشی نشان داده است که حقوق برش و صلح چگونه الزم و ملزوم است، با بررسی اسناد بین 

است، بنابراین در مورد اینکه چه ق برش و صلح  کننده تأثیر متقابل حقو شن اند. این تحقیق در واقع رو هم 
ه است. از این رو، تحقیق لزومی به رعایت معیارهای حقوق برش در روند صلح باید باشد، توضیح نداد 

املللی نشان خواهد داد که چه لزومی حارض از چندین بعد، خصوصًا از بعد حقوقی، مطابق با اسناد بین 
 در روند صلح هست. رعایت معیارهای حقوق برشی  به  

به نرش   ۱۳۹6ای با عنوان »بررسی رابطه صلح و حقوق برش« که در سال  علی جاوید نیز در مقاله رحامن 
طور بیان کرده است: »آیا بدون حقوق برش، صلح ممکن رسیده، پرسش اصلی تحقیق خویش را این 

پایدار و دایمی  قق صلح رشط تح رسیده است که حقوق برش پیش است؟« او در پاسخ به این نتیجه 
شود. تحقیق حارض نیز با تأیید این پاسخ، در تالش است که لزوم رعایت آن را در روند دانسته می 

 سازد.  دانست، روشن  توان ضامنت اجرای رعایت آن در این روند  گفتگوهای صلح که به نحوی می 
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ی حقوق برش، تعاریف، مفهوم و است: مبحث نخست این مقاله به معرفاین مقاله حاوی چهار مبحث 
پردازد. در مبحث دوم رابطه حقوق برش و صلح بررسی شده است. سپس در مبحث سوم رهای آن می معیا

با ترشیح و تبیین روش تحقیق در این مقاله، به لزوم رعایت معیارهای حقوق برش در روند گفتگوهای 
 ایانی مترکز شده است.صلح به عنوان مبحث پ

 برش مفهوم حقوق  . تعریف و 1
ای است که از نخستین انسان تا آِخرین انسان امروزی وجود داشته است. این مسأله حقوق برش، دغدغه 

(. ۱2۳: ۱۳88شده است )قاموس،  تر جدی گیری جوامع انسانی شدت پیدا کرده و وضع، با شکل 
شود و هر فرد همگام ن ناشی می بدانیم که این حقوق از شخص انسا   بنابراین قبل از تعریف آن، الزم است 

کنند، املللی آن را ایجاد منی های بین ها و سازمان ا تولد از این حق برخوردار است. از این رو، دولت ب 
جو، ها وجود دارد )اردستانی و کامکنند. بنابراین، حقوق برش فارغ از اراده دولت بلکه رصفًا آن را تأیید می 

ین نظر که او انسان است و انسان ساده شامل حقوق انسانی افراد از ا (. این حقوق به بیان  70:  ۱۳۹7
 (. 5:  ۱۳87شود )حکیمی،  بودن ا ورا مستحق این حقوق ساخته است، بهرت تفهیم می 

ذاتِی انسان است و بدون آن کند که سازمان ملل متحد، حقوق برش را به عنوان حقوقی تعریف می 
های اساسی این امکان را برای آزادی کند. از این دیدگاه، حقوق برش و تواند به عنوان انسان زندگی منی 

کامل پرورش داده و به کار طور و وجدان خود را به  ، استعداد ، عقل سازند تا صفات انسانی او فراهم می 
ای برد و نیازهای روحی و دیگر نیازهایش را برآورده سازد. این نیازها مبتنی بر خواسته روزافزون برش بر 

یک زندگی است که در آن شأن ذاتی و ارزش هر انسانی از احرتام و حامیت برخوردار باشد )البزی 
فغانستان، حقوق برش عبارت است از: »حقوق و ب، در نظام حقوقی ا (. به این ترتی ۱۹: ۱۳86ورکی، 

املللی ر اسناد بین سای   ها و ها، قرادادها، پروتکل ها، میثاق های اتباع که در قانون اساسی، اعالمیه آزادی 
حقوق برش که افغانستان به رعایت و تطبیق آنها متعهد است، تسجیل شده باشد. دسرتسی مساوی و 

دارد، نیز از جمله حقوق برشی افراد محسوب و خدماتی که دولت ارائه می ها، تأمینات عادالنه به بیمه 
(. با 4قل حقوق برش افغانستان: ماده  گردد« )قانون تشکیل، وظایف و صالحیت های کمیسیون مست می 

امتیازات متعلق به افراد یک جامعه و   ، در تعریف حقوقی، حقوق برش عبارت از: »مجموعه این مالحظات 
واعد موضوعه است که افراد، به اعتبار انسان بودن و در روابط با دیگر افراد جامعه و با قدرت مقرر در ق 

(. بنابراین، حقوق ۳۳6:  ۱۳8۹دانش،  باشد« ) زم، از آن برخوردار می های ال حاکم، با تضمینات و حامیت 
دن خود از آن ها رصف به خاطر انسان بو ای از حقوق و امتیازاتی است که همه انسان برش مجموعه 

ها برابر گردد؛ زیرا انسان ها سبب سلب یا محدودیت این حقوق منی یک از تعلقات آن اند و هیچ برخوردار 
 (.۱4:  ۱۳۹5و در حیثیت انسانی و کرامت خود نیز با همدیگر برابراند )رسامد و پژمان،    ند شو زاده می 

ه همین دلیل، حقوق برش همواره بر اساس در واقع، برای تعریف حقوق برش اجامع جهانی وجود ندارد. ب 
شت ها دارا بودن حق زندگی و حق تعیین رسنو های آن تعریف شده است که منشآ این ویژگی ویژگی 
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دسته متنوع و وسیعی از قواعد اخالقی و حقوقی است که ممکن است در صورت   است، که در برگیرنده 
 (.2۳2:  ۱۳۹5پروین، مورد تهدید قرار گیرد ) ها تعارض با حق دیگران، یا امنیت و منافع آن 

 . اصول و معیارهای بنیادین حقوق برش1. 1
چون: کرامت انسانی، برش به صورت کلی به اصولی املللی حقوق برشی، حقوق بر اساس اسناد بین 

فراد و کند تا در برابر ا آزادی و برابری استوار است. استواری بر این اصول برای برش مصونیت ایجاد می 
: ۱۳۹5های سیاسی و اجتامعی و حتا قوانین مغایر با این معیارها محفوظ مباند )رسامد و پژمان،  نظام 
کرامت انسانی، آزادی، برابری  ه جهانی حقوق برش در ماده اول خود مفاهیم مثل (. از این رو، اعالمی ۱4

چنین این ید قرار داده است. هم های اصول حقوق برش را مورد تأیپایه و همبستگی را به عنوان ستون 
املللی حقوق برش، قوانین اساسی کشورها و متون دینی بازتاب یافته اصول در بسیاری از اسناد بین 

 کنیم. بررسی می اختصار در این مبحث  ت که به اس 
ا: تکرامت، به معنای بزرگواری، رشافت و عزت است )برخورداری و دیگران، بی . کرامت انسانی:  1.  1.  1

(. در یک تعریف ساده: »کرامت عبارت از ارج و حرمتی است که یک انسان رصف به خاطر انسان 577
دهد و مربوط به ترین اصل حقوق برش را تشکیل می ای مفهوم، پایه  بودن خود از آن برخوردار است«. این 

(. این 7ب: ۱۳۹6، باشد که همه افراد در داشنت آن با هم برابرند )جاوید انسانیت و ذات انسان می 
انسان را جانشین خویش اسالم از جایگاه واال و متعالی برخوردار است، تا آنجا که خداوند  مفهوم در دین  

(. به طور 47: ۱۳87سخن گفته است )مفتی و صالح الوکیل،  زمین قرار داده و از کرامت آندر روی 
چنین هم (. ۱65ین گردانید« )انعام: آمده است: »خداست که شام را جانشینان زم مثال، در قرآن 

ی ز چیزها ایم و اایم و آنان را در خشکی و دریا حمل کرده فرماید: »ما آدامیزادگان را گرامی داشته می 
ایم« )ارساء: شان داده ایم و بر بسیاری از آفریدگان خود کاماًل برتری شان منوده پاکیزه و خوشمزه روزی 

ی دو نوع کرامت است: یکی کرامت ذاتی که در رسشت و آفرینش او نهفته (. از این دید، انسان دارا 70
: ۱۳8۹کند )دانش، پیدا می  است و دیگری کرامت اکتسابی که فرد با استعداد خویش به آن دست

۳4۳.) 
دولت را به حامیت از آن   24و    6با توجه به اهمیت واالی این موضوع، قانون اساسی افغانستان در مواد  

و  6،  5،  4،  ۱جهانی حقوق برش در مواد    چنین حامیت از این اصل در اعالمیه نسته است. هم مکلف دا 
، در 6و   ۱وند مواد  ، در اعالمیه حقوق برش و شهر 20و    ۱۱،  4، ۱، در اعالمیه اسالمی حقوق برش مواد  ۹

عی و فرهنگی املللی حقوق اقتصادی، اجتام ، در میثاق بین ۱0و    ۹،  ۱اعالمیه جهانی حقوق کودک مواد  
املللی حقوق ، در میثاق بین ۱۳و    4،  2،  ۱املللی حقوق برش مواد  ، در اعالمیه کنفرانس بین ۱۱و    5مواد  

های رفع کلیه تبعیضات علیه زنان و چنین در کنوانسیون هم ، ۹و  8، 7، 2، ۱مواد مدنی و سیاسی 
 کنوانسیون حقوق اطفال مورد تأکید قرار گرفته است. 

اعالمیه  7و  2، ۱قانون اساسی افغانستان و مواد  50و  22، 6این اصل که در مواد برابری: . 2. 1. 1
اعالمیه حقوق برش و شهروند،  ۱اسالمی حقوق برش، ماده  اعالمیه  ۱۹و  6، ۱جهانی حقوق برش، مواد 



 1399 اره اول، بهارسال اول، شم

 حقوق بشر یپژوهش-یعلم فصلنامه | 118

یون کنوانس 27و  2ر مواد املللی حقوق اقتصادی، اجتامعی و فرهنگی و دمیثاق بین  7و  ۳مواد 
املللی حقوق مدنی و سیاسی تجلی یافته است. برابری متام افرادرا از لحاظ حقوق و کرامت به بین 

 ل عبارتند از:ین اص های ا رسمیت شناخته است. مشخصه 
 ها قطع نظر از جنسیت، نژاد، زبان، مذهب، دین، فرهنگ و سایر تعلقات باهم برابراند.انسان .  1.  2.  1.  1
 هم برابراند.ها با این اصل متام افراد از لحاظ حقوق و مکلفیت   براساس. 2.  2.  1. 1
یط و مکلف به ایجاد رشا  و نهادهای اجتامعی بر مقتضای این اصل، دولت، جامعه . 3. 2. 1. 1

 (. 8ب:  ۱۳۹6های برابر بین شهروندان است )جاوید،  فرصت 
اسالم نیز مورد تأکید قرار گرفته اصل برابری به عنوان یکی از اصول اساسی حقوق برش، در متون دین 

یره و تار قرار فرماید: »ای مردم! ما شام را از یک مرد و زن آفریدیم و شام را تمی است. به طور مثال، قرآن  
(. از این ۱۳ترین شامست« )حجرات: ا ترین شام نزد خداوند با تقو دادیم تا یکدیگر را بشناسید. گرامی 

داند. از دیدگاه اسالم نسب، رنگ، رسزمین یا زبان نباید سبب گونه تبعیض را مجاز منی رو، اسالم هیچ 
گونه آن، بدون هیچ  ها و جز ا متام نژادها، رنگ تعیین منزلت و جایگاه افراد شود. از نظر اسالم، برشیت ب 

 (. 2۹- 28: ۱۳86رفته است )شها،  وجه متایزی، از یک منبع نشئت گ 
، آزادی عبارت است از ۱78۹اعالمیه حقوق برش و شهروند سال  4بر اساس ماده . آزادی: 3. 1. 1

ر به آزادی را حد و مرز نیست، مگ  که به دیگران زیان نرسد. این ای توانایی انجام دادن هرکاری به گونه 
کند. ن است و متون دینی نیز این امر را تأیید می موجب قانون. این اصل ناشی از ویژگی ذاتی انسا 

بنابراین قانونگذار قانون اساسی افغانستان با درک اهمیت آن، این اصل را از حقوق طبیعی هر انسان 
ده است که مدیون بودن چنین ترصیح کر ون است و هم دارد که این حق از تعرض مصدانسته و بیان می 

 24: مواد  ۱۳82شود )قانون اساسی افغانستان مصوب  ادی او منی فرد، موجب سلب یا محدود شدن آز 
املللی حقوق برش نیز توجه شده است. به طور مثال، مواد در بسیاری از اسناد بین (. به این اصل  ۳2و  
اعالمیه حقوق برش و شهروند به حامیت از این  5و  4،  ۱برش و مواد  اعالمیه جهانی حقوق   ۱۹و   ۱8،  ۱

 ست. اصل پرداخته ا 
از نیازهای ها و جوامع برشی  ، اصل همبستگی در میان ملت در قطار این اصول . همبستگی:  4. 1.  1

ها اساسی برش است. این اصل، رضورت گفتگو، ارتباطات، همگرایی، تعاون و همکاری متقابل بین انسان 
جویی به باالترین سطح کامل اش را شکوفا کند و  نهد تا از این طریق برشیت بتواند قوه انسانی را پیش می 

، افراد و جوامع برشی با یکدیگر همبسته، بدل سازد. بر این اساس دست یابد و آرزوهایش را به حقیقت  
 حقوق برش تجلی یافته و برشیت دراند. این امر در اعالمیه جهانی پذیر و دارای رسنوشت مشرتک تعلق 

شود. از این ه همکاری، صمیمت و تعاون ترغیب می آن به عنوان اعضای یک خانواده مشرتک، همواره ب 
های مشرتک با هم در تفاهم بوده و روح همکاری و جوامع برشی بر مبنای ارزش رو، الزم است 

(. این اصل افزون بر مقدمه و ماده اول ۱0:  ب ۱۳۹6پذیری را در زندگی پیشه قرار دهد )جاوید،  همدیگر 
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املللی اعالمیه کنفرانس بین  2و ماده   اعالمیه اسالمی حقوق برش  ۱  میه جهانی حقوق برش در ماده اعال 
 حقوق برش که متام افراد را اعضای یک خانواده دانسته است، نیز رصاحت دارد. 

برشیت تعلق دارد و این مجموعه معیارها،  همه  بر این اساس، اصول و معیارهای بنیادین حقوق برش به 
ها و اجرای آن در کلیه امور ریزی ها، برنامه ها، پالیسی ین اسرتاتیژی برای تدو  شده راهنامیی سنجیده 

 ها بر مبنای این معیار، سبب مؤثریت در اموردولت   سیاسی، اقتصادی، اجتامعی و فرهنگی است. رویه 
املللی را نیز به های بین حامیت   دهد. در ضمن بینی اتباع آن را افزایش می ش شده و میزان رضایت و خو 

های حقوق معیارها و ارزش ها الزم است  (. با تکیه بر این گفته ۱۱ب:  ۱۳۹6دنبال خواهد داشت )جاوید،  
مبحث  ها رعایت شود. از این رو، لزوم رعایت این مهم را در روند گفتگوهای صلح در در متام عرصه برشی  
 کنیم. بررسی می پایانی  

 رابطه آن با حقوق برش  . حق صلح و 2
قبل از اینکه به رابطه حقوق برش و صلح بپردازیم، الزم است به مفهوم صلح اندکی توجه کنیم. در فرهنگ 

مرتادف با »سازش کردن، آشتی کردن، آشتی و توافق« دانسته شده است )معین: »صلح«(. »صلح«  لغات  
ثبت و صلح منفی دارد. در صلح منفی، مفهوم بندی صلح به صلح مین مفهوم اشاره به تقسیم پیشینه ا 

شود. در حالی که صلح مثبت بر حضور برخی رشایط برای تحقق صلح با تأکید بر عدم خشونت تفهیم می 
 خشونتگونه احرتام به حقوق برش و عدالت و دوری از هر  ورزد. این رشایط دربرگیرنده صلح تأکید می 

نیافتگی، آسیب به محیط زیست، عدم بردباری فقر، توسعه  عدالتی،است که افزون بر جنگ شامل بی 
منظور ما از صلح در این مباحث، صلح به (. 24۱- 240: ۱۳۹5شود )عسکری و خرسوی، ... نیز می و 

 مفهوم مثبت آن است که در آن پاسداری از حقوق برش به عنوان یک رشط مطرح است. 
م در ۱۹76سوم حقوق برش، برای بار اول در سال ین رو، حق صلح به عنوان دومین نامزد نسل ا  از

م ۱۹78کمیسیون حقوق برش تدوین شد و از آن سخن به میان آمد. گام بعدی در این راستا، در سال 
عالمیه زمانی برداشته شد که مجمع عمومی اعالمیه آمادگی جوامع برای صلح را صادر کرد، که در این ا 

ها مورد تأیید قرار گرفت )تاموشات، ها و همه انسان ملت  حق ذاتی زندگی در سایه صلح برای همه
دارد ند که مقرر می ا هایی عالوه، مراکز مطالعات صلح و منازعه نیز باورمند به ارزش (. به ۱40: ۱۳۹۱

(. از این 4۱: ۱۳۹8شمول است )مظاهری جبلی و بهنام رودرسی، حقوق برش و صلح، حقوقی جهان 
همه از حق صلح و با توجه به ویژگی جهانی بودن و عمومی بودن حقوق برش،   یرو، با تأیید حق برخوردار 

 خوبی قابل شناسایی است.یکی از پیوندهای این دو مفهوم به 
ون تواند به صورت پایدار به حیات خود ادامه دهد. بد بنابراین جهان امروز، بدون حقوق برش و صلح منی   

گونه که صلح املللی را تقویت کند. هامن صلح و امنیت بین تواند تردید رعایت حقوق برش در جهان می 
ها در سطح های بنیادین و احرتام به این حقوق و آزادی تواند موجب تقویت رعایت حقوق برش و آزادی می 

گونه را به خطر اندازد. هامن املللی  تواند صلح و امنیت بین جهان شود. نقض حقوق برش به نوبه خود می 
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های بنیادین گردد تواند موجب نقض جدی و شدید حقوق برش و آزادی ها می ات و جنگ که وجود تعارض
 (. ۹4:  ۱۳۹2)طالیی و پورسعید،  

ست. بدین معنا که هدف ها به باور نگارنده، وجه اشرتاک دیگر حقوق برش و صلح در هدف نهایی آن    
است که در آن همه احساس با هم، تأمین رفاه برشی و ایجاد فضای امن  نهایی صلح و حقوق برش 

های خوشبختی داشته باشد. که این احساس خوشبختی و آرامش در نتیجه رعایت حقوق برش و آزادی 
 آیند. ها به دست می بنیادین و احرتام به این حقوق و آزادی 

ز ملللی حقوق برش و قانون اساسی افغانستان نیا هایی از ارتباط حقوق برش و صلح در اسناد بین منونه 
قانون اساسی افغانستان مقرر داشته که دولت اعالمیه جهانی   7تسجیل یافته است. به طور مثال، ماده 

کند و در فقره دوم همین ماده آمده است که دولت از هر نوع اعامل تروریستی حقوق برش را رعایت می 
چنین برداشت کرد که اعامل تروریستی، زمینه صلح را  توان اده می کند. از مضمون این مجلوگیری می 

سازد، بنابراین الزم است از آن مختل و رعایت معیارهای مندرج اعالمیه جهانی حقوق برش را ناممکن می 
هایی از ارتباط حقوق برش و منونه  توان چنین، در منشور سازمان ملل متحد نیز می جلوگیری شود. هم 

، حفظ صلح ۳و   ۱های طور مستقیم در فقره ه طور منونه، ماده یکم این منشور به شاهده کرد. ب صلح را م 
املللی برای تشویق و احرتام به حقوق برش در قالب اهداف این سازمان بیان را با حصول همکاری بین 

که رهبان  دهد این منشور نیز تأکید شده است. این موارد نشان می  55کرده است. این مورد در ماده 
اند و رضورت خوبی به رابطه حقوق برش و صلح آگاه بوده کنندگان منشور سازمان ملل به هان یا تهیه ج 

املللی حقوق چنین سندی درج کنند. نظر به اینکه بررسی متام اسناد بین اند که این مهم را در  دانسته 
 شود.شده بسنده می برشی در اینجا گنجایش ندارد، به مورد یاد 

ها، دهد که این ارزش ارد یادشده تأکید بر پیوند عمیق حقوق برش و صلح دارد و نشان می در نتیجه، مو 
یعنی بدون صلح و امنیت رعایت حقوق برش ممکن نخواهد  ند. اتنیده و وابسته به یکدیگر هم مفاهیم در 

 ست. پذیر نی تحقق رعایت نشدن حقوق برش، صلح نیز به معنای واقعی آن   چنین در صورت بود و هم 
 . روش تحقیق 3
آوری شده است. سپس با مطالعه ای جمع شده در این مقاله به صورت کتابخانه اطالعات استفاده      

کند تا به روش مقدماتی، چهارچوب ابتدایی آن تهیه شده است. موضوع این مقاله ایجاب می 
ل، با عنوان »لزوم رعایت ه پس از تحلی توصیفی انجام شود. از این رو، اطالعات گردآوری شد ـ تحلیلی 

 معیارهای حقوق برشی در روند گفتگوهای صلح افغانستان« تبیین شده است. 
 های تحقیق. یافته 4

های گذشته بر اساس تحقیقات انستیتوت مطالعات اسرتاتیژیک افغانستان، حفظ دستاوردهای سال 
های اصلی مردم افغانستان از نگرانی و... یکی  مثل قانون اساسی، آزادی بیان، حقوق برش، حقوق زنان 

در هرگونه مذاکره با طالبان است. این موضوعات خط رسخ مردم افغانستان را در روند گفتگوهای صلح 
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دهد. نویسندگان این تحقیق در بخش پیشنهادها بیان داشته است که دولت افغانستان باید تشکیل می 
(. 8: ۱۳۹4ها باشد )کریمی و ابراهیمی، این ارزش سداری از در فرایند گفتگوهای صلح متعهد به پا 

شود این است که: چه الزامی وجود دارد که دولت افغانستان در روند هایی که اینجا مطرح می پرسش 
حقوق برشی باشد؟ چه  های ها، مخصوصًا ارزش گفتگوهای صلح متعهد به پاسداری از این ارزش 

ویژه اش به املللی جانب دولت افغانستان و همکاران بین ق برش از  های حقو تضمینی سبب رعایت ارزش 
 شود؟ جانب طالبان، معیارهای حقوق برش را بر چه اساس باید رعایت کند؟ آمریکا در این روند می 

کند دانان، رعایت معیارهای حقوق برش زمانی جنبه الزامی پیدا کرده و کسب تکلیف می از نظر حقوق 
لی از تدابیر حامیتی الزم برخوردار و به صورت قواعد حقوقی درآمده باشد ملللی و م ا که در سطوح بین 

کنیم که در آن (. بر این اساس، در ابتدا قوانین داخلی افغانستان را بررسی می ۱4: ۱۳۹۳)هاشمی، 
چه تدابیر حامیتی برای رعایت معیارهای حقوق برش در نظر گرفته شده است. سپس در اسناد 

 کنیم. جستجو می ی آمره برای الزامیت رعایت معیارهای حقوق برشی را  لی، قواعد املل بین 
، که در فصل دوم قانون اساسی افغانستان با عنوان »حقوق مصادیق حقوق برش . قوانین داخلی: 1.  4

تسجیل یافته است، رعایت و حامیت از این مصادیق و معیارهای   5۹- 22اساسی و وجایب اتباع« در ماده  
چنین رئیس شود. هم های دولت دانسته می از مکلفیت همین قانون،  7و  6مواد  طابق وق برشی م حق 

وظیفه دارد که از اجرای این قانون مراقبت کند. از مضمون این ماده  64جمهور افغانستان مطابق ماده  
بخش آن  ینتر های قانون اساسی، که مهم از ارزش دریافت که بر رئیس جمهور الزم است  توان می 

معیارهای حقوق برشی است، مراقبت کند. این مورد شامل لزوم نظارت رئیس جمهور بر رعایت معیارهای 
 شود. حقوق برش در روند گفتگوهای صلح نیز می 

قانون اساسی صالحیت الحاق و فسخ افغانستان در معاهدات و   ۹0شورای ملی افغانستان مطابق ماده  
ی حقوق برشی را ها اعالمیه د. از این رو شورای ملی کشور صالحیت دارد ار د  املللی راهای بین میثاق 

، رئیس جمهور در برابر مردم و پارملان 6۹چنین مطابق ماده  تأیید و بر چگونگی رعایت آن نظارت کند. هم 
 تواند بر کارنامه رئیس جمهور در موردمسئول دانسته شده است. بر این مبنا، مردم و شورای ملی می 

 یت معیارهای حقوق برشی نظارت کند.  عا ر 
قانون اساسی به منظور رعایت حقوق برش در افغانستان و بهبود و حامیت آن،  58بر اساس ماده 

قانون تشکیل، وظایف و  5ماده کمیسیون مستقل حقوق برش تأسیس شده است. در ضمن مطابق 
حقوق برش در افغانستان است. ت ای های این کمیسیون، یکی از اهداف آن نظارت بر رعصالحیت 

نظارت بر تطبیق احکام قانون اساسی،  همین قانون، کمیسیون از صالحیت  2۱ماده چنین مطابق هم 
مندرج در همین ماده  های سایر قوانین، مقررات، لوایح و تعهدات در مورد حقوق برش و سایر صالحیت 

مقطعی حساس رسیده صلح در افغانستان به    ای وه برخوردار است. بنابراین در حال حارض که روند گفتگ
است، بر این کمیسیون بیشرت از پیش الزم است که ناظر بر رعایت معیارهای حقوق برشی در این روند 

االجرا در کشور است، برای دولت ترین قانون الزم باشد. در نتیجه بر اساس قانون اساسی که مهم 
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معیارهای حقوق برش را در روند صلح است، الزم است  ده نن کهای گفتگو افغانستان که یکی از طرف 
 رعایت و از آن حامیت کند.

افزون بر منشور سازمان ملل متحد که افغانستان عضو آن است، اعالمیه جهانی املللی:  . اسناد بین 2.  4
و ی املللی حقوق اقتصادی، اجتامع املللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین حقوق برش، میثاق بین 

م به آنها ملحق شده است )جاوید، ۱۹8۳ترین سندهایی است که افغانستان از سال مهم  فرهنگی از 
کنند که برای تطبیق احکام شوند، تعهد می میثاق می   (. بعد از اینکه کشورهای جهان عضو ۱8ب:  ۱۳۹6

مفاد سپارند که  هد می تعا  هآن کنند.  میثاق در امور اجرایی، قضایی و قانونگذاری به گونه الزم اقدام می 
، کنند تعهد می   کنند. دول عضو میثاق اجرا می ها را  آن مندرج در میثاق را محرتم شمرده و با وضع قوانین  

-77:  ۱۳۹5شان را در مطابقت با احکام مواد میثاق متوازن سازند )برش،  قوانین کشور کند،  اگر ایجاب  
های طرف این میثاق دنی و سیاسی مقرر داشته که »دولت م وق طور مثال، ماده یکم میثاق حق(. به 78

باره کلیه افراد مقیم در قلمرو و تابع شده در این میثاق را در شود که حقوق شناخته متعهد می 
نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا عقاید  گونه متایزی از قبیل شان بدون هیچ حاکمیت 

ها محرتم شمرده و تضمین بکنند.« از تامعی، ثروت، نسب یا سایر وضعیت دیگر، اصل و منشا ملی یا اج
املللی حقوق مصمم به رعایت منشور ملل متحد و حامیت از معاهدات بین  ۱۳82این رو قانون اساسی  

املللی حقوق برش را کسب کرده رهای جهان که عضویت در اسناد بین برش است. در مقابل، سایر کشو 
 رعایت مواد آن است.   باشد نیز ملزم به

تنها یک تراژدی و فاجعه فردی و های اساسی نه از نظر سازمان ملل متحد، انکار حقوق برش و آزادی 
تخاصم را در درون   شود و تخم خشونت وشخصی است، بلکه موجب اوضاع ناآرام اجتامعی و سیاسی می 

یه جهانی حقوق برش بیان نخست اعالم  طور که جمله کارد. هامن ها می ها و در بین آن اجتامعات و ملت 
باشد.« کند: »احرتام به حقوق برش و شأن انسانی، زیر بنای آزادی، عدالت و صلح در جهان می می 

شورای   ۱۳25ر این سازمان قطعنامه  با تکیه بر سازمان ملل متحد و منشو   ( ۱۹:  ۱۳86)البزی ورکی،  
های درگیر منازعات خواهان احرتام کامل ه طرف امنیت سازمان ملل متحد سند دیگری است که از هم 

آنان در مسایل صلح تأکید دارد. بنابراین بر دولت افغانستان و به حقوق زنان شده و بر نقش و حقوق 
اند، ی حقوق برشی را پذیرفته و عضو سازمان ملل متحد امللل اش که اسناد بین املللی سایر همکاران بین 

 ها را رعایت کنند.پاسداری و آن   در روند گفتگوهای صلح قوق برشی  معیارهای ح الزم است که از  
های یادشده، ابزارهای دیگری نیز برای نظارت بر اجرای مفاد افزون بر اعالمیه جهانی حقوق برش و میثاق 

. کمیته حقوق برش که بر اساس ماده ۱لل متحد قرار گرفته که عبارت است از: آن در اختیار سازمان م 
ی . کمیته حقوق اقتصادی، اجتامع2املللی مدنی و سیاسی تشکیل شده است.  اق حقوق بین میث  28

تبعیض نژادی و مبارزه با آپارتاید   . کمیته محو ۳و فرهنگی که بر اساس معاهده مربوط تشکیل شده است.  
ان علیه زنتبعیض    . کمیته محو 4های امحای تبعیض نژادی به وجود آمده است.  نامه ساس مقاوله که بر ا 

شکنجه که براساس . کمیته محو  5نامه مربوط به رفع تبعیض از زنان تأسیس شده است.  که طبق مقاوله 
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ای منطقه  های گذاری شده است. افزون بر این تشکیالت، کنوانسیون نامه امحای شکنجه پایه مقاوله 
ها ه است. این کنوانسیون حامیت از حقوق برش نیز برای تأمین هدف رعایت معیارهای آن به وجود آمد 

های اساسی، کنوانسیون آمریکایی حقوق برش و منشور ی عبارتند از: کنوانسیون اروپایی حقوق برش و آزاد
شده های برداشته ین موارد گام (. ا 88- 87:  ۱۳8۹موسوی و حقیقت،  ها )میر افریقایی حقوق برش و ملت 

دام در منطقه خود زمینه لزوم رعایت معیارهای به منظور حامیت از معیارهای حقوق برشی بوده و هرک
 را فراهم کرده است.   حقوق برش 

املللی حقوق برش اما طالبان، که اعتنایی به قوانین افغانستان و اسناد بین  . رعایت احکام اسالم: 3.  4
ت های روند صلح افغانستان، بر چه اساسی معیارهای حقوق برش را رعای وان یکی از طرف ندارد، به عن 

اصلی  رود که جوهره انتظار می اسالم دارد، کنند؟ از آنجا که طالبان تظاهر به رعایت رهنمودهای دین 
اس معیارهای اسالم را مبنی بر حقوق برش در روند گفتگوهای صلح در نظر بگیرند و بر این اس ارشادات  

ث ای بنیادین حقوق برش در مبح اسالم درباره اصول و معیارهرعایت کنند. درباره ارشادات حقوق برش 
 .پیشین اشاراتی شد 

شان چیره شوند و حقوق بر رسنوشت  کننده صلح های گفتگو افزون بر این، شهروندان نیز نگذارند طرف 
صلحی که در آن معیارهای حقوق برش رعایت شده باشد، فراتر از شان را محدود کنند. از این رو،  اساسی 

خواهد انجامید که در آن متام شهروندان، بدون تبعیض از به وضعیتی بس موقتی، ختم جنگ و آتش 
زندگی با کرامت و عاری از ترس و خشونت حقوق برشی خود برخوردار شوند و با دسرتسی به عدالت از  

جانبه موازین حقوق برش و عدالت در متام مراحل گفتگوهای صلح، ین رعایت همه برخوردار باشند. بنابرا 
رعایت نکردن ها و  اعتنایی به این ارزش های تأمین صلح عادالنه و پایدار است. بی رشط یش ن پتری از مهم 

   1شکننده و ناپایدار است. شود، بلکه چنین صلحی،  آن منجر به صلح پایدار و عادالنه منی 

 گیریجه نتی 
و عمومی  سوند جهانی الزامی است. از پ های حقوق برش،  انجام باید گفت که رعایت معیارها و ارزش رس 

ست که در روند گفتگوهای صلح نیز باید رعایت شود. برای دولت افغانستان رعایت بودن آن پیدا 
وصًا قانون اساسی قوانین ملی، خص بر اساس معیارهای حقوق برش از سه سو الزامی است: نخست 

چنین از می دانسته است. هم که رعایت معیارهای حقوق برش را برای دولت افغانستان الزا  افغانستان 
املللی حقوق برش ملحق شده های بین یشرت معاهدات و کنوانسیون آنجایی که دولت افغانستان به ب

رو، بر دولت افغانستان الزم است   ها نیز همچون قانون اساسی رضوری است. از ایناست، رعایت مفاد آن 
رعایت کند. از جانب دیگر، بر  ق حقوق برشی است،معیارها و مصادی  مفاد این اسناد را که در برگیرنده 

 
 ز  قابل دریاقت ا ۱۳۹8قوس  ۱8نامه هشت صبح مورخ لزوم رعایت حقوق قربانیان در روند صلح، روز  . سیام سمر، 1

https://8am.af/the-need-to-respect-the-rights-of-victims-in-the-peace-process/   ۱۳۹8تاریخ مشاهده حوت 

https://8am.af/the-need-to-respect-the-rights-of-victims-in-the-peace-process/
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 اسالم در این موردهای دین  از ارشادات و رهنمود دولت افغانستان همچون یک دولت اسالمی، الزم است  
 بهره گیرد.

املللی حقوق برشی را که ترین اسناد و معاهدات بین افغانستان و مهم این نوشته، قانون اساسی 
پاسداری از آور جدی گرفته و همچون اسناد و قواعد حقوقی الزام لحق شده است م هاافغانستان به آن 

داند. کننده در روند صلح الزامی می گفتگو   های ها و معیارهای حقوق برش و رعایت آن را توسط طرف ارزش 
دشده آنجایی که طالبان به عنوان طرف دیگر روند گفتگوهای صلح، اعتنایی به اسناد و قواعد یا  و از 

الزامیت داشته ها  حقوق برشی باید برای آن   های به رعایت ارزش اسالم  ندارد، پیروی از رهنمودهای دین  
 اسالم را در این مورد رعایت کند. دور از تظاهر، احکام و ارشادات  رود که طالبان به باشد و انتظار می 

وق برشی، گنجانیدن مواد مرتبط با موضوع در پایان، باید گفت، پس از بررسی متام سوابق و اسناد حق
شد که از حوصله این مقاله خارج بود. از این رو، الزم بسط بیش از حد موضوع منجر می   در منت مقاله به 

در کند چنین نگارنده پیشنهاد می در اثری فراتر از یک مقاله به این موضوع پرداخته شود. هم است 
با وضعیت کنونی و تأمین نسبی حقوق برش،  ۱۳80بعد از سال ه آمد وجود تحقیقی دیگر، وضعیت به 

معیارهای حقوق یعنی تأمین نشدن آن و تأثیر آن بر شهروندان، مقایسه شود و بر مبنای آن، لزوم رعایت  
 برش در روند گفتگوهای صلح بررسی شود.
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 م. ۱۹45جون   25منشور سازمان ملل متحد.    - ۳2
 در مجمع عمومی سازمان ملل متحد.  ۱۹66دسامب   ۱6املللی حقوق مدنی و سیاسی. مصوب  میثاق بین  - ۳۳
 در مجمع عمومی سازمان ملل متحد.   ۱۹66دسامب    ۱6تصادی، اجتامعی و فرهنگی. مصوب  املللی حقوق اق میثاق بین  - ۳4
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  پیژندنه لومړیتوب   د  لپاره ې ن د سول د افغانستا  -عدالت که مصلحت  
  محمد رحیم مشتاق  

 لنډیز
د افغانستان کشاله له څلورو لسیزو څخه وروسته په لومړي ځل داسې یو حالت تجربه کوي چې د سولې   
پاره فضا له هره اړخه برابره ده. د شخړې اړخونه د جګړې د ګټلو له نظره له کلونو په ټپه والړ حالت رسه ل 

او جوړجاړي بله هیڅ مخامخ دي چېله کبله یې ټولدې پایلې ته رسیديل چې پرته له سیايس مذاکرې 
چې د سولې مذاکراتو الره روانه کشاله پای ته نه يش رسولی. په همدې دلیل، ټول اړخونه چمتو شوي 

 ته غاړه کیږدي. 
په داسې حال کې چې د سولې بهیر په چټکۍ رسه مخ ته روان دی، دا بحث هم کيږي چې د سولې په 

رح او که مطرح کیږي نو بڼه به یې څنګه وي؟ دا په مذاکراتو کې د انتقايل عدالت موضوع ولې نه ده مط 
ږدو کې د جګړې ټولو اړخونو په یو ډول نه یو ډول داسې حال کې ده چې د افغانستان د کشالې په او

برشي حقونه نقض کړي دي او دا به ستونزمنه وي چې کوم ځانګړي لوري ته برأئت ورکړل يش. د یادونې 
ې ښکیلو نړیوالو لوريو هم د انساين حقوقو څخه جدي رسغړونې کړې وړ ده چې د افغانستان په قضیه ک 

شمیر هغه کسان چې د برش حقونو څخه د رسغړونې تورونه ورپورې دي، دي. بله خوا د جګړې د کلونو یو  
 په طبیعي او غیر طبیعي مرګ مړه شوي دي. 

یده دا عدالت په هغه ډول چې حقوق د انتقايل عدالت په اړه له نړیوالو تجربو څخه ثابته ده چې تر ډیره بر 
هیر مخه ډب کړي. خو دلته دا بحث پوهان یې غواړي، تطبیق شوی نه دی، او ښايي دا هڅه د سولې د ب 

 هم مطرح دی چې پرته له عدالت، تلپاتې سولې ته رسیدل هم شونې نه دي.
او د جزايي عدالت په دې لړ کې معقوله او مصلحتي الره دا ده چې د ترمیمي عدالت بحث مطرح يش 
نونو لپاره کار ويش پر ځای ټولنیز جوړجاړي ته کار ويش، د دولت په جوړښت او قوانینو کې داسې بدلو 

چې په راتلونکي کې په هیواد کې د تیرو کلونو د شخړو په ترڅ کې د تررسه شویو ظلمونو مخه ونیيس.دا  
چمتو شوی، اړینه ده چې په دې اړه په چې تراوسه د افغان سولې لپاره د عدالت کوم چوکاټ نه دی 

 چټکۍ رسه کارويش او یوه کړنالره را منځ ته يش.
نړیوالو تجربو ته په کتو، د افغانستان د سولې روان بهیر په لړ کې د عدالت او مصلحت ترمنځ د دا مقاله، 

نځ د شته بحث یوې متوازنې تګالرې د وړاندې کولو هڅه کوي. دا لیکنه د انتقايل عدالت او سولې ترم 

 
  اله یې پس له جنګه بیا رغونې برخه کې نړیوالو ادارو او د افغانستان حکومت رسه )د لیکوال د شخړو او سولې د چارو کارپوه دې او تیر اولس ک

زب اسالمي رسه د سولې د تړون لیک د پيل کونکي کمیسیون د داراالنشاء مرش او د سولې د عايل شوری د دارالنشاء مرستیال( کار کړې. ح 
ې او لیکنې کوي، او د افغانستان د سولې په بهیر د نظر خاوند دې. ښاغلی ښاغلی رحیم د افغانستان او د سیمې سیايس حاالتو په اړه شنن

   ال د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام رسه په سوریه کې د ټولنیزجوړجاړي او د قانون د واکمنۍ په برخه کې کار کوي.رحیم اوس مه
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وخوري، د وړاندې  په رڼا کې، د منځ الره، چې د افغانستان د حاالتو او د شخړې له چاپیریال رسه سمون 
 کولو هڅه کوي.  
 افغانستان، شخړه، کړکیچ، جګړه، سوله، عدالت، انتقايل عدالت، عدالت او مصلحت، ځانګړي ټکي:  

 رسیزه
د افغانستان شخړه او کړکیچ د څلورمې لسیزې د بشپړیدو په درشل کې دي. د څلویښتو کلونو په اوږدو 

شوې او لوی شمیر کورنیو او باندنیو لوبغاړو پکې برخه درلودلې   کې دا کشاله له بیالبیلو پړاونو څخه تیره 
لس ته ورپیښ شوی دی. د ده. د جګړې په اوږدو کې د ښکیلو اړخونو ترڅنګ د جګړې لوی تاوان عام و 

 افغان جګړې د قربانیانو شمیرې، د ظلمونو بڼې او د ځورونې او ربړونې طریقې ویرونکې او بې سارې دي. 
ه چې په هیواد کې د تیرو څلورو لسیزو د ناورین په ترڅ کې تل د جګړې پای ته رسولو لپاره د یادولو وړ د 

کال د ثور   ۱۳58دي. که د روان کړکیچ د پیل ټکی د    له یوې یا بلې خوا د سولې هلې ځلې تررسه شوې 
 غږ را پورته کودتا وټاکل يش، نو د کړکیچ په هر پړاو کې د سولې بحث کله ډیر په لوړ او کله هم په غيل 

 شوی دی.
د جدي له شپږمې نیټې څخه وروسته چې د وخت شوروي اتحاد په افغانستان مخامخ تیریکړی و، د 

تر عنوان الندې د سولې مذاکرايت بهیر پیل شو، چې په پای کې یې د شوروي جینیوا )ژنیو( پروسې 
فغانستان د ولسمرش ډاکټر نجیب . وروسته بیا د ا (Khan, 1991)اتحاد پوځونه له افغانستان څخه ووتل 

 ,Najibullah)   الله لخوا د سولې او پخالینې غږ پورته شو چې له بده مرغه کومه مثبته پایله یې نه درلودله
. د مجاهدینو خپلمنځي اختالفاتو په پایله کې رامنځ ته شوې کورنۍ جګړې په لړ کې هم د سولې (2017

په دې اړه د ننګرهار د وخت وايل عبدالقدیر په نوښت  او روغې جوړې بې شمیره هلې ځلې وشوې چې
ا راز، جالل الدین جوړه په ننګرهار کې د جهادي تنظیمونو د مرشانو ترمنځ ناسته د یادونې وړ ده. همد 

حقاين هم د کورنۍ جګړې د ښکیلو ډلو ترمنځ د سولې او روغې ډیرې هڅې وکړې خو پایله یې نه 
بانو او د جهادي ډلو ترمنځ هم د سولې لپاره یو شمیر پڅې منډې ترړې . د طال(Nangyal, 2016) درلوده 

طالبانو د رژیمله پرځیدو وروسته، د طالبانو کال را په دېخوا د    200۱  وشوې خو مثبته پایله یې نه لرله. له 
او د نوي ولسواک نظام ترمنځ هم د سولې بحثونه مطرح شوي. په یوه مرحله کې افغان حکومت او نړیوال 
ملګري يې دې ته چمتو نه ؤ چې طالبانو رسه سوله وکړي، وروسته بیا طالبانو د سولې هر غږ ته د رد 

 . (RahimM.M., 2018)  ځواب ویلی 
په دې نظر دی چې د شخړې اړخونه د سولې ریښتيني  1شخړو او سولې د چارو کارپوه ویلیم زارمتن د 

په میدان کې پرمختګ په ټپه درېدلی او دغه بحث ته هغه مهال چمتو کیږي کله چې پوه يش د جګړې  
ه مهال په ټپه دریديل حالت د جګړې ټول اړخونه له زیان رسه مخامخ کړي دي.د زارمتن په اند، دغ 

 
1. William Zartman 
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شخړه پوخوايل ته رسیدلې وي، او همدا د سولې د ریښتيني بحث لپاره تر ټولو مناسب وخت 
یې په رڼا کې د افغانستان کشالې ته وګورو نو . که د زارمتن د دې تیوري او نظر (Zartman, 2001)دی 

 ثابتیږي چې د شخړې په اوږدو کې هر هغه مهال د سولې بحث مطرح شوی چې د شخړې یو اړخ
کمزوری شوی او یا هم د ماتې احساس یې کړی. په داسې حالت کې طبیعي خبه ده چې د جګړې نور 

و کیږي چې سوله وکړي. په همدې دلیل، په تیر اړخونه چې خپل بری د زور په کارولو کې ویني، نه چمت 
 ې. کې د افغانستان د کشالې د حل لپاره هیڅ یو سیايس بهیر هم الزمه پایله نه ده درلودل

له اوږدو کلونو وروسته، لومړی ځل دی چې په افغانستانکې شخړه د زارمتن د کړکيچ )بحران( یا په ټپه 
و کلونو کې د شخړې یو اړخ هم نه دی توانیدلی چې د جګړې دریديل حالت رسه مخامخ ده. په تیرو پينځ 

کومت توانیدلی چې له واک په الس کې واخيل او دا ثابته کړي چې برالسی دی. که یوه خوا افغان ح
کال را په دېخوا د جګړې ټول مسؤلیت پر غاړه واخيل او د طالبانو د پرمختګ مخه ډب کړي نو  20۱4

کال   20۱0افغان ځواکونو ته درانه تلفات ور اوښتي دي. همدا راز، ناټو په    بله خوا د جګړې په میدان کې
ل چې د طالبانو مقاومت له منځه یويس. بله خوا کېد ځواکونو د فوق العاده زیاتوايل رسه رسه ونکړای شو 

ه بیا طالبان هم د جګړې په میدان کې خورا دروند ځاين تاوان رسه مخامخ دي، او د ډیر شمېر رستیرو ل 
 السه ورکولو وروسته هم نه دي توانیديل چې د جګړې په ډګر کې ریښتونی پرمختګ ثابت کړي. 

چټکې شوي او په تیرو څلرویشت میاشتو که افغان حکومت، په داسې حالت کې د سولې هلې ځلې خورا  
د رسیدو هلې د ناټو د هیوادونو په استازیتوب امریکا او طالبانو د مذاکرې له الرې سیايس جوړ جاړي ته  
 .Rahim M) ځلې پیل کړي. په دې لړ کې خورا چټک پرمختګونه او ډراماټیک شاتګونه هم تجربه شوي

M., The Diplomat, 2020) .  خو په داسې حال کې چې د سولې مذاکرات د امریکا او طالبانو ترمنځ د
اشخاصو لخوا بیال بیل  دې مقالې د لیکلو پرمهال هم روان دي، د شنونکو، سیاسیونو، مدين ټولنو او 

بحثونه مطرح کیږي، د سولې لپاره رشطونه وړاندې کیږي، او له سولې وروسته پړاو لپاره رسې کرښې په 
 ي. نښه کیږ 

د رشطونو او رسو کرښو په لړ کې یو جدي بحث د عدالت دې. فعاالن او یو شمیر ادارې پوښتنه کوي 
دی؟ ډیر فعاالن په دې اند دي چې د سولې په لړ   چې د سولې په روان بهیر کې د عدالت ځای چیرته

پرته تلپاتې   کې باید عدالت د یو اسايس رشط او موضوع په توګه مطرح يش او فکر کوي چې له عدالت
سولې ته رسیدل ناممکن دي. همدا راز، د عدالت نه بغیر سولې ته له اخالقي اړخه د یو کمزوري عمل 

ی چې که د سولې په تړون لیک کې د شخړې د اړخونو لخوا تررسه په توګه کتل کیږي او استدالل دا د 
بې عدالتي یې تجربه کړې، شویو جنایتونو ته پاملرنه ونه يش، شونې ده چې هیواد کې هغه ډله چې 

 تاوتریخوايل له الرې د بدل اخیستو تکل وکړي. 
مطرح دی چې آیا لومړی سوله د سولې او شخړو او د عدالت او نیاو د کارپوهانو ترمنځ له مودو دا بحث 

ويش او بیا د عدالت د تطبیق لپاره الرې چارې ولټول يش او که د سولې پرمهال د جګړې د قربانیانو د 
الت غوښتنې بحث مطرح يش. د سولې او شخړو کارپوهان په دې نظر دي چې ترڅو د عدالت د پيل عد 
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چیغې ووهل يش، پایله نه لري.په دې لړ کې  کولو لپاره چاپیریال برابر نه وي، که هر څومره د عدالت
ي او د پروفیسور مایکل شارف وايي چې د جګړې د لوبغاړو محاکمه کوالی يش د سولې بهیر ګډ وډ کړ 

. (Goldsmith & Krasner, 2003)عدالت ویره شونې ده چې د جګړې مرشان له سولې څخه را وګرځوي
ې بیلګه وړاندې کوي او په دې باور ده چې د جګړه په دې لړ کې جیني کالرک د شاميل یوګنډا د شخړ 

ه مخ کې سرت د جزا نړیوالې محکمې لخوا مدعي پيژندل کیدل د سولې پ   1مارې ډلې مرش جوزف کاين
. دوی په دې اند دي چې سوله کولی يش د عدالت د پيل کولو لپاره مناسب (Clark, 2011)خنډ واقع شو

 ث لومړی يش نو شونې ده چې د شخړې بهیر ال وغځیږي.چاپیریال برابرکړي خو که د عدالت بح 
ر کیږي، جزايي خو د عدالت غوښتونکو استدالل دا دی چې پرته له عدالته د جګړې اړخونه ال زړو 

مصئونیت د هغوی د جګړه غوښتنې طبیعیت ژوندی سايت چې له کبله یې ټولنه داسې کیږي لکه د یو 
ي او د حتمي انفجار شیبې شامري.د دې ډلې په اند عدالت د ټایم بم یا ساعتي بم پر رس چې ناسته و 

خړې او کړکیچ رسه مخ قانون واکمني پیاوړې کوي، هغه څه چې د نه شتون له کبله یې ټولنه له ش 
. د دې ډلې ټینګار دا دی چې د عدالت پيل کېدل د جګړه غوښتنې ذهنیت (Hassan, 2009)شوه 

 سولې لپاره زمینه مساعدیږي. کمزوری کوي او په ټولنه کې د تلپاتې  
د دوو ډلو ترمنځ استدالل کې کوم سم دی او کوم ناسم، په اړه یې قضاوت کول اسانه نه دي. د نړۍ په 
بیالبیلو هیوادونو کې له دواړو روشونو او کړنالرو څخه ګټه اخیستل شوې او هر یو مثبتې او منفي پایلې 

ې ته الره هواره کړې چې د سولې بحث ويش او ټولنه ورکړې دي. په یو هیواد کې جزايي مصئونیت د 
ې مثبته پایله نه ده کې تاوتریخوايل ته د پای ټکې کیښودل يش. خو همدې روش بیا په یوه بله ټولنه ک 

ورکړې. د سولې او عدالت د تقابل په بحث کې یو شمیر روشونه تجربه شوي چې د سولې او عدالت 
 ,Evans)  يش چې د انتقايل عدالت او سولې تقاضې همهاله پوره کړيعنارصو یوه متوازنه ګډوله کوالی  

2008). 
ولې د بهیر د چټکتیا او بریايل پرمختګ په افغانستان کې له کوم روش نه کار واخیستل يش؟ آیا د س 

لپاره دې د عدالت یا د انتقايل عدالت بحث د اوس لپاره یو خوا ته کیښودل يش؟ آیا پرته له عدالت او 
په خبه یو ځانګړی روش چې د   2مصئونیت به افغان جګړه پای ته ورسیږي؟ او که د ګیرت ایوانز جزايي

سولې او انتقايل عدالت یوه متوازنه ګډوله چمتو کړای يش؟ دلته دا بحث هم مطرح دی چې مصلحت 
ته دې په حقوقي منطق لومړیتوب ورکړل يش او مصلحت همدا دی چې د اوس لپاره دې د جګړې د 

ان ټولنه دا وړتیا پیدا کړي چې ی ته رسولو الرې چارې وسنجول يش او اجازه دې ورکړل يش چې افغپا 
. دا مقاله همدې بحث ته کتنه (theissen, 2004)قضايي ارګانونه پکې د بې طرفه قضاوت جوګه يش 

 
1. Joseph Kony 
2  . Gareth Evans 
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ترمنځ   کوي، د شخړې په اوږدو کې شویو بې عدالتیو ته کتنه کوي او هڅه کوي ترڅو مصلحت او عدالت 
 د لومړیتوب د ټاکنې په برخه کې نظر وړاندې کړي.

 ان شخړې په لړ کې بې عدالتۍد افغ
څومره چې د افغانستان کشاله اوږد تاریخ لري، په دې هیواد کې د بې عدالتۍ، ظلم او جب بې ساری 

نو او د ټولنې تاریخ هم شته. د کشالې په هر پړاو کې بېالبېلو ډلو د خپل وس او توان رسه سم د مخالفی
خیستی. په بل عبارت، د افغان شخړې د لوبغاړو په منځ عامو وګړو په مقابل کې د ظلم او جب څخه کار ا 

کې ښايي هیڅ داسې ډله نه وي چې د عدالت له پولو یې رسغړونه نه وي کړې. په دې اړه د افغانستان 
پړاو کې د قدرت خاوندانو او د  د برش د حقونو کمیسیون په خپل راپور کې کاږي چې د شخړې په هر

 1. د خلکو برشي حقونه تر پښو الندې کړي دي  جګړې لوبغاړو په بیالبیلو بڼو 
کال ته وګرځو نو لیدل کیږي چې د ثور خونړۍ کودتا پیل  ۱۹78که د روان کړکیچ لومړۍ دورې یعني  

غړو په بې دردۍ رسه په ظلم باندې شوی و.د وخت ولسمرش، د ولسمرشۍ په ماڼۍ کې رسه د کورنۍ د  
لل له خوا ووژل شول. د کورنۍ د غړو په منځ کې د کودتا کونکې چپي خوځښت چې خلقیان یې ب 

میرمنې او ماشومان هم د ولسمرش ترڅنګ پرته له کومې محکمې یا قضايي پروسې قتل شول. همدا راز، 
الله امین هم پرته له محکمې د ثور انقالب بنسټګر نور محمد تره کی او ورپسې د هغه ځای ناستی حفیظ  

 د وژل شويو په لسټ کې دي. 
(څخه پیل ۱۹7۹ډیسمب  27کال د جدي له شپږمې ) ۱۳58غان کشالې تر ټولو خونړی پړاو د د اف 

کیږي.په دغه نیټه د وخت شوروي اتحاد په افغانستان یرغل وکړ او په کابل کې یې د ببک کارمل حکومت 
نو ر شمیر ملکي وګړي او سیايس فعاالن پرته له محکمې پس له ربړو جوړ کړ. په دغه دوره کې هم ډی 

ووژل شول، ډیر نور په بند کې واچول شول او همدا راز، د ډیر لوی شمیر افغانانو د مرګ او ژوند درک تر 
ف . په دې دوره کې هر هغه څوک چې حکومت د خوښې خال ( Khuram, 2019) نن هم نه دی معلوم

 او مدين فعالیت باندې بندیز لګیدلی برخورد یې کولو د حکومت له غضب رسه مخامخ ؤ، هر ډول سیايس 
 . (Spanta, 2017) و 

د شوروي او د کارمل د حکومت پرضد د ایران او پاکستان له خاورې مقاومت کوونکو وسله والو ډلو چې 
 ریکي نظامي فعالیت پیل کړ. د دې فعالیت په لړ کې هم تر ډیرهځانونه یې جهادي ډلې بللې خپل چ

بریده د عام ولس پر ضد جنګي جنایتونه په داسې ډول تررسه شول چې ډیری خلک پرته له محکمې 
ترور شول. همدا راز، په ملکي سیمو باندې راکټونو او توغندیو د ویشتلو له کبله ډیری ملکي خلک مړه او 

په لړ کې یې  ډلو لخوا د جنیوا د تړونونو خالف نظامي تحرک جاري ساتل، چې  ټپيان شول. د جهادي 

 
1. Afghanistan Independent Human Rights Commission , 2005 
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جالل آباد او خوست ښارونه د دوی تر ډیر درانده برید الندې راغلل، او د ډېرې ملکي وګړو د مرګ ژوبلې 
 .  (Goodson, 2001)المل شول

ز کلونو په لړ کې په یو 200۱څخه تر   ۱۹۹2د افغانستان د شخړو بل پړاو د کورنۍ جګړې پړاو دی چې  
فغانستان ملوک الطوائفي رسه مخامخ هیواد و. پرته له محکمې وژنې، ردیف کې راځي. په یاده دوره کې ا 

جنيس تیري، مايل تیري او پرته له محکمې بند، ربړوونې د بې عدالتۍ بیالبیلې بڼې وې چې په هیواد 
ته له محکمې او د جنیواد کنوانسیون رسه په ټکر کې حاکمې وې. همدا راز جنګي بندیانو باندې هم پر 

ې له کبله یې سلګونه جنګي مجرمین ووژل شول او مړو بې حرمتي یې په انځوریزه بڼه برخورد وشو چ
 .(Bird & Marshall, 2011) ثبت ده 

ې ز کال څخه تر اوسه دوام کوي. په د   200۱د افغان کشالې په اوږدو کې د بې عدالتیو وروستی پړاو له  
راتګ رسه سم د خپلو پوځیانو لپاره قضايي لړ کې د یادونې وړ ده چې نړیوالو ځواکونو افغانستان ته د 

مصئونیت خوندي کړ. په تیرو اتلسو کلونو کې د جګړې ټولو اړخونو د عدالت له معیارونو او له برشي 
ه کتنه ويش نو وبه لیدل حقونو څخه رس غړونې کړې دي. که د ناټو ځواکونو په اډانه کې د پوځ کړنو ت 

 The New York Times)څیړنو او عديل تعقیب ته اړتیا لرييش چې د ملکي تلفاتو بې شیمره قضیې  
. د ودونو مببارول، د استوګنې په سیمو کې عامو وګړو باندې مخامخ ډزې او پرته له کوم ثابت (2019 ,

. بله خوا بیا (Gall, 2014)نې وړ قضیې دي جرم د عامو وليس وګړو کلونه کلونه په بند کې ساتل د یادو 
ونو هم د جګړې په سنګر کې او د تاالشۍ او چاپو پر مهال ملکي وګړو ته مرګ ژوبله حکومتي نظامي ارګان 

اړولې ده. د طالبانو لخوا د جګړې په وروستي پړاو کې ملکي وګړو ته د مرګ ژوبلې اړولو شمېر هم خورا 
استوګن رګي بریدونه، په لویو الرو د ملکي مامورینو وژنه، او ملکي لوړ دی. په وليس ځایونو کې ځامن

 ځایونو څخه د ډال په توګه کار اخیستل د دې المل شوي چې وليس وګړي ځاين او مايل تاوانونه وویني. 
که افغانستان د شخړې او کړکیچ معارصې تاریخچې  ته وکتل يش نو په هر پړاو کې بې عدالتي، د برش 

تر  ۱۹78راپور چې د  قض او د ظلم خورا پراخې بیلګې لیدل کیږي. د اکسفام موسسې یود حقوقو ن 
کال پورې یې د افغان شخړې د قربانیانو په اړه څیړنه کړې وايي چې د شخړې په لومړیو لسو  200۹

څه هم . که  (International, 2009)کلونو کې کابو یو میلیون افغانانو په جګړه کې خپل ژوند له السه ورکړ
و د ژغورنې او ساتنې پلمه وړاندې کوي، خو هره ډله د خپل تیر په دفاع کې خپلې کړنې د سپیڅلو موخ 

دا باید له یاده ونه ویستل يش چې د بې عدالتیو او ظلمونو په لړ کې هرې ډلې خپله پوره ونډه درلودلې 
 ار په اړه برائت ترالسه کړي. ده. هیڅ ډله نه يش کوالی چې په تررسه شویو بې عدالتیو کې د خپل کرد

 د سولې په لړ کې د عدالت روش 
بويل،هغه  (Transitional Justice)د سولی په لړ کې عدالت، چې په ټولیزه توګه یې انتقايل عدالت 

عديل میکانیزم دی چې په ترڅ کې یې د شخړې په اوږدو کې رامنځته شوې بې عدالتيو او ظلمونو ته 
عدالت د شخړې د مهال بې عدالتیو ته کتنه کوي، او د شخړی د اړخونو لخوا  رسیدګي کیږي. انتقايل 

، قانوين رسغړونو، د د منل شویو وسیلو په مرسته هڅه کوي چې د جګړې او بې ثباتۍ د مهال جرمونو 
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برشي حقونو نقض او د جګړې له کبله پیښ تاوان ته رسیدګي وکړي او مجرمینواو هغو ډلو ته چې د دغو 
 المل شوي دي جزا ورکړي.   ناخوالو 

د انتقايل عدالت په اړه بحثونه او دا چې د انتقايل عدالت بهیر څه ډول پلی يش او د شخړې د مهال 
قضیو ته څه ډول رسیدګي ويش د سولې د مذاکراتو په لړ کې تررسه کیږي.ډیری مهال د انتقايل عدالت 

وښانه کیږي. همدا و د پيل کولو بهیر یې هم ر په اړه د سولې په تړون لیک کې ځانګړې یادونه کیږي، ا 
راز، په ځینو مواردو کې، پس له سولې، د هیواد د بنسټونو د پیاوړتیا په صورت کې د انتقايل عدالت لپاره 
ګامونه پورته شوي دي. د انتقايل عدالت د بري رسه د پيل کیدو لپاره اړینه ده چې شخړې ټول لوبغاړي 

 غه میکانیزم د قربانیانو لخوا هم منظور او ومنل يش. وافق و اويس او همدا راز د او اړخونه په میکانیزم م
 د عدالت د تامین وسیلې 

او په دې لړ کې  (Dealing with the Past)پس له شخړو عدالت یا د جګړې د مهال ستونزو ته رسیدنه  
حث دی. په دې لړ کې له د انتقايل عدالت تطبیق د شخړې او سولې په ادبیاتو کې خورا ژور او سرت ب 

نو کلونو څیړنې تررسه شوي او د نړۍ د بیالبیلو هیوادونو د تجربو پر مټ کاري روشونه ایجاد شوي کلو 
دي. همدا راز، د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د سولې په لړ کې د عدالت د تامین په برخه کې 

 بیالبیلمیکانیزمونه جوړ شوي او کارول شوي دي. 
 الف: کور دننه

 (Trust and Reconciliation)لپاره د رښتیا موندنې او جوړجاړي ې په لړ کې د عدالت تامین د سول 
کمیسیونونه خورا ډیر مروج دي.د شلمې پیړۍ له پیل رسه د حقیقت موندنې کمیسیون پس له شخړې 

ه د سولې د ټینګښت الزمي برخه ګرځیديل. په ځانګړې توګه په هغو حالتونو کې چې یوه شخړه په جګړ 
. دا ډول کمیسیونونه (Pion-Berlin, 1994)مذاکرې له الرې پای ته رسیدلېکې بریا په ځای د سیايس 

افریقايي او التیني امریکايي هیوادونو کې خورا ډیر جوړ شوي، چې د شخړې د مهال بې عدالتیو ته 
لوبغاړو خبې   رسیدګي وکړي. دا ډول کمیسیونونه د جګړی د مهال قربانیانو رسه خبې کوي، د جګړې 

مخکې د منل شوي میکانیزم په رڼا کې د عدالت د تامین هڅه کوي. په سویيل افریقا کې له اوري او له 
 اپارتاید وروسته د رښتیا موندنې او جوړ جاړي کمیسیون په دې لړ کې خورا ډیر مشهور دی. 

کیږي. د یو هیواد  ډیری وخت د عادي محکمې او قضایي بهیر په مرسته هم د عدالت د تامین هڅه 
کمې دا واک لري چې د جګړې د مهال قضیو کې د عادي قضایي سیستم له الرې د عدالت عادي مح 

د تامین چاره مخ ته یويس. دا ډول بیلګې ډیرې کمې دي او عمومًا د ټیټې کچې او د کوچنیو شخړو په 
 لړ کې دا وسیله په کار اچول کیږي.

رول کیږي هغه په دولتي چوکاټ کې د عدالت د تکل په لړ کې کا یوه بله وسیله چې له جګړې وروسته 
له کار او واک څخه د اړوندو کسانو یا ګوندونو منعه ګرځول دي. دا وسیله هغه مهال کارول کیږي چې 
وګړي یا ډلګۍ د دولتي چوکاټ په اډانه کې د شخړې پر مهال د عدالت د تامین خنډ او یا هم د جنګي 
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یې بويل دا په (Disciplinary Action)باطي اقداموي. دا ډول پریکړه چې انظ جرمونو المل ګرځیديل
اثبات رسوي چې د دندې او دریځ څخه ناوړه ګټه اخیستل شوې او په راتلونکي کې باید د جزا په توګه 
دغه واک اړوندو اشخاصو ته ورنکړل يش.د بیلګې په توګه، په رشقي اروپا کې د نویيمې لسیزې په اوږدو 

ځیدو وروسته د تیرې دورې لوړ پوړي چارواکي په دولتي دندو له ګامرل د کمیونستي رژیمونو له پر  کې 
 . (Boed, 1998) کیدو څخه منع کړی شوي ؤ 

له الرې هڅه کیږي چې هغوی ته د مايل یا  (Reparation) قربانیانو ته د رسیديل زیان تاوان ورکولو 
قرباين ته ورپیښ تاوان جبان دا امتیاز حتمي نه ده چې  معنوي تاوان په بدل کې امتیاز ورکړل يش.

 کړي خو تر ډیره بریده کیدای يش چې د قرباين د تسکین المل يش. 
بل هغه کورنی میکانیزم چې د سولې د بهیر په ترڅ کې ورڅخه د عدالت د تأمین د وسیلې په توګه کار 

او کلتوري الرو  او عدالت د ټینګولو دودیزواخیستل کیږي، د هامغه هیواد یا سیمې د شخړو د هوارولو 
چارو څخه ګټه اخیستل دي. هره ټولنه په سیمه ییزه کچه د شخړو د حل او د عدالت د تامین خپل دودیز 
میکانیزمونه لري، لکه په افغانستان کې جرګه او یا هم د هند په وړه وچه کې د پنچایت نظام دی. دغه 

ه حل او د جګړې د مهال بې رته له محکمې د سیمې په کچ ډول جوړښتونه هڅه کوي چې شخړې پ
 عدالتیو ته رسیدنه وکړي. 

 ب: نړیوال 
د جګړې د مهال قضایاو ته د رسیدګۍ او د عدالت د ټینګښت بله الره د نړیوالو میکانیزمونو شتون دی. 

ونه کوالی شو یاد (International Criminal Tribunal)  په دې برخه کې د نړیوالو ځانګړو جرمي محکمو 
ه کچه تجربه شوې ده. د دې ډول محکمو تر ټولو مشهورې بیلګې د روانډا او پخواين چې په نړیوال 

. دا ډول محکمې (Sloane, 2011)  یوګوسالویا د جنګي جنایتونو د څیړنې په موخه نړیوالې محکمې دي
ې تنظیموي.دا ډول ځانګړي د نړیوالو بې طرفه قاضیانو او نړیوالو حقوقي معیارونو رسه سم خپلې چار 

 وړښتونه هغه مهال جوړیدل چې نړیواله محکمه ال جوړه نه وه. ج 
د ځانګړیو محکمو تر څنګ د شخړو اړوند د عدالت د تامین په برخه کې نړیواله جزايي محکمه 

(International Criminal Court)  هم فعالیت کوي. دا محکمه چې مرکز یې د هالینډ په هاګ ښار
ت پیل کړی. دا محکمه د سرتو جنګي جرمونو په لړ کې د قضايي ز کال کې يې فعالی 2002په    کې دې 

چارو مخ ته وړلو دنده پر غاړه لري او ډیری وخت هغه مهال د شخړو نه پس د عدالت د تامین چارې پر 
نده په غاړه اخيل چې د یو هیواد قضايي نظام د دې وړتیا ونه لري چې د جنګي جرمنو په هکله خپله د

جنګي   27. نړیوالې جزايي محکمې تر اوسه د دولسو ملکونو د  (Çakmak, 2017)ښه ډول مخ ته یويس 
 . (International Criminal Court, 2020)جرمونو پر قضیو باندې کار کړې دی
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 له شخړې وروسته د عدالت د ټینګښت بڼه 
 ي چې تفصیل یې الندې وړاندې کیږي: له شخړې وروسته د عدالت تامین عمومًا په دوه بڼو تررسه کیږ 

 (Retributive Justice)جزايي عدالت 
جزايي عدالت هغه عدالت ته ویل کیږي چې یو فرد یا ډلې باندې له قانون یا نورمونو څخه د رسغړونې له 

. جزا بیا هغه څه دي چې  په قانون ماتونکي باندې د تطبیق کبله د جرم د ارتکاب په بدل کې تطبیقیږي 
.  دغه جزا (Brooks , 2012)ه د هغه لپاره منفي پایله، لکه مايل یا معنوي تاوان یا هم فزیکي زیانولريرس 

د هیواد په قوانینو کې ترشیح شوې او په وضاحت رسه شته، چې مجرم ته دهغه د جرمنو په بدل کې 
جزا د دریمګړي، د  ايي عدالت د تعریف په لړ کې یوه بله مهمه خبه دا ده چې داورکول کیږي. د جز 

 .(Mckee & Feather, 2008)بیلګې په ډول محکمې، لخوا ورکول کیږي 
د یوې ناقانونه کړنې په بدل کې مجازات ورکول باید څلور ځانګړتیاوې ولري چې جزا وبلل يش. لومړی 

ورکړي. د تاوان وزغمي، که نه نو کم ترکمه باید کوم امتیاز له السه  باید مجرم فزیکي سختي او یا مايل 
جزا ورکونکي لخوا اعالن شوی جزايي عمل باید قصدي وي او نه دا چې یو څوک د تصادف له مخې کوم 
زیان یا تکلیف وویني او هغه ورته جزا حساب يش. جزا باید د داسې عمل په بدل کې ورکړل يش چې د 

رسه ولیږدوي او ثابته ختیاري ډول تررسه شوې وي. جزا باید د غندنې احساس له ځانه مجرم لخوا په ا
 .(Walen, 2020)کړي چې دغه مايل یا ځاين تاوان مجرم ته د یو ناقانونه عمل له کبله پیښ دی  

د جزايي عدالت ټول مترکز مجرم ته جزا ورکول دي. دا ټول عدالت د حقوقي چوکاټونو په رڼا کې له 
زايي عدالت موخه مجرم ته دخپل ن څخه رسغړونه کونکي شخص ته په جزا ورکولو ټینګار کوي. د ج قانو 

عمل جزا ورکولو اسايس موخه د عبت بیلګه وړاندې کولو هڅه ده ترڅو پخپله مجرم او ټولنې نور وګړي 
 له ورته چارو څخه ځان وسايت. 

 (Restorative Justice)ترمیمي عدالت  
ګار کوي، هغه ترمیمي و کې د عدالت بله بڼه چې د سولې او عدالت کارپوهان پرې ټین پس له شخړو ټولن 

عدالت دی. په عمل کې د ترمیمي عدالت بیالبیل تخنیکونه شته، خو په عموم کې دا ډول عدالت د 
شخړې اړخونه مخامخ یو بل رسه ناستې ته برابروي، او دغه ناسته ښايي د بخښنې، د زیان د عوض ورکولو 

ي عدالت د بنسټګرو له ډلې دی، په خپل ، چې د ترمیم 1. هوارډ زر(Nils, 1977)و د بیا ادغام المل يشا 
کې د دغه ډول عدالت بنسټیز اصول وړاندې کوي. د هغه په  " د ترميمي عدالت کوچنی کتاب" کتاب 

په دې لړ کې اند، جرم د خلکو په منځ کې د اړیکو له شته معیارونو څخه رسغړونه ده. هغه وايي چې 
م او بیا رغونې ته اړتیا ده. په دغه حالت، د لیکوال په اند، قربانیانو او ټولنې ته زیان رسیږي او دلته ترمی 

ټولنه، قرباين او قانون ماتونکی د عدالت د بهیر برخه وال دی. د هوارډ زر دویم اصل دا دی چې له قانون 

 
1. Howard Zehr 
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انون ماتونکی مکلف کیږي چې د شونتیا تر حده څخه رسغړونه مسئولیت ایجادوي او په دې لړ کې ق
نی یا خراب ترمیم کړي. په دې لړ کې، لیکوال ټولنې ته هم مکلفیت ور په غاړه کوي رامنځته شوې ورا 

ترڅو د ترمیم په بهیر کې د قرباين، قانون ماتونکي او د ټولنې د خیر لپاره رغونکي ګامونه پورته کړي. د 
نو د عالج او ، د هورډ زر په اند، ترمیمي عدالت هڅه کوي چې د پخوانیو ټپو اصولو په لړ کې درېیم اصل 

 . (Zehr, 2014)د ناسم د سمولو لپاره هلې ځلې وکړي 
د علمي منابعو د لوست په رڼا کې ترمیمي عدالت له هغه بهیر څخه عبارت دی چې د شخړو قربانیان او 

کړې په مرسته په راتلونکي کې د ګډ ژوند کولو په عاملین رسه په ګډه کار کوي ترڅو د تیر څخه د زده 
او خبواترو کې ګډون وکړي. ګیري جانسټون په دې اند دی چې کله په یو چا جرم ثابت شو اړه مباحثه 

نو مجرم ته د جزا ورکولو په ځای د قرباين اړتیاوې باید درک او ورته ځواب وویلی يش او تیری کونکی باید 
يش. د دې  اړه پوهولو ترڅنګ د اشتباه د جبان په اړه له دندې خب کړی  د هغه د ناسمې کړنې په 

موخې الس ته راوړلو لپاره د رسمي قضايي پروسې د تررسه کولو او مجرم ته د جزا ورکولو په ځای بل څه 
ته اړتیا ده. د دې لپاره چې د قرباين زیان جبان شوی وي، او مجرم د خپل جرم په اړه پوهول شوی وي 

ړي. په دې اړه ټولنه هم مسئوله ده چې تیا ده چې دواړه خواوې یو بل رسه کیني او په دې اړه خبې وک اړ 
 .   (Johnstone, 2002)په دې برخه کې فعالیت وکړي او دغه ډول رغوونکي بحث ته الر هواره کړي

دي چې که یو   ترمیمي عدالت تر ډیره په جوړ جاړي ټینګار کوي. د دې ډول عدالت مالتړي په دې اند 
ویني او حتمي نه ده چې د هغه په کړو وړو کې  څوک په بند کې واچول يش نو یوازې دغه شخص زیان 

بدلون رايش او د مجرم له طبیعیت څخه د جرم کولو انګیزه ووځي. بله خوا د مجرم جزا قرباين ته ښايي 
ګه جبان نه يش. بل استدالل یو ډول تسکین ورکړي خو هغه کوم زیان چې ورته اوښتی هغه په پوره تو 

دل د هغه او د قرباين ترمنځ ستونزه، کرکه او شخړه له منځه نه وړي دا هم دی چې د یو مجرم جزايي کی 
او په دا ډول به ټولنه تل د دواړو اړخونو ترمنځ له ټکر خطر رسه مخامخ وي. د همدې استدالل په رڼا کې 

او ترمنځ د جوړجاړي او رغنیز بحث ويش، شونې ده چې ترمیمي عدالت ټینګار کوي چې که د دواړو خو 
الفین په راتلونکي کې ښې ټولنیزې اړیکې پاللو ته چمتو يش چې دا چاره په ټوله کې د ټولنې د پرون مخ

 د ثبات او ټیکاو المل کیږي.

 شخړه ځپلیو هیوادونو کې د عدالت د پيل کولو تجربې
تل شخړو څخه راوتلیو ټولنو کې له بیالبیلو الرو چارو څخه کار اخیسد انتقايل عدالت د پيل کولو لپاره له  

شوی دی. د بیلګې په ډول، د روانډا د نسل وژنې په لړ کې ځانګړې نړیواله محکمه جوړه شوه او د دې 
. د سویيل افریقا د (Morris & Scharf , 1997)محکمې له الرې د جګړې مجرمینو د محکمې تکل وشو

اټیک پارملان د حقیقت نینو د پیژندلو او محکمه کولوپه موخه د دغه هیواد لومړي ډیموکر اپارتاید د مظنو 
موندنې کمیسیون جوړ کړ. تر کومه ځایه پورې چې د بیالبیلو وسیلو د اغیزناکتوب بحث مطرح دی، 

لري.   تراوسه تررسه شوې څیړنې څرګندوي چې د انتقايل عدالت پایلې غیرمتداومې او له یو بل رسه توپیر 
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بیا په بل ځای کې یې د انتقايل عدالت په که د حقیقت موندنې کمیسیونونه په یو ځای کې موثره ؤ، نو  
 لړ کې د قربانیانو هیڅ درد نه دی دوا کړی. 

د حقیقت موندنې په لړ کې د سویيل افریقا کمیسیون د انتقايل عدالت په ادبیاتو کې خورا یاد جوړښت 
ې برخو کې قضاوتونه کول او هغه مظنونینو چې په حکومتي چوکاټ کې یدی. دغه کمیسیون په درې 

د برش حقونو نقض کړی و د بخښنې غوښتنه ارزوله، قربانیانو ته د هغوی د زیان جبان ورکولو وړاندیزونه 
ت یې تائیدول او د اړتیا په صورت کې يې له قربانیانو رسه مرسته کوله ترڅو له اروايي پلوه بیرته عادي حال 

، د دغه کمیسیون 1، فریډرک ډي کلرک ته راوګرځي. د سویيل افریقا د اپارتاید د دورې وروستي ولسمرش 
په مخ کې د یادې دورې د ظلمونو په اړه بخښنه وغوښته. رسه له دې چې سویيل افریقا تجربه ډیره یاده 

کړو. د یادونې وړ ده چې دغه ده، د کمیسیون د چارو په اړه د عدالت د بهیر ټولو اړخونو د ګیلې اظهار و 
دقه توګه نیلسن منډیال پاملرنه کوله. داسې ویل کیږي چې که د کمیسیون روغې جوړې ته په پوره او صا

 .(Gready, 2011)نیلسن منډیال خاطر نه وای نو ښايي د دغه کمیسیون پریکړې هیچا نه وای منلې 
تطبیق په لړ کې دویمه ډیره نامتو بیلګه د  د حقیقت موندنې د کمیسیون له الرې د انتقايل عدالت د 

ن د سولې د تړون د السلیکیدو څخه کابو شپږ کاله وروسته منځ ته راغی. د یادونې روانډا ده. دا کمیسیو 
وړ ده چې د یاد کمیسیون په اړه د سولې په تړون لیک کې هم موافقه شوې وه.په ورته وخت کې د هیواد 

لې ځانګړې محکمې هم د روانډا د نسل وژنې د مجرمینو د پیژندلو دننه کمیسیون ترڅنګ یوې نړیوا 
اره کار کولو، چې مخکې یې یادونه وشوه. د روانډا کمیسیون تر ډیره د ترمیمي عدالت په اډانه کې د لپ 

سیمه ییزو محکمو په مرسته چې ګچاچه یې بويل د انتقايل عدالت د تطبیق هڅه وکړه. د روانډا تجربې 
 .  (Mawhinney, 2015)عدالت په چوکاټ کې د بریالۍ تجربې په توګه کتل کیږيته د ترمیمي  

د انتقايل عدالت د پيل کولو په لړ کې د ختیځ تیمور د حقیقت موندنې کمیسیون د منلو، حقیقت او 
جوړجاړي تر نامه الندې جوړ شو. دا کمیسیون، د دې هیواد د انډونیزیا څخه د آزادي ګټلو نه وروسته 

نو قضیې چې د دوه لکه وژل راغی. دې کمیسیون څه کم څلور کاله کار وکړ ترڅو د کابو شلو کلو   منځته
شویو کسانو اړوند وې، وڅیړي. د کمیسیون د موندنو په لړ کې یو شمیر د شخړې د مهال ټیټ پوړي 

نیول  چارواکي ونیول او جزايي شول، خو کابو ټول هغه کسان چې پړه پیژندل شوي دي، تر ننه نه دي 
کمیسیون تر عنوان الندې د انډونیزیا شوي. همدا راز، یو بل کمیسیون د حقیقت موندنې او دوستۍ د 

او ختیځ تیمور ترمنځ جوړ شو چې د دغه کمیسیون د موندنو په پای کې انډونیزیا حکومت د شخړې پر 
ښنې په غوښتو داقضیه مهال د تررسه شویو ظلمونو په اړه پړه ومنله او د ختیځ تیموریانو څخه یې بخ 

. د کمیسیونونو د موندنې په بدل کې یو شمیر قربانیانو (Untied States Institute of Peace , 2020)وتړله
ته د هغوی د زیان جبان ورکړل شو. د ختیځ تیمور تجربه دا ثابتوي چې دلته یوازې د شخړې د مهال د 

 
1. Frederik Willem de Klerk 
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هڅه شوې او انتقايل عدالت په سمه توګه نه دی پلی   ظلمونو او برشي حقونو د نقض په اړه د بحث د تړلو
 .  (International Center for Transitional Justice, 2009)شوی 

د انتقايل عدالت نړیوالو تجربو د څیړنو په پای کې دا پریکړه کول چې دغه هڅې تر کومه حده بریالۍ 
کبله چې خپل کار ته یې د پای ټکې ایښی وې، خورا ګران کار ثابت شوی دی. یو شمیر هڅې له دې 

په خپل ځای پاتې ده چې دغو هڅو ترکومه حده په ټولنه کې د بې بریالۍ اعالن شوي، خو دا پوښتنه 
عدالتیو د بیا تکرار مخنیوی کړی. پوهان ټینګار کوي چې د انتقايل عدالت بنسټیزه موخه د هیواد په 

وړلو لپاره الرښونه ترالسه کول دي چې په راتلونکي کې د ورته کچه د داسې قوانینو او اداري جوړښتونو ج
. همدا راز، پوهان په دې اند دي چې د انتقايل (Wiebelhaus-Brahm, 2007)ار مخه ونیيسپیښو د تکر 

عدالت موخه یوازې مجرمین جزايي کول نه، بلکې په ټولنه کې د جګړې د مهال د ګیلو پای او د سوله 
یو بیلګو په توګه نه سازي کول دي. په دې اړه، د سویيل افریقا او روانډا تجربو ته د بریاليیز ژوند دپاره زمی

کتل کیږي. پوهان په دې نظر دي چې د حقیقت موندنې په لړ کې د ترمیمي عدالت ترویج ستونزمن 
 . (Mawhinney, 2015)کار دې خو پایلو ته یې په کتلو، دا زحمت ګالل خپل ارزښت لري

  کې مصلحت که عدالت؟  افغانستان 
 د انتقايل عدالت مخ ته پراته خنډونه  

نیمې پیړۍ ته نږدې اوږدې کشالې د بې عدالتیو بې شمیره پړاونه تجربه کړي دي. د شخړې   د افغانستان
اړخونو د جګړې د قوانینو څخه پراخه رس غړونه کړې، ملکي افراد پرته له محکمې ربړول شوي، کړول 

ږدو غوڅ شوي او وژل شوي دي. د روان کړکیچ باندنیو لوبغاړو هم د لسیزو په او شوي، د بدن غړي یې 
کې د خپلو موخو په تکل کې مخامخ او په غیر مخامخ توګه په افغانستان کې السوهنه کړې او د دې 
السوهنو په لړ کې د دوی لخوا د بې عدالتیو بې شمیره میراثونه پاتې دي. په ځانګړې توګه، په تیرو دوو 

مقابل کې ظلمونه ثبت شوي   لسیزو کې د جګړې د ټولو اړخونو لخوا د وليس وګړو او د جګړې د اړخونو په 
 دي. 

دې کې شک نشته چې پرته د عدالت له تأمین څخه تلپاتې سوله شونې نه ده. لکه څنګه چې د نړۍ په 
و الندې شوي، وروسته نورو هیوادونو کې لیدل شوي، هغه اړخونو چې د جګړې پر مهال یې حقونه تر پښ 

ري کونکي د سولې او جوړجاړي د بهیرونو له کبله له سولې هغه مهال را پاریديل چې د دوی په حقونو تی 
د واک رشیکان هم ګرځیديل. همدا راز، په جنګي جرمنو د تورنو کسانو راتګ په ټولنه کې د مظلومې 

مرج رسه مخامخ شوې او دې چارې په ټولنه طبقې د را پاریدنې المل شوی چې له کبله یې ټولنه هرج او  
 دی.  کې د بې ثباتۍ حالت رامنځته کړی

د سولې د بهیر په لړ کې پس له شخړې د ټولنیز ثبات ترالسه کولو کې عدالت یو محوري بحث دی او د 
عدالت د ټینګښت پرتهتلپاتې سوله ګټل اسانه نه دي. خو بحث دا دی چې د عدالت تامین په کومه بڼه 

ا بحث هم مطرح دی په کومه کچه کوالی يش افغانستان له اوسني بحران څخه وبايس. همدا راز، د او 
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چې لومړیتوب باید سوله وي که عدالت. کوم یو باید لومړی وي او که د مصلحت په چوکاټ کې د اوس 
مین پیل به د لپاره یوازې د سولې لپاره کار ويش. همدا راز، پوښتنه دا هم ده چې د انتقايل عدالت د تا

 افغانستان د شخړېله کوم پړاو څخه وي؟ 
لړ کې د انتقايل عدالت بحث مطرح کیږي نو حتمي ده چې ټولو پړاونو ته کتنه  که د افغان شخړې په

ويش، او هغوی چې محکوم دي، باید په نښه يش. په دې اړه باید د ثور کودتا څخه را پدیخوا څیړنه ويش 
په ګوته يش. دا به ناسمه وي چې د عدالت د بحث په چوکاټ کې یو ځانګړي   ترڅو پړه اړخونه او اشخاص

ړاو ته کتنه ويش او پاتې نور پرته له ارزونې همداسې پریښودل يش. که دا چاره تررسه کیږي، نو باید دا پ 
ړې بهیر د حقیقت موندنې، د جرمونو د څیړنې، د قربانیانو د اوریدنې یو اوږد مزل تررسه کړي ترڅو د شخ 

 هغه ټول اړخونه چې پړه او مالمت دي، په ګوته يش. 
ټولو ستونزمن کار به دا وي چې د حق او ناحق په اړه باندې یوه اجامع رامنځته يش.   په لومړي رس کې تر

د شخړې هره خوا د خپلې مبارزې او هلو ځلو د حقانیت لپاره دالیل لري. هره خوا ادعا کوي چې دوی 
د حقې مبارزې په لړ کې له دوی څخه تیروتنې هم شوې دي، المل یې مقابل  په حقه ؤ، او که چیرې

وری ګڼي. بله خوا، د قربانیانو په ډله کې هم د ټولو خواو وګړي شته دي چې آن هغوی هم د هغې ډلې ل 
چې دوی یې د اغیز په سیمه کې میشتؤ، په حقه ګڼي او مقابل لوری تیری کونکی. په داسې یو حالت 

ي کونکي یو منلی امع او ټولیز انتقايل عدالت لپاره مظنون او مظلوم بیلول، د مجرم او تیر کې د یو ج
 تعریف ایجادول او د هغه تعریف په رڼا کې مخ ته تګ د اوس لپاره کابو ناشونی کار ښکاري.   

حق کې تیري په افغانستان کې د انتقايل عدالت د تامین په لړ کې بله ستونزه دا هم ده چې د افغانانو په  
د هغوی ادارې هم دي. که یوه خوا د وخت کونکي یوازې کور دننه لوبغاړي نه دي بلکې بهرين هیوادنه او  

شوروي او د امریکا متحده ایاالت لیدل کیږي نو بله خوا بیا پاکستان، ایران، د منځني ختیځ هیوادونه 
په جګړه کې مداخله کړې او آن د خپلو دي چې په مستقیم، غیر مستقیم او نیابتي ډول یې د افغانستان 

. کله چې د عدالت بحث مطرح (Coll , 2004)ګه ښکیل شوي دي هیوادونو د وګړو پر مټ په مخامخ تو 
کیږي، تر کومه حده به دغه هیوادونه او یا هم د دوی وګړي چې په اړه یې کره اسناد شتون لري د محکمې 

ت ته په کتو دغه هیوادونه حتی دې ته اړ کول چې یوازې میز ته را کش يش؟ د نړۍ نظم او اوسني سیاس 
شونی کار دی.د شخړو په معارص تاریخ کې یوازې د البیریا چارلس ټیلر داسې یو نوم بښنه وغواړي هم نا 

دی چې د سیرالیون په کشاله کې له بهر څخه د السوهنې په بدل کې په نړیواله جزایي محکمه کې 
. له دې قضیې پرته، داسې بله کومه قضیه نه تر سرتګو کیږي چې (Lanegran , 2007)مجرم وپیژندل شو

 ګي جرمونو بهرين تورن ته یې جزا ورکړې وي. د جن 
د افغانستان د شخړې ډیری لوبغاړي اوس مهال پیاوړی سیايس بنسټ لري او همدا راز د پیاوړي واک 

ه ییزه بڼه لري، د شخړې د مهال خاوندان دي. دا چې هیواد کې سیاست تر ډیره بریده قومي او سیم 
مالتړ خاوندان دي. په داسې حال کې دا مته درلودل ډیری د لوړې او منځنۍ کچې مرشان د وليس 

چې انتقايل عدالت به په پوره توګه او رونټیا رسه پلی يش، له شونتیا لرې ښکاري. د تیرو کلونو د جګړې 
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ه هیواد کې ناټیکاو او آن د شخړې یو بل پړاو ته د د لوبغاړو محکمې میز ته کش کول تر ډیره بریده پ 
 ی يش. ورټیل وهلو المل کیدا 

که له یوې خوا د جګړو د کلونو لوبغاړي پیاوړي او د نفوذ خاوندان دي، د افغانستان نظام ال تراوسه د دې 
ان د برش د وړتیا نه لري چې انتقايل عدالت په سمه او عادالنه توګه پلی کړي. په دې لړ کې د افغانست 

رسنیو کې په پراخه کچه بحث شوه   حقوقو کمیسیون لخوا د جنګي مجرمینو د لست چمتو کیدو خبه په
. د یادونې وړ ده (Nordland, 2012)خو حکومت د مصلحت په توګه د دې لست د خپرولو اجازه ورنکړه

ډانه کې د کار کولو په تور چې د افغانستان نظام هم د اوس لپاره د قومي جوړښتونو رسه د وفادارۍ په ا 
م په چوکاټ کې د انتقايل عدالت پيل کول کیدای يش تورن دی.  په داسې یو حالت کې د هیواد د نظا 

 د نظام دننه ګډوډیو ته الره هواره کړي. 
د شخړې له پیله بې عدالتیو ته د کتنې لپاره چې کومو اسنادو، ثبوتونو او شواهدو ته اړتیا ده، د هغې 

نې وړ ده چې د ل، راټولول او ورڅخه کار اخیستل د ناشونتیا تر حده ګران کار دی. د یادو پیدا کو 
افغانستان ادارې په وار وار چور او تاالن رسه مخامخ شوي، د دا ډول مدارکو پیدا کول به شونې نه وي. 

تونزمن کړي چې ټولو همدا راز، د شخړې عمر ته په کتلو، او د افغانانو په وار وار کډوال کیدل به دا هم س
 قربانیانو ته رسیدنه ويش. 
مړنیو کلونو ډیری قربانیان او تورن کسان مړه دي. په بل عبارت، ډیر داسې بله خوا بیا د شخړې د لو 

شخصیتونه چې د شخړې پر مهال د شکنجو، ربړونو او د خلکو په مقابل کې په بې عدالتیو تورن دي، 
ي تورونو په اړه سپیناوی وکړي. په دغه ډله کې داسې کسان هم هغوینشته چې ورباندې پورې کړل شو 

و وخت کې د بې عدالتیو تورن او هم یې ښکار دي چې په دې ډله کې د نور محمد تره شته چې په ی 
کي، حفیظ الله امین، ډاکټر نجیب الله، مال محمد عمر، برهان الدین رباين، احمد شاه مسعود یو څو 

 وي. د جګړې لومړیو کلونو ته ګرځیدل او په اړه یې پریکړې کول ښايي اسانه نه بیلګې دي. له دې کبله،  
که د افغان شخړې د تازه مرحلې د بې عدالتیو بحث مطرح کیږي، دا به ډیره ستونزمنه وي چې په داسې 
یو حالت کې چې د جګړې توندوالی هره ورځ د نویو بې عدالتیو زیږوونکی دی د تیر په اړه فکر ويش او 

غیو پای غواړي او د دې شونې ده چې له دې کبله د جګړې اورال پسې تیز يش. افغانان د جګړې د بدمر 
لپاره چمتو دي چې په تیر خاورې واړوي. که د اوس لپاره په تیر باندې او د تیرو بې عدالتیو او انتقايل 

ده، او د جګړې اوږدیدل   عدالت بحث له کبله د سولې بحث کړکیچن کیږي، دا د جګړې د اوږدیدو په مانا 
 ال نورو بې عدالتیو ته الر هواروي. 
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 ت اړتیا  مصلحت د وخ 
په خبه مثبته سوله ده چیرته چې عدالت یې اسايس برخه 1یوه آیډیال سوله بې له شکه د جان ګالټونګ 

ده. خو دغه ډول سوله هغه مهال شونې ده چې د شخړې اړخونه د دې پرځای چې د خپلو ډلو د ګټو د 
کار وکړي. له بده مرغه، دا   خوندیتوب پرځای په ریښتوين بڼه په یوه جغرافیه کې د سولې او ټیکاو لپاره

ډول سوله د شخړو په معارص تاریخ کې نه لیدل کیږي او تر ډیره طرفونه یوازې هغه مهال جوړ جاړي ته 
غملو رسه رسه پرمختګ نه چمتو کیږي چې په ټپه والړ حالت رسه مخامخ يش او د ځاين او مايل تاوان ز 

لپاره هڅه کیږي، او د جوړجاړي په لړ کې د شخړې (Reconciliation)يش کولی. دا مهال بیا د جوړجاړي
پای ته د رسولو لپاره راکړه ورکړه او معامله نورم او معیار ګرځي. د معاملې پرمهال دا بحث مطرح کول چې 

کیږي، کیدای يش د جوړ جاړي مخه ډب کړي او د  ګوندې د شخړې اړخونو رسه به د تیر په اړه حساب 
 جګړې د دوام المل يش. 

غانستان د کشالې پیچلتیاوو، د شخړې مودې او د هیواد د قانون پيل کونکو ادارو وړتیاو ته په کتو، د اف 
اړینه ده چې دغه هیواد د ځمکنیو حقایقو په رڼا کې د سولې په اړه پریکړې وکړي. د وخت اړتیا دا ده 

وخت کې یو آیډیال او   په افغانستان کې د وینې بهیدو روان بهیر ته د پای ټکی ولټول يش. په اوس  چې 
د سولې د ادبیاتو د تیوریانو په رڼا کې سولې او جوړجاړي ته رسیدل ښايي د افغانستان په اوسني حالت 

تړ کوي او ټینګار یې کې شونې نه وي. دا افغانستان ولس هم، که وکتل يش، تر ډیره بریده د سولې مال 
وي. د بیلګې په ډول، زینب، د افغانستان د جګړې دا دی چې که سوله ويش نو په تیر باندې به خاورې واړ 

یوه قرباين ده، وايي چې په جګړه کې وژل شوي د خپل خاوند وینې بخښولو ته د دې لپاره چمتو ده چې 
.همدا المل دی چې (Karimi, 2019)نور څوک هغه غم او درد ونه ویني چې هغې تجربه کړی دی

 ي په غوره بڼه باندې فکر ويش. مصلحت ته لومړیتوب ورکړل يش او د جوړ جاړ 
د افغانستان د شخړې پای ته رسولو لپاره مصلحت دا دی چې د اړخونو ترمنځ هغه ټکو باندې مترکز ويش 
چې دوی خپلو کې رسه نږدې کوالی يش. په دې برخه کې روانه وليس مرګ ژوبله داسې یوه پدیده ده 

کوي. همدا راز، ه یې خپل وليس مالتړ له السه ور چې ظاهراً د شخړې ټول اړخونه ترې کړیږي او له کبل 
په افغانستان کې باندنۍ السوهنه بله هغه موضوع ده چې د اړخونه رسه نږدې کولو توان لري. خو که د 
جګړې د کلونو د مالمت او سالمت د لټولو تکل پیل يش، او د انتقايل عدالت په اړه بحث پرانیستل يش 

ته ځي چې له کبله یې ټول بهیر ناکامۍ جاړي پرځای یو وار بیا ټکر خوا نو هرومرو د سولې بهیر د جوړ 
 رسه مخامخ کیدی يش. 

د افغانستان د سولې په اړه د خیر او مصلحت خبه همدا ده چې د رانږدې کوونکو ټکو باندې بحث ويش. 
ارزې او هلو ځلو په دې لړ کې د الیبیریا بیلګه زمونږ په مخ کې ده، چیرته چې د جګړې د قربانیانو مب
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ې اړخونه د سولې مذاکراتو ته چمتو کړي. د جګړې قربانیانو د ګانا هیواد په اکره ښار وکړی شول د شخړ 
کې د روانو مذاکراتو پر مهال د هغې خونې چې مذاکرات پکې روان ؤمخ ته هره ورځ را ټولیدل ترڅو د 

 . (Gbowee, 2013)اړ کړي خپل مظلومیت په اظهار رسه د جګړه مارو ډلو مرشان سولې ته  
ه د مصلحت په ځای افغانان تیوریکي آیډیالونو پسې ځي، د دې امکان شته چې د سولې روان، که چیرت 

خوراترينګلی بهیر به له ستونزو، خنډونو او آن ناکامۍ رسه مخ يش. داسې نه يش چې د پرون د قربانیانو 
د پرون  مل يش چې جګړه ال پسې وغځیږي او لپاره د عدالت ګټلو په اوږد بحث کې ښکیلیدل د دې ال 

 لپاره دعدالت غوښتنې په تکل کې نن قرباين کړو او راتلونکی نامعلوم لوري ته ور ټیل وهو. 

 د حل الره  -افغان سوله او عدالت  
که څه هم دا بحث وړاندې مطرح شو چې پرته له عدالت څخه د سولې اوږدمهالتوب او پایداري د پوښتنې 

ه د سولې په بهیر کې د انتقايل عدالت بحث مطرح کیږي دا راز، دا بحث هم مطرح شو چې ک وړ ده. هم 
نو څومره شونې ده چې دغه بحث د سولې په روان بهیر منفي اغیز ونه لري او تر کومه بریده امکان لري 

لې د چې ریښتونی عدالت پيل يش. د دغه دوو بحثونو په لړ کې اړتیا دا ده چې افغانستان کې د سو 
ه داسې متوازنه تګالره برابره يش چې په اوږد مهال کې افغانستان د ټیکاو، مثبتې راتلو او پایدارۍ دپاره یو 

 1سولې د ترویج او قانون واکمنۍ لور ته ولیږدوي.په دې اړه د ملګرو ملتونو پخوانی رسمنيش کويف عنان
نه بلکې د یو بل پیاوړي کونکي دي.   په دې اند دې چې سوله، عدالت او ډیموکرايس له یوبل څخه بیل 

خو د شخړې نه پس کمزورو هیوادونو کې د دریواړو چارو مخ ته وړل دقیقه سرتاتيژي، له یو بل رسه دقیق 
 . (Annan, 2004)ادغام او معقول ترتیب ته اړتیا لري 

ه ده چې افغانان ترمیمي ریخ ته په کتو او د ټولنیزو اړتیاو د ارزونې په رڼا کې اړین د افغانستان د کړکیچ تا
عدالت ته په جزايي عدالت لومړیتوب ورکړي. ترمیمي عدالت کوالی يش چې هیواد کې د جوړ جاړي او 

الت کوالی پخالینې لپاره الر هواره کړي، او د ولسونو ترمنځ د اړیکو په رغولو کې رول ولوبوي. ترمیمي عد 
 ډ ژوند کولو شونتیاوې برابرې کړي.يش چې د قربانیانو ترمنځ مصالحې، جوړ جاړي او د ګ

د ترمیمي عدالت تر سیوري الندې راغلې سوله کې به د جګړې ټول اړخونه له ویرې پرته ټولنیز چوکاټ 
نځه الړ يش. د جګړې رسه د یوځای کیدلو هڅه وکړي او دا ډول به جګړې ته د بیرته ګرځیدو الملونه له م 

دی يش چې په افغانستان کې د سولې کلتور په غوړیدو د اړخونو د تشویشونو کمیدل د دې المل کی
يش، او هیواد ته ټیکاو رايش. یو با ثباته افغانستان کوالی يش چې د خپلو ادارو د پیاوړي کولو لپاره کار 

 يس. وکړي او دا راز د جګړو ټول عوامل او اسباب له بیخه وبا 
اجازه ورکړې چې جګړه ودریږي، سوله په نړۍ کې ډیرې بیلګې شته چې هیوادونو په لومړي رس کې 

رايش او هیواد د ټیکاو لور ته الړ يش. د هیواد د پیاوړتیا څخه وروسته، هغه خلک چې د سولې د تړون 
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، د پیاوړي او په له کبله د جزايي عدالت په مرسته د جګړې د مهال د جرمنو څخه بري الذمه ګرځیديل 
ې راغيل او آن محکمه شوي دي.په دې لړ کې تر ټولو تازه خپلو پښو والړ هیواد تر عدليي تعقیب الند 

بیلګه د بنګله دیش ده چیرته چې د آزادۍ د مبارزې د مهال هغه جنایتکاران چې د آزادي غوښتونکو په 
، کابو پنځه لسیزې وروسته محکمه شول. مقابل کې يې د پاکستاين پوځ په مالتړ جنګي جنايتونه کړي ؤ

یاده پیښه کې د محکمې په پریکړه ډیرې نیوکې شته او دغه چاره تر ډیره د انتقايل د یادونې وړ ده چې په  
 . (Mollah, 2019)عدالت د پيل کیدو په ځای سیايس پریکړه ګڼل کیږي 

اډانه کې کیدی يش مادي او معنوي د جګړې قربانیانو ته د عدالت رسولو په لړ کې د ترميمي عدالت په  
امتیازات کوالی شيد جګړې د قربانیانو په زخمونو د مرهم کار ورکړي. دا امتیازات ورکړل يش. دا ډول 

امتیازات په خپل ذات کې د جګړې د لوبغاړو لپاره یو سرت پیغام لیږدوي او د دې کار د تررسه کولو رسه 
چې له امله یې په ټولنه کې د جګړې انګیزه ماتې رسه  ښايي هغوی د خفګان او ندامت احساس وکړي 

 يش.   مخ کیدی 
له بده مرغه، په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سولې اوسنی بحث کابو یوه لسیزه زوړ دی او 
تیر یو کال کې یې خورا چټک خوځښتونه درلوديل، د سولې لپاره د عدالت کومه تګالره او کړنالره شتون 

و کړکیچن بحث دی، چې عدالت د پایدارې سولې بنسټ دی، او دا چې انتقايل عدالت ی نه لري. دا 
اړینه ده چې د سولې او عدالت بحث د مصلحت په چوکاټ کې مطرح يش ترڅو د مذاکرې او مباحثې 

دغه بحث کولی يش چې آن د سولې د بهیر د بري په لور مزل په تیزولو په مرسته یوه اجامع ایجاد يش.  
 مرسته وکړي.   کې هم

طرفه ارګان په توګه، کوالی يش د سولې او عدالت بحث د افغانستان د برش د حقوقو کمیسیون، د یو بې  
مطرح کړي. دا ارګان به وکړای يش چې د سولې د بهیر اړخونو ته د عدالت او سولې په برخه کې یو لرلید 

سناد چمتو کړي. دغه ارګان، د خپلې بیطرفۍ وړاندې کړي او همدا راز د کړنالرې او تګالرې په کچه ورته ا 
کولی يش چې د سولې او عدالت په برخه کې د څارونکي او ارزونکي دنده هم تررسه  د ځانګړتیا په مټ، 

 کړي. 
په برخه کې د عدالت اهمیت ته په   (Peacebuilding)پس له سولې د بیارغونې یا د سولې د ټینګښت 

کې تل تنه او ورباندې کار شوی وای. خو له بده مرغه، په افغانستان کتلو باید دغه برخې ته ال پخوا ک 
باندې وي او د ټینګښت برخې ته هیڅ ډول پاملرنه نه کیږي. له  (Peace-making)ټینګار په سوله کولو 

حزب اسالمي رسه د سولې په برخه کې هم دا چاره تررسه شوه او د سولې د ټینګښت په لړ کې عدالت 
عميل کار تررسه نه  په برخه کې هیڅ ډول (Reintegration)ې د دې ډلې د بیرته جذب او په ټولنه ک 

شو. دا چې حزب اسالمي خپل پخوانی اغیز بایللیو او دومره سرته جنګي ډله نه وه، رسه له دې چې د 
سولې بهیر یې د عدالت د بحث ترڅنګ نورو تشو رسه هم مخامخ و، دومره ستونزه یې جوړه نه کړه. خو 

سولې موافقه، چې په رس کې یې د  د طالبانو په شان سرتې ډلې رسه پرته له پس له سولې برنامې د 
 عدالت بحث مطرح دی،کیدای يش په افغانستان کې د سولې پایښت ته ننګونې جوړې کړي. 
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 پایله 
ه تجربه د افغانستان شخړه څلور لسیزې تاریخ لري چې د زمان په دغه اوږد سفر کې یې بیالبیل پړاوون 

و اړخونو د خپلو موخو د ترالسه کولو لپاره د کړي دي. د شخړې هر پړاو خونړی و او په جګړه کې ښکیل 
تاوتریخوايل هر ډول بڼې ته الس اچولی. په یاده ټوله موده کې د سولې او جوړجاړي بیالبیل تکلونه کور 

مرغه د سولې هره هڅه له ناکامۍ رسه دننه او نړیوالو مصلحینو او مینځګړیو لخوا تررسه شوي خو له بده 
 مخ شوې ده.
کلونو کې د افغانستان د حکومت،د امریکا د متحده ایاالتو د هلو ځلو او د طالبانو لخوا د په تیرو دوو 

جګړې په سیايس مباحثې او د سولې تکل په هیواد کې د روانې کشالې د پای هیلې زیاتې کړې دي. 
ې اړخونو ترمنځ لهسختو جګړو وروسته هم د شخړې یو اړخ هم په دا په داسې حال کې ده چې د جګړ 

دې نه دې توانیدلی چې له نظامي الرې برالسی يش. د سولې په اړه وروستیو خوځښتونو ته په کتو دا 
 هیله له بل هر وخت ډیره شوې چې ګوندې د افغانستان د کشالې حل الره وموندل يش. 

ته روان دی، یو موضوع چې جدي بحث او شاربلو ته اړتیا لري د دا چې د سولې بهیر په چټکۍ رسه مخ  
سولې او عدالت موضوع ده. په دې لړ کې نړیوالو تجربو ته په کتلو، د افغانستان اوسني وضعیت په ارزولو 
او د افغان کشالې تاریخ په رڼا کې دا خبه واضحه کیږي چې افغانستان د اوس لپاره ښايي د انتقايل 

ې لړ کې د شواهدو را ټولول ه بڼه چې د جګړې قربانیانو ته انصاف ورکړي چمتو نه وي. په د عدالت په هغ 
شاید په ډیرو مواردو کې د ناشونتیا په حد کې وي. بله خوا د افغانستان د ادارو د وړتیاووارزونه ثابتوي 

يل کولو لپاره چمتو چې د اوس لپاره د افغانستان قضايي نظام هم د انتقايل عدالت په منصفانه ډول د پ 
جګړې د اړخونو نظامي وړتیا ته په کتو، د انتقايل عدالت پيل  نه دی. خو تر ټولو مهمه خبه دا ده چې د 

 کول کیدی يش چې د سولې د بهیر مخه ډب کړي او کشاله ال پسې وغځوي. 
کولی يش.  خو دې کې هم شک نشته چې پرته له عدالته سوله،تلپاتې سولې ته د رسیدو بهیر مخه ډب 

افغانستان بیا هم د جګړې د اور بیا ګرمیدو ته په همدې دلیل په عدالت باندې مطلق سرتګې پټول به 
چمتو وسايت او که نور هیڅ نه وي، په سیمه ییزه کچه بې ثباتۍ ته به الره هواره کړي. په همدې دلیل 

ایجاد يش چې د افعانستان د الزمه ده چې د سولې د بهیر د بري په خاطر د مصلحت یو داسې چوکاټ  
 چوکاټ باندې بدل يش.   حاالتو رسه سم د سولې یو په جامع

ترمیمي عدالت، د سولې په لړ کې د عدالت د تامین لپاره یو له مهمو الرو چارو څخه ګڼل کیدای يش  
ن چې د افغانستان اوسني حاالتو کې مثبتې سولې د راوستو په لړ کې مرسته کولی يش. په افغانستا 

مکنه ده چې د شخړې اړخونه خپلو کې کې د شخړې د حل د دویزو  میکانیزمونو لکه جرګې په مرسته م 
رسه نږدې يش او د ډلو ترمنځ شته کرکې له منځه یويس. همدا راز، دا ډول عدالت کولې يش د اړخونو 

 ترمنځ تاوتریخوالی او د کرکې احساس له منځه یويس. 
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انې جګړې ډیره بریده په سیايس بهیر باندې متمرکز دی، او د شخړې او رو دا چې د افغانستان حکومت تر  
اړخ دی، الزمه ده چې یوه بیطرفه اداره هڅه وکړي او د سولې په لړ کې د عدالت لپاره د مصلحتونو د 
اړتیاوو په رڼا کې یو چوکاټ را منځته کړي. په دې اړه د افغانستان د برش د حقونو اداره کولی يش دا 

 ې موخې لپاره کار وکړي. پر غاړه واخيل او د مدين ټولنو او ولسونو رسه په مشوره د د دنده 
د سولې په بحث کې مصلحت او عدالت یو توازن ته اړتیا لري. پرته له یو توازن څخه به دا ناشونې وي 

او پراخه چې افغانستان یوې تلپاتې سولې ته ورسیږي. نو اړینه ده چې د دې توازن د لټولو هڅې چټکې 
ړینو مصلحتونو په رڼا کې د عدالت د یو چوکاټ د يش. افغانستان باید ژر تر ژره د سولې په لړ کې د ا

 ایجادولو په لور وخوځیږي. 
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ق حقوق برش و تقویت صلح در نگاری صلح در تحق نقش روزنامه 
 افغانستان

  پوهنیار عبدالبصیر مصباح  

 چکیده
نگاری روش مصاحبه عمیق انجام شده است، ضمن ارائه تعریف از روزنامه این تحقیق که با استفاده از 

 ها پاسخ داده است کهنگاری را تبیین کرده و به این پرسش صلح؛ رابطه حقوق برش، صلح و روزنامه 
هایی برای ایجاد ها و محدودیت ها در حوزه حقوق برش و صلح چه کارکرد فرهنگی دارند، چه فرصت رسانه 

هایی در راه های حقوق برش در کشور وجود دارد و چه چالش یت از صلح و تقویت ارزش گفتامن حام 
 برابر خبنگاران کشور وجود دارند؟تحقق این هدف  

نگار بر مبنای مصاحبه عمقی صورت گرفته است، گاه و روزنامه تحقیق حارض که با سیزده تن استاد دانش 
های محروم و های اقلیت ق برش، بازتاب خواست های حقو دهی از ارزش دهد که آگاهی نشان می 

طرفی خبنگار از عوامل مهم در تحقق این ارزش مهم در افغانستان است و برای رسیدن به این هدف، بی 
ای سهیم باشند، ریزی پالیسی رسانه ید صورت گیرد، خبنگاران در طرح برحق دسرتسی به اطالعات تأک 

های اظهار نظر عنارص وق برش و صلح تنظیم شود، زمینه ای بر گفتامن حقرسانه سیاست درون 
های های جنگ و صلح در رسانه پراکن محدود شود و در نهایت، نیروی انسانی آشنا با روایت نفرت 

توجهی به های قومی و بی پراکنی، بازمنایی تضاد تحقیق، تقویت نفرت  هایاستخدام شوند. یافته 
نگاران در راستای های اساسی روزنامه نگاری را از چالش ر روزنامه د  های اخالقی، نبود استقالل ارزش 

 داند.تحقق صلح و حامیت از حقوق برش در کشور می 
 ایصلح، اخالق حرفه نگاری  رسانه، حقوق برش، صلح، روزنامه های کلیدی:  واژه 

  

 
   عضو کادر علمی دانشگاه بغالن و ماسرت علوم ارتباطات(baseer.mesbah@gmail.com) 

mailto:baseer.mesbah@gmail.com
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 مقدمه
های فرهنگی و گیری زمینه شکل رشته تحقق آن به شود و رس صلح روندی است که با گفتگو آغاز می 

گردد که در آن دموکراسی، عدالت اجتامعی و حقوق برش حرف اول را بزند. بنابراین، اجتامعی بر می 
برخوردار است و هیچ تفاوتی میان  های انسانی از جایگاه خاصی صلح فضای است که در آن ارزش 

ون فرهنگی و اجتامعی در داخل افغانستان و برشیت در برابر قانون وجود ندارد. متأسفانه، عوامل گوناگ
چنین وجود فقر اقتصادی و فرهنگی در های نهادهای استخباراتی در بیرون از کشور و هم درازی دست 

ور که هنوز هم تنور جنگ در بسا نقاط کشور شعله  ی افغانی باعث شده استهای عمیق جامعه الیه 
های بسیار دولت، نهادهای نظامی، و با وجود تالش باشد، حقوق اساسی برش در کشور پایامل شود 

 های حقوق برشی و فعاالن مدنی، هنوز مسأله جنگ و صلح در این کشور حل ناشده باقی مباند.سازمان 
های حقوق برشی و حامیت از ار قوی و مهم در مسأله تحقق ارزش رسد که یکی از ابعاد بسینظر می به 

گی آن است. به عبارت دیگر، فرض نویسنده این است که در کنار توجه صلح در این جغرافیا، ُبعد فرهن 
گر و ابزارهای نظامی برای تحقق صلح در کشور، توجه عمیق به کانتکست فرهنگی به عوامل رسکوب 

در کشور از اهمیت خاصی برخوردار است. با این وصف، ارتباطات و گیری جنگ و مصالحه شکل 
کنند، گیری و توسعه فرهنگ در کشورها نقش بازی می ممتاز که در شکل  عنوان ژانرنگاری به روزنامه 

ساز برای تحقق مصالحه و تحکیم حقوق برش در افغانستان ترین عوامل زمینه عنوان مهم توانند به می 
 دانسته شود.

وق برش و نگاری صلح و رابطه با حقتعریفی از روزنامه   براین، پژوهش حارض تالشی است به منظور ارائه بنا 
های دیرینه مردم مصالحه در افغانستان و تبین ارتباط میان این سه عنرص اساسی که از خواست 

 افغانستان است. 
نگاری است. یعنی برش و روزنامه لحاظ کاربردی دارای اهمیت خاص در عرصه صلح، حقوق  این تحقیق به 

و پروسه مصالحه دولت افغانستان با های صلح که در ارگان گزارشگران، مدافعان حقوق برش و کسانی 
های نخبگان کشور را در مورد صلح و نقش توانند با مطالعه این پژوهش دیدگاه طالبان فعالیت دارند، می 

ن پژوهش حارض با استفاده از روش کیفی )مصاحبه چنی ابزارهای فرهنگی در تحقق آن دریابند. هم 
عنوان منبع تواند به برحال کشور صورت گرفته است، می نگاران عمیق( با استادان دانشگاه و روزنامه 

 ها ممد واقع شود.علمی کارآمد در عرصه صلح، حقوق برش و رسانه 
 های تحقیق پرسش 
سایل حیاتی و مهم سیاسی و اجتامعی در تواند با بازتاب م چگونه می  گرا های صلح رسانه  -

 حوزه حقوق برش، کارکرد فرهنگی خود را انجام دهد؟
های حقوق هایی برای ایجاد گفتامن حامیت از صلح و تقویت ارزش ها و محدودیت فرصت چه   -

 نگاری صلح وجود دارد؟برش از طریق روزنامه 
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 ح در افغانستان دارد؟نگاری صلح چه نقشی در تحقق حقوق برش و تقویت صلروزنامه  -
ن افغانستان های حامیت از صلح و دفاع و ترویج حقوق برش در برابر ژورنالیستا چالش  -

 چیست؟
های فرهنگی مصالحه با مخالفان توانند زمینه گونه می گران کشور چه نگاران و رسانه روزنامه  -

 مسلح را فراهم کنند؟
 اهداف تحقیق 

نگاری صلح با حقوق برش و مصالحه در افغانستان زنامه یکی از اهداف تحقیق، تبیین رابطه رو  (۱
 است.

های حقوق نگاری صلح در تحقق ارزش ایگاه روزنامه هدف مهم دیگر این پژوهش، بررسی ج  (2
 سازی است.برشی و حامیت از روند صلح از منظر نظریه برجسته 

ز طریق های صلح پروری و دفاع از حقوق انسانی ا هدف دیگر آن، ارزیابی علمی چالش  (۳
 های همگانی در افغانستان است.رسانه 
 پیشینه تحقیق 

صورت کلی مقاالتی گوناگونی از سوی پژوهشگران داخلی و حقوق برش، به ها، صلح و در حوزه رسانه 
ها در تأمین صلح و تقویت حقوق برش در صورت مشخص به نقش رسانه خارجی نگاشته شده است؛ اما به 

های اجتامعی و شده است. یکی از مطالعات در این عرصه با عنوان »رسانه افغانستان، پژوهشی انجام ن 
از انستیتوت مطالعات اسرتاتژیک افغانستان  ۱۳۹4ی افراطی در افغانستان« در سال ها بیان روایت 

ها عنوان ابزار بیان و انتشار ایدئولوژی های جمعی به صورت گرفته است. این مطالعه به بررسی نقش رسانه 
 هایدهد که گروه های تحقیق نشان می های افراطی در افغانستان پرداخته است. یافته یت و روا 
برابر دولت خود  های اجتامعی برای جنگ اطالعاتی گسرتده طور گسرتده از رسانه نظامی به شبه 

های های گروه ورزد که نکته مرکزی روایت چنین پژوهش تأکید می کند. هم افغانستان استفاده می 
شده« و دولت افغانستان یک نظامی این دیدگاه است که افغانستان یک کشور »اشغال به ش 
 « مهاجامن یا اشغال گران خارجی بوده است. نشانده ست »د 

 گسرتش حقوق برش و برقراری صلح پایدار های گروهی درنقش کارکردی رسانه پژوهش دیگر با عنوان 
و فصلنامه حقوق برش نوشته شده است. نویسنده به این در د  ۱۳88توسط امین نواختی مقدم در سال  

که در منشور رسانی آزاد و شناخت و آزادی بیان، چنان ن اطالع صلح بدو مسأله توجه کرده است که 
شود. در جوامع مدرن آزادی بیان خود را در سازمان ملل و اسناد حقوق برش ذکر شده است، محقق منی 

 .سازد های گروهی مجسم می آزادی ارتباطات و آزادی رسانه 
تحریر یافته است که  ۱۳۹۳ر سال د مسعود مؤمنتوسط  ژورنالیزم صلح چنین کتابی تحت عنوان هم 

لیزم تعریف از ژورنا این اثر، ضمن ارائه است.  دهی صلح آموزش خبنگاران در عرصه گزارش موضوع آن 
 ری جنگ بیان کرده است.نگا نگاری و تفاوت آن را با روزنامه این روزنامه موانع  ، صلح 
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 چهارچوب نظری 
 هاسازی رسانه نظریه برجسته 

سازی است که کاربرد ها، تئوری برجسته ارتباطات و تأثیر رسانه  های بسیار مهم در عرصه نظریه یکی از 
این نظریه از آنجا دارای اهمیت تواند، کارساز و مؤثر واقع شود. آن برای فهم علمی این مقاله نیز می 

های تحقق رشی، زمینه های ب سازی اخبار صلح و ارزش توانند با برجسته ها می جسته است که رسانه بر 
هایی است سازی یکی از شیوه های انسانی و تقویت روند صلح در کشور را فراهم کنند. »برجسته ارزش 

ی اینکه اندیشه که سازی یعنتوانند بر عامه تأثیر بگذارند. برجسته های جمعی می که از طریق آن رسانه 
منایند«. کنند، تعیین می ها فکر می راجع به آن های خبی با ارائه خبها، موضوعاتی را که عامه رسانه 

 ( ۳26:  ۱۳8۱)سورین و تانکارد،  
گزارش  ۱۹72سازی در سال سیستامتیک را در مورد فرضیه برجسته  مک کامبز و شاو اولین مطالعه 

های ذهنی آنان از ها بر شناخت و نگرش مردم و تعیین اولویت تأثیر رسانه  مدعی اند. این نظریه کرده 
 دادها در قالب خب و گزارش خبی است. بهسازی بعضی از موضوعات و روی طریق انتخاب و برجسته 

دادها، بر آگاهی و اطالعات مردم تأثیر ها و روی ن بعضی از موضوع کرد ها با برجسته این معنا که رسانه 
 گذارند. می 

های های خبی و برنامه ر اخبار و گزارش ویژه د ها، به ها این است که رسانه سازی رسانه منظور از برجسته 
ای از مسائل و موضوعات معین و محدود معطوف مستند، این قدرت را دارند که توجه عموم را به مجموعه 

شود که بعضی از مسائل خاص ین می پوشی کنند. حاصل کار ا سازند و از مسائل و موضوعات دیگر چشم 
حالی که  شود، در ها به بحث گذاشته می رج از قلمرو رسانه توسط بسیاری از مردم در سپهر عمومی و خا 

 شودبه مسائل و موضوعات دیگر توجه منی 
از  افراد  دهد؛ چرا که سازی برای متام افراد به یک اندازه و به یک شیوه رخ منی برجسته  مهم اینکه  نکته 

 کند. سازی را تعیین می جسته جهت نیاز به راهنامیی تفاوت دارند و این تفاوت، وقوع یا عدم وقوع بر 
 ادبیات تحقیق 

 رسانه
رساند؛ مانند رادیو، ای که اخبار و اطالعات را به مردم می در تعریف لغوی »رسانه« چنین آمده است: وسیله 

باشند. و در دانشنامه علوم ها، ویدئو و... می دی ری، سی های کامپیوت تلویزیون، روزنامه، مجله، شبکه 
های گروهی یک نهاد اجتامعی را گونه تعریف شده است: رسانه اجتامعی، رسانه »رسانه جمعی« بدین 

های پردازد و دارای مشخصه ای فراتر از کلامت می دهند که به تولید و توزیع دانش در حیطه تشکیل می 
: ۱۳8۱. )انوری، هایند ستفاده نسبی از فناوری پیرشفته در تولید و پخش پیام برجسته و بارزی چون ا 

۳6۱5 )  
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( تفسیر معنایی این 2بانی وقایع جهانی،  ( دیده ۱گیرند:  پردازان سه نقش را برای رسانه در نظر می نظریه 
رسانه در حوزه طور مشخص با کارکردهای  پذیری افراد در محیط خود. این سه ویژگی به ( جامعه ۳وقایع،  

 حقوق برش مطابقت دارد. 
 ورنالیزمنگاری یا ژ روزنامه 

نگاری، معادل واژه فرانسوی ژورنالیزم است که از یادداشت وقایع روزانه گرفته شده است. به واژه روزنامه 
گاری( نکوائیل، ژورنالیزم )روزنامه نام دنیس مک نقل از تونی هارکوپ، یکی از متفکران عرصه ارتباطات به  

های های جمعی )از جمله رسانه دستمزد برای رسانه نگارش به ازای دریافت  کند: » گونه تعریف می را این 
کوائیل دادهای جاری جامعه که مورد توجه و عالقه مردم باشد. ... مک روی  باره شنیداری( در ـ دیداری 

کیفیت(، ژورنالیزم جنجالی، ژورنالیزم محلی، شود. ژورنالیزم معتب )با  میان انوع ژورنالیزم متایز قائل می 
صی، ژورنالیزم نوین )ژورنالیزم شخصی و متعهد(، ژورنالیزم شهری، ژورنالیزم توسعه، ژورنالیزم تخص

نگاری، ژورنالیزم تبلیغی و حامیتی، ژورنالیزم دگراندیش )جایگزین( و ژورنالیزم تحلیلی، ژورنالیزم وقایع 
 ( ۱7:  ۱۳8۹رکوپ،  ساز. )ها ژورنالیزم شایعه 

 صلح  
دیگر ها و تفکرها با رسیدن به نتیجه مطلوب در این فضا هم ف بخشی است که همه طر صلح فضای آرامش 

تواند گاه منی های شخصی هیچ زند و خواست پذیرند. در این فضای مصون، قانون حرف اول را می را می 
پایدار  اینکهمنظور سازی به ین »فرایند صلح ها و نیازهای عمومی قدعلم کند. بنابرا در مقابل خواست 

های منازعه و مشارکت فعال جامعه ی براساس شناسایی بسرتهای مشخص فرهنگی و زمینه باشد، بایست 
 ( 75:  1394زاده و صحرایی، )چگنی  مدنی صورت گیرد.« 

یزی ضمنی برای صلحی که راه گر  هیچ معاهده نگارد: » امانوئل کانت در مورد اهمیت صلح چنین می 
بس موقتی است که به نوعی ترک شود. این مورد آتش  جنگ آینده باقی بگذارد، نباید معتب دانسته

ست. معاهده صلح، همه ها ست نه برقراری صلح که پایان همه خصومت ها مخاصمه یا تعلیق خصومت 
برد.« ند، ... از بین می ا کننده معاهده نامعلوم های موجود جنگ را، حتا اگر برای دو طرف امضا علت 

 ( 8:  20۱5)کانت،  
دبیات فارسی، صلح به معنی آشتی و در مقابل جنگ آمده است. در دوران معارص مفهوم به هر روی در ا 

دغدغه و خالی از تشویش، کشمکش و ستیز تعبیر شده است. صلح گسرتش یافته و به رشایطی آرام، بی 
شود و تحقق آن به دیدگاه دینی و فرهنگی متفاوت در یک ی طور کلی، صلح یک آرمان جهانی تلقی مبه 

 توان مطالعه کرد. های مختلفی می ور بستگی دارد. به همین دلیل است که این پدیده را از جنبه کش 
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 نگاری صلحروزنامه 
شود که نوعی از ژانر مطبوعاتی نیز یاد می  Peace Journalismعنوان نگاری صلح که از آن به روزنامه 

جای گرایش به بازمنود خصومت، خشونت، اختالف و پراکندگی، به انعکاس تفاهم، صلح،  است که »به 
 ( ۱5:  ۱۳۹۳)فرقانی،    انسجام و وحدت در جوامع انسانی عالقه دارد.« 

امریکایی، یوهان گالتونگ بود.   نگاری صلح سخن زد، پژوهشگر نخستین فردی که در ارتباطات از روزنامه 
 کار برد. سازی جنگ به  جای برجسته   سازی صلح را به سته گالتونگ برج 

ها زمانی کوفی عنان، دبیر کل پیشین سازمان ملل متحد گفته در یک نشست در پیوند به جایگاه رسانه 
یشه ناآگاهی و تعصب های برش گفت: »تبلیغات برای به کرسی نشاندن عقاید، همدر تحقق صلح و ارزش 

آفرینی طلبان، با تکیه بر جهل مردم، به وحشت های جدید، جنگ ر اکرث درگیری گیرد و د را به خدمت می 
 ( 2:  ۱۳7۱پردازند.« )دیداری،  و برانگیخنت نفرت در آن می 

وگو مستلزم آزادی وگویند، و گفت باورمند است که دموکراسی و صلح، محصول گفت گزارشگری صلح، 
یابی به عنوان راه دست وگو به صلح، همواره بر گفت ان و تساوی، بنابراین در چهارچوب گزارشگری بی

باورمند است که قدرت سیاسی، منبع مناسبی شود. گزارشگری صلح،  توافق و پرهیز از جنگ، تأکید می 
شناسد و تابعیت را می   ساالر، زبان زور، آمریت مردم برای تأکید بر صلح و پیشبد آن نیست، زیرا قدرت غیر 

 ( ۳4:  ۱۳8۱اند ابزار تفاهم باشد. )فرقانی،  تو و زبان تحکمی منی 
 حقوق برش

( مفهومی است که پس از جنگ جهانی دوم و تأسیس سازمان Human Rightsاصطالح حقوق برش ) 
این امللل و داخلی شده است. میالدی وارد عرصه گفتامن و نظام حقوق بین  ۱۹45ملل متحد در سال  

سیک یعنی »حقوق مدنی« و »حقوق انسان« شد که قدمتی مفهوم، جایگزین مفاهیم فلسفه سیاسی کال 
 ( ۳۱:  ۱۳88دیرینه تر دارند. )نواختی مقدم،  

و به تصویب رسیدن اعالمیه  ۱۹45االجرا شدن منشور ملل متحد در سال حقوق برش با تصویب و الزم 
پذیرش  املللی پیدا کرد و اکنون موردمی، جنبه بین صورت رس به  ۱۹48جهانی حقوق برش در سال 

 ها قرار گرفته است. دولت 
طور عمده از افراد و های قانونی که به های جهانی و ضامنت ای از ارزش اند از مجموعه حقوق برش عبارت 

سانی های اساسی، حقوق و کرامت ان برابر اعامل و قصور عوامل دولتی، که منجر به نقض آزادی ها  گروه 
 (.۳لی حقوق برش سازمان ملل متحد،  کنند )کمیساریای عا شوند، حامیت می می 

 نگاری صلح جایگاه حقوق برش در روزنامه 
عبارت دیگر، وجه برجسته و اساسی رود. به  نگاری صلح دانسته می های ممتاز روزنامه از جنبه حقوق برش  

ست. »اگر بپذیریم که جنگ در رشایطی پیش ژورنالیزم صلح بر تحقق حقوق برش در یک جامعه متکی ا 
بیند و یا متایل دارد که حقوق انسانی طرف رفته می ها، حقوق خود را از دست آید که یکی از طرف می 
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ای گرایش دارد محورانه ای انسان دیگر را نادیده بگیرد، گزارشگری صلح به ترویج و تبیین فرهنگ رسانه 
دهد حقوق بخشی منی شود. زیرا گزارشگری صلح اجازه  م دانسته می ها محرت که در آن حقوق همه انسان 

 ( 24:  ۱۳۹۳ها را برتر و حقوق گروهی دیگر را فروتر بپندارد.« )فرقانی،  از انسان 
ترین اصول حقوقی برای تحقق گزارشگری صلح، تضمین و تأمین آزادی، استقالل، و تکرث ساختاری مهم 

آزادانه اخبار،  ها که شامل حق کسب، انتشار، دریافت ی رسانه ست. اصول مربوط به آزاد ها رسانه 
اطالعات و عقاید عمومی و نیز دسرتسی آزاد و همگانی به اطالعات و عقاید است در همه متون حقوقی، 

اعالمیه جهانی حقوق برش و  ۱۹ای مورد تأکید قرار گرفته است. ماده ها و اصول اخالق حرفه عهدنامه 
ای الزم برای جلب تأکید و توجه هاملللی حقوق مدنی و سیاسی، زیرساخت ق بین میثا  ۱۹نیز ماده 

شاهد نقض و نادیده  انکارناپدیر ای چنان به گونه اند، اما جهان هم جهانی به این اصول را فراهم آورده 
 ( 26:  ۱۳۹۳مستقل است. )هامن،  های غیر ها و رسانه وسیله قدرمتندان، حکومت گرفنت این اصول به  

ی، حقوق برش و صلح رابطه متقابل و چند سویه برقرار است؛ به نگار توان گفت میان روزنامه بنابراین می 
گزاری به حق حیات، آزادی بیان و امنیت مفهوم احرتام که نفس وجود صلح و ثبات به  جایی این معنا، از آن 

های فرهنگی احرتام به انسان، زمینه نگاری صلح در تکاپوی این است تا  جانی است و از سویی، روزنامه 
شود که حقوق برش، ها و امنیت جانی آن را فراهم کند. با این وصف دیده می نکردن حقوق آدم  زیر پا 

نگاری صلح عبارت دیگر، روزنامه گیرد. به  نگاری قرار می ترین نقط در محور صلح و روزنامه عنوان کانونی به 
کم باشد و مفهوم نهایی آن فضا همدلی، احرتام متقابل و دموکراسی حا کوشد فضای را ترسیم کند در  می 

 این امر، تحقق حقوق برش در یک جامعه است. 
 نگاری صلح معیارهای روزنامه 

 آمیزالف: استفاده از ادبیات مدارا و صلح 
ها و خبها، گزارش آمیز در نرش نگاری صلح، استفاده از ادبیات مدارا و صلح های روزنامه یکی از ویژگی 

کند. او را روحیه می رنج و درد، آرامش روحی و روانی را در مخاطب القا    ادبیاتی که به جای ست.  ها تحلیل 
د. ادبیات کندهد و حتی در ذهن مخالفان آرامش اجتامعی، روحیه برادری و همدیگرپذیری را ایجاد  می 

ت. به جای مفاهیم منفی و اثرگذار، آرامش صلح، ادبیاِت بر مبنای همدیگرپذیری و کاهش خشونت اس 
کند. به جای انتقام، از دلجویی و نیکی و به جای دشمنی از دوستی حرف دیشی ایجاد می انو مثبت 

 زند.می 
 هاب: توازن در نرش خربها و گزارش 

ر و برخوردار است. با اینکه جنگ، انتحا ژه توازن در انتشار موضوعات صلح و جنگ، نیز از اهمیتی وی
ساز، و ؛ اما در کنار آن، از فرهنگ و هرن، ساخت استاطب  مخنگاری، از خبهای پر کشتار از منظر روزنامه 

ها در کشور، از این توازن برخوردار سفانه محتویات برخی رسانه أ اندیشه و پیرشفت نیز باید یاد کرد. مت 
گ، ویرانی و... به نرش سپرده های کشور، فقط خبهای از خشونت، جن از رسانه  شامرینیستند. در 
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تنها در صدر برنامه وجود های اقتصادی، فرهنگی و اجتامعی نه بهای از موفقیت شود؛ در حالی که خ می 
 شوند.کمرت به آن پرداخته می   اندارد؛ حت 

؛ اما میزان و استترین نیازهای جامعه دهی از رویدادهای سیاسی، امنیتی و اجتامعی، از مهم اطالع 
اگر نفس  ا حت باید دقیق به آن دید.  گی نرش اطالعات و شیوه بازسازی آن، موضوعی است که گسرتد 

تواند در این ه راه حل می ئ ها، علل و ارا پیرشفت و توسعه در کشور وجود نداشته باشد، توجه پیش زمینه 
  عرصه مفید باشد.

 های خربیج: اهمیت ارزش صلح در میان سایر ارزش 
دار است. یکی از معیارهای مهم برخور   های خبی از اهمیتی واال نگاری صلح در میان سایر ارزش روزنامه 

های شهرت، دربرگیری، مجاورت فرهنگی و نگاری این است که در کنار توجه به ارزش این روزنامه 
جای نگاری صلح به  مه گی و... به ارزش صلح و همدلی نیز توجه خاص دارد. در واقع روزنا جغرافیایی، تاز 

های مختلف، به ارزش همدلی، دم و ذهنیت توجه به ارزش کشمکش و درگیری در میان اقوام، مر 
 پردازد.های مختلف می گرایی در میان ملت همدیگرپذیری و صلح 

های های کشکمش و درگیری که جنبه خصوص افغانستان ارزش اگرچه در کشورهای جهان سوم و به 
ت کشور نشان گیرد، اما این وضعی درخور توجه است، در رأس خبهای افغانستان قرار می منفی آن بیشرت  

 های حقوق برشی و حامیت از صلح، ارزش خبی مدارا در رأس قرار گیرد. دهد که برای تحقق ارزش می 
 د: ایجاد فضای انتقادی و نظارتی

ادی جهت توسعه حوزه عمومی و نظارت نگاری صلح، ایجاد فضای انتقهای مهم دیگر روزنامه از کارایی 
های دیالوگ و گفتگو نگاری با استفاده از زبان تفاهمی، زمینه نامه دولت از سوی مردم است. این نوع روز 

ل شود و شهروندان بتوانند بد شود که این گفتگو به خرد جمعی  را میان شهروندان فراهم کرده و سبب می 
 دولت را منصفانه نقد کنند.

تقادی جای جنگ و شود که گفتگوی ان سو سبب می نگاری صلح با ایجاد فضای تفاهمی، از یک ه روزنام 
های ویژه در بخش خونریزی را بگیرد، و از سوی دیگر شهروندان بتوانند با نظارت بر کارکردهای دولت، به 

 های سیاسی و اجتامعی نقش بازی کنند.توجه به صلح و حقوق برش، در عرصه 
یت جایگاه حقوق  های مدافع حقوق برش به پیرشفت و تقو املللی و دولت های بین و: درگیر کردن سازمان 

 برش  
های نگاری صلح، جلب توجه نهادهای برشدوستانه و سازمان یکی دیگر از کارکردهای ممتاز روزنامه 

شورها و منطقه است. یافته در سطح ک های اجتامعی، سیاسی و خانوادگی سازمان املللی به خشونت بین 
های ا از زندگی قربانیان خشونت ههای تحلیلی، فیچرها و پورتریت گزارشگران صلح با تهیه گزارش 

شوند و از این های سیاسی و... وضعیت کلی حقوق برشی در یک کشور را به معرفی می خانوادگی، قتل 
 جلب کنند.توانند توجه نهادهای ناظر و مدنی برای دادخواهی نظارت  طریق می 
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حیث رابط اند که به  و مدنی   عنوان فعاالن حقوق برشی توان گفت که گزارشگران صلح به  به این دلیل می 
گیرند و با ایجاد رابط میان این دو های برشدوستانه و قربانیان جنگ و خشونت قرار می میان سازمان 
 کنند.های فرهنگی آرامش اجتامعی و خانوادگی را فراهم می عنرص، زمینه 

 روش تحقیق 
نظران در مورد صلح، حقوق ب در این پژوهش از روش مصاحبه عمقی برای بررسی نظر متخصصان و صاح 

های آگاهان در توان تصویر روشن و مشخصی را مبتنی بر ایده ها است که از این طریق می برش و رسانه 
 ی برشی در افغانستان ارائه کرد.ها نگاری صلح در تقویت امنیت جمعی و تحقق ارزش حوزه نقش روزنامه 

طور حامیت های حقوق برشی و همین ح بر تحقق ارزش نگاری صلمنظور بررسی جایگاه و تأثیر روزنامه به 
های های عمیق و تأمل کدام نیاز به تحقیق های گوناگونی مطرح است که پاسخ به هر از صلح، پرسش 

یق حارض این است که در روش مصاحبه عمقی، بیشرت دارد. علت انتخاب روش مصاحبه عمقی در تحق
کند. انتقال این تجربیات به فهم و دالیل آن را نیز بیان می   شونده تجربیات خود را منتقل کردهمصاحبه 

کند. مصاحبه عمقی با هدف ارائه راهکارها و رفع موانع رس راه شونده کمک می فضای ذهنی مصاحبه 
گیرد. شده صورت می ای با تکنیک نیمه هدایت ن ارتباطی و رسانه ای با کارشناسا نگاری حرفه روزنامه 

های دهد. این نوع مصاحبه، پاسخ دست می ه عمقی غنای جزئیاتی است که به  ترین حسن مصاحب مهم 
 دهد.تری در موضوعات حساس ارائه می دقیق 

 جامعه آماری  
نگاری و علوم سیاسی ارشاف وزنامه برای این پژوهش، استادان دانشگاه و تحصیلکردگانی که در عرصه ر 

نگاری فعالیت دارند، جامعه آماری حقوق برش و روزنامه خصوص اینکه در نهادهای همسو با  اند و به داشته 
یا نگاری  ند که در رشته روزنامه ا شوندگان این تحقیق کسانی شوند. یعنی مصاحبه این تحقیق دانسته می 

 های مختلف مطبوعاتی تجربه دارند.ش اند و در بخ علوم سیاسی تحصیل کرده 
 گیری و حجم منونه روش منونه 

احتاملی و هدفمند است. در این روش پژوهشگر با توجه به گیری غیر روش منونه در مصاحبه عمقی، 
یا سابقه نگاری و حقوق برش فعالیت دارند نفر از متخصصان که در عرصه روزنامه  ۱2هدف تحقیق، با 

 مصاحبه عمقیق انجام داده است.   اند،فعالیت داشته 
 ها نحوه گردآوری داده 

شوندگان از بندی پاسخ مصاحبه ها و دسته بندی مصاحبه سازی، طبقه ه در مصاحبه عمقی، ضبط، پیاد 
چنین نظرات خاص، برای هر پرسش بوده است و در ادامه، تحلیل پاسخ نظر نقاط اشرتاک و افرتاق و هم 

های آنان در راستای چهارچوب نظری و اهداف ی مختلف و تفسیر پاسخ ها شوندگان به پرسش مصاحبه 
 شده است.  اصلی پژوهش انجام

 



 1399 اره اول، بهارسال اول، شم

 حقوق بشر یپژوهش-یعلم فصلنامه | 156

 هافنون مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل داده 
سازی پاسخ ها، در روش مصاحبه عمقیق، با پیاده هامنگونه که یادآوری شد، تجزیه و تحلیل داده 

ها، با توجه به چهارچوب نظری نکات اشرتاک و افرتاق میان آن بندی حاصل از  شوندگان و جمع مصاحبه 
 ت.و مفاهیم اصلی تحقیق اس 

 های پژوهش برای انجام مصاحبه عمقیق پرسش 
 ۱2های این تحقیق که براساس چهارچوب نظری و هدف تحقیق مطرح شده است و از متام پرسش 

بندی و تحلیل ها پیاده و طبقه پرسش های هرکدام براساس شونده پرسیده شده است، و پاسخ مصاحبه 
 گونه زیر بوده است:های تحقیق به شده است. سوال 

 تان را ذکر کنید؟لطفًا خودتان را معرفی و سابقه فعالیت  - ۱
 نگاری صلح چیست؟ تعریف شام از روزنامه  - 2
کمک توانند در عرصه تقویت صلح در افغانستان  به نظر شام خبنگاران افغانستان از چه طریقی می  - ۳

 کنند؟
 کنید؟ها، حقوق برش و صلح را چگونه تحلیل می رابطه رسانه  - 4
 های حقوق برشی از طریق خبنگاری اثر بگذارند، چیست؟واند در تحقق ارزش تعواملی که می  - 5
 بینید؟جمعی را در روند مصالحه افغانستان چگونه می نقش وسایل ارتباط  - 6
نگاران افغانستان را برای تقویت صلح و حامیت از حقوق برش چه گونه ای روزنامه های حرفه فعالیت  - 7

 کنید؟ ارزیابی می 
توانند در راستای تقویت گفتامن حقوق برش و صلح در ای چگونه می ادهای رسانه به نظر شام، نه - 8

 افغانستان فعالیت کنند؟
 قق برش از نرش چه مطالبی باید پرهیز کنند؟خبنگاران افغانستان برای تقویت صلح و تح - ۹

 ند؟ا قدر کارساز های اخالقی ژورنالیستی در راستای دفاع از حقوق برش و تقویت صلح چه ارزش    - ۱0
 های تحقیق یافته 

 نگاری صلحشوندگان به تعریف روزنامه پاسخ مصاحبه   
عبارت از آن نوع ژورنالیزمی است  نگاری صلح اند که روزنامه تن آنان به این باور  8پاسخگو،  ۱2از میان 

های همدلی، شود و زمینه های درگیر در یک واقعه استفاده می منازعات میان طرف که برای حل 
های سیاسی و متخاصم پذیری و حس اعتامد، اتحاد، دوری از خشونت و نزدیکی میان جریان همدیگر

اند که کند و دوتن از آنان به این عقیده می کننده جنگ پرهیز  را فراهم سازد. و از افشاگری نقاط تشدید 
 های دو طرف منازعه است. نگاری صلح ارائه توازن در انتشار دیدگاه روزنامه 

شود که از جنگ پیشگیری نگاری تالش می ها باورمند است که در این نوع روزنامه کننده ارکت یکی از مش
 ار صلح پرداخته شود.سازی اخبسازی جنگ، به برجسته شود، و به جایی برجسته 
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نگاری صلح باهم اختالف نظر دارند. یکی از دهندگان بر رس تعریف روزنامه در این میان، برخی از پاسخ 
نگارد؛ های آن می نگاری صلح موضوع را همراه با همه رسنخ ندگان به این عقیده است که روزنامه ده پاسخ 

گونه شک و تردید درباره جلوگیری رویداد نیز نگاشته شود؛ تا هیچ های درباره عوامل و دالیل آن و راه 
 رویداد وجود نداشته باشد.

نگاری صلح مشخصا در حوزه اگر بحث روزنامه دهندگان به این عقیده است که چنین یکی از پاسخ هم 
ران نگاری ندارد. به دلیل اینکه سیاستگذاافغانستان باشد، تعریف مشخصی از این نوع روزنامه 

نگاری صلح در این ند و روزنامه ا های درگیر جنگ« های افغانستان، »جناح ای بسیاری از رسانه رسانه درون 
 تواند تعریفی مشخص شود. حالت منی 

سو، بیشرت بر پروژه جنگ کننده به این عقیده است که از حدود چهار و نیم دهه به این این مشارکت 
 گذاری صورت گرفته است. رسمایه 

های داخلی در افغانستان، رادیو تلویزیون نویسد: »در دهه هفتاد خورشیدی و در گرماگرم جنگ و می ا 
شدت از طریق این رسانه خالفان گروه حاکم به دولتی در دست گروه حاکم بر قدرت سیاسی بود و م 

صدای شدند. در دوره حاکمیت رژیم طالبان هم، رادیو محکوم و به عنوان عامل جنایت معرفی می 
تر از صدای رشیعت تنها رسانه فعال در قلمرو این رژیم، به متام معنا صدای طبل جنگ طالبان را بلند 

های خصوصی و تازه روی کار وپاشی رژیم طالبان که رسانه کرد. با فر طبل جبهه متحد شامل پخش می 
ها، به عنوان ها و دولت اند و همین جناح افروز بوده های جنگ ها و دولت آمد، بیشرت وابسته به جناح 

 اند.ها عمل کرده کنندگان عمودی رسانه گذاران و متویل سیاست 
 ای در افغانستان«  طریق فعالیت رسانه   های تقویت صلح از»راه   کنندگان درباره دیدگاه مشارکت 

که  کننده به این عقیده است مشارکت  8تن پاسخگوی این تحقیق،    ۱2در پاسخ به این پرسش، از میان  
ها در کشور مفید تواند در تحقق صلح از طریق رسانه های مختلف می محور در رسانه تولید کاالهای صلح 

پذیری در جامعه شود، مفاد صلح را هایی که باعث همدیگر ش اند که گزار واقع شود. آنان تأکید کرده 
ویژه زنان و اطفال رضر ها، به ه خانواد  قدر به بازتاب دهد، و این فهم را به مردم انتقال دهد که جنگ چه 

 گشا باشد.تواند در این عرصه راه رساند، می می 
ها،گفتگوهای مؤثر به منظور ب حقیقت توانند با بازتا اند که خبنگاران می پاسخگویان به این عقیده 

ها برای رسیدن به صلح، نرش مقاالت امیدبخش به صلح، ایجاد انگیزه از طریق پیرشفت امیدواری 
برابر صلح و نفی خطرات یافنت به صلح، شناسایی موانع دست  ها برای تحلیل زوایای اندازی برنامه ه را 

 رای تقویت صلح همکاری و کمک کنند.توانند ب ها در کشور می ناشی از ادامه تنش 
ها به یک توانند موضوع صلح را از طریق رسانه اند که خبنگاران می چنین به این نظر این پاسخگویان هم 

 ل کنند تا همه در رسارس کشور در مورد صلح حرف بزنند و فکر کنند.بد گفتامن مسلط در میان مردم  
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داند و به این باور در تقابل سنت و مدرنیته در افغانستان می گویان مسأله تحقق صلح را یکی از پاسخ 
های ناپسند های همدلی در کشور را فراهم کنند که با سنت توانند زمینه نگاران می مانی روزنامه است که ز 

 سوی مدرنیته دعوت کنند.حاکم مبارزه و جامعه را به  
جودیت فاصله میان پیروان مذاهب مختلف یکی از پاسخگویان، مشکل اصلی نبود صلح در کشور را، مو 

کننده نظر این مشارکت داند. به های تخریبی بیگانگان در کشور می و اقوام گوناگون در اثر فعالیت 
آمیز که همه اقوام و های فرهنگی و نگارش موضوعات مساملت توانند با گسرتش برنامه خبنگاران می 

 تحقق صلح کمک کنند.  مذاهب را بتواند گردهم منسجم بسازد، در 
 ا، حقوق برش و صلح« ه»رابطه رسانه   باره شوندگان در دیدگاه مصاحبه 

ها رابطه نزدیکی اند که رسانه تن از پاسخگویان به این عقیده   6ها، حقوق برش و صلح  باره رابطه رسانه در 
ها ای که آزادی رسانه امعه کنند؛ یعنی در ج دار تعریف می با حقوق برش و صلح دارند و این رابطه را معنا 

آزادی   کننده کننده و متثیل ها در این چنین جامعه، کمک شود؛ رسانه تأمین است، حقوق برش رعایت می 
 . و حقوق برش خواهد بود 

رسانی آزاد، شناخت و آزادی بیان تحقق اند که صلح بدون اطالع کننده به این نظر این شش تن مشارکت 
 زده است. رسانی صلح در جامعه جنگ ترین ابزار اطالع هم ها مرسانه یابد و  منی 

دادهای جنگ و کشتار به های را از روی ها خبها و گزارش اند هرگاه، رسانه ن به این باور شوندگا مصاحبه 
دست نرش بسپارند، نهادهای مدافع حقوق برش برای اعامل و رعایت حقوقی میان افراد مترضر خود را 

 . دای دادخواهی بلند کند داند تا صملزم می 
چون ها گاهی با مفاهیم هم رابطه، به این باور است که رسانه یکی از پاسخگویان ضمن تأکید بر عمق این  

ها منافع پذیر بوده است که رسانه اند. این در صورتی امکان حقوق برش و صلح رابطه افقی و سازنده داشته 
شدنی« بدانند. در این حالت نخست رسانه برای »تأمین  آمیز و رعایت حقوق برش خود را در فضای صلح 

پذیری با کند و به دنبال آن شهروندان کشور را با مفاهیم حقوق برشی و همدیگر تالش می برقراری صلح  
 سازند.طلب« آشنا می دانشگاهی صلح استفاده از منابع »دانشگاهی« و »غیر 

های متفاوتی با حقوق برش و صلح در افغانستان دیدگاه ها، باره رابطه رسانه چهار تن از پاسخگویان در 
ها با هم یک رابطه نزدیک اند که با وجودی که این نهاد ها به این عقیده ان دیگر دارند. آن شوندگ مصاحبه 

مقابل خود قرار ها را بررسی نکردن دقیق قضایا از سوی شورای عالی صلح، رسانه کاری و دارند، اما کم 
 دهند.می 

افغانستان نه به منظور تأمین صلح، بلکه در های گوید که برخی از رسانه دیگر از پاسخگویان می  یکی
گوید که در پردازند. پاسخگوی دیگر می شان به انتشار محتوا می راستای پالیسی اقتصادی و سیاسی 

از آن رو که این  ایم، اما ها با هدف تأمین حقوق برش بوده های اخیر گواه فعالیت شامری از رسانه سال 
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اند، بنابراین م صلح و حقوق برش، به تبلیغ جنگ نیز مرصوف شده زمان با تبلیغ مفاهی ها هم رسانه 
 اثرگذاری یکی را دیگرش محو کرده است.

 ها« پاسخ جامعه آماری به »عوامل تحقق حقوق برش و صلح از طریق رسانه 
های نظری دارند و بقیه پاسخگویان دیدگاه هم شوندگان باهم در این میان، شامر کمی از مصاحبه 

 کدام به مفهوم رد دیگری نیست. اند، اما هیچ ها هرچند مختلف اند که این دیدگاه مطرح کرده متفاوتی  
های محروم و های اقلیت های حقوق برش، بازتاب خواست دهی از ارزش سه تن از پاسخگویان، آگاهی 

 داند. تحقق این ارزش مهم در جامعه افغانی می طرفی خبنگار را از عوامل مهم در  بی 
ها اول باید برحق دسرتسی از پاسخگویان به این باور است که برای تحقق حقوق برش توسط رسانه یکی 

های توانند با دادن اطالعات زمینه تحقق ارزش به اطالعات تأکید صورت گیرد و نهادهای حکومتی می 
 داند. خگو، عامل دوم وجود آزادی بیان در کشور می حقوق برشی را تأمین کنند. این پاس 

های دفاع از حقوق برش را یکی از عوامل مهم ها در عرصه پاسخگوی دیگر، حامیت دولت از کارکرد رسانه 
 داند.می 

ای سهیم باشند و ریزی پالیسی رسانه روزد که خبنگاران باید در طرح شونده دیگر تأکید می مصاحبه 
در کشور را در راستای  های تحقیقی از وضعیت صلح و حقوق برشگر، نقش گزارش کننده دی مشارکت 

 داند. تحقق این هدف ممتاز می 
جمعی در عرصه مصالحه و تحقق صلح در  باره »نقش وسایل ارتباط شوندگان در های مصاحبه پاسخ 

 افغانستان« 
سوی پاسخگویان دریافت شده  های متفاوت، مشرتک و مهمی ازدرباره نقش وسایل ارتباط نیز دیدگاه 

 است. 
اطالعی، آموزشی، ) جمعی باتوجه به نقش اند که وسایل ارتباط یان به این باور هفت تن از پاسخگو 

هایی که اندازی برنامه که در جامعه دارند، با حامیت از روند مصالحه و آشتی ملی، راه  ی ...( رسگرمی و
 توانند در این عرصه نقشمصالحه را مشخص سازند؛ می  های رسیدن بهمشکل اصلی را شناسایی و راه 

 بازی کنند. 
ها با دنبال کردن و تهیه کردن مسائل صلح و انعکاس آن به افکار عمومی کنند که رسانه ها ترصیح می آن 

جمعی، را برای تأمین صلح ایجاد کنند. به باور این پاسخگویان، وسایل ارتباط  توانند باورهای مثبتی می 
 گفتگو را میان اقشار مختلف افغانستان فراهم کنند. توانند زمینه  ها می وعات و رسانه مطب 

ای، فعال و آگاه در جمعی را در کشور به دالیل کمبود کادرهای حرفه یکی از پاسخگویان، نقش ارتباط 
جریان  های رسانه شونده دیگر، در کنار نقش بیند. مصاحبه های کشور را چندان با ارزش منی رسانه 

داند و به این نظر است که به این منظور های اجتامعی را در این عرصه کارساز می اصلی، نقش شبکه 
 گذاری فرهنگی صورت گیرد. باید رسمایه 
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توانند ها منی های رسانه اند که در این اواخر با به وجودآمدن ناهنجاری چنین به این عقیده ها هم آن 
 به اطالع عموم قرار دهند و توسط شامری تحت کنرتل قرار دارند.آزادانه  اطالعات را به صورت 

جمعی در روند مصالحه افغانستان تا جایی نقش و اند که وسایل ارتباط یکی از پاسخگویان به این عقیده 
 .حیث پل ارتباط میان طالبان و حکومت قرارگیرند اند، اما نتوانسته است به  جایگاه خود را حفظ کرده 

ها گیرد که رسانه ای صورت می ها در کشور به گونه ریزی جنگ ورزد، فرایند برنامه مه تأکید می او در ادا 
های ها از سوی سازمان مدت رسنخی از آن به دست بیاورند و این جنگ کم در کوتاه نتوانند دست 

 شوند. استخباراتی، کشورها و نهادهای نظامی بیرون هدایت می 
های معتب داخلی از قول منابع نزدیک به طالبان درباره چگونگی »رسانه  کننده: کت به گفته این مشار 

اند که ها به نقل از این منابع بارها گزارش کرده اند. رسانه ها گزارش به خور مخاطبان داده روند صلح ده 
ا نادقیق ه ن گزارش اند. اما بارها ای منایندگان امریکا و گروه طالبان به امضای توافقنامه صلح نزدیک شده 

 ثابت شده است.«
ای در تقویت گفتامن حقوق برش و صلح در  باره »نقش نهادهای رسانه ها در کننده پاسخ مشارکت 

 افغانستان« 
تقویت صلح و تحقق حقوق برش را مثبت  های افغانستان در کنندگان نقش رسانه پنج تن از مشارکت 

ها و پیامدهای صلح و حقوق اند ارزش تا حدی توانسته ای  حرفه   کنند. به باور آنان، خبنگارانارزیابی می 
ها و بازتاب مسائل صلح، عواقب بد جنگ و درگیری   .برش در افغانستان را به گوش و ذهن مردم برسانند 

 بودن را میان مردم کشور ایجاد کنند.اند که فضای باهم توانسته 
دور از تعلقات سیاسی، نگاری به ر روزنامه ای د حرفه های اند که فعالیت این پنج پاسخگو به این عقیده 

نگاری جانبدارانه روند مصالحه را فراهم سازد؛ در غیر آن روزنامه  تواند زمینه مذهبی، زبانی و سمتی می 
شوندگان به این عقیده آفرین خواهد بود. اما یک تن از مصاحبه برای ثبات کشور و روند مصالحه خطر 

اند، اما در تقویت صلح عملکردی ضعیف تر بر حقوق برش مترکز کرده گاران بیش ن است که روزنامه 
 اند.داشته 

تقویت گفتامن حقوق برش و صلح را، ضعیف عنوان  ها در در این میان برخی از پاسخگویان نقش رسانه 
ها مبتنی بر حامیت آن از سوی کشورهای بیرونی باعث کنند. به باور آنان موجودیت پالیسی رسانه می 
 ه است که خبنگاران نتوانند در این عرصه موفق باشند. شد 

تقویت صلح و حامیت از حقوق   روزنگاران در ای  فعالیت حرفه اند که  چنین به این عقیده پاسخگویان هم 
و ای نداشته تخصص حرفه های کشور، ژورنالستان در رسانه ها آن  بیشرت برش برجسته نیست؛ زیرا 

 شان در این مسلک را ادا کنند. ی توانند مسئولیت اجتامعمنی 
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 ها« انستان از طریق رسانه های تقویت گفتامن حقوق برش و صلح در افغباره »راه شوندگان در پاسخ مصاحبه 
ها را در چند نکته مهم های تقویت گفتامن حقوق برش و صلح در کشور از طریق رسانه پاسخگویان راه 

 اند:خالصه کرده 
های حقوق برش و صلح با حضور طرفانه درباره ارزش شناسانه و بی های کار انتشارگفتامن  -

 حوزه؛تحلیلگران، نویسندگان و استادان دانشگاه در این  
های آنان های میزگرد با استادان و مالهایی که مردم افغانستان بیشرت به گفته برگزاری برنامه  -

 گزارند؛احرتام می 
 ن حقوق برش و صلح؛ای بر گفتام رسانه متمرکز کردن سیاست درون  -
 پراکن؛ها به اظهار نظر عنارص نفرت محدود کردن زمینه  -
 های جنگ و صلح.روایت استخدام نیروی انسانی آشنا با   -
شان قرار های کاری توانند موضوعات صلح و حقوق برش را در صدر برنامه ای می نهادهای رسانه  -

 داری کنند.خود های رسانه در میان مردم گونه ایجاد تنش دهند و از هر 
 کند« ها در مورد »جلوگیری از محتوای که صلح و حقوق برش را تضعیف می شونده پاسخ مصاحبه 

آوری شده های گزارشگران جمع های درخور توجه، متفاوت و مبتنی بر تجربه ر مورد این مسأله نیز پاسخ د 
 د:بندی کر صورت  مشخص دسته وار و به ها را فهرست توان پاسخ است که می 

 . داری کنند خبنگاران از نرش شایعه و خبهای ناموثق خود  -
بروز اختالفات مذهبی، قومی،  هایی که زمینه و تحلیل ها، مقاالت از انتشار اخبار، محتوا، گزارش  -

 کنند، جلوگیری کنند. ای را فراهم می زبانی و منطقه 
ویژه طالبان، های درگیر جنگ، به ه یا نامستقیم به گرو طور مستقیم  از نرش و پخش مطالبی که به  -

 نیز جلوگیری شود؛   توهین تلقی شود 
 . کند، بپرهیزند باور می به صلح بی کار عامه را  هایی که اف خبنگاران از نرشگزارش  -
چنین، ساز صلح و آشتی برای مردم شوند و هم خبنگاران حقایق را طوری انعکاس دهند که زمینه  -

های درگیر صلح را به عنوان یک نیاز اطبان جلوه دهند که طرف اوضاع کشور را طوری به مخ 
 بپندارند.

 داری کنند.اجتامعی خود ـ قومی در روندهای سیاسی باید از بازمنایی تضادهای   -
 های اخالقی خبنگاری را در نظر گیرند.ها ارزش در انتشار اخبار و گزارش  -

نگاری در تحقق حقوق برش و تقویت صلح در  ی روزنامه ا باره »جایگاه اخالق حرفه ها در شونده نظر مصاحبه 
 افغانستان« 

اند که بخشی از خبنگاران افغانستان با کدهای کنندگان در این تحقیق به این باور مشارکت بیشرتین 
ها و شده و مورد تأیید اکرثیت رسانه های اخالقی تعریف نگاری آشنا نیستند و ارزش اخالقی روزنامه 
 وجود ندارد. خبنگاران هم  
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ای نیز شده است. به گونه منونه، وقتی حرفه های  گاه سبب بروز یک رشته مشکل به باور آنان، این خالی 
گونه استدالل ها این شود، مسئوالن رسانه های مبتذل )از دید عرفی مردم( مطرح می بحث پخش برنامه 

در کشور در تقابل قرار ندارد. در حالی که هایی با روح قوانین نافذ  کنند که پخش و نرش چنین برنامه می 
ای افغانستان موجود باشد، در جامعه رسانه نگاری مورد اجامع روزنامه اگر شامری از کدهای اخالقِی 

ای که این عنارص با مثال آوردن بدون شک مانع تبلیغ عنارص ضد حقوق برش خواهد شد. به گونه 
های حقوق آمیز و ارزش شامری را در ضدیت با جامعه صلح  کنند وگیری می های مبتذل، رسباز برنامه 

 ازند.سبرشی آماده می 
 هایدست آوردن پول از طریق گزارش کنندگان به این باور است که خبنگاران به فکر به  یکی از مشارکت 

 یابد. مخرب و به سود کشورهای همسایه نباشند، صلح و حقوق برش در جامعه تحقق می 
مله منصف های اخالقی ژورنالیستی از ج کنندگان این بحث، در نظر گرفنت ارزش شارکت با وجود این م 

را برای دفاع از حقوق برش و تقویت صلح کارساز  ... گرایی و تعصب نورزیدن، صلح طرفی، بودن، بی 
 پندارند. می 

 های تحقیق تحلیل یافته 
های مشرتک و در مورد ها دیدگاه گزاره باره برخی های این تحقیق نشان داد که پاسخگویان در یافته 

کنندگان این ی مشارکت طور کلی به عقیده ها، نظرهای متفاوت و متضادی دارند. اما به شامری از گویه 
های درگیری در کشور را تضعیف کرده و گرایانه زمینه نگاری صلح با انتشار اخبار صلح پژوهش، روزنامه 

ها، خبها و اسی، قومی و زبانی و... از طریق انتشار گزارش های سییان منظور نزدیک ساخنت جر به 
 کند. بخش فعالیت می محتوای رهایی 

های قومی، سیاسی از جریان   نگاری صلح عبارت از ارائه توازن در انتشار اخبار و گزارش عبارتی، روزنامه به 
کن های ناپسند را ریشه سنت  ت مقابله و و سمتی بوده و گزارشگران صلح، با اعامل این روند، با افراطی 

 کنند.می 
سازی و تأمین حقوق برش و رسانیدن صدای قربانیان به ها در جهت برجسته پاسخگویان، رسانه   به عقیده 

های حقوق برش، دهی از ارزش چنین آگاهی گوش نهادهای مسول نقش اساسی دارند. پاسخگویان هم 
خبنگار را از عوامل مهم در تحقق این ارزش مهم در  طرفی و بی  های محروم های اقلیت بازتاب خواست 

 دانند.جامعه افغانی می 
شوندگان پژوهش، برای تحقق این امر مهم، برحق دسرتسی به اطالعات تأکید صورت به باور مصاحبه 

قوق ای بر گفتامن ح رسانه ای سهیم باشند، سیاست درون ریزی پالیسی رسانه گیرد، خبنگاران در طرح 
پراکن محدود شود و در نهایت نیروی انسانی های اظهار نظر عنارص نفرت صلح تنظیم شود، زمینه برش و 

 های استخدام شوند. های جنگ و صلح در رسانه آشنا با روایت 
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پراکنی، تقویت جنگ و تضعیف عواملی که سبب تقویت نفرت دهد  های پژوهش نشان می چنین یافته هم 
 ویژههای درگیر جنگ، به د، عبارت از نرش و پخش مطالبی که به گروه شو های می صلح از سوی رسانه 

توجهی به بی اجتامعی و ـ طالبان، توهین تلقی شود، بازمنایی تضادهای قومی در روندهای سیاسی 
 های اخالقی در کار مطبوعاتی است.ارزش 

گرایی، عینیت، دن، صلح تعصب نورزیطرفی، های بی چنین نشان داد که توجه به ارزش این تحقیق هم 
 دفاع از حقوق برش و حامیت از صلح مفید واقع شود.   تواند در ها می دقت و انصاف در نرش گزارش 

مطرح شد، از سوی پژوهشگران در جریان تحقیق های متضادی نسبت به نظرهایی که  همه، دیدگاه با این 
نگاری افغانستان، تعریف واضحی از روزنامه  در ستقالل دست آمد. از جمله اینکه با توجه به نبود ا به 

ها، که رسانه   چنین برخی از پاسخگویان به این باوراند که با وجودی توان ارائه کرد. هم ژورنالیزم صلح منی 
بررسی نکردن دقیق قضایا از سوی شورای کاری و  نزدیک دارند، اما کم   ای رابطه صلح و حقوق برش باهم  

 مقابل خود قرار داده است. ا  ها ر رسانه عالی صلح،  
های افغانستان نه برای تأمین صلح، بلکه در اند که برخی از رسانه چنین به این نظر پاسخگویان هم 

اند به پردازند و به همین دلیل نتوانسته شان به انتشار محتوا می راستای پالیسی اقتصادی و سیاسی 
 . قرار گیرند حیث پل ارتباط میان طالبان و حکومت  

چنین بیانگر این نکته است که بخشی از خبنگاران افغانستان با کدهای اخالقی های تحقیق هم یافته 
ها و خبنگاران شده و درخور تأیید اکرثیت رسانه های اخالقی تعریف نگاری آشنا نیستند و ارزش روزنامه 

نگاری سبب بروز مشکالت امه شده روزنف که نبود کدهای اخالقی تعری هم در کشور وجود ندارد؛ تا جایی 
 ای در افغانستان شده است. بسیار در عرصه فعالیت رسانه 

 گیری نتیجه 
گاران است؛ اما های اجتامعی همه روزنامه اگرچه انتشار اخبار مربوط به نقض حقوق برش، از مسئولیت 

های ضد ه جنایت دهند پوشش  دهنده و تنها بازتاب کند که نه جایگاه برجسته خبنگار صلح ایجاب می 
 عنوان یک ابزار کارآمد مدافع حقوق برش عمل کند.حقوق برشی باشد؛ بلکه به 

 کند؛ ها ایجاد می مسئولیت دفاع از حقوق برش و حامیت از صلح، سه کارکرد را برای رسانه 
مر است. های گسرتده خبی و پرداخنت به جزئیات اکارکرد اول: بهبود حقوق برش مستلزم فعالیت 

ای مکفی در مسائل حقوق برش زمینه رسانی مفید باید به ارائه اطالعات پیش ها به منظور اطالع انه رس 
شود که اطالعات جامع و دقیقی در اختیار مخاطبان رصفًا زمانی محقق می  بپردازند. این کارکرد رسانه 

گیرندگان سیاسی تصمیم تًا حامیت  خود قرار دهد و به این ترتیب موجب تنویر افکار عمومی شود و نهای
 شود. های آگاهانه موجب می را با اتخاذ سیاست 
های صنفی خبنگاری در افغانستان ایجاد شود ای توسط اتحادیه های اخالقی رسانه کارکرد دوم: ارزش 

. این ای در نظر گرفته شود آوری، تنظیم و ارائه محتوای خبی و رسانه و توسط خبنگاران در فرایند گرد 
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سو های اخالقی باید متناسب با وضعیت فرهنگی کشور، نیازهای جامعه و رشایط کلی جهانی هم ارزش 
ای، محوری، استقالل حرفه طرفی، انصاف، دقت، عینیت، صلح باشد. کدهای اخالقی شامل توازن، بی 

انسانی، ی جهانی و  ها گرایی، احرتام به انسانیت، احرتام به ارزش مسئولیت اجتامعی، پرهیز از خشونت 
 شود.عدم توهین و توهین و... می 

های حقوق ها با توجه به اهمیت حامیت از صلح و تقویت ارزش کارکرد سوم: مدیران و مسئوالن رسانه 
نگار، موضوع دانش حقوق برشی و باورمندی آنان به صلح را برشی، در جریان استخدام کارمند و روزنامه 

 د. برش همواره در رسخط خبهای کشور قرار گیر در نظر گیرند؛ تا مسأله صلح و حقوق  
 

 : منابع و مآخذ 
 .۳6۱5(. فرهنگ بزرگ سخن، جلد چهارم،  ۱۳8۱انوری، حسن، )  - ۱
های نامه بن، فصلنامه پژوهش سال پس از توافق   ۱4سازی در افغانستان:  (. صلح ۱۳8۱علی و محمدرضا صحرایی، )زاده، غالم چکنی  - 2

 .75، ۱4ه راهبدی سیاست، سال چهارم، شامر 
 .2ها برای صلح، فصلنامه رسانه، سال سیزدهم، شامره سوم، ائتالف رسانه (، ۱۳8۱دیداری، اکرم، ) - ۳
، ۳26رضا دهقان، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، های ارتباطات، ترجمه علی (. نظریه ۱۳84سورین، ورنرجی و جیمزدبلیو تانکارد، ) - 4

۳48. 
 .۳4، ۱5ال سیزدهم، شامره سوم، ، سگزارشگری صلح، فصلنامه رسانه  (. مبانی ۱۳8۱مهدی، )فرقانی، محمد  - 5
 .24نگاری ارتباطات و جامعه، مجموعه مقاالت، تهران: انتشارات اطالعات، ( روزنامه ۱۳۹۳مهدی، )فرقانی، محمد  - 6
موزشکده آنالین برای جامعه (، طرحی فلسفی به سوی صلح ابدی، ترجمه باقر پرهام، ایاالت متحده امریکا، آ 20۱5کانت، ایامنوئل، ) - 7

 .8یران )توانا(، مدنی ا
 ۳2کمیساریای عالی حقوق برش سازمان ملل، حقوق برش، تروریزم و مقابله با تروریزم، گزاره برگ شامره  - 8
د های گروهی در گسرتش حقوق برش و برقراری صلح پایدار، نرشیه حقوق برش، جل(، نقش کارکردی رسانه ۱۳88نواختی مقدم، امین، ) - ۹

 .۳۱، ۱، شامره 4
 .۱7(، ژورنالیسم؛ مفاهیم نظری و کاربردی، ترجمه داوود حیدری، تهران: انتشارات رسوش، ۱۳8۹)هارکوپ، تونی،   - ۱0
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 نقش زنان در استقرار صلح پایدار و بررسی اسناد سازمان ملل متحد 
  حسین خالقی محمد  

 چکیده
انجام   املللی اسناد بین ار صلح پایدار و بررسی  هدف شناخت و تحلیل نقش زنان در استقر   باپژوهش  این  
آوری ای و اسنادی ِگرد مطالعه کتابخانه   آن با روش اطالعات    و  است . این تحقیق از نوع کیفی  ه استگرفت 
ها نشان تحلیل داده  ه است. صورت گرفت  محتوا ها به روش تحلیل متاتیک یا تحلیل و تحلیل داده  ه شد 
کند که زنان آوری می د یا را   نکته مهم این  لح،  ونت و چگونگی استقرار ص که بررسی مسائل خش  ه است داد 
کمبود نیروهای زن و  های فمینیستی افراطی، اما دیدگاه  ، کنند در ایجاد صلح پایدار ایفا می   مهم  ی نقش 

های ت فمینیس  .رو کرده است به های جدی رو ثر، نقش زنان را با چالش ؤ های م بودجه  نیافنت تخصیص 
توانند از بروز جنگ در شناختی و بار عاطفی می که زنان به دالیل زیست  طلب بر این اعتقاد است صلح 

این نیز استقرار و حفظ صلح به آنان محول شود.    عرصهباید وظایفی در  این  گیری کنند؛ بنابر جهان جلو 
دارند، به حفظ حیات ن کودکان را  توانایی به دنیا آوردن و بزرگ کرد رو که  از آن که زنان  شود  رد منی   کامالً 

پس باید شهروند و حاکم باشند. زمانی ند،  ا طلب های انسانی متایل دارند و صلح انسانی و پرهیز از هزینه 
همیشگی در سایه رهایی از خشونت و تبعیض  ت ر و رضو  که از صلح به عنوان منفعت مشرتک برشی 

جهان را  از جمعیت  درصد  4۹ و رتان زنان و دخ  دیمیلیار سه و نیم  توان نقش جمعیت منی  ، سخن رود 
های سازمان ملل متحد نادیده گرفت. تعهد به فرهنگ صلح، هسته اصلی موفقیت در سه حوزه از فعالیت 

ای با عنوان تأسیس ارگان ویژه  . دهد یعنی صلح و امنیت، توسعه پایدار و حقوق برش را تشکیل می 
 شوددانسته می صلح    سیر ارتقای برابری، توسعه وطه عطفی در م نق  ۱۹46در سال    «سیون مقام زنی کم» 

 .به اتفاق آرا به تصویب رسید  2000اکتب  ۳۱باره زنان، صلح و امنیت در تاریخ در  ۱۳25نامه و قطع 
با اکرثیت آرا نهاد جدیدی را برای رسیدگی به  20۱0مجمع عمومی سازمان ملل متحد در جوالی 

های آنان در بخشیدن به پیرشفت زنان و دخرتان و رفع نیاز ملل و رسعت  های فراروی سازمانچالش 
سازی زنان و برابری نهاد سازمان ملل برای توامنند » ای و ملی با عنوان کامل سطح جهانی، منطقه 

 تأسیس کرد.  « جنسیتی
 طلبصلح   فمینیسم  پایدار،   صلح   متحد،   ملل   صلح، فرهنگ صلح، سازمان  زنان و  واژگان: کلید 

  

 
  ی رشته مطالعات زنانداکرت دانشجوی   (khaliqy2015@gmail.com) 
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 لهأ بیان مس
کند که یادآوری می را  نکته مهم این خشونت، تجاوز و چگونگی استقرار صلح، مربوط به بررسی مسائل 

کنند، اما متأسفانه در ایجاد صلح پایدار در سایه رهایی از تبعیض و خشونت ایفا می   برجسته ی زنان نقش 
ثر، نقش این اقلیت ؤ های م بودجه فنت  نیا تخصیص  های فمینیستی افراطی، کمبود نیروهای زن و  دیدگاه 

زنان در استقرار و استمرار   های ارزیابی اقدام  به رو کرده است. این مقاله  به های جدی رو مبارز را با چالش 
ها نشان داده ازد. بررسی پرد می   ،سازمان ملل های  در قالب مأموریت   ویژهبه   ،صلح در سطح جامعه جهانی 

های استعامری و هرگونه مداخله خارجی های نظامی، سیاست گیری نه، در تجاوزکارا  هایکه اقدام است  
ده است. نقض حقوق انسانی زنان و ز بیشرت    هایی آسیب زنان  به  آمیز، های خشونت و نیز تروریسم و رفتار 

های سالمت و امنیت جامعه برشی طور آشکار بنیان های نظامی به  ها و درگیری کودکان در جریان جنگ 
 گرایانههای نظامی تسلیحاتی و سیاست   های رقابت های گزاف  از سوی دیگر هزینه  .ده است کر دید  ته را  

در آن  ماندگی جانبه و فقرزدایی و کاهش آثار محرومیت و عقب منابع رضوری برای توسعه همه و هزینه 
مسلحانه که های ناشی از مخاصامت  ن جهان افزوده است. روند مهاجرت بر مشکالت و مصائب زنا   حوزه،

دهد؛ خود دلیل مناسبی برای توجه و یافته جهان را نیز هدف قرار می های توسعه طور مستقیم بخش ه  ب 
 (242- 24۱: ص ۱۳85)کوالیی،   مترکز بیشرت بر این مسأله بوده است.

 های اجتامعی و سیاسی در نتیجهساخت اشی زیر ند که با فروپااین زنان، نخستین گروهی بنابر 
های سازمان ملل متحد و نهاد های بینند. در این زمینه با تالش زیان می  ، های دولت گر نظامی 

افزایش میزان مشارکت  ، شده توسط این سازمان با هدف استقرار و حفظ صلح در سطح جهانسیس أ ت 
)صبوری شده است.  های این سازمان  ایند صلح از اولویت سازی در فر گیری و تصمیم زنان در حوزه تصمیم 

 (۱68:ص  ۱۳۹۱دیگران،    و 
رهایی از خشونت، تحمیل و تبعیض   ،شگی ی هم  رتو رضو   منفعت مشرتک برشی   مثابهصلح به  زمانی که    

های سال  نادیده گرفت. در در رسارس جهان را در آن توان نقش زنان و دخرتان شود، منی می  دانسته 
های سازمان ملل متحد از فعالیت متامدی، تعهد به فرهنگ صلح، هسته اصلی موفقیت در سه حوزه 

سازمان ملل متحد   به رغم این.  اده است دیعنی صلح و امنیت، توسعه پایدار و حقوق برش را تشکیل می 
ه ناکافی و هایی جدی از جمله بودج سازی زنان با چالش در تالش خود برای برابری جنسیتی و توامنند 

باره مسائل مربوط به برابری جنسیتی به رسمیت در  آن های نبود محرکی واحد که برای هدایت فعالیت 
از این رو »نهاد زنان ملل متحد« برای رسیدگی به چنین  .شناخته شده باشد، مواجه بوده است 

برای زنان و دخرتان  صدایی قدرمتند  ، تأسیس شد تا به عنوان نهادی پویا   20۱0هایی در جوالی  چالش 
 د.اشب ای و ملی املللی، منطقه در سطح بین 
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 مفهوم صلح
و معنا تغییر یافته    امللل در روابط بین   املللی در طول زمان و با توجه به تغییرات مفهوم صلح و امنیت بین 

. نباشد  اکم که در آن، جنگ ح  شود گفته می حالتی به صلح  . آن گسرتش یافته است های داق و مص 
املللی نیز همین متحد در روابط بین  از تأسیس ملل  پیشصلح تا  ( ۱ ماده ۱ )منشور ملل متحد، بند 

املللی مبتنی نظم بین نهاد  » به  ملل متحد مفهوم آن را    اما (.  5۱6    : ص ۱۳8۹  )بیگزاده، .  مفهوم را داشت
قراری و جنگ به معنای بر  نبود رصف این از دیدگاه دیگر، . بنابر توسعه داد)بیگزاده، هامن(  بر عدالت«

ممکن است سبب تهدید صلح   ،ام هر عملی که در تعارض با عدالت باشد بلکه انج ؛ صلح نیست  استمرار 
 و نقض آن شود. این دیدگاه پس از پایان جنگ رسد قوام یافت. رسان اعضای شورای امنیت در اعالمیه

امروز دیگر فقدان جنگ و مخاصمه مسلحانه  که  اعالم کردند  ۱۹۹2وری  جن   ۳۱نشست خود در   ی پایان
های اقتصادی، ه عرص در ثبات  نبوداملللی نیست. جود صلح و امنیت بین فهوم و م به  ، ها میان دولت 

 :Declaration) . دشو می   دانستهامنیت جهانی  تهدیدی علیه    نقض حقوق برش   ، نیزاجتامعی و سیاسی
منشور ملل متحد، تقویت صلح از طریق توسعه روابط دوستانه  ۱0ماده  ۳ و  2بندهای  ( ۱۹۹2

های وقوع جنگ و تحکیم صلح جهانی خواهد زمینه و  کند که منجر به کاهش علل  بیان می   املللی رابین 
 بود.

اما امروزه سخن از صلح و راهکارهای رسیدن به آن در مجامع علمی و سیاسی بیش از گذشته شده است، 
به تحلیل تجربی و    است   گذارانه بوده گرایانه و ارزش باره صلح اغلب آرمان های موجود در به طور کلی بحث 
افزون به صلح، مانع از تکرث تعاریف البته توجه روز  ( 2۳4 ، ص ۱۳82)بشیریه،  ست.گرایش نداشته ا 

صلح« به بررسی دیدگاه در کتاب »فیلسوفان جنگ و که گالی«  بی نشده است. به عنوان مثال »دبلیو 
 یه است، بر تفاوت آرا تولستوی پرداخت  و اندیشمندانی چون کانت، کالوزویتس، مارکس، انگلس 

 ( 84  ، ص ۱۳72)گالی،   . اندیشمندان در موضوع صلح اذعان دارد

 موجود   هایتعریف کلی  بندی  تقسیم 
را درست مانند کنند و آن می  که به صلح فکر کنند، در صلح زندگی این ها، بدون انسان  تعریف طبیعی: 

 .دانند موضوعی کاماًل طبیعی و قائم به ذات می 
 .شود ای متضاد با جنگ تعریف می چون مقوله صلح در رابطه با جنگ و هم  : جنگ  د های ض تعریف 
 .شودگفته می   سخن  آرمانی  صلحی  از   تعاریف  از نوع  این  در   : ایاسطوره   هایتعریف 
؛ دارد وجود   صلح از   توصیف   و  درك   نوع  این  از بسیاری   هایمنونه   یونانی   متون   در  :باستانی   هایتعریف 

 کنند.عرضه می افالطون   چون   یونانی  دیشمندان ان   کههایی  ریف تع 
شود. می جمعی تعریف دسته  کشتارهای  و  میرها و مرگ  تعداد  آمار  اساس  بر  صلح  : آماری  تعریف 
  (۳0  ص   ،۱۳7۱)بوتول، 
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 صلح بارهرویکردهای مطرح در 
 رویکرد غربی 

بت را الگویی از کند. »گالتونگ« صلح مثرویکرد غربی، صلح را به دو نوع مثبت و منفی تقسیم می 
 نبودداند. در حالی که صلح منفی عبارت است از های بزرگ انسانی می همکاری و وفاق میان گروه 

 ,Galtung, 1968)   . حد یک جنگ داخلیهای قومی در یک ملت در ها و نژاد یافته گروه خشونت سازمان 
p. 847 ) 

 .صلح منفی ُبعدی از صلح مثبت است 

 ای نوینه قرائت  های سنتیقرائت 
 صلح مثبت  صلح منفی
 جنگ موقت( )   صلح طبیعی )جنگ طبیعی(   صلح موقت 

 صلح پیشاجنگ صلح پساجنگ

 
مطالعه شده است. در تعاریف سنتی و  آل گرایانه و ایده صلح در رویکرد غربی در دو قرائت واقع 

شود. این دست از گرایانه، صلح در برابر جنگ تعریف شده است و نسبت به آن توضیح داده می واقع 
حاصل توفقات موقت دولت   ا زیرا صلح در این معن  ؛ دهند اقلی از صلح را ارائه می حد   های ریف تعاریف، تع 

های ن است به واسطه رشایطی به هم بریزد. رویکرد ( یعنی هر آن ممک ۱6۳  ص   ،۱۳75)بزرگی،    است.
ا در پهنه اصالت صلح تحلیل آل در مطالعات صلح، حقیقت و جوهر زندگی اجتامعی ر نوین و ایده 

شامرند. اینکه انسان املللی می کنند و جنگ را امری عرضی و غیرذاتی برای اجتامعات ملی و بین می 
 .دهد نوع است، اساس چنین بینشی را تشکیل می نسبت به هم جو و منزه از خشونت  دارای طبعی صلح 

جنگ تنها از باب »تعریف االشیاء  رسد رابطه صلح و البته، به نظر می  ( 2۳ ، ص ۱۳۹0)ساعدی،

صلح مثبت

صلح منفی 
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 استمرارطلبی و  دیگر نیز اهمیت یافته و آن هم جنگ   یزوایای از  ضدادها« نیست، بلکه امروزه این نکته ا ب 
 ( ۳20  ، ص ۱۳8۳)الویری،  . لوای صلح استستیزی تحت  روحیه صلح 

 از صلح یهایقرائت 
 رویکرد اسالمی 

مشی سیاست داخلی و خارجی اسالم نگری خط و با جامع   آمیز جهانی است اسالم، دین زندگی مساملت 
آمیز است و حقیقت جهاد ابتدایی نیز دفاع از حقوق و حکم اصیل آن صلح و زیست مساملت   کرده را بیان  
اندیشه آشتی میان آدمیان  ( ۱04  ، ص 20  ، ج۱۳8۹)جواد آملی،  .  محرومان و مستصعفان استانسانی  

که نظریه  است ت، مظهری از اندیشه صلح حاکم بر ارکان هستی سطح متام برشیت، در سطح ام  در 
صلح  ،ایدر اسالم قاعده اصلی و پایه  ( ۱7 ، ص ۱۳64شمس الدین، )  .اصولی و اساسی اسالم است 

، ۱۳68)مطهری،  . ت س خاص و استثنایی تجویز نشده ا  ی جز در رشایط جنگ  ، قرآن و سنت ر د است و 
به عنوان مثال در زمان   . است  و خواهی ابیانگر صلح   امی دوران رسالت در مت  اسالم   پیامب (. سیره  25ص  

مورد لطف قرار گرفتند   ،ها بر پیامب و اصحابش دریغ نکردند ترین فشار فتح مکه اهالی مکه که از سخت 
: گفت، خطاب به اهل مکه  ای در آن زمان با ایشان رفتاری کریامنه داشت. ایشان در خطابه   و رسول خدا 

ی؛ ی دهم؟ گفتند: تو برادر کریم و برادرزاده کریم ما عقیده دارید که ما با شام چه رفتاری انجام می شام 
(. مفهوم صلح، معادل واژه 275  ، ص 2  ، ج ۱۳48هشام،  تان آزادید )ابن  : بروید که همه گفت رسول خدا 

تحقق آن در بعد درونی و دارای دو بعد درونی و بیرونی است؛  است  ( سوره بقره  ، 208آیه )  سلم در قرآن 
خالف رویکرد مادی که قصد ایجاد صلح در عامل بیرون دارد. قرآن صلح واقعی ای همگانی است،  وظیفه 

داند و ایامن به خداوند را های شیطانی می خطوات و وسوسه   نپذیرفنتونی و  را صلح و سلم ایامنی و در 
 کند.ساز ورود در صلح حقیقی و پایدار ذکر می زمینه 

 طلبمینیسم صلح ف 
های اجتامعی است. فمینیسم های فمینیستی با آرمان طلب که حاصل تلفیق آرمان فمینیسم صلح 

کوشند از طریق اعامل فشار بر دانند و می ها مسئول می ور طلب خود را در قبال زنان در دیگر کش صلح 
گیری کنند. این امر از دو گری و جنگ در رسارس جهان جلو املللی از نظامی های بین ها و نهاد دولت 

طلبانه وارد های دولتی اهداف صلح اینکه، با اعامل فشار بر نهاد  نخستتواند صورت پذیرد؛ طریق می 
گونه گیرنده در زمینه این و دیگر اینکه با افزایش حضور زنان در مقامات تصمیم  کار حکومت شود دستور 

 ( 4۳۱  : ص ۱۳8۱)مشیرزاده:   ها تغییر ماهوی صورت گیرد.سیاست 
توانند از شناختی و بار عاطفی می طلب بر این اعتقاد است که زنان به دالیل زیست های صلح فمینیسم 

باید وظایفی در زمینه استقرار و حفظ صلح به آنان محول این  بنابر  . بروز جنگ در جهان جلوگیری کنند 
ی به دنیا آوردن و بزرگ کردن کودکان را دارند، توانایاز آن رو که  که زنان  شود  رد منی   کاماًلاین نیز  شود.  

و  ند، پس باید شهروند اطلب های انسانی متایل دارند و صلح به حفظ حیات انسانی و پرهیز از هزینه 
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بار به جای بحث بر این فعاالن حقوق زنان این ( بنابر ۱7۳  : ص۱۳۹0حاکم باشند. )صبوری و دیگران،  
های کودک، از رضورت رأی، مرخصی زایامن و احداث مهد  رس مسائلی چون حق سقط جنین، حق 

د، در نامنگویند و آن را شاخص قدرت گرفنت زنان عامل می گذاری در مسائل راهبدی سخن می سیاست 
 ها عبارتند از:های مورد تأکید فمینیست ترین گزاره این فضا و رشایط، مهم 

، بلکه خاستگاه و اشکال کالمی، ساختاری، خشونت و ناامنی فقط شکل فیزیکی و عینی ندارد اول: 
است که افراد جامعه   پذیر دسرتسی محیطی، حقوقی و جنسیتی هم دارد و امنیت پایدار هنگامی  زیست 

ذهنی و ساختاری نباشند تا بتوانند به تولید و تکثیر رضایت و   ، از جمله زنان، تحت سلطه عینی، کالمی
 امید در جامعه بپردازند.

املللی بلکه فرد یا اجتامع محلی است. بین   املللی، نه دولت یا نظام زیمت امنیت ملی و بین نقطه ع   دوم: 
املللی بوده و ثباتی فقط در عرصه نظام بین گونه نیست که ناامنی و بی ها این به عقیده فمینیست 

ها و ولت گونه تجاوز و ستم و خشونت بری باشد، بلکه در داخل مرزها، د های ملی از هر محدوده مرز 
امللل تهدید در عرصه نظام بین دولتی که  ؛ند ا حقوق و نظم کنندگان ترین تهدید مردان بزرگ دولت 

های ناامنی باید به کننده است. برای شناخت ریشه در عرصه داخلی خود یک تهدید  ، شود می 
ریت نظام محوری یا محو ها بازگشت و تحلیل کالن مانند دولت مراتب اجتامعی داخل کشور سلسله 

 کوشند.شوند و مردان در تباهی زنان می نگاه کالن، زنان فراموش می امللل را رها کرد، چون در بین 
شدگان املللی به جای مترکز رصف بر مبادالت تسلیحاتی و کشته ها و تعارضات بین در جنگ  سوم:

های حساس بود. خشونت   غیرنظامیان از جمله زنان  برایهای جنگ  ها، باید بر پیامد خطوط مقدم جبهه 
که برادر، پرس یا پدر  یهای زنان و دخرتان مبباران منازل مسکونی، غیرنظامیان، رنج خانگی علیه زنان، 

اند، تجاوز جنسی به زنان مناطق جنگی و حمالت متعدد به مراکز خدمت رسانی خود را از دست داده 
گران و ها، تحلیل عقیده فمینیست  ند، اما بهی ها پذیری در جنگ هایی از آسیب بانوان منونه 

دهند و با نوعی َکری جنسیتی نسبت های خاص علیه زنان را طبیعی جلوه می مداران خشونت سیاست 
 ند.اتوجه های زنان بی به رنج 

ساز ها در زمینه مسائل مربوط به جنگ و امنیت، نقش هویت های فمینیست یکی از دغدغه  چهارم: 
خوردارند، زنان و مردان بر  کننده تعیین  یکه نظامیان آن از قدرت  معیجنگ است. در جنگ و در جوا 

های پیچیده نظامی، کنند. مردان به دلیل رزمندگی، دسرتسی به ابزار پیدا می  جداگانه  ی های هویت 
یابند، اما زنان گریان یا معرتض، هویت آنها را منفعل مراتبی، هویت فعالی می پذیری و نظام سلسله بسیج 

اند و نه همه زنان متاشاگر جنگ. بسیاری از دان رزمنده دهد. این در حالی است که نه همه مر ل می شک 
دهند و نیز هستند تری انجام می های دشوار ند یا در محیط خانه کار اهای جنگ مشغول رزم زنان در جبهه 

اند، اما به واسطه نبده  مردان زیادی که اصاًل روحیه رزمی ندارند و از دانش و فن نظامی و رزمی بویی 
یابند و پس از باز اند مردان به طور کلی موقعیت واالیی می سلطی که رزمندگان ساخته هویت برتر و م 

 کنند.ها، تصاحب می گشت از میدان نبد، انواع امتیازات و مناصب را به دلیل حضور در جبهه 
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های داخلی و آمد سازمان عملکرد ناکار  املللی علیه یک کشور و نیزهای بین در رشایط تحریم  پنجم:
از  گونهها، این گیرند. به عقیده فمینیست املللی، باز هم زنان در معرض فقر و بحران قرار می ین ب 

دار مراقبت ند یا عهده اگیرد. زنانی که رسپرست خانوار تحریم اساسًا مورد توجه کسی قرار منی   پیامدهای 
زارشی منعکس گ آنها در هیچ چشند، ولی این رنج  را بیش از دیگران می تحریم   پیامدهایند،  ااز دیگران 

 شود.منی 
آمیز بودن گفتامن مردان در معادالت اسرتاتیژیک از دیگر نکاتی است که توسط خشونت  ششم: 

ها معتقدند که مردان در تحلیل راهبدی ها بر جسته شده است. بر این اساس، فمینیست فمینیست 
های انسانی را واقعی کنند، بدون اینکه اخالق و ارزش نیت تصمیم گرفته، عمل می فقط بر اساس عقال 

دهد که رتبه نشان می باال هند. )کارول کوهن( با بررسی عبارات و اصطالحات مورد استفاده مردان بن
، گویند و در این ماجرا هیچ هراس ندارند بار سخن می ای و حمالت فاجعه راحتی از مبب هسته مردان به 

ها د. فمینیست کنمجروح می  گیرد یا تن هزاران انسان راها را می شان جان هزاران انسان که تصمیم 
های هولناکی کرده و اگر زنان معتقدند که این گفتامن به ظاهر عقالنی و انتزاعی، جهان را وارد جنگ 

گونه که یافت. هامن یافتند، خشونت در جهان کاهش می های فکر و تصمیم راه می به این قبیل اتاق 
بار علیه مردان یتی، ستم جنسی را این های جنسها با این قبیل تعصب فمینیست   ،هم اشاره کردیم   قبالً 

طلب خواندن مردان، نوعی ستم جنسی علیه مردان طلب خواندن زنان و جنگ دارند. آنها با صلح روا می 
توانند بگیرند یا تری می عاقالنه  یها م که زنان تصمی  کنند. هیچ تحقیقی ثابت نکرده اعامل می 

 مردانهشناختی و فیزیولوژیک و روان  اختار ژنتیک اسرتاتیژیک مردان معلول جنسیت و س های تصمیم 
 (۱۳85)نرصی،   نه اقتضای خاص زمان جنگ.   ، آنهاست

 بانی از صلح ی عینیت بخشیدن به نقش زنان در عملیات پشت 
نان درعملیات پشتیبانی و نگهداشت صلح برای کسب عینیت بخشیدن به نقش و ارتقای مشارکت ز 

بر منافع دیگر، به تحقق نیازهای امنیتی  افزون ری حیاتی است؛ زیرا گونه از علمیات ام موفقیت در این 
بخشد، یک مأموریت گذاری عملیاتی را بهبود می اثر کند،  متفاوت در درون جوامع گوناگون نیز کمک می 

د و اشتباهات تاکتیکی را کاهش کن، غیرنظامی مأموریت را تقویت می کند منونه یا الگو ایجاد می 
تواند، تغییرات مثبتی را برای زنان در های پاسداری از صلح می زنان در مأموریت  دهد. مشارکت می 

 هایمثال   ند، از طریق ارائه ا اجتامع   کنند و در جاهایی که زنان اغلب در حاشیه هایی که خدمت میکشور 
کافی آموزش  های پاسدار صلح به اندازه د. مسئولیت تضمین اینکه نیرو کن از رهبی زنان ایجاد مثبت 

 های رسبازدهنده نهفته است.تًا در کشور بینند و برای مشارکت در علمیات حفظ صلح آماده باشند، عمد 
سیتی ها شامل یک جز جن به دلیل اهمیت آموزش جنسیتی، بسیار مهم است که متام این آموزش 

سازمان ملل  تبطقوانین مر جنسی و استثامر و  استفاده اطالعات سوء  مند باشند که دربرگیرنده قدرت 
های گوناگون کشورها و . به این دلیل که عملیات پشتیبانی صلح، از تیم استاین مسائل  باره در 

دشوار است. نهایتًا   اعزامشوند، تضمین سطح مشابهی از آمادگی و پیش های مختلف تشکیل می فرهنگ 
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ها به خارج برای باید در زمان اعزام نیرو   به نقش زنان در جامعههای متفاوت  های مختلف و نگرش فرهنگ 
 ( ۳58- ۳۹7:  ۱۳۹۳  زاده انصاری، سمیب، )تقی  حفظ و پاسداری از صلح به حساب آیند. 

 های صلح زنانفرایند 
های رسمی و غیررسمی های جنسیتی در فرایند از اند بدون مشارکت زنان و دخرتان و گنجاندن چشم 

 .صلح، صلح پایدار ایجاد نخوادهد شد 
های زنان متشکل از اند. گروه زنان از دیرباز در اعامل نفوذ و سازماندهی صلح و خلع سالح فعال بوده 

 هایکنند و اقدام اند، صلح را ترویج می حزبی و قومی تشکیل داده های چند عامه مردم، جبهه 
های د، علیه سالح ان دهند. آنان حذف تسلیحات کشتار جمعی را در خواست کرده جویانه انجام می آشتی 

اطالعاتی  اند و ها رشکت کرده آوری سالح های جمع اند، در برنامه کوچک مبارزات تبلیغاتی انجام داده 
خود   « مفقود االثر» وشت فرزندان اند تا از رسناند. مادران گرد هم آمده های زمینی منترش کرده باره مین در 

 دمت یا اعزام آنان به جنگ جلوگیری کنند.شوند یا از اعزام اجباری فرزندان خود به خ  آگاه
همبستگی  ، های مختلف ند و در رستارس جبهه ا بر تجارب مشرتک متمرکز  بیشرت ی صلح زنان ها جنبش 

های این گروه مشکل باشد. نگرانی   « ی دیگر » شود توصیف دشمن، به عنوان می  سبب کنند که  ایجاد می 
بخشد و با زنان طرف اعضای خانواده به آنان مرشوعیت اجتامعی می شان و سایر فرزندان  باره در ها این 

مناقشه  بارهآورد. در نتیجه، زنان گاهی از مردان در ابراز نگرانی درمورد مناقشه ارتباط به وجود می 
ای کارشان را آغاز منطقهای و زیر های زنان در سطوح منطقهبکه ها و ش تری دارند. گروه مشکالت کم 

آغاز به کار کرد، بر  ۱۹۹۹برای مثال، کمیته زنان آفریقا درخصوص صلح و توسعه که در سال  اند. کرده 
خانه ی از کشورهای افریقایی متمرکز است. شبکه صلح زنان رود شامر ترویج حل و فصل مناقشات در 

ندرت ی صلح به های غیررسمی زنان برا آورد. فعالیت ینه، لیبیا و سیرالئون را گرد هم می مانو، زنان اهل گ
های رسمی صلح کنار گذاشته شوند. زنان اغلب از فرایند های رسمی صلح منعکس می در فرایند 

شود گیرنده، رهبان نظامی یا جنگجو نیستند یا گاهی به این دلیل که فرض می شوند چون تصمیم می 
های اصلی گیرند و نگرانی ی های صلح ابعاد جنسیتی را در نظر من ز مهارت الزم برخوردار نیستند. فرایند ا 

 یابند.زنان همیشه این بوده که به میز مذاکره راه منی 
های محلی صلح ممکن است در برابر مشارکت و دخالت زنان از خود مقاومت نشان دهند. هریک سازمان 
امعه های مناسب زنان در جنقش  باره توانند در پردازند، می آمیز می های صلح لیت ها که به فعا از گروه 

هرگاه از زنان دعوت شود به گروهی ملحق شوند، ممکن است از  . فرضیاتی را مجدداً ایجاد کنند 
 ۱۳25)قطعنامه شامره    تنزل درجه داده شوند.   «داری خانه » گیری کنار گذاشته و به انجام و ظایف  تصمیم 

 ری امنیت( شوا 
ها در ست؛ چرا که انسان ا  دنیت اومعتقد است خشونت در انسان برخاسته از م  او فرانسیس فوکویاما:
بنابراین  .اند ها به وجود آمده ند که بعد اهایی ساالری پدیده ند و خشونت و مرد یجو ذات خود آرام و صلح 
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ریزی که ما اکنون در آن و خون  با جنگ و ستیزاملللی همین خشونت در مردان است که چهره بین 
که به نظر فوکویاما این نتیجه   . آمیز و مبتنی بر همکاری است تر مستعد مناقشه، صلح کنیم، کم زندگی می 

کند و آن جهانی است که همه جوامع می  پیروی جهانی که توسط زنان اداره شود، از قوانین متفاوتی 
گیرند، تدریج که زنان در این کشورها قدرت را در دست می ه ند. ب ا یا غربی به سوی آن در حرکت فراصنعتی  

: ۱۳82)رضوانی،  شوند. طلب و خشن می گر، ماجراجو، رقابت تر تجاوز القاعده کم این کشورها علی 
 ( ۳7- ۳۹ص 

 اقدامات سازمان ملل متحد در حوزه زنان و صلح 
 های سازمان ملل متحد عالیت ی متامدی، تعهد به فرهنگ صلح، هسته اصلی سه حوزه از فها سال در 

داد. عملیات حفظ صلح ملل متحد برش« را تشکیل می   »صلح و امنیت«، »توسعه پایدار« و »حقوقیعنی 
املللی است که از بدو تأسیس تاکنون کارهای سازمان ملل برای حفظ صلح و امنیت بین بخشی از سازو 

ود توسعه و تحول یافته است. امروزه وظایف متناسب با زمان و مکان از نظر مفهوم و حیطه عملکرد خ
مانده از صحنه جا های به آوری سالح بس یا جمع آتش   بارهنظارت و تحقیق درتنها  های پاسدار صلح نه نیرو 
چون فراهم کردن ثبات و ضعیت سیاسی و امنیت  ی بسیار فراتر از گذشته به موضوعات هاست، گیری در 

مدنی، ها به جامعه  گشت نیرو ز خیص و با ای، تر ایگان و بازیگران منظقه ها با همسداخلی، توسعه همکاری 
های های مدنی صلح، کمک به آوارگان، ترویج حقوق برش و کمک کمک به فرایند دموکراسی و آموزش 

زدایی و های مین فعالیت  باره بخشی در زدایی و آگاهی فنی برای بارسازی و توسعه افتصادی، وحشت 
 :۱۳86صفا، )م . املللی ترسی یافته استای و بین های منطقه زش ملی و همکاری چنین ترویج سا هم 
 ( ۳4- ۳۳ص  

اهمیت است که   دارایبه سهم زنان در وظایف مربوط به مقوله صلح از این نظر  این سازمان  رویکرد ویژه 
ریزی و های مربوط به جنسیت در برنامه ای به نقش زنان و نگرش از بدو تأسیس تاکنون اهمیت ویژه 
 عملیات حفظ صلح قائل بوده است.

نقطه عطفی در مسیر ارتقای برابری،  ۱۹46در سال  « کمسیون مقام زن» ا عنوان ب  ویژه  ی تأسیس ارگان
که این کمیسیون اعالمیه مربوط به از بین بردن خشونت علیه زنان ، چنان شوددانسته می صلح    توسعه و 

 ( 256  : ص ۱۳8۳)بیگدلی،    .ویب مجمع عمومی ملل متحد رسید که به تص  د کر تنظیم    ۱۹۹۳را در سال  
پذیرد که حذف زنان از فرایند صلح مغایر حقوق آنان است ر این، شورای امنیت سازمان ملل می ب  افزون

تواند به تقویت صلح پایدار منجر شود. گیری می انداز جنسیتی در سطوح تصمیم و حضور زنان و چشم 
 ۱۳25عنامه  چوب قط در چهار   2000اکتب    ۳۱باره زنان، صلح و امنیت در تاریخ املللی در این سند بین 

روشن کرده و  به اتفاق آرا به تصویب رسید. این قطعنامه تاریخی و ضعیت زنان در منازعات مسلحانه را 
گیری در حل تعارضات و ایجاد صلح پایدار است. از زمانی خواستار مشارکت آنان در متام سطوح تصمیم 

، ۱82های مه دیگر شامل قطنامه چهار قطعانا ، قرار گرفت  ۱۳25قطعنامه  کار که این هدف در دستور 
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، در حامیت از آن به تصویب رسیده است. در مجموع این پنج قطعنامه بر سه ۱۹60و  ۱88۹، ۱882
 هدف کلیدی مترکز دارند: 

 گیری گسرتش مشارکت زنان در تصمیم  -1
سازی از جمله های صلح واستار گسرتش مأموریت زنان در فرایند خ 2000در سال  ۱۳25قطعنامه 

اکتب  5که در تاریخ    ۱88۹رکت آنان در جلوگیری از منازعات و عملیات حفظ صلح است. قطعنامه  مشا 
گیری های جهانی برای اندازه است و خواستار ایجاد شاخص   ۱۳25تصویب شد، مکمل قطعنامه    200۹

 پیرشفت در اجرای آن است.
 ایان خشونت جنسی و معافیت از مجازات پ  -2

ویژه به  ، درگیر در منازعات را به قطع کامل هرگونه خشونت های کلیه طرف ( 2۹۹8)  ۱820قطعنامه 
دن به بخشودگی مجازات مجرمان خشونت دا مجبور کرده و پایان    ،خشونت جنسی علیه زنان و دخرتان
بر تقویت ظرفیت رهبی، تخصص و  (200۹)  ۱888قطعنامه  . جنسی را به رسمیت شناخته است

سازمان ملل متحد و دیگر کشورهای عضو برای کمک به پایان  های نهادی در دیگران ظرفیت 
 ( blanchfield,2010: p9-18)  . کند های جنسی مترکز می خشونت 

 گو فراهم کردن نظامی پاسخ  -3
به تصویب رسید، از  20۱0دسامب  ۱6شورای امنیت سازمان ملل متحد که در تاریخ  ۱۹60قطعنامه 

دسته از احزابی که مظنون یا مسئول ارتکاب دگی به وضعیت آن دبیرکل سازمان ملل خواسته است تا رسی 
افزون بر این اعامل تحریم توسط مناینده ویژه دبیرکل  . کار خود قرار دهد ند را در دستور االگوی خشونت 

ها در جریان خواهد بود. این قطعنامه رگیری بار جنسی در د خشونت  هایباره اقدام سازمان ملل در 
از جمله تجزیه و تحلیل و گزارش از  ویژه   هایآمادگی   گرفنت و    نظارتر استقرار سیستم چنین خواستا هم 

شده، پس از بررسی برنامه عمل های یاد بر قطعنامه   افزون آمیز جنسی است.  های خشونت گیری وقوع در 
 .ای و ملی قرار گرفته استن در اولویت مسائل جهانی، منطقه ، خشونت علیه زنا 2005پکن در سال 

دبیرکل سازمان ملل   2008که در سال    1چنین فعالیت کمپین »اتحاد برای پایان خشونت علیه زنان«هم 
 United Nation Secretary-General’s UNITEادامه دارد )   20۱5اندازی کرد، تا سال  متحد آن را راه 

campaign, 2012 هایاقدام  ک پایگاه اطالعاتی خشونت علیه زنان برای گردآوری اطالعات ی ( و 
کشور  80به بعد بیش از  200۹اندازی شده است که از نوامب شده توسط کشورهای عضو راه انجام 

 اند.اطالعات خود را در این پایگاه قرار داده 

 
1.  End violence against Women 
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 نهاد زنان ملل متحد و وظایف آن
 را برای رسیدگی به جدید  ی با اکرثیت آرا نهاد  20۱0جوالی مجمع عمومی سازمان ملل متحد در   

دن به پیرشفت زنان و دخرتان و رفع نیازهای آنان در سطح دا های فراروی سازمان ملل و رسعت چالش 
 «سازی زنان و برابری جنسیتینهاد سازمان ملل برای توامنند » ای و ملی با عنوان کامل جهانی، منطقه 

کند اداره می دولتی چندالیه  ن میا ، این نهاد را ساختار حکومتی  64/  28۹  عنامه  تأسیس کرد. مطابق قط 
که متشکل از مجمع عمومی، شورای اقتصادی و اجتامعی و کمیسیون مقام زن با مسئولیت تهیه و 
تنظیم اصول و قواعد و نیز مجمع عمومی، شورای اقتصادی و اجتامعی و هیئت با مسئولیت هدایت 

هیئت اجرایی  ( United Nation General Assembly, 2010) .ین نهاد است لیاتی ا های عم سیاست 
سه سال   رای عضو تشکیل شده است که شورای اقتصادی و اجتامعی، آن را ب   4۱نهاد زنان ملل متحد از  

رئیس آن یکی از معاونان دبیرکل سازمان ملل  کنند. مقر اصلی این نهاد در نیورک است وانتخاب می 
شود. نهاد زنان ملل متحد، بخش مختلف سازمان ملل را شامل منصوب می  اوبا حکم است که متحد 

(، ۱۹76املللی آموزش و تحقیق برای پیرشفت زنان ) سسه بین ؤ (، م ۱۹46شود؛ بخش پیرشفت زنان ) می 
نان ( و صندوق توسعه ملل متحد برای ز ۱۹۹7باره مسائل جنسیتی و پیرشفت زنان ) دفرت مشاوره ویژه در 

 250چهار نهاد پیشین مرتبط با زنان، در مجموع  ( UN Women’ 2010)  .گیرد( را در بر می ۱۹76) 
های مالی از بودجه این نهاد از طریق کمک  عمده  یمیلیون دالر بودجه داشتند. در حال حارض بخش 

رتقای برابری تحد و ا های نهاد زنان مهای دولتی، دولت یا افراد برای پیشبد برنامه داوطلبانه سازمان 
، ساالنه نیم میلیارد دالر به عنوان بودجه عملیاتی به این نهاد شود. افزون بر این جنسیتی تأمین می 

 ( UN Women, 2012) . اختصاص داده شده است 
 : های اصلی نهاد زنان ملل متحد نقش 
در  سب آنها آفرینی منا های میان دولتی مانند کمیسیون مقام زن و نقش حامیت از نهاد  - ۱

 های جهانی.ها و هنجار گذاری، تعیین استاندارد سیاست 
ها و ارائه پشتیبانی مناسب فنی و کمک به کشورهای عضو برای عملیاتی کردن این استاندارد  - 2

 مالی به کشورهای نیازمند.
تعهداتش در زمینه ایجاد برابری جنسیتی و  برابر گویی در سال زمان ملل متحد پاسخ ایجاد  - ۳

 زنان،  و  خانواده  خبی ـ ی )پایگاه تحلیل .زنان   بارهشده در این سازمان درهای طرح نامه گیری بر پی 
۱۳۹0،۱0،۱۹ ) 

های کند که بر ترویج مشارکت زنان و استفاده از دیدگاه هایی حامیت می ها و پروژه این نهاد از طرح 
بار خشونت  های بله با اقدام مقاجنسیتی در توسعه سیاسی، تقویت حفاظت از زنان در مناطق جنگی، 

ها مترکز گیری گویی و پیرشفت وضعیت زنان پس از پایان در ها، تقویت سیستم پاسخ گیری جنسی در در 
 دارند.
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افزون برای های روز املللی فرهنگ صلح و دهه ترویج فرهنگ صلح در چارچوب گسرتش تالش سال بین 
ها و های مسلحانه، نشست گیری ن در جریان در زنا پایان دادن تجاوز به رشافت و حقوق انسانی 

و کارشناسان از رسارس جهان برای یافنت   پژوهشگران های متعددی در رسارس جهان برگزار شد.  کنفرانس 
ها و مراکز تحقیقاتی در آمریکا یب دادند. دانشگاه تتر های گوناگون  های مناسب در این زمینه بحث راهکار 

 ( Women Waging peace, 2000) . مه متعددی را طراحی و اجرا کردند رناو اروپا در این زمینه ب 
ها از رسارس جهان را به رشکت در برنامه فراگیر برای دولتی و حکومت های غیر آنها منایندگان سازمان 

های مسلحانه فراخواندند. ادبیات وسیعی در گیری متوقف کردن خشونت جنسی علیه زنان در جریان در 
 های گسرتده همراه شدند.های مدافع حقوق برش نیز در این تالش یجاد شد. سازمان ه ا این زمین 

های گیری گیری از وقوع جنگ و در سازمان ملل متحد که وظیفه اصلی آن حفظ و تقویت صلح، و پیش 
مسلحانه است، به جای تخصیص منابع کالن برای برقراری صلح از طریق اعزام نیروی نظامی و مرمت و 

ها هدف گیری های جنگ، پیشبد توسعه را به عنوان بهرتین عامل برای جلوگیری از در زی خرابی زسا با 
آن تلقی شده است. به این ترتیب   جانبه قرار داد. برقراری صلح، رشط اصلی تحقق توسعه و اهداف همه 

 برای الزم  نی روا  و ذهنی  هایظرفیت  ایجاد  وظیفه متحد  ملل  فرهنگی ـ ی یونسکو به عنوان سازمان علم 
 و فکری  همبستگی پایه  بر صلح  از  دفاع اندیشه نیز یونسکو. گرفت  عهده  بر را صلح  فرهنگ  گسرتش
خود را  مدت ، راهبد میان . این سازمان با تبلیغ  و ترویج  فرهنگ صلح هدف قرار داد   را  ها انسان   اخالقی
اه یونسکو فرهنگ صلح، الزامی گسرتش فرهنگ صلح اعالم کرد. از دیدگ ۱۳75 - ۱۳80های در سال 

 ، ص2000)ترویج فرهنگ صلح،    .رضوری و انکارناپذیر برای ایجاد جهانی قابل قبول برای همگان است
ی از رفاه و دانش، های ناشی از آن، تساوی بیشرت در برخوردار کنی فقر و بیامری فرهنگ صلح ریشه   ( ۳

مشی دموکراتیک د. فرهنگ صلح بر تحکیم خط کن و امکان دستیابی همگانی به آموزش را ترویج می 
 کند.ورزد و دموکراسی را ضامن حفظ حاکمیت قانون و احرتام به حقوق همگان معرفی می ارصار می 

 (۳ص    2000ترویج فرهنگ صلح،  ) 
د دگرگونی فردی، جمعی و نهادی است. این فرهنگ به پرورش بر اساس اسناد یونسکو فرهنگ صلح فراین

 ـ شود که مردم هر کشور، به تناسب با ساختارهای ویژه تاریخی قادات و اقداماتی منجر می و ترویج اعت
آمیز به کنند. تأکید بر تبدیل رفتارهای خشونت اقتصادی خود به آن عمل می  ـ اجتامعی  ـ فرهنگی 

گ با گیرد. ایجاد این فرهن اهداف مشرتک در تداوم ترویج این فرهنگ شکل می همکاری بر پایه ارزش و  
گیرد. احرتام و صیانت از حقوق برش برای اجرای این اقدامات جامع آموزشی، اجتامعی، مدنی شکل می 

های مرجع و افراد نخبه و برگزیده مؤثر بر مردم در سیاست رضوری تلقی شده است. جامعه مدنی، رسانه 
این ترتیب سال به  ( 6- 7، صص 2000)ترویج فرهنگ صلح، . ند ا گذار اثر ترویج آن بسیار مسیر 
 ها نام گرفت، تاسال گفتگوی متدن   200۱/ ۱۳80املللی فرهنگ صلح و سال  سال بین   2000/ ۱۳7۹

 فراهم آید.  ،ویژه آالم زنان به   ،های جهانی برای مبارزه با مشکالت جهانی زمینه تالش 
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زنان و مردان   های گسرتش تساوی و عدالت در میانمورد توجه یونسکو اجرای برنامه  ایه در منت اقدام 
گیری های تصمیم ینده زنان در عرصه ا داشته است. تأمین منابع مالی الزم برای حضور فز   مهم   یجایگاه 
قربانیان ی افزایش و گاهی در مورد رضورت حامیت از  برا   جهانی   جنبش   یک   گسرتش   اقتصادی، ـ سیاسی 

ی در زمینه عوامل جنسیتی مربوط آموز ها و پایان دادن به خشونت علیه زنان در جریان آن، مهارت جنگ 
های زنان و نیز آموزش و ارتقای ها، تشکیل و گسرتش شبکه به فرهنگ صلح و حامیت از زنان در رسانه 

های زندگی و شغلی دخرتان در باوری و بهبود فرصت های آنان به منظور ارتقای خود ها و مهارت آگاهی 
 ( 24۱، ص  2000،  این برنامه قرار داشته است. )ترویج فرهنگ صلح 

 های آن  شورای امنیت سازمان ملل متحد و پیامد  1325قطعنامه 
ها گیری های جهانی برای حامیت از زنان در جریان مخاصامت مسلحانه و آثار پس از در رسانجام تالش 

شورای امنیت حامیت  ۱۳25های عظیم زنان در این حوادث به صورت مفاد قطعنامه دشواری همراه با 
حظه . با صدور این قعطنامه، کشورهای جهان به مال کرد ل  بد جامعه جهانی را به الزامی انکارناپذیر    عملی 

ته صدور ( البUN. 2000)  . های نظامی موظف شدند گیری و حامیت از حقوق انسانی زنان در جریان در 
دهد، ولی غییر منی ترین قربانیان منازعات مسلحانه را ت تنهایی رسنوشت زنان، اصلی این قطعنامه به 

به  . کند صدور آن بیانیه از توجه به یک رضورت مهم جهانی در دفاع از حقوق انسانی زنان حکایت می 
ردن آنها در فرایند حفظ و حال تأمین عدالت برای زنان و دخرتان از طریق به کار گرفنت و در گیهر 

 بوده است. 200۱ترین نتایج صدور این قطعنامه در سال  پاسداری از صلح از مهم 
های مسلحانه پرداخنت به این گیری برگزاری کنفرانس عدالت جنسیتی برای زنان در رشایط پس از در 

ملل متحد و کنرسسیوم   ( توسعه صندوق زنان سازمان ILAC, UNIFEM)   مهم را در دستور قرار داده بود.
عنوان »صلح به زنان و زنان به صلح  باکه  کنندگان این نشست بودند املللی برگزار حقوقی اتحادیه بین 
های در نیویورک برگزار شد. در این نشست با توجه به تالش   2004/ سپتامب  ۱۳8۳نیاز دارند« در سنبله  

امید به حضور مؤثر زنان در  2000/ اکتب ۱۳7۹در سنبله  ۱۳25شده پس از صدور قطعنامه انجام 
 نقضها و ایجاد رشایط  بود. تأمین عدالت و رفیع نابرابری   تر شده املللی بر جسته تحکیم صلح و ثبات بین 

 (UNIFEM, 2004شده در این نشست بود. ) محور مباحث مطرح  ، حقوق انسانی نشدن 
و  ۱۳25نفرانس ارائه شد، برای اجرای قطعنامه شده که گزارش آن در این ک های انجام بر اساس بررسی 

تضییع حقوق حقه آنان و بروز مصایب شدید برای جامعه  تأمین عدالت جنسیتی برای زنان، مامنعت از 
املللی آمیز علیه زنان و نیز اجرای مقررات بین برشی باید قوانین داخلی و زمینه رفع رفتارهای تبعیض 

( در این UNIFEM, 2004, P,4)  د. شو وع منازعات مسلحانه فراهم برای دفاع از زنان در رشایط وق 
از طریق  بردباری  و  سازی هم   ، پذیریولیت ئ ایت علیه زنان و ایجاد فضای مسدن به جن داکنفرانس، پایان  

های اجرای عدالت برای رفع مشکالت قدیم صدمات کار ایجاد عدالت حساس به مسائل جنسیتی و سازو 
های اخیر، شده در سال های انجام ( با توجه به تالش UNIFEM, 2004, P,5شده است. ) به زنان توجه 
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های مربوط ها و فرایند های قضایی، نهاد ان در این نشست اهمیت اصالحات در زیرساخت گ کنند رشکت 
 ( UNIFEM, 2004, P,12) آورد کردند. فعالیت زنان برای تحقق عدالت را بسیاز مهم بر   یبرای ارتقا 

سقوط رژیم دیکتاتوری در افغانستان و عراق و تشدید خسارات عظیم برای  وضعیت این کنفرانس در     
زنان افغانی و عراقی برگزار شد. بر پایه تجارب افغانستان و عراق منایندگانی از هر دو کشور حضور 

دانان زن وق ها و حقگیری آموزش فنی و تخصصی برای قضات، دادستان کار داشتند. بر همین اساس به 
قانون به زنان. های های حقوقی و ارائه مساعدت آموزش  ی بسیار مهم ارزیابی شده بود، و نیز ارتقا 

 (UNIFEM, 2004, p14 تجربه ) شده در عراق و افغانستان در این کنفرانس مورد بررسی قرار های انباشته
نیز در سطح های حکومتی، اتیژی ها و اسرت ، سیاست ها گرفت، و بر ایجاد و تقویت نهادها، مکانیسم 

تی و توجه به مسائل زنان و بیشبد و های اجتامعی، برای تأکید بر نگاه جنسیهای مدنی و تشکل نهاد 
( بازسازی و اقتصادی انتخاباتی ـ  ـ فقه  ـ  های انتقالی )سیاسیها و فرایند تقویت مشارکت آنان در نهاد 

 تلقی شد.  مهم   بسیار
نیز اجرای آن مورد توجه سازی و مذاکرات صلح،  های صلح یت حضور زنان در فرایند در این کنفرانس اهم

بندی مبتنی بر مثل بودجه ینده زنان و انتقال نگاه جنسیتی به این فرایند ) ا شارکت فز م  . قرار داشت
با سازمان ملل  های اقدام  ی بندی در اجرا سازی، طبقه حساسیت جنسیتی( در متام سطوح؛ مفهوم 

نان عملیات با حضور آ  نظارت بر  و  نیز گزارش، ارزیابی  ،شده متحد، و اجرای قوانین و مقررات پذیرفته 
 ( UNIFEM, PP.20-22خواسته شد. ) 

گویی پذیری و پاسخ ولیت ئ برای مس هااقدام بر در کنفرانس »صلح به زنان و زنان به صلح نیاز دارند«، 
 .شد تأکید  ه در عملیات حفظ صلح و حامیت از قربانیان رشکت دارند،  ملل متحد ک   هایمقام 

 سپتامربیازدهم   پس از
. این انتظار در کرد رشایط جهانی را به طور اساسی دگرگون  200۱سپتامب  حوادث تروریستی یازدهم 

اری از پی اصالحات گورباچوف در اتحادیه شوروی ایجاد شده بود، که با پایان جنگ رسد زمینه بسی
شد که با پایان تقابل دو قطب قدرت چنین تصور می  . ای و جهانی از میان خواهد رفتمناقشات منطقه 

ب ناشی از آن برای ئ و منازعات مسلحانه و مصا  کرد ح و آرامش حیات برشی را شکوفا خواهد  در جهان صل
ت را روشن ساخت، و حوادث حوادث خونین بالکان توهم آلود بودن این انتظارا   . زنان کاهش خواهد یافت

حرکت نیویورک شبح دیگری از ترس و وحشت را در جهان به  سپتامب در واشنگنت و یازدهم    تروریستی
دستانه فراهم آورد. اجرای این نظریه مانند حمله پیش  جدید  یهای که مقدمه را برای طرح نظریه  آورد در 

 ند.کنرای اجرای آن ثبت سبب شد زنان افغانستان و عراق تجارب دردناکی را ب 
ه در ویژ به  ، نیافتهیافته و کشورهای توسعه آثار جهانی شدن و تشدید شکاف میان کشورهای توسعه 

تأثیر ویرانگرش قرار   زیر شدت  های پیشین را به به تکوین رشایط جدیدی منجر شد، که تالش   ، خاورمیانه
ترویج  ،تروریستی در نقاط مختلف جهان  های هم سپتامب و اقدام داده است. در رشایط پس از یازد 
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خود سبب افزایش  ها به نوبههای جدی مواجه شده است. البته این دشواری فرهنگ صلح با دشواری 
 های حامیان ترویج فرهنگ صلح در جهان بوده است. تالش 

 

 یگیر نتیجه 
با این تفاوت که در برقراری صلح و   ؛آیند از بازیگران اصلی به شامر می زنان    ، مسأله مخاصمه و صلح  در 

در این پژوهش آمد،   ند. با توجه به آنچه اکنند، اما در جنگ و تجاوز قربانی عدالت نقش فاعل را ایجاد می 
که سازمان ملل متحد چنان .  است طلب  مبنای فمینیسم صلح   قراری صلح بر های زنان در بر فعالیت   بیشرت 

ها و دفاع از زنان در جنگ  برابر ده است، اما تاکنون کر ریزی نیز در این غالب مشارکت زنان را برنامه 
 ند از:ا جود دارد که عبارت ای جدی و هچالش  ، های ایجاد صلح مدیریت زنان در مأموریت  پذیرش 

 ها؛عه عی جامام های اجت الیه بخشی از    در  اندیشانه های سخت وجود باور  - ۱
 ؛طلب خشونت   های برابر مبارزه با افراطی تراشی  نفوذ سیاسی و مانع  - 2
 ؛های زن حافظ صلح روابط فامیلی و شخصی و انزوای نیرو  متأثر شدن  - ۳
 ؛زنان حافظ صلح   باره تعصبات جنسی در های آزار جنسی، تبعیض و  تجربه  - 4
 ؛فقدان منابع مالی و نقدینگی - 5
 ؛ وی جنسیتی واحد ها دیدگاه   نبود  - 6
 .کمبود نیرو - 7

 های خود داشتهعالی از مأموریت  فهمیتوانند های ایجاد صلح، می توجه به اینکه زنان در مأموریت  با
بخش معرفی شوند، بنابراین مثبت و الهام  قرار کنند و به عنوان یک الگوی بر   کاری مثبت  روابطو  باشند 

ها، ارزش   تا  از درون خانواده آغاز شود«   »صلح باید قطعًا  .است های حضور زنان در صلح  نیاز به حل چالش 
امروز در جهان   را به وجود آورد؛ حسی که حس با هم بودن   تواند می که   تقویت شود   هایی نگرش  و   رفتارها 
گیرد. بر اساس برابری شکل می  ، و گفتگو با آنان های دیگران یدن حرف آمادگی شن  . است  هشد تهدید 

 .کند می تأکید فرهنگ صلح  بر  چنان  افکار عمومی جهانی هم 
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   ار در افغانستان   یابی به صلح پاید دست 
  الله دریابی نجیب   

 چکیده
توان در فقدان وجود دیگری تعریف یک را منی است. هیچ ناپذیر یی حقوق برش و صلح، دو ارزش جدا 

های حقوق برشی پذیرفته و پذیر است که حقوق برش و ارزش کرد. تحقق صلح پایدار در صورتی امکان 
شویم که صلح رشی می های حقوق بسازی حقوق برش و ارزش موفق به نهادینه نهادینه شده باشد و زمانی  

یابی به صلح پایدار در های حقوق برشی در دست استقرار یافته باشد. تبیین نقش حقوق برش و ارزش 
افغانستان، هدف اساسی این تحقیق است. پژوهش حارض تبیینی است و برای گردآوری اطالعات و 

گذرد. موکراسی در افغانستان می ای پیروی کرده است. دو دهه از تجربه نظام د بخانه ها از روش کتا داده 
های ها ارزش های داخلی و پس از آن ظهور گروه طالبان، طی این سال پس از چندین سال جنگ 

های داخلی و پنج شد. پس از سپری این دوران، جنگ دموکراتیک و حقوق برشی به طور قطع نقض می 
ق برشی و دموکراتیک، با همکاری های حقو سو ارزش طالبان، از نزدیک به دو دهه بدین سال حاکمیت  

به بعد صلح و حقوق برش  200۱جامعه جهانی، بار دیگر وارد ادبیات سیاسی افغانستان شد. از 
ها و مخاصامت موضوعات مورد مجامع علمی بوده است. جنگ کامکان تا هنوز وجود دارد و این جنگ 

یابیم که حقوق برش صلح پایدار دست می  کند. ما زمانی به ق برش را در افغانستان تهدید میصلح و حقو 
های دخیل در جنگ و یابیم که در گفتگوهای صلح با گروه تضمین شود و زمانی به این مهم دست می 

ای حقوق هها ارزش ها نیز احرتام بگزاریم و آن های آن منازعات مسلحانه به توافق برسیم. به خواسته 
 .برشی را پذیرفته باشند 

 قوق برش، صلح، صلح پایدار، صلح عادالنه و نسبت حقوق برش و صلح پایدارح  ها: واژه کلید 
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 مقدمه
جنگ وجود   پدیده   تاریخی زندگی برش   امری گریزناپذیر بوده است. در هر برهه   ،گی برش جنگ از آغاز زند 

میزان  امری ملموس همواره مورد بحث بوده است. از سوی دیگر برش بر اساس داشته است و به عنوان 
آگاهی و احساس نیازمندی به صلح، همواره برای برقراری صلح و آرامش تالش کرده است. در طول تاریخ 

راوانی به دلیل تبعیضات های ف های زیادی به دالیل متعدد و متفاوتی رخ داده است. جنگ جنگ  برش 
 مایه ها برای برش که این جنگ ایدئولوژیک به وقوع پیوست. از آن رو ـ های سیاسی نژادی و برخورد ـ قومی 

های جهانی اول و دوم در جهان تری مانند جنگ های وسیع تر و با دامنه های جدی عبت نشدند، جنگ 
های متفاوت تاریخی، های فراوان شد. در بریده دن مال ها و تلف ش شامر انسان رخ داد که سبب تلفات بی 

توان به های متفاوت صورت گرفته است که می شیوه هایی برای تأمین صلح و تضمین امنیت به تالش 
عنوان منونه از تالش ویلسون، رئیس جمهور وقت آمریکا پس از جنگ جهانی اول نام برد. جنگ جهانی 

تر از جنگ تر و خطرناک مراتب مخرب جهانی اول رخ داد. جنگی به  دوم نیز در فاصله کوتاهی با جنگ 
تنها جان و مال مردم در آتش آن هایی که نه افزود. جنگ  و درد برش  جهانی اول که بیشرت از پیش بر رنج 

های حقوق برشی نیز در آن نقض شدند. پس از جنگ جهانی دوم پرسشی نابود شدند، بلکه متام ارزش 
طرح شد: آیا رسیدن به صلح و امنیت جهانی، بدون شناسایی و توجه مطرح نشده بود، که قبل از آن 

های ویژه جنگ پی به در های پی های حقوق برشی، ممکن است؟ جنگ و ارزش  جدی به حقوق برش 
این  شامر انسانی و مالی را بر مردم جهان وارد آورد. پس از تجربه حد و بی های بی جهانی هزینه 

و برای برقراری   های انسانی، صلح و امنیت جهانی پی برد به ارزش   گین، برش هزینه و سهم پر   هایجنگ 
 کرد.   هاییجهانی و تضمین صلح، اقدام   امنیت 

ترین موضوع مطرح شد. کشورهای پس از پایان یافنت جنگ جهانی، دوم حقوق برش به عنوان اساسی 
های جهانی اول و دوم را کلید زده جنگ شورهایی که  جهان به اتفاق هم برای محو جنگ متحد شدند. ک 

جنگ به کلی مقدور   فهمیدند محو پدیده ه نیک می بودند، پس از پایان جنگ جهانی دوم، با وجودی ک 
سوز تالش ورزند. بر این منفور و خامنان  نیست، اما مصمم بودند حداالمکان به منظور کاهش این پدیده 

اساس کشورهای جهان در پی تأسیس سازمان ملل متحد، باهم همراه شدند. با تأسیس سازمان ملل 
امیدواری به تحقق صلح جهانی  های حقوق برشی، تأکید بر ارزش متحد، تصویب منشور این سازمان و 

 و کرامت انسانی به وجود آمد. بر مبنای احرتام به برش 
داشت حقوق برش نظر یابی به صلح پایدار، بدون در بریم که دست های یادشده به این مهم پی می نکته با  

هم تلقی   توان دو موضوع جدا از را منی   نیست. یعنی صلح و حقوق برش های حقوق برشی مقدور  و ارزش 
های حقوق برشی نیز ارج شود که در پهلوی آن به ارزش پذیر می کرد. رسیدن به صلح پایدار زمانی امکان 

شود که صلح پایدار حاکم های حقوق برشی و کرامت انسانی ارج گزارده می گزارده شود و زمانی به ارزش 
ر پژوهش حارض نگارنده در پی این آمیز زندگی کنند. بنابراین، د باشد و شهروندان در فضایی مساملت 

 بررسی کند.یابی به صلح پایدار در افغانستان را  است که نقش حقوق برش در دست 
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سه مبحث تدوین شده است: در مبحث اول در دو گفتار به تعریف مفهوم حقوق برش و صلح این مقاله که  
در مبحث سوم نسبت حقوق برش با ار و صلح عادالنه توجه شده و پرداخته، در مبحث دوم به صلح پاید 

 ارزیابی شده است. صلح  
 کند: در این مقاله نگارنده اهداف ذیل را دنبال می

 یابی به صلح پایدار در افغانستان:های حقوق برشی در دست تبیین نقش حقوق برش و ارزش 
 . تبیین رابطه میان حقوق برش و صلح.۱
 ستی صلح پایدار.. تفهیم چی 2

یابی های اساسی است: تا چه حد دست اهداف تحقیق، محقق در پی پاسخ دادن به این پرسش   ادامه در  
به صلح عادالنه و پایدار در افغانستان ممکن است؟ منظور از صلح عادالنه و پایدار چیست؟ چه نسبتی 

 میان حقوق برش و صلح پایدار وجود دارد؟
د و شو نشدنی و حق ذاتی افراد برش دانسته می یر، منتقل ناپذ حقوق جدایی از از آن رو که حقوق برش 

های حقوق تا زمانی که حقوق برش و ارزش   های اساسی جوامع انسانی است؛ از رضورت صلح پایدار نیز  
واد باید م . پیش از تحقق صلح پایدار  پذیر نیست برشی نهادینه نشده باشد، رسیدن به صلح پایدار امکان 

های حقوق برشی افراد به عنوان کرامت ذاتی انسانی قوق برش را پذیرفت و به ارزش اعالمیه جهانی ح 
شود های حقوق برشی افراد بهرت ارج گزارده می ارزش نهاد. از سوی دیگر زمانی به حقوق برش و ارزش 

 که صلح پایدار حاکم باشد.
ای پیروی ها از روش کتابخانهدآوری اطالعات و داده است و برای گر  علی و معلولی تحقیق حارض تبیینی  

 کرده است.
در تحقیق حارض حقوق برش متغیِّر مستقل )علت( و صلح پایدار متغیر وابسته )معلول( شناخته شده 

 است.
 تنها برشهای جهانی نه های جهانی اشاره شد، در جنگ که در آغاز به صورت اجاملی به جنگ چنان 

متحمل شدند و ناپذیر مادی، مالی و معنوی شامری خسارات جبان های بی رضر شد، انسان مت 
ن یک بحث بنیادی، مطرح ها، حقوق برش به عنوا های حقوق برشی نیز نقض شد. پس از این جنگ ارزش 

کرده   تبیینیابی به صلح پایدار را  شد. بنابراین، تحقیق درباره این موضوع که نقش حقوق برش در دست 
ویژه افغانستان، جریان دارد و در رشایط حارض که جنگ در تعدادی از کشورهای جهان، به  در  است، 

تر از هر زمانی رضوری شود، های حقوق برشی نقض می ها و منازعات مسلحانه ارزش جریان این جنگ 
 رسد.به نظر می 
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 پیشینه تحقیق
عنوان  ای با علی جاوید مقاله ن حام است. از جمله ر درباره حقوق برش و صلح تحقیقاتی صورت گرفته 

-»بررسی رابطه صلح و حقوق برش« نگاشته است. او باورمند است که صلح بدون حقوق برش استقرار منی
سازی است. علی جاوید ارتباط حقوق برش با نیازهای اساسی و صلح ترین نکته در مقاله رحامن یابد. مهم 

ویژه افغانستان، صورت گرفته است. در منازعه، به کشورهای پسا دی نیز درباره  در این مقاله مطالعات مور 
هایی های حقوق برشی، پیرشفت که در حوزه تحقق ارزش  این مقاله افغانستان را کشوری معرفی کرده 

های جدی های حقوق برشی، با چالش برای تحقق شامری از ارزش داشته است. از سویی  گیر چشم 
سازی افغانستان امر حتمی تلقی کرده های حقوق برشی را در روند صلح ارزش   بوده است. رعایت رو به رو 

 است و مسئولیت دولت در تأمین حقوق نیز موضوعی است که در این مقاله درباره آن بحث شده است.
کده حقوق یار دانش ای از فرهاد طالیی، استاد »بررسی تأثیر متقابل حقوق برش و صلح بر یکدیگر« مقاله 

بررسی کرده است. سیاسی دانشگاه شیراز است. او در این مقاله تأثیر متقابل حقوق برش و صلح را    و علوم 
سه نسل حقوق برش را نیز مورد تدقیق قرار داده و موقف مجمع عمومی سازمان ملل، شورای امنیت، 

سازی ادینه ر را در قبال نهاملللی کا کمیسیون حقوق برش، شورای حقوق برش، یونسکو و سازمان بین 
های زیادی در جهان کند که جنگ اشاره می های حقوق برشی و تحقق صلح تبیین کرده است. او  ارزش 

های جهانی اول و دوم است. در جریان ها جنگ ترین آن هزینه صورت گرفته که از جمله شدیدترین و پر 
برش و صلح،  مند است که حقوق های حقوق برشی نقض شده است. او باور ها، ارزش این جنگ 

 پذیر نیست.امکان اند به هم وابسته. بنابراین، تحقق یکی بدون دیگری،  هایی ارزش 
روی هم رفته تحقیقاتی در این زمینه صورت گرفته است، اما درباره نقش حقوق برش در تأمین صلح پایدار 

حقوق برش در ق برش در تأمین نگارنده در پی بررسی نقش حقو در افغانستان تحقیقی نشده است. 
جنگ و مخاصامت مسلحانه در افغانستان و نقض دهه افغانستان است. بدون تردید پس از چندین 

 تنها کاری جدید، بلکه سازنده و سودمند است.های حقوق برشی، تحقیق درباره این موضوع نه ارزش 

 تعریف و مفهوم حقوق برش و صلح
اند. تعریف این مفاهیم به نوع داشته  هایی متعدد برش و صلح تعریف نظران و محققان از حقوق صاحب

بر بنیاد  ویژه اسالم، نیز توان از دیدگاه ادیان آسامنی، به حقوق برش را می گردد. نگاه پژوهشگران بر می
ی گیری در نوع نگاه مکاتب غربو لیبالیسم تعریف کرد. بدون تردید تفاوت چشم   های دموکراتیک ارزش 

، آن را از صلح   تعریف ترین  ساده حقوق برش محسوس است. در    ویژه اسالم، به پدیده نی، به با ادیان آسام 
تر فقر، بیکاری و نبود امنیت شغلی، خود انواعی از وضعیت اند، ولی در نگاهی متفاوت جنگ دانسته   نبود 

ساس راحتی و توانند در آن اح ی شود؛ وضعیتی که اشخاص به دالیلی متعدد مننبود صلح تلقی می 
 آرامش کنند.
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 . تعریف و مفهوم حقوق برش 1
نخست باید حق و برش را به صورت مخترص و حقوق برش کلمه ترکیبی است. ترکیبی از حقوق و برش. 

 جداگانه تعریف کرد. حق در لغت به معنای راستی در وعده، درستی در سخن، یقین، ثابت و ضد باطل
حق، راست و درست، ضد باطل، ثابت و واجب، و کاری که البته  ( 5: ۱۳۹6است. )جاوید،  به کار رفته 

واقع شود. یقین، عدل، نصیب و بهره از چیزی است. به عبارت دیگر، ثابت و واجب کردن امری یا چیزی، 
-در واژه حق در همه معانی لغوی و اصطالحی  ( 7۹۹:  ۱۳6۳بر حقیقت امری واقف شدن است. )عمید،  

برش   ( 26:  ۱۳۹۳تکوینی و حقیقی یا قراردادی و اعتباری، ملحوظ است. )پروین،    « ای »ثبوتش، گونها 
است  یا به تعریف دیگر، انسان موجودی ( ۳57: ۱۳6۳به معنای انسان، مردم و آدمی است. )عمید، 

ای خود که برای رفع نیازه   نیازمند به روابط متقابلپذیر و آموزنده؛ در عین حال  مند، نیازمند، تحول زیست 
حقوق برش عبارت (  4:  ۱۳۹6به زندگی اجتامعی، همکاری و ارتباطات با دیگران رضورت دارد. )جاوید،  

هایی است که هر انسان باید داشته باشد. اما اصطالح حقوق برش از مجموعه امتیازات، اختیارات و بهره 
تباه فاحش در فهم مقصود هی موجب ابهام و اشبه خاطر اشرتاک لفظی واژه حقوق در زبان فارسی، گا 

انگلیسی است  Lawو هم معادل  Rightsشود. دلیل ابهام و اشتباه این است که حقوق هم معادل می 
 Humanگفته شود    به طور مثال   ود،و وقتی که این دو واژۀ انگلیسی در ضمن یک اصطالح به کار برده ش

Rights Law  د. این اصطالح انگلیسی، گاهی به مشکل مواجه خواهد شترجمۀ آن در زبان فارسی با
وقتی صحبت   به طور عموم نظام حقوق برش و گاهی به قانون و مقررات حقوق برش ترجمه شده است؛ اما  

 شود، معلوم نیست که مقصود اندیشۀ حقوق برش است یا مقررات حقوق برشاز حقوق برش می 
تعریف چندان دقیقی از حقوق برش که تا کنون  ری است که  آو (. این نکته درخور یاد 2۹:۱۳۹۱الیاسی، ) 

املللی آن بوده است. تنظیم حقوقی بین   برابرو این امر خود مشکلی    است   نشده  عرضه   ،مورد اجامع باشد 
تر شده رسیدن به تعریف واحد از حقوق برش مشکل   ،ها و سیاسی دولت   این اختالف ایدئولوژیک  با توجه 

کدام تابع فلسفه حقوق، هر تعریف    و اند  ده دا نحد از حقوق برش  وا  ی دانان تعریف وق است. دانشمندان و حق 
حسینی، )  بوده است  هاآن  های دینی و دیگر دیدگاه فلسفه سیاسی، فلسفه اخالق، گرایش دینی و غیر 

وجدان های اساسی امکان پرورش کامل صفات انسانی، عقل، استعداد و  . حقوق برش و آزادی ( 7:۱۳۹4
های ه نیازهای روحی و سایر نیازهای خود را برآوریم، طوری که مبنی بر خواسته کند ک ما را فراهم می

: ۱۳86گی که در آن در شأن ذاتی و ارزش انسانی مورد احرتام شود. )ورکی،  افزون برش برای یک زند روز 
۱۹ ) 

سازمان ملل متحد در سال حقوق برش مفهومی جدید است که پس از جنگ جهانی دوم با تأسیس 
-املللی و داخلی شد. حجم عظیمی از قواعد حقوق برش با تالشمیالدی وارد گفتامن، نظام بین   ۱۹45

امللل ناپذیر نظام حقوق بین املللی و جزء جدایی االجرا در عرصه بین ای سازمان ملل متحد جزء الزم ه 
حقوق برش از  ( ۳۱:  ۱۳88متعهد کرده است. )مقدم،  به این قوانین و اجرای آن ملزم و ها را  شده و دولت 

گی انسان بدون برخورداری از این حق، آن رو که مستقیم به انسان مرتبط است، مهم است؛ یعنی زند 
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گیرد، تبیین شود پذیر نیست. از این رو الزم است ماهیت انسانی که این حقوق به او تعلق میامکان 
گیرد. سان بودن به انسان تعلق میقوقی است که رصف به دلیل ان (. حقوق برش، ح ۳5:  ۱۳۹۳)پروین،  

از حقوق برشی ها  اند، از کرامت انسانی یکسانی برخورداراند؛ بنابراین، آن ها باهم برابر از آن رو که انسان 
از اصطالحاتی است که براثر کاربرد بیش  ( اصطالح حقوق برش 7:  ۱۳۹6اند. )جاوید،  برابر نیز برخوردار 

، ضعیف و از ارزش آن کاسته شده است. از استفادهبراثر سوء  یا گاه متفاوت از حد و به معانی و مفاهیم 
های متفاوت به معانی و مفاهیم متفاوتی استعامل شده است، تعریف دقیق آن دشوار آن رو که از دیدگاه 

-دهش برش مجموعه قواعد شناخته   توان اینگونه تعریف کرد: حقوق مناید. با وجود این حقوق برش را می می 
همراه تحوالت انسانی و اجتامعی به دنبال رفع نیازهای رضوری انسان و رشد شخصیت ای است که 

ها و از آزادی  ای گوناگون مجموعه  واژه حقوق برش در برگیرنده  ( 2۱- 20: ۱۳۹۳انسان باشد. )پروین، 
نظران باید در صاحب  به نظر بسیاری از اندیشمندان وگیرد که حقوقی است که به افراد برش تعلق می 

حق به آن ارج   ها به عنوان اشخاص دارنده ش قرار گیرد، بلکه برای انسان تنها مورد پذیر رسارس جهان، نه 
است که از ذات انسان  پذیر تعریف حقوق برش به عنوان حقوقی    ( ۱۳2تا:  نیز گزارده شود. )معتمدی، بی 

به عنوان انسان زندگی کرد. )ورکی،  توان ی منآن  برخوردار نبودن از و در صورت  ناشدنی است جدا 
همه بدون بوده است، اما این   آرزوهای دیرینه برش همدالنه، از     ِ یابی به صلح و زندگی دست   ( ۱۹:  ۱۳86

است.  های مهم و جدی برش از خواسته در نظر گرفنت این مهم میرس نیست. بنابراین، حقوق برش 
اند که هر نوع برش، به عنوان حقوق متنوعی  های وق برش، حقوق و آزادی ( حق5۱: ۱۳88زاده، )قیوم 

کسی به سبب زبان،  گاه هیچ سان و برابر برخوردار است. ذاتی و طبیعی به تبع انسان بودن از آن هم 
 (88: ۱۳۹2یی، شود. )طال ی و یا کیش متفاوت از حقوق برشی خود محروم من  نژاد، جنس، مذهب 

ق ذاتی هر انسان است. حقوق برش در وهله اول حقوق اخالقی است. هنگامی که حقوق برش، حقو 
شان از حقوق اخالقی را تدوین کردند، حقوق اخالقی به شکل حقوق قانونی کشورها احرتام و حامیت 

در قانون، حامیت مؤثر شده ، حقوق برش وجود دارد، اما حامیت بیان آمد. رصف نظر از این تدوین در 
 ( 5:  ۱۳۹۳کند. )اسامگادی،  ا تقویت می کشورها ر 

 . تعریف و مفهوم صلح 2
واژه صلح در لغت به معنای آشتی و سازش است. در اصطالح سیاست، دست کشیدن از جنگ با عقد 

و  صلح لغتی عربی است و معنای فارسی آن سازش و آشتی  ( ۱۳66:  ۱۳6۳قرارداد آمده است. )عمید،  
یا متعامالن   طالح نیز معنای خود را از دست نداده و سازش متداعیان متضاد جنگ و جدال است. در اص 

های زیادی عرضه شده است. یکی از ( درباره صلح تعریف 20تا: یا متخاصامن است. )حسینی، بی 
صلح به معنای »امنیت انسانی« است. در تابد، می حقوق برشی را بر های تر ارزش هایی که بیش تعریف 

عنی امنیت انسانی؛ حالتی که انسان خود را از ترس و فقر آزاد احساس کند. )جاوید، این تعریف، صلح ی 
املللی همواره در مسیر رسیدن به آن و جامعه بین  ( صلح واژه و رؤیای زیبایی است که برش ۳6۱:  ۱۳۹6

شود. پروراند و در مجاورت مفهوم کریه جنگ تعریف می ه است و سودای وصال آن را در رس می تالش کرد 
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( صلح عبارت است از نبود جنگ ۱۳7: ۱۳88صلح به معنای رایج آن، فقدان جنگ است. )موسوی، 
امری طبیعی امللل. در این تعریف، جنگ و خشونت گسرتده و خشونت عریان و آشکار در سطح بین 

نرتل این، برای دستیابی به صلح باید منازعات را کشود و صلح یک وضعیت استثنایی. بنابر فرض می 
صلح به معنای امنیت انسانی، صلحی در سطح خاصی از تأمین حقوق  ( ۳05: ۱۳88کرد. )صادقی، 

ی یا فشار نظاماین، تحقق صلح در زندگی اجتامعی با استفاده از رسکوب مردم پذیر است. بنابر تحقق 
کامل شود. های آن رشط پذیر نیست. بنابراین برای تحقق صلح نیاز است در گام نخست پیش امکان 

 ( ۱7:  ۱۳۹6)جاوید،  
های گوناگونی شکل باره تعریف صلح و نوع نگرش به آن، مکاتب و نظریه در طول دو سده گذشته در 

نبود خشونت آشکار است، ولی   گرفته است. در سطح دقیق، صلح معادلی برای امنیت در روابط قدرت یا 
شود و در دوران در سطح گسرتده دانسته می   از منظر تفکر انتقادی، صلح امکانی برای عدالت اجتامعی

صلح  ( ۹2: ۱۳۹6های بزرگ بود. )قزلسفلی، جنگ رسد، نبود درگیری نظامی مستقیم میان قدرت 
گیرد. می ، اقتصادی و اجتامعی را در بر دارد و افزون بر نبود خشونت، عدالت سیاسی  مفهومی گسرتده 

قدان تهدید و جنگ و برقراری آرامش در حیات، روابط و مفهوم صلح به معنای ف   ( ۳۱:  ۱۳۹8)رودرسی،  
-صاحب  ( 20:  ۱۳۹7ها و به تبع آن روابط کشورها با یکدیگر است. )گودرزی،  تعامالت اجتامعی انسان 

اند: مفهوم صلح منفی که صلح را در حد یک حالت فقدان ه ظران دو برداشت از مفهوم صلح ارائه کرد ن 
عوامل   د و مفهوم صلح مثبت، وضعیتی است که افزون بر نبود جنگ، دارای دهمی یا منازعه تقلیل  جنگ  

کند. می تر پذیرفتنی مند، دموکراتیک و  ها صلح را عدالت هایی نیز است. این عوامل و ضامنت و ضامنت 
هدف پویای جوامع ای ایستا عنوان کرد. در این وضعیت صلح پدیدهتوان صلح را ی در وضعیت دوم، من

صلح مثبت مبتنی بر گذار از حالت حداقلی رشایط   ( ۱00:  ۱۳86املللی است. )دانشمند، بین  ملی و 
هایی است که در آن زندگی پایدار در وضع موجود برش در همه صلح به سمت حداکرثسازی وضعیت 

ای بر تغییر اساسی استوار سیاسی، فرهنگی، مدنی و جغرافیایی میرس شود. چنین مسألههای محیط 
؛ تحقق ایده صلح مثبت با مفهوم تحول منازعه گره خورده است که با ایجاد تغییر و تحول در است 

د. وضعیت صلح مثبت، نسل شو های سیاسی، اقتصادی، اجتامعی و فرهنگی دنبال می ساختارها و نظام 
آرامش  و امنیت   ها و افراد مستلزم وجود ها، دولت که توسعه برابر ملت   کند حقوق برش را نیز احتوا می  سوم 

املللی است، صلح نیز تحکیم و تعقیب توسعه را یکی از خاطر، یعنی صلح ذهنی، مادی، ملی و بین 
در غرب، مفهوم (  ۳6۳:  ۱۳۹6  )جاوید،شامرد. سازی جهانی می مجاری و ابزارهای الزم در فرایند صلح 

عاریف رشقی بر حضور برخی در حالی که ت  ،شود )صلح منفی(صلح با تأکید بر نبود خشونت معنا می 
تحقق صلح تأکید دارند )صلح مثبت(. درک جهانی از صلح مستلزم تجمیع این دو برداشت   برایرشایط  

م به حقوق برش و عدالت و از صلح خواهد بود. صلح مثبت در یک تعریف ساده، عبارت است از احرتا 
بر جنگ و  افزون خشونت مستقیم که  امللل اعم از خشونت ساختاری یا پرهیز از خشونت در روابط بین 

. شود... می بردباری و نبود نیافتگی، آسیب به محیط زیست، عدالتی، فقر، توسعه شامل بی  ، نزاع
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برداری از وضعیت تزاحم، درگیری و بهره  »مفهوم صلح، به عنوان رهایی  ( ۱۳۹7)خبگزاری صدا و سیام،  
امهنگی، تفاهم و سازگاری مردم با یکدیگر، نه از از وضعیت ثبات، وحدت آرامش و همدلی ناشی از ه 

 ( 2۳:  ۱۳۹7رهگذر زور، بلکه از طریق توافق و تفاهم واقعی« است. )گودرزی،  
سازی ایم. برای ترویج و نهادینه نکرده پذیر نیست که آن را ترویج و نهادینه تحقق صلح تا زمانی امکان 

صلح، فارغ از معنا و مصداق آن، در ادبیات (  ۳۱:  ۱۳۹8های مداوم نیازمندیم. )رودرسی،  صلح به آموزش 
امللل به عنوان یک حق فردی و جمعی برشی در منظومه نسل سوم حقوق برش مورد کنونی حقوق بین 

توان از تحقق حقوق برش سخن گفت که زیرا زمانی می  توجه قرار دارد. صلح رسآغاز حقوق برشی است، 
ها، حقوق برابری و حقوق برادری هنگامی میسـر قق حقوق آزادی تح  . بسرت آن فراهم شده باشد  از قبل 

ها این  عـدالتی و خشـونت باشـد و همـه است که جهان عاری از خشونت، تنش، فقـر، اسـتبداد، بـی 
 ( ۱۳۹7. )خبگزاری صدا و سیام،  یعنی صلح. آشکار است که صلح فقط منع کاربرد زور نیست 

 صلح پایدار  
گردد. از زمانی که برش جنگ را شناخت به اهمیت صلح نیز پی میای تاریخ برش بر قدمت صلح به دراز 

از این رو برای کاهش جنگ و ها بوده است، بردند. تاریخ برش همواره شاهد جنگ، ویرانی و خشونت 
ها به تأسیس نهادهای اجتامعی، تدوین قوانین و معاهدات مبادرت ورزیده است. ها انسان خشونت 
واقعیت آن است که اگر جامعه جهانی وجود نداشت، به وجود صلح پایدار هم نیازی   ( 45:  ۱۳88)مقدم،  

کنند، در مخاطرات جهانی با هم گی می نبود. جهان یک جامعه است؛ چون متام کسانی که در آن زند 
اند؛ نظیر مخاطراتی که از سالح کشتار جمعی، فشار محیطی، جهانی شدن جرم و جنایت تا رشیک 

بدون رسیدگی به  ( ۹7: ۱۳۹6آیند. )قزلسفلی، دوختگی روابط اقتصادی پدید می هم روریسم و به ت 
دسرتسی متوازن نداشنت برای می خاص، های قو های نقض حقوق برش مانند تبعیض علیه گروه ریشه 

ازعه دسرتسی نداشنت به قدرت سیاسی متام اقشار جامعه، تحول در منتضمین حیات، آموزش و پرورش و  
وابسته است. هم نیست. در واقع صلح و حقوق برش دو ارزش به  پذیر و رسیدن به صلح پایدار، امکان 

یا حقوق برش را در نبود صلح تعریف کرد. از این رو تالش توان صلح را در نبود حقوق برش گاه منی هیچ 
شود. ایجاد تحول در منازعه   برابر هتک حرمت و اهانت محافظت ها  حقوق برش این است که افراد و گروه 

های اخیر در دهه  ( 25: ۱۳۹6سازد. )جاوید، تر می سازی ما را یک گام به صلح پایدار نزدیک و صلح 
هایی مانند حقوق برش و صلح پدید آمده، در املللی درباره ارزش دگاه جامعه بین تحوالت عمیقی در دی 

ید حقوق برش به عنوان »حق برخورداری برش گیری نوع جد چهارچوب نسل سوم حقوق برش، شاهد شکل 
مقبولیت  ( 88: ۱۳۹2گی کنند. )طالیی، از صلح« است. یعنی مردم حق دارند در صلح و امنیت زند 

یافتگی فکری مردم رود که میزان توسعه افزون است. این مهم تا جایی پیش می حقوق برش روز   املللی بین 
شود. های حقوق برشی، محاسبه می عایت ارزش ر ن، با داری خوب در یک رسزمی یک کشور و حکومت 

های یکی از عوامل مهم جنگ و درگیری در سطح کشورها، منطقه و جهان نقض و نادیده گرفنت ارزش 
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: ۱۳۹6قوق برشی است. بنابراین، برقراری صلح و امنیت بستگی به رعایت حقوق برش دارد. )جاوید،  ح 
4۳4 ) 

زدن نظم و امنیت بپرهیزند. سویی سوق دهد که از برهم و ها را به سمت برش همواره سعی داشته انسان 
امنیت و پایداری جمعی را تواند نظم، صلح عادالنه، ترکیب معنادار صلح مبتنی بر عدالت است که می 

های بنیادی صلح رشط صلح عادالنه، یکی از پیش  ( ۱0:  ۱۳۹۱گی مردم محقق سازد. )منامیان،  در زند 
شود که بر پایه عدالت اجتامعی استوار بوده باشد. با ت. صلح جهانی و پایدار زمانی محقق می پایدار اس 

شوند و این امر امنیت و صلح ناآرامی می ن دچار  گیری از مردم جها عدالتی و محرومیت، تعداد چشم بی 
نسانی و گوهری عدالت واالترین ارزش  ا   ( ۹5:  ۱۳۹2د. )طالیی،  ساز جهانی را با خطر جدی مواجه می 

های مهم ها و آرمان از خواسته بها در راه تحقق حقوق برش است. به این مفهوم است که عدالت گران 
کسی بر کسی برتری ندارد و احرتام به کرامت و شخصیت انسانی حقوق برش است. یعنی اینکه هیچ 

ه فرهنگ صلح و گفتگو میان املللی دربار ( اعالمیه »کنفرانس بین ۳24:  ۱۳86رضوری است. )کاتوزیان،  
( صلح پایدار بدون احرتام به کرامت و رشافت انسانی افراد و ۱دارد که: » ( بیان می م ۱۹۹8ها« ) متدن 

( صلح ۳( صلح پایدار بدون آزادی و دموکراسی تحقق نخواهد یافت؛ و ) 2خواهد یافت؛ ) مردمان تحقق ن 
های توان گفت که رعایت ارزش افت«. با این حال می پایدار بدون عدالت و توسعه پایدار تحقق نخواهد ی

 (.۹۹:  ۱۳۹2رشط الزم  برای تأمین امنیت جهانی و صلح پایدار است. )طالیی،  حقوق برشی پیش 

 أثیر حقوق برش بر صلحت   
 حقوق برش را در نظر گرفت. بنابراین، حق 1هایتوان متام ویژگی به صلح« می در چهارچوب »حق برش 

یابد که ناپذیر است. از این رو صلح زمانی تحقق می جهانی است و از حقوق دیگر جدایی  برش به صلح، 
تحقق حقوق برش وابسته به تحقق حق برش   هایش محقق شود و از سوی دیگر گی حقوق برش با متام ویژ 

 ستیدر توان حقوق برش را به تر تا زمانی که صلح تأمین نشده است، منی به صلح است. به عبارت ساده 
یا نادیده گرفته شود: تواند نقض  یا رشایطی منی به صلح در هیچ زمان، مکان  تضمین کرد. یعنی حق برش  

های حقوق برشی حتا در وضعیت جنگی نیز الزامی است. به افراد ملکی به ارزش رعایت حقوق برش و 
های نازعات و جنگ های حقوق برشی در جریان مهیچ عنوان نباید آسیب رسانده شود. رعایت ارزش 

کند که طرف مسلحانه برای هر دو طرف منازعه یا جنگ، امری قطعی است. این وضعیت فرقی منی
 ( ۹۳:  ۱۳۹2. )طالیی،  چه سازمانی باشد یا  منازعه چه کسی  

تجزیه و تحلیل کرد و در عین حال توان جدا از هم حقوق برش و صلح، دو ارزش مهمی است که منی 
تواند به صورت پایدار به حیات خود ادامه دهد. رعایت حقوق برش و و صلح، جهان منی بدون حقوق برش 

تواند حقوق شود. در مقابل صلح می جهانی می  های حقوق برشی موجب تقویت صلح و امنیت ارزش 

 
اندیشه، جباری، آزادی  داری، منع حبس ا ناپذیری، برخورداری از حق حیات، منع شکنجه و رفتار ناانسانی، منع برده شمولی، جدایی . جهان 1

 ، عدم تبعیض، ... .وجدان و مذهب 
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های حقوق برشی صلح و امنیت امللل را تقویت کند. از این رو نقض حقوق برش و ارزش برش در سطح بین 
ها و منازعات مسلحانه نقش جدی حقوق برش که جنگ سازد چنان ملللی را با خطر جدی مواجه می ا بین 
جنگ و درگیری عامل نقض و نادیده گرفنت حقوق برش است،  ( ۹4: ۱۳۹2همراه دارد. )طالیی، را 

امنی نا   بنابراین، برقراری صلح وابسته به رعایت حقوق است. تا زمانی که حقوق برش رعایت نشود، جنگ و 
خواهد از حق خود دفاع کند، کنیم کسی حق دیگری را پامال کرده است، او مییابد. فرض میپایان منی 

گیرد و این جنگ و منازعه سبب نقض حقوق برش آید. بنابراین، جنگ صورت میاما طرف کوتاه منی 
، حق )حیات و اکم شود یابد، صلح و آرامش بر آن ح خواهد به توسعه دست ای می شود. اگر جامعه می 

آزادی( مردم را سلب نشود و به کرامت انسانی افراد ارزش گزارده شود، راهی جز تحقق حقوق برش و 
 ( 4۳5:  ۱۳۹6های حقوق برشی ندارد. )جاوید،  زش تضمین ار 

م(، حقوق برش را به صلح جهانی ارتباط داده و در واقع آن را  ۱۹48در اعالمیه جهانی حقوق  برش ) 
شناسایی کرامت دارد: » کند. در این مقدمه بیان می املللی تلقی میو بنیان صلح و امنیت بین  اساس 

نی همه اعضای خانواده برشی بنیان آزادی، عدالت و صلح در جهان انکارناشد ذاتی و حقوق برابر و 
دارد می چنین مقرر  ۳و  ۱بندهای  ۱( منشور سازمان ملل متحد در ماده ۹6: ۱۳۹2است«. )طالیی، 

( 2املللی؛ و ( حفظ صلح و امنیت بین ۱اند از: » که از جمله اهداف اساسی سازمان ملل متحد عبارت 
های بنیادین«. )طالیی، املللی در خصوص تشویق و ترویج حقوق برش و آزادی بین یابی به همکاری  دست 

نه خود درباره کار سازمان ( کورت والدهایم، دبیر کل وقت سازمان ملل متحد در گزارش ساال ۹6:  ۱۳۹2
گفت: »در نبود احرتام به حقوق برش، صلح  باره ملل متحد به اجالس سی و ششم مجمع عمومی در این 

دهد و وابستگی حقوق برش، صلح و توسعه به معنای آن است که عه معنای خود را از دست می و توس 
«. )طالیی، های سیاسی ط دارد که به آزادی آزادی در مقابل بیم و فقر، به هامن میزان به حقوق برش ارتبا 

۱۳۹2  :۹7 ) 
وق برشی افراد از های حق های قبلی اشاره شد، تضمین حقوق برش و ارزش که در پاراگراف چنان 
طور تأمین صلح جهانی و پایدار پایدار است، همین   های اساسی تأمین امنیت جهانی و صلح رشط پیش 

تر صلح و امنیت جهانی حقق حقوق برشی افراد است. از همه مهم های بنیادین ت رشط نیز یکی از پیش 
برخورداری برش از صلح و امنیت از جمله حقوق کند. حق برش در حق حیات افراد برش را تضمین می

بنیادین افراد برش در چهارچوب تحقق متام حقوق برشی قرار دارد. جنگ و خشونت منجر به انکار 
برشی اعم از حقوق مدنی و سیاسی، اقتصادی، اجتامعی و فرهنگی سیستامتیک متام انواع حقوق 

ای از منابع مالی برای خرید تسلیحات قابل مالحظه شود. بدون تردید در حالت جنگ و منازعه درصد  می 
تنها توان نتیجه گرفت که جنگ و خشونت نه رسد. بنابراین، چنین می و تدارکات جنگی به مرصف می 

شود(، کند )حق حیات، امنیت جانی و فکری افراد از آنها گرفته می را زیر پا می های حقوق برشی  ارزش 
سازد، با مصارف گزاف برای تهیه وسایل جنگی اقتصاد مردم نیز مترضر های فرهنگی را نابود می ارزش 
»هر ساله صد میلیار دالر به  ( ۱00- ۹۹: ۱۳۹2شوند. )طالیی، با خطر فقر و گرسنگی مواجه می شده 
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توان صد میلیون خانه، پنجاه هزار شود که با آن می های غربی برای تسلیحات خرج می سیله دولت و 
 ( ۳تا:  ر شفاخانه بنا کرد«. )مکتب اسالم، بی هزا  مدرسه و ده 

 حقوق برش و صلح پایدار در افغانستان
نستان نیز در نهایت یابیم، اما مهم قیمت آن است.« صلح در افغا به قول هابرماس: »ما به صلح دست می 

دان یافتنی است، ولی مهم دست یافنت به صلحی پایدار است. دست یافنت به صلح پایدار در فقدست 
های حقوق برشی در پذیر نیست. تا زمانیکه ارزش های حقوق برشی، امکان پذیرش و احرتام به ارزش 

رسد. رشط اساسی برای ی افغانستان نهادینه نشده، رسیدن به صلح پایدار امر مقدوری بنظر من
های گروه های حقوق برشی افراد از سوی یابی به صلح پایدار پذیرش و احرتام گذاشنت به ارزش دست 

 درگیر در جنگ با دولت افغانستان است.
ترين پيش نرود، اما يکي از مهم صلح در افغانستان موفقانه  روند شده است که  سبب عوامل گوناگوين 

هاي حيايت جامعه از رضورت   ،است. رسيدن به صلح داميي صلح پايدار و داميي  به    توجهی بی ،  ها چالش 
ثبات سيايس و اقتصادي است. حکومت افغانستان بايد زمينه رسيدن به صلح افغانستان براي رسيدن به  

را  ها جنگ را از بني برد و همگرايي اجتامعي توان آثار سال داميي را فراهم کند، بدون صلح داميي مني 
حقوق برش در رفع مشکالت جامعه برشی و  نقش سازنده  ( ۱۳۹5. )روزنامه افغانستان ما، تقويت کرد

اند، محور عمل کرده منازعه که حقوق برش ناپذیر است. مطالعه کشورهای پسا صلح، آشکار و انکار ایجاد 
به صلح انجامیده است.   گی مردم شده وها منجر به بهبود وضعیت زند عمل آن   دهد که نتیجه نشان می 
ایجاد صلح پایدار   املللی از موانعتهدید یا بروز مخاصامت مسلحانه داخلی و بین   ( ۳46:  ۱۳۹6)جاوید،  

کند، بلکه تنها از توسل به زور برای حل اختالفات و منازعات مسلحانه پرهیز می مدار نه است. دولت قانون 
در افغانستان نیز  ( 24: ۱۳87زاده، است. )بیگ  نیز های مخالفان خود جوابگوی نیازها و درخواست 

گاه ازعه مسلحانه توافقاتی صورت بگیرد، اما هیچ طالبان دخیل در من  ممکن میان دولت افغانستان و گروه 
های حقوق برشی تضمین شود. فقط این امیدواری وجود ندارد که به صلحی پایدار دست یابیم و ارزش 

دولت ) یابیم که ما  ایدار دست یافت که در گفتگوهای صلح به این توافق دست توان به صلحی پزمانی می 
های حقوق برشی را ها را بپذیریم و در برابر، آنها نیز ارزش های آن است و مردم افغانستان( شامری از خو 

 بپذیرند و به آن احرتام گزارند.
ر را ترصف کردند. پس از آن آزادی بیان، مردم افغانستان بود، کشو  گشته طالبان با شعار امنیت که گم 

اشت که اجتامعات مدنی را تحمل ها وجود ند این ظرفیت در آن ع شد.  آزادی تظاهرات و تجمعات ممنو 
حدود جدی برای زنان در متام کنند. زنان را از کار و ادارات کشیدند، مکاتب دخرتانه را مسدود کردند و  

موضع طالبان  ای والی طالبانی هرات در مصاحبه  ( 4۳۹: ۱۳۹6 گی وضع شد. )جاوید، های زند عرصه 
مان را در خانه کند که ما زنان افغانستان افتخار می »همه کند: رصاحت چنین بیان می زنان به  باره در  را

است. منظور این است که رشع اجازه  رفتار همه را مشخص کرده  ایم... رشع مقدس نحوه نگهداشته 
هیچ  ، ایم پیش پزشک مرد برود. در حقیقت حقوقی را که ما به زنان داده، مریض شد دهد زن اگر می 
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اند و آن نشسنت ایم که خدا و رسولش تعیین کرده داده   است. ما حقوقی را به زنان ها نداده  کشوری به آن 
دارای به طور کلی، از آنجا که افغانستان    ( ۱25:  ۱۳۹۳. )مهدوی،  خانه و رعایت حجاب اسالمی است   در 

بخشی از اقتضای بافت اجتامعی سنتی است، هنجارهای ذهنی و رفتاری »مردساالرانه« در طول تاریخ  
مذهبی وجود ندارد. ـ طبیعت اجتامعی این رسزمین شده است؛ به نحوی که استثنایی به لحاظ قومی 

ای همراه با فراوانی لهحقوق زن با هنجارها و ایستارهای نظام قبی  های دین اسالم درباره آمیزش آموزه 
هادینه ساخته است. های روزمره بین قبایل رقیب، حاکمیت مرد را در ساختار جامعه نتعارضات و تنش 

های سلفی و نوعی نوع نگاه طالبان در مورد زنان همچون دیگر باورها و رفتارهای آنان متأثر از اندیشه 
( نوع نگاه طالبان به عنوان ۱26:  ۱۳۹۳وی،  های دینی است. )مهد برداشت سطحی و افراطی از آموزه 

در افغانستان به صلحی پایدار اینکه گروه دخیل در جنگ افغانستان اینگونه است، بنابراین، برای 
یابیم، باید قبل از توافق صلح، باید درباره این موارد به نتیجه قطعی برسیم. باید نوع نگاه طالبان دست 

شمول حقوق برشی تغییر کند و به کرامت های جهان نیادین و ارزش های ببه زن، حقوق برش، آزادی 
 احرتام گزارده شود.انسانی افراد  

هاي حقوقي مشخص گفتگو ارچوب هن مسلح در چا بر اينکه با مخالف  افزون   ،پايدار   ی ي رسيدن به صلحبرا 
 روند مردمي از هاي اجتامعي و د تا حاميت شو هاي اجتامعي صلح فراهم گريد، بايد زمينه صورت مي

 يد با  ، دشو مني أ دست آيد. حکومت افغانستان براي اينکه صلح پايدار در کشور ته صلح حکومت ب 
بحث در رسارس کشور  78اندازی راه  ( ۱۳۹5. )روزنامه افغانستان ما، همگرايي اجتامعي را تقويت کند 

اند. م از زن و مرد رشکت کرده ها عموم مردم اع ابتکاری نیکو است. در این بحث درباره صلح پایدار، 
عدالتی، وخامت اوضاع امنیتی، بی   اند ها عنوان کرده ترین موانعی را که شهروندان کشور در این بحث مهم 

نبود حاکمیت قانون، فقدان انکشاف اقتصادی، فساد اداری گسرتده در ادارات دولتی و مقامات 
رعایت نشدن قواعد حقوق برشی،  ف و بیکاری(،  تنفیذکننده قانون، کیفیت پایین خدمات )صحت، معار 

های ها به عنوان پایه ... اند. آنچه در این بحث رعایت نشدن حقوق برش و حقوق زنان، اعامل تبعیض، 
عدالتی و فقدان حاکمیت این موارد است: ایجاد امنیت، برخورد با فساد، بی  صلح پایدار مطرح شده 

حامیت از حقوق زنان. ی و عدالت اجتامعی، ترویج حقوق برش و بینی انکشاف اقتصاد قانون، واقع 
هاي صلح داميي بدون از بني بردن نابرابري ( ۳: 20۱۱ح، )گفتامن مردم افغانستان پیرامون صل

وجود آمدن ه  ب   سبب  شود و نارضايتي نارضايتي مي   سببآيد. نابرابراي اجتامعي  وجود مني ه  اجتامعي ب 
صلح داميي حکومت افغانستان بايد متعهد شود که  بر اين براي رسيدن به نا د. ب شو مي  و نزاع  تنش 

صورت عادالنه توزيع کند، مشارکت سيايس هاي ميل را به ا از بني ببد، رسمايه هاي اجتامعي ر نابرابري 
وجود ه ي همه ب هاي برابر اجتامعي، سيايس و اقتصادي برا صورت عادالنه در نظر گريد و فرصت را به 

مت ها رو به بهبود نباشد، حکو و وضعيت زندگي آن نکند زندگي مردم افغانستان تغيري تا زماين که  د. ور آ 
که  د. آوردن صلح در صوريت ر و آ رسيدن به صلح به دست  برای ها را تواند حاميت آن افغانستان مني 

. )روزنامه دشوار است  هاي اجتامعي از بني نرود،حکومت و مردم حاکم باشد و تنش   بر رابطه اعتامدي  ب 
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بر موارد قبلی از نیازهای اصلی تنها تأکید اند که نه مردم افغانستان به این باور  ( ۱۳۹5افغانستان ما، 
ها و شی به شمول طالبان در نشست های شور صلح پایدار در افغانستان است، بلکه رشیک کردن گروه 

است. )گفتامن مردم افغانستان پیرامون صلح،   یابی به صلح پایدار، مفید سازی و دست گفتگوهای صلح 
 وگوهاشهروندان از نقش مؤثر مردم صحبت کردند. در این گفت ها  چنین در این گفتامن هم   ( ۹:  20۱۱

صلحی پایدار و معنادار برسد، باید حامیت مردم را با خواهد به  اشاره کردند که اگر دولت افغانستان می 
حکومت و مردم را رضوری خواندند. )گفتامن مردم همکاری متقابل  خود داشته باشد و همبستگی و

های  اجتامعی است که در پذیرترین گروه زنان و کودکان از آسیب   ( ۱0:  20۱۱صلح،    افغانستان پیرامون
اند که هیچ صلح پایداری باورمند   وگوهااند. زنان در این گفت ها را دیده ترین آسیب این مخاصامت بیش 

زنان های روند صلح رشکت نداشته باشند. واهد داشت، اگر زنان به صورت فعال در همه جنبه وجود نخ
های روند صلح حضور و نقشی فعال داشته باشند. زنان به عنوان نصف جامعه باید در متام مراحل و جنبه 

ردم افغانستان افغانستان باید بتوانند در جریان گفتگوهای صلح از حقوق زنان حفاظت کنند. )گفتامن م
 ( ۱۱:  20۱۱پیرامون صلح،  

 گیرینتیجه 
های توان صلح را در نبود حقوق برش و رعایت ارزش اند. منی ناپذیر یی های جدا حقوق برش و صلح، ارزش 

اند. در این الزم و ملزوم  یا حقوق برش را در فقدان صلح تعریف کرد. بنابراین، این دو ارزش حقوق برشی  
که بیان شد، صلح ، نقش حقوق برش در تأمین صلح پایدار در افغانستان است. چنان مقاله بحث اساسی

بدون حقوق برش نیز به صلح دست ، توان گفت وابسته است، اما می هم های به قوق برش ارزش و ح 
مند به دست یافنت عالقه توان قاطعانه ادعا کرد که این صلح مقطعی خواهد بود. اگر  می یابیم، ولی  می 

های رعایت ارزش توان حقوق برش را نادیده انگاشت. به هامن میزان که یم، هرگز منی به صلحی پایدار 
های حقوق برشی حقوق برشی برای تحقق صلح پایدار مهم است، به هامن میزان صلح در تحقق ارزش 

ایدار فراهم های حقوق برشی زمینه را برای تحقق صلح پطور که رعایت ارزش نقشی بنیادی دارد. هامن 
-سازد. نقش حقوق برش در دستفراهم می ها  سازد، صلح پایدار نیز زمینه را برای تضمین این ارزش می 

منازعه صورت گرفته است، نشان ناپذیر است. مطالعاتی که در کشورهای پسا یابی صلح و امنیت، انکار 
حقوق برشی، به بهبودی  شمول های جهان به ارزش  گزاردن  دهد که تحقق حقوق برش و احرتام می 

رسیم، در در افغانستان نیز به صلحی پایدار می تأمین صلح انجامیده است. و گی مردم وضعیت زند 
های دخیل در جنگ وارد مذاکره شده و بر رعایت حقوق برش به نتیجه قطعی برسیم. صورتی که با گروه 

از حقوق زنان دفاع کنند. ما به عنوان دولت به زنان در گفتگوهای صلح نقش اساسی داده شود تا بتوانند  
بپذیریم در حدی که به حقوق برش، حقوق زنان و ها را های آن واست و مردم افغانستان شامری از خ 

های دولت و مردم افغانستان را بپذیرند و صلح ها نیز خواست صدمه نزند و آن های حقوق برشی ارزش 
الت و برابری اجتامعی وجود داشته باشد و به حقوق برشی، حقوق کند که عد پایدار زمانی تحقق پیدا می

 کسی و هیچ گروهی اعامل نشود.برابر هیچ ق کودکان ارج گزارده شود و تبعیض  زنان و حقو 
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 : منابع و مآخذ 
 هاالف( کتاب 

،  انتشارات خرسندی، منایشگاه رضا اسالمی، چاپ اول  داکرتاملللی حقوق برش، مرتجم (، مرجع اسناد بین ۱۳۹۳اسامگادی، آفرودیته ) - ۱
 ین، تهران، ایران.و فروشگاه کتب فقهی، حقوقی و مجموعه قوان 
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 ؛ایجاد عدالت انتقالی
  زنان به حقوق برش   ی ابی و دست  ی ساز بخش در قبال صلح تحول   کرد ی رو 

  رودریگز کاریون ویویانا  |       ویندی المبورن   

  سامل ناجی محمد   

 چکیده
جریان جنگ و بعد از  های زنان قبل از جنگ، درآور و آسیب این مقاله به تبیین و تداوم تجربیات رنج 

ها در امر پردازد. مترکز ما بر زنان از آن رو است که آن های گسرتده می جنگ و انواع دیگر خشونت 
یا تواند ناشی از ساختار پدرساالرانه رویند که این امر می هایی ویژه روبه چالش دستیابی به عدالت با 

تبعیض موجود در حیات سیاسی، اقتصادی و اجتامعی و نظام حقوقی باشد و این زنان با جرایم و 
انتقالی را که توسط  اند. ما چهار رکن عدالت اند که ماهیت جنسیتی داشته رو شده هایی روبه آسیب 
بریم که چگونه این درد و عنوان چهارچوب تحلیل به کار می ان ملل متحد مشخص شده است، به سازم

یاب، جبان خسارت و اصالح نهادی مورد قانونی، کمیسیون حقیقت ـ رنج در ذیل تعقیب پیگرد عدلی 
عدالت ایم که رویکرد متحول جنسیتی در قبال گیری کرده گونه نتیجه گیرد. ما این رسیدگی قرار می 

اجتامعی و سیاسی در جامعه ـ بخشی قدرت اقتصادی شناختی، تحول انتقالی که متمرکز بر بعد روان 
 است. است به منظور دستیابی به حقوق برشی زنان و بنای صلح پایدار الزم 

 بخشسازی، عدالت تحول جندر، حقوق زنان، خشونت جنسی، عدالت انتقالی، صلح واژگان: کلید 
  

 
   اسرتالیا سیدنی   دانشگاه  و رئیس دیپارمتنت مطالعات منازعه و صلح در پروفیسور   (wendy.lambourne@sydney.edu.au) 
    مدرس مطالعات منازعه و صلح در دانشگاه سیدنی اسرتالیا(vivianna.rodriguezcarreon@sydney.edu.au) 
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 مقدمه
میالدی نقطه عطف بسیار مهم در قبال عدالت   ۱۹۹0املللی در اوایل دهه  های خاص جنایی بین گاه داد 

شود؛ زیرا دادگاه های جنسیتی محسوب می انتقالی در مورد خشونت جنسی و انواع دیگر خشونت 
وزن عنوان جرایم جنگی و هم املللی برای یوگسالویای سابق و روآندا، تجاوز جنسی را به جنایی بین 

( برای حفظ حقوق زنان، ICCاملللی )کشی تعریف و محکوم کردند. اساسنامه ُرم دادگاه جنایی بین نسل 
املللی و یا داخلی اتفاق هایی مبتنی بر جنسیت که در منازعات مسلحانه بین از جرایم و خشونت 

ت علیه برشیت و اقدام عنوان جرایم جنگی، جنای افتد، تعریف موسع ارائه کرده و تجاوز جنسی را به می 
 .1ساید تعریف کرده است  به ژنو

این مقاله بر آن است که به وجود آوردن عدالت انتقالی مستلزم موشکافی حقوقی در باب پاسخگویی 
نقض حقوق برش در گذشته است تا بتوان بر اساس آن صلح، عدالت و امنیت برای زنان و مردان برقرار 

ها بر اساس ساختار اجتامعی پدرساالرانه رنج چندگانه زنان را که حقوق آن   شود. بایسته آن است که درد و 
رو بوده  مورد نقض قرار گرفته است، بفهمیم تا بتوانیم صلح و عدالت برقرار کنیم. مترکز ما بر زنان از آن 

 سازی ناشی از تبعیض سیاسی، اقتصادی،های خاصی در زمان بازسازی و صلح ها با چالش است که آن 
اند، ماهیت جنسیتی داشته است ها تجربه کرده رویند و بیشرت رنج و آالم که آن اجتامعی و حقوقی روبه 

 (Rubio-Marin 2006; Stovel 2010 از دیدگاه تئوری متحول .) تواند فرایند سازی می سازی منازعه، صلح
ریان و هم کاهش ع نهادسازی و هم ایجاد وابستگی تلقی شود که هم به دنبال رسیدگی به خشونت 

 Galtung 1969; Lederachاجتامعی و تبعیض سیاسی و محرومیت باشد ) ـ خشونت ساختاری اقتصادی 
عنوان منادهای های خشونت عینی شامل تجاوز جنسی و انواع دیگر خشونت جنسی به (. منونه 2006

قدرت در جامعه است. این   ساختاری وکند که مبتنی بر نابرابری  منازعه در روابط زنان و مردان بروز می 
دهد که ها رخ می ها و حکومت منازعه در چندین سطح جامعه مانند خانواده، جوامع محلی، سازمان 

های شود. زنان روستایی بیشرت از بقیه در جریان خشونت سبب اخالل خدمات اجتامعی و حقوقی می 
ها در دستیابی از ختم جنگ آن رند و پس گی ها قرار می جمعی در معرض تجاوز جنسی و سایر خشونت 

ها از حقوق و جایگاه رویند که این امر ناشی از آگاهی ضعیف آن تری روبه های بزرگ به عدالت با چالش 
ها شود که آن ست. دسرتسی به بهداشت )صحت(، آموزش و حقوق قانونی زنان باعث می ها اجتامعی آن 

( بتوانند زندگی خود را از نو بسازند و این Lambourne 2009د به مثال نگاه کنی عنوان در دوران گذار )به 
توانایی را پیدا کنند که در آینده مورد نقض حقوق برش قرار نگیرند. ما در تحقیق و کاربست ُمِدل 

سازی عدالت انتقالی، نیازمند تحلیل رضورت چندگانه عدالت و اولویت زنان پس از پایان گرفنت متحول 
شناختی افزون بر اجتامعی و روان ـ امر شامل ابتکارات سیاسی، اقتصادی  یم. این ا خشونت گسرتده 

 
نوع دیگری خشونت جنسی را   سازی اجباری و هر. اساسنامه روم؛ تجاوز جنسی، بردگی جنسی، روسپیگری اجباری، آبسنت اجباری، عقیم ۱

 ۱۹۹8جوالی  ۱7املللی، اساسنامه روم، دادگاه جنایی بین  جنایت علیه برشیت تعریف کرده است.
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شود. بر عدالت حقوقی در مورد نقض حقوق برش درگذشته و توانایی رعایت حقوق برش در آینده می 
شده است عدالت انتقالی دربرگیرنده ( ارائه 200۹ساز که توسط المبورن ) اساس مدل عدالت متحول 

تواند سبب ادامه نقض حقوق برش ها می ساختارها و نهادهایی است که استمرار آن   ط وسازی رواب متحول 
زمانی به گذشته و آینده است که در آن نقض گسرتده حقوق برشی زنان شود. این امر معطوف به نگاه هم 

ن که در چنان نقض عادی )معمولی( حقوق برشی زنا عام، جنگ و خشونت گسرتده و هم در جریان قتل 
 گیرد.افتد مورد رسیدگی و پیوستگی قرار می وران صلح اتفاق می د 

شناختی ناشی های فیزیکی و روان رو مورد انتقاد قرار دارد که رصفًا متمرکز بر آسیب   عدالت انتقالی از آن 
ی اجتامعـ مدنی و اقتصادی ـ تواند تأثیرات درازمدت نقض حقوق سیاسی از خشونت گسرتده است و منی 

(. Gready and Robins 2014ای به شمول زنان را مورد ارزیابی و بررسی قرار دهد ) ی حاشیه ها گروه 
های مختلف خشونت درگذر زمان را باهم مرتبط گرایانه دارد که متامی گونه گرا رویکرد کل عدالت تحول 

عی هم علت و هم اجتام ـ ی فقدان عدالت اقتصاد  گذار(  های انتقالی )دوران سازد. برای زنان در بازه می 
شود که خود منجر به عدم دسرتسی به حقوق شناختی تلقی می معلول صدمات فیزیکی، مادی و روان 

 شود و در این مقاله بیشرت به این موضوع پرداخته خواهد شد.سیاسی و مدنی می 
ان و ل، در جریها و صدماتی که زنان قب های مختلف آسیب در نخستین بخش این مقاله به تحلیل گونه 

شوند، عدالتی ساختاری و خشونت مستقیم فیزیکی متحمل می بعد از خشونت گسرتده به شمول بی 
شود. سپس به تبیین عدالت انتقالی و تحلیل جزئیات چهار رکن کلیدی عدالت انتقالی که پرداخته می 

ه چگونه چهارچوب ک عنوان یک  شده است، به ( به رسمیت شناخته  UN 2010توسط سازمان ملل متحد )
یاب، جبان خسارت و اصالح نهادها، ها و صدمات در قالب تعقیب جزایی، کمیسیون حقیقت این آسیب 

(. در ورای این چهارچوب در بخش پایانی 5شود ) پرداخته می   گیرد،وفصل قرار می مورد رسیدگی و حل 
فرایندی که منجر به رویکرد رویند و هایی که زنان در امر دستیابی به عدالت با آن روبه مقاله به چالش 

گرا منجر شود، پرداخته جامع در باب عدالت و گذار اجتامعی که در ورای عدالت انتقالی به عدالت تحول 
 شود.می 

های مبتنی بر حساسیت جندر، پاسخ جنسیتی و حتا شمولیت ایم که رهیافت ما چنین نتیجه گرفته 
مؤثر تا بتواند زندگی زنانی را که براثر خشونت گسرتده   است و نه  جندر در قبال عدالت انتقالی نه کافی

گیری مردان نیز در این فرایند است. ما بر آنیم دچار آسیب شده است، متحول بسازد و این مستلزم سهم 
شناختی، سازی روابط روان بخش جندر در قبال عدالت انتقالی که متضمن دگرگون که رهیافت تحول 

سیاسی در جامعه است به کار گرفته شود بتوان بر اساس آن دسرتسی زنان   عی و قدرتاجتام ـ اقتصادی 
 شان و بنای صلح پایدار تسهیل شود.به حقوق برشی 

 هاها و صدمه آسیب 
املللی به های جامعه بین عنوان یک جنایت جنگی و تالش به رسمیت شناخنت تجاوز جنسی به 

تواند یک پیرشفت حقوقی به هدف به پایان ی در ذات خود م پاسخگوی واداشنت مرتکبان این عمل، 
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عنوان یک اقدام بازدارنده در قبال ارتکاب تجاوز جنسی در جریان جنگ، به  رسانیدن فرهنگ معافیت 
بخشی اوضاع طورکلی بهبود و توان علیه تجاوز جنسی و دیگر انواع خشونت جنسی در رشایط بحرانی، به 

که در باال بحث شد، زنان در (. چنان Grewal 2010رود ) ر می منازعه به شام حقوقی زنان در جوامع پسا 
شوند و در برخی جوامع کمرت به اوضاع زنان نتیجه منازعات مسلحانه متحمل صدمات چندجانبه می 

 شود.قبل، در جریان و بعد از منازعه پرداخته می 
ها داخلی متأثر شدند. آن های جنگ  ونت ( از خشQuechanطور مثال در پرو زنان روستایی کویچایی ) به 

جا شدند و در معرض خشونت عریان فرزندان و شوهران خود را از دست دادند، از خانه و کاشانه خود بی 
شان و از جایی محل سکونت کردند که این امر با جابه ها قبل از جنگ در فقر زندگی می قرار گرفتند. آن 

شدید شد و زمانی که در جستجوی حقیقت ازپیش ت بیش  شان دست دادن متکفل زندگی )شوهران( 
رو شدند که ها با تبعیض روبه شدند تا واضح شود چه اتفاقی افتاده است تا به عدالت دست یابند، آن 

 (.Rodriguez Carreon 2014ها بود ) ریشه این امر در فقر اقتصادی، نژاد و جنسیت آن 
تبعیض و محرومیت سیاسی و اقتصادی قرار بگیرند   ند تا مورد اپذیر ر جوامع پدرساالر زنان بیشرت آسیب د 

شوند که در نتیجه گیرند از طرف خانواده و جامعه طرد می ها مورد خشونت جنسی قرار می و زمانی که آن 
ها بار ننگ و بدنامی شوند که این امر ریشه در آن دارد که آن از زندگی اجتامعی و فرهنگی حذف می 

در تیمور رشقی مصاحبه صورت گرفت، بیان   2004ال با زنانی که در سال  طور مث د. به شون پنداشته می 
در جریان  ۱۹۹۹ها پس از رفراندوم ها را طرد کردند، زیرا آن شان آن داشتند که چگونه شوهران 

در سیرالئون قربانیان زن  2006های گسرتده مورد تجاوز جنسی قرار گرفته بودند. در سال خشونت 
رو بودند ها با طرد اجتامعی روبه کردند، زیرا آن شده زندگی می های تخریب ا و خانه ه ر روی جاده هنوز د 

ها این قابلیت را نداشتند که دوباره به زندگی عادی و سه سال از جنگ داخلی سپری شده بود اما آن 
اند اما در ی قرار گرفته ها در جریان جنگ مورد تجاوز جنس برگردند. زنان روستایی پرو بیان داشتند که آن 

اند. طرد اجتامعی زمانی بار وحشتناک اند، زیرا نگران عواقب منفی آن بوده باب این اتفاقات گزارش نداده 
گیرد که از این زنان در نتیجه تجاوز جنسی دچار بیامری ایدز شوند یا کودکانی به دنیا بیاورند به خود می 

شوند که براثر تجاوز ا متحمل درد و رنج و تحقیری می ها در خفآن   ند. در همین حال اکه نتیجه این تجاوز 
های گوناگون، روسپیگری و از دست دادن قابلیت لذت بردن از مقاربت جنسی جنسی دچار بیامری 

 (.Gobodo-Madikizela, 2014: 163شوند ) می 
حی شناختی و رو های روان آسیب های اجتامعی، فرهنگی و اقتصادی و فیزیکی در نتیجه این آسیب 

گذارد بلکه بر روح های جنسی تأثیر می تنها بر جسم قربانیان خشونت شوند و این امر نه تر نیز می عمیق 
دهد ها را تحت تأثیر قرار می ها نیز نفوذ کرده و در نهایت هویت و موجودیت انسانی آن و روان آن 

 (Rodriguez Carreon, 2014پرسشی که به می .) های امکان دارد چنین آسیب آید این است که آیا  ان می
در جریان عدالت انتقالی   شناختی را ترمیم کرد؟ متأسفانه پاسخ منفی است، زیرا اغلب روان ـ عمیق روحی 

یابد. این پژوهش بازگوکننده تجویز مجدد برخی جای التیام تشدید می های روانشناسی و روحی به  آسیب 
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یاب و آشتی آفریقای جنوبی، دادگاه جنایی قیقت انتقالی به شمول کمیسیون حسازوکارهای عدالت 
 Van Schaak, 2009; Henry, 2011; Brouneus, 2010 andست ) محاکم عدالت در روآندا   املللی و بین 

تواند برای زنان تجربه ناخوشایند و منفی (. ادای شهادت و مشارکت در جریان محاکمه جنایی می 2011
کند که آیا این نوع عدالت شود و پرسشی را مطرح می آن پرداخته می در بخش دوم این مقاله به    باشد که 

 های زنان باشد.تواند پاسخگوی نیازمندی انتقالی می 

 عدالت انتقالی در تئوری و عمل
عنوان سازوکاری منود یافته است که درباره نقض حقوق برش در گذشته در جوامع عدالت انتقالی به 

 ,Kritzکنند ) های دموکراتیک گذار می و یا از اقتدارگرایی به رژیم دگی کند که از جنگ به صلح رسی 
1995; Teitel, 2000 مثابه فرایندها و سازمان ملل متحد، عدالت انتقالی را به  2004(. در سال

عه را های تعریف کرد که در تالش بر آن است که نقض گسرتده حقوق برش در گذشته یک جام مکانیسم 
د، از پاسخگویی اطمینان یابد، عدالت و آشتی را در جامعه محقق کند و در این مورد رسیدگی قرار ده

منظور موازنه در اهداف مختلف به شمول پاسخگویی، قضایی را به های قضایی و غیر راستا مکانیسم 
 ببندد.یابی، جبان خسارت، حفظ صلح و بنای دموکراسی و حاکمیت قانون به کار  حقیقت 

شده از اصول ها برگرفته ار رکن اساسی را برای عدالت انتقالی مشخص کرده که آن سازمان ملل متحد چه
های جبان خسارت و اصالح یابی، برنامه قانونی، فرایند حقیقت ـ است؛ تعقیب عدلی  1جوینیت ۱۹۹7

 ر عدالت انتقالی فاقد اجامعهای دیگ (. مدل UN, 2010 ( )6ها مشوت و رایزنی ملی )نهادی و در کنار آن 
قانونی. ـ ند و بیشرت بر پاسخگویی تأکید دارند تا تعقیب عدلی ا نظر در مورد تشکیل و تعریف ارکان اساسی 

مدل عدالت انتقالی خود را بر چهار رکن اساسی ذیل تعریف کرده   200۳طور مثال »پارمینرت« در سال  به 
مدل  2006در سال  2ن«که »باریو آشتی. در حالی  یابی، پاسخگویی، جبان خسارت بود؛ حقیقت 

قانونی و آشتی نسبت ـ عدالت انتقالی را بیان داشته بود که در آن به پاسخگویی نسبت به تعقیب عدلی 
رغم اینکه عدالت انتقالی در بردارنده عنوان رکن پنجم تأکید بیشرت شده بود. به به رایزنی و گفتامن ملی به 

ست، سازمان ملل متحد به عدالت حقوقی از طریق قضایی ا های قضایی و غیر یسم کارگیری مکانبه 
تواند در دسرتسی زنان ( که می Lambourne, 2014قانونی اولویت داده است )ـ کارگیری تعقیب عدلی به 

 صورت خاص به آن پرداخته خواهد شد.به عدالت نقش مهم داشته باشد و در این مقاله به 
خود قادر نیست خودی قانونی است که به ـ تعقیب عدلی   موردبحث قرار گرفته، رهیافت   آنچه در این بخش 

اند، های گسرتده محتمل شده جریان خشونت  پیچیدگی و چندبعدی بودن صدمات را که زنان در 
های گسرتده برای دسرتسی ( آنچه برای زنان و سایر بازماندگان خشونت 200۹مشخص بسازد. المبورن ) 

شناختی، ده که افزون بر سازوکار قانونی، رویکردهای روان الزم است، مورد تحلیل قراردا به عدالت 

 
1 . Joinet 
2 . Boraine 
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 20۱4و    200۹سیاسی، اقتصادی و اجتامعی نیز رضورت است. بر اساس این نوع پژوهش، المبورن در  
ا شاهد توانیم آن را در این مقاله کاربست آن ر می بخش را توسعه داده است که  مدل عدالت انتقالی تحول 

ها های آن را که عدالت انتقالی در راستای دسرتسی زنان به عدالت و رضورت های باشیم و محدودیت 
 وجود دارد، ارزیابی کنیم.
ها در راستای دسرتسی به عدالت و اینکه های آن های مضاعف زنان و نیازمندی در بخش دوم مقاله آسیب 

در این امر موفقیت  اند متحد تا چه حدی توانسته  شده سازمان مللکاربست ارکان به رسمیت شناخته 
 شود.می بررسی و مطالعه  داشته باشد،  

 قانونیـ رکن اول: تعقیب عدلی 
های ها و رنج طور خاص به آسیب قانونی برای رسیدگی به نقض گسرتده حقوق برشی به ـ تعقیب عدلی 

ها آسیب   شده است. از لحاظ قانونی این مطرح  زنان که ناشی از خشونت عریان و مستقیم فیزیکی است،  
مثابه جرایم جنگی، جنسیت که به  های مبتنی بر عبارت است از تجاوز جنسی و انواع دیگر خشونت 

شده است. شواهد نشان داده است که تعقیبات جنایی کشی تعریف  جنایت علیه کرامت انسانی و نسل 
رتسی زنانی را که از های دس تنهایی قادر نیستند که زمینه به املللی، ملی و محلی از طریق محاکم بین 

(. Grewal, 2010; Henry, 2009; Scully, 2009اند، به عدالت فراهم کند ) ها متأثر شده ناحیه خشونت 
هایی را که زنان در ذیل جرایم مبتنی بر جنسیت متحمل های محدود آسیب عدالت جنایی رصفًا جنبه 

های فیزیکی ت؛ اقدامی فیزیکی و آسیب گونه تعریف کرده اس دهد و این قرار می   اند مورد رسیدگیشده 
های آسیب فیزیکی صورت مستقیم به سایر جنبه دهد. به که اساس رسیدگی و اقدام قانونی را تشکیل می 

و  های فیزیکی از طریق اقدامات بهداشتی )صحی( کند. ترمیم و جبان آسیب رسیدگی منی 
گیری به شمول از دست دادن قابلیت حمل   دار جنسی های دوام برای رسیدگی به چالش هایی که  مراقبت 

ها را برطرف توان آن ند که از طریق عدالت جنایی منی او مبتال شدن دایمی به بیامری ایدز از مشکالتی 
ه رسیدگی شد های جنسی کمرت  اجتامعی خشونت ـ شناختی و تأثیرات اقتصادی های روان کرد. به آسیب 

 است.
رو است و ادای شهادت های روبه به آسیب و صدمات زنان با محدودیت آنچه در باال اشاره شد، رسیدگی  

ها در جریان فرایند رسیدگی حقوقی )محکمه( دارای پیامدهای عمیق مادی و اجتامعی است. اسناد آن 
ربه زنان روآندایی پس ( نشانگر این بوده است که تج2008های فریادرسی و حقوق آفریقایی )و گزارش 

عنوان ها به شان، آن املللی برای روآندا و بازگشت به جامعه محلی محکمه جنایی بین   از ادای شهادت در
اند. در جوامعی که ازدواج زنان زنان تجاوز شده، بدون عزت و افتخار، کثیف و غیرقابل ازدواج تلقی شده 

دار میق و دوام تواند تأثیر ع غیرقابل ازدواج بودن می  ها دارد، کننده و محوری در زندگی آن نقش تعیین 
ها مستندکننده چندین قضیه است که در آن زنان پس از ادای شهادت در محکمه، داشته باشد. گزارش 

 اند.یا حتا به قتل رسیده اند  شده کوب واقع و مورد لت 
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در مأل عام در مورد اینکه  ست که عدالت برای چه کسی؟ ما بر آنیم وقتی یک زن اکنون پرسش اینجا 
دهد. برای قضات جنسی قرار گرفته است شهادت بدهد برای او حس ناخوشایندی دست می مورد تجاوز  

دهنده در امنیت توان اطمینان حاصل کنند که زنان شهادت و محاکم پرسش این است که چگونه می 
قادر شوند که زندگی روزمره  های مبتنی بر جنسیت کاهش خواهد یافت و زنان خواهد بود و خشونت 

ها همراه نباشند. این مهم است که عدالت در مورد شخص زن تأمین شود و رصفًا داوری یش ها با پآن 
املللی برای روآندا طور مثال زنی که در محکمه جنایی بین تأمین عدالت برای محکمه کافی نیست. به 

نتیجه تجاوز جنسی هنوز شاهد ترشحات ( در ۱۹۹8شهادت داده است، بر اساس گزارش »آروشا« ) 
ند. در آن زمان زنی که حارض شده بود در محکمه شهادت بدهد، به بهداشت شخصی و ا وشایندی ناخ

های اقتصادی و اجتامعی او رسیدگی صورت نگرفت و این موضوعات مرتبط به مسئولیت محکمه نگرانی 
این مقاله بر آنیم که توجه به صحت و  (. ما درLambourne, 2002املللی تلقی نشد )جنایی بین 

های اقتصادی و اجتامعی و سایر حقوق این زنان باید در دایره عدالت انتقالی قرار داشته باشد، یازمندی ن 
های او در راستای دستیابی به عدالت تواند تأثیری بر سالمت جسمی و قابلیت زیرا نقض حقوق زنان می 

ه و حقوق این زنان داشته های گسرتد باید در همسویی با نیازمندی  قانونیـ داشته باشد. تعقیب عدلی 
 شان بوده است.که شاهد نقض حقوق برشی  باشد 

قانونی در برآورده کردن انتظارات ـ دارد که چگونه تعقیب عدلی ( بیان می 20۱۱و   200۹نیکوال هرنی ) 
شوند، شاهد در محکمه حارض می عنوان های جنسیتی به زنانی که درباره تجاوز و انواع دیگر خشونت 

شود که زنان بتوانند های حقوقی و قواعد شهادت مانع از آن می است که رویه  ماند. او بر آن ناکام می 
ها التیام پیدا کنند های آن ها آمده است را بازگو کنند، به عدالت دست یابند و آسیب آنچه بر رس آن 

 (Henry, 2009 او به رونوشت محکمه جنایی .) کند که در می  املللی برای یوگسالویای سابق اشاره بین
ها شان در مورد تجاوز جنسی، ممنوع شدند، در حالی که هدف آن آن زنان از بازگو کردن تجربیات 

(. در Henry, 2011: 74شده بود ) یابی به حقیقت و تأمین محکومیت مرتکبان آن اعامل خوانده دست 
ود تا شهادت دهد و نسی قرار گرفته بود هرگز خواسته نشده بیک قضیه از کسی که مورد تجاوز ج 

 ,Henryشده بود ) های مکرر وی برای اینکه در مورد تجاوز جنسی مقاله بنویسد، نادیده گرفته تالش 
کنند چه چیزی، اسناد و شواهدی در مورد تجاوز دانان است که تعیین می (. این قدرت حقوق 75 :2011

های مثال  1وال« (. »گری۱۱20دست توسط هرنی بیان شده است ) از این هایی ند، مثال ا جنسی 
اتهام تجاوز جنسی نادیده گرفته  کند. در یک قضیه مشابهی را از محکمه خاص سیرالئون بیان می 

جای کنند که از صحبت کردن در این مورد خودداری کنند و به شود و شاهدان زن تذکر دریافت می می 
 (.72-71 :2010د، مترکز کنند ) اناتی که در جریان جنگ داخلی متحمل شده آن روی سایر جنای

 
1 . Grewal 
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های حقوقی و اجتامعی ها و محدودیت خاطر نگرانی   بهدر قضایای مشابهی، در محکمه خاص روآندا زنان  
کشی روآندا و سپس در کردند. زنانی که در جریان نسل از واردکردن اتهام تجاوز جنسی خودداری می 

های جنسی تجاوز جنسی یا انواع دیگر خشونت  های جمهوری دموکراتیک کنگو )زئیر( متحمل اردوگاه 
ها نظر به چند دلیل قادر نبودند که نزد محکمه خاص روآندا به دنبال دسرتسی به عدالت شده بودند، آن 

باشند. نخست، وقتی مشخص شود زنی مورد تجاوز جنسی قرار گرفته است، برچسب بدنامی و لکه 
های حقوقی را وضع کرده بود. اص روآندا برخی محدودیت ، محکمه خ شود. دوم جتامعی بر او زده می ا 

گرفت بود مورد رسیدگی قرار می کشی مرتبط می حقیقت امر این بود که رصفًا جرایم که مستقیم به نسل 
های جنسی نزد خشونت توانستند درباره تجاوز جنسی یا انواع دیگر ها« منی رو قربانیان »هوتو و از این 

تجاوز جنسی در ذیل جرایمی قرار داشت که باید   2008ند. افزون بر این تا سال  این محکمه شکایت بب 
تا  اند شده کرد و این فرصتی بود برای کسانی که مرتکب چنین اعامل محاکم محلی به آن رسیدگی می 

ت نگیرد. بابت این دالیل و دالیل دیگر برابر محکمه موانعی ایجاد کنند که به این مسأله رسیدگی صور 
ها وقتی در جریان محکمه نان روآندایی از صحبت کردن درباره تجاوز جنسی خودداری کردند و آن ز 

کردند یا از جرایم دیگر صحبت می شان آمده بودند  دادند، بیشرت در مورد آنچه بر رس شوهران شهادت می 
زنان قادر شدند   شد که چند سال بعد از محکمه خاص روآندا،   . این قضیه زمانی متحول 1تا تجاوز جنسی
 . 2رو نشوند ها شواهدی ارائه کنند تا با واکنش منفی جامعه روبه از طریق دوربین 

آمیز، طور تناقض عنوان جنایت جنگی و جنایت علیه برشیت تعریف شده بود اما به هرچند تجاوز جنسی به 
ز این منظر نگریسته رسید و به جرایم امورد برجسته به نظر می  ها در این نقش هویت ملی و قومی آن 

تنهایی کافی نبود و باید هویت قومی یا ملی کسانی که مرتکب این شد. هویت جنسیتی زنان به می 
شد تا آنگاه محکمه تصمیم بگیرد که رسیدگی کند یا خیر. هرگاه تجاوز یا اعامل شده بودند، ثابت می 

و یا دیگر بازیگران ارتکاب بانان ای جنسی توسط اعضای گروه خودی، صلح ه انواع دیگر خشونت 
دیگر عدالت توسط عبارت یافت، احتامل آن وجود نداشت که مورد تعقیب و رسیدگی قرار بگیرد. یا به می 

شد، نه خود زنان. برخی جرایم جنسی و برخی مرتکبان امللل تعریف می املللی یا حقوق بین جامعه بین 
شد و زنان که به برخی از این قضایا پرداخته منی ی شد درحال عامل نسبت به بقیه ترجیح داده می این ا 

مثال تجاوز عنوان رو بودند. به ای با محدودیت روبه در امر دستیابی به عدالت از طریق چنین محکمه 
یف شده بود و کشی تعر عنوان نسل جنسی بر زنان »توتسی« که توسط مردان هوتو صورت گرفته بود، به 

ط لشکر شورشی توتسی مورد تجاوز قرار گرفته بودند و در هردو طرف زنان به همین ترتیب زنان هوتو توس 
 .3شان مورد تجاوز قرار گرفتند توسط اعضای گروه قومی خودی و حتا شوهران 

 
 توسط نویسنده در روآندا انجام شده است. 2005. این تحقیق در سال ۱
های جنسی شده بود. تحقیق در مورد زنانی که مورد خشونت های جنسی مطرح  قضیه مرتبط به خشونت   8000. در محکمه روآندا در حدود 2

 ک، کوئینزلند اسرتالیا انجام شده است.ای دانشگاه جیمز کو داکرت زد قرار گرفته بودند، توسط جودیت ِهرمان، نام
 توانست تحت پیگرد قرار بگیرد.بود، این قضیه تجاوز جنسی می . هرگاه شوهر از قوم هوتو و خامنش توتسی می 3
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تأثیرات و های جنسی در رسیدگی به قانونی تجاوز و انواع دیگر خشونت ـ مترکز روی تعقیب عدلی 
تنها ناکام بوده است، ازآن علیه زنان ارتکاب یافته است، نه پس پیامدهای خشونتی که در جریان جنگ یا 

(. محاکم خاص یوگسالویای سابق و Jones, 2010بلکه در برخی حاالت باعث تشدید آن شده است )
قرار دادن تجاوز جنسی،  اند، اما تحت تعقیب کشی تعریف کرده روآندا تجاوز جنسی را همسان با نسل 

اند. مترکز روی اند، تأثیر مبهم و غیرمستقیم داشته را که زنان متحمل شده  هایی در قبال سایر آسیب 
اند که نیازمند توجه خاص و اختصاص منابع فراوان شده املللی تعریف عنوان جرایم بین صدماتی که به 
از آن متحمل  ا که در جریان جنگ و پس ها و صدمات زنان ر های رسیدگی به آسیب است، قابلیت 

ها شوند به عدالت دست پیدا کنند که توجه ویژه به آن دهد. زنان وقتی قادر می کاهش می اند، شده 
شود، ها توجه می معطوف شود، زیرا در منت عدالت انتقالی به مشکالت سیاسی، اقتصادی و اجتامعی آن 

تواند از طریق نظام قضایی که رسیدگی به آن منی شوند های جنسی می ها متحمل خشونت اما آن 
های جنسی علیه عنوان مثال در سیرالئون در مورد تجاوز و انواع دیگر خشونت معمولی محقق شود. به 

از طریق نظام حقوقی داخلی مورد رسیدگی قرار  ندرت زنان فرهنگ سنتی سکوت حاکم است که به 
غرور و عزت   ر شهرها و محاکم آن، تجاوز جنسی بیشرت جرم علیه گیرد و در پایتخت، »فری َتون« و دیگ می 

املللی با تجاوز (. قوانین جنایی بین Stovel, 2010شود تا خود قربانیان )زنان( )شوهر و خانواده تلقی می 
تواند سبب شود برخی انواع کند که این امر می عنوان یک استثنا برخورد می جنسی در جریان جنگ به 

ر دادن تجاوز جنسی توسط قوانین جزایی در دایره صالحیت آن قرار بگیرد. تحت پیگرد قرا   تجاوز جنسی 
عنوان خشونت استثنایی یا املللی مستلزم آن است که باید تفکیک شود تجاوز در جریان جنگ )به بین 
(. این اصول Grewal, 2010العاده( یا در جریان صلح )خشونت عادی( اتفاق افتاده است ) فوق 

سی نادیده گرفته شود و تجاوز جنسی را با شود که رشایط اجتامعی تجاوز جن بخش سبب می تثنا اس 
افتد چه در زمان صلح و چه در زمان طور روزمره علیه زنان اتفاق می جنگ مرتبط بسازد، خشونتی که به 

در نتیجه   شود. امللل خارج می های زمان صلح عماًل از حوزه رسیدگی عدالت جامعه بین جنگ. خشونت 
که هزاران زن با  شود در حالی ی به قضایای محدود مختص می امللل این امر، منابع عمده جامعه بین 

آمیز سنتی و نهادهای ها رصفًا نظام قضایی تبعیض کنند و برای آن وپنجه نرم می خشونت روزمره دست 
بحث شد، خشونت نچه در باال  حکومتی و بدون امکانات و جوامع محلی فعالیت خواهد کرد. بنا بر آ غیر 

شود بلکه شامل تبعیض ساختاری، اقتصادی تجاوز و انواع دیگر خشونت جنسی می تنها شامل  عادی نه 
شود و خشونت جنسی تأثیرات رویند و جنگ سبب تشدید آن می شود که زنان با آن روبه و اجتامعی می 

توانند از خود و خانواده در نتیجه آن زنان منی آورد که همراه می شناختی درازمدت فیزیولوژیکی و روان 
 خود مراقبت کنند.

ها و صدمات های ضعیفی برخوردار است تا به این آسیب دادن اعامل جنایی از قابلیت   تحت پیگرد قرار
تحقیق در مورد فرایند جرایم وحشتناک تیمور   87در صفحه    20۱2رسیدگی کند. آنچه »کِنت« در سال  

ها که ندونیزیا و استعامر پرتگالی است؛ ماهیت درد و رنج مزمن درازمدت تحت اشغال ا رشقی بیان کرده 
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تواند به گذشته واگذار شود و یا توسط اقدام تغذیه و بیامری شده بود، منی سبب تجربه روزمره فقر، سوء 
به نابرابری   جانبه حل و فصل شود. این امر مستلزم توجه پایدار در مورد عدالت توزیعی برای رسیدگییک 

 اقتصادی، اجتامعی و سیاسی است.
ن خشونت ساختاری مرتبط به طبقه، نژاد، نابرابری جنسیتی، حقوقی، سیاسی و اجتامعی محدودیت ای 

ها املللی است. تحول در نگرش ساالر تحت قوانین کیفری بین زنان در دستیابی به عدالت در جامعه پدر 
ی است تا این و پاسخگویی افزون بر تحت تعقیب قرار دادن الزم در کنار ارائه بدیل برای فهم عدالت 

ای تجاوز و اطمینان پیدا شود که ایجاد و تطبیق قوانین به این منظور صورت گرفته است تا دالیل ریشه 
 خشونت جنسی علیه زنان در زمان جنگ و به همین ترتیب دوران صلح، بررسی شود.

 یابیرکن دوم: حقیقت 
زنان است تا بدانند بر رس عزیزان   های جمعی به شمولاز اهداف مهم بازماندگان خشونت یابی  حقیقت 

ها در کجا موقعیت دارد و باید تثبیت هویت و با احرتام دفن مجدد شوند. ها چه آمده است. اجساد آن آن 
زنان  ه است که سپاری بیان داشت ( درباره اهمیت نبش قب و مراسم خاک 20۱4رودریگز کاریون ) 

ن و فرزندان خود را که در جنگ داخلی کشته شده بودند بار شوهرا روستایی پرو فرصت یافتند که آِخرین 
یا را ببینند و سوگواری کنند. در آن جنگ داخلی هزاران نفر ناپدید شدند، مورد شکنجه قرار گرفتند 

های عزیزان خود اس دی پاتو« بر رس تابوت دهد که چگونه زنان در »سانتو توم اعدام شدند. او توضیح می 
کومت تدارک دیده شده بود حارض شده بودند و از دوستان خود دعوت کرده در مراسمی که توسط ح 

ها پس از بیست سال اجساد کسانی ها باز شدند، آن ای که تابوت بودند که در کنار تابوت بایستند و لحظه 
ه گشتند. برخی از زنان ساکت ماندند و برخی دیگر به گریه و نال را دیدند که در این مدت به دنبال آن می 

ها دستیابی به حقیقت بود. در نهایت گذشت؟ این مواجهه برای آن ها چه می رشوع کردند. در ذهن آن 
ها در بردارنده اشیا و اجناسی بودند که در ها چه گذشته است. تابوت ها فهمیدند که بر رس عزیزان آن آن 

شان بیش از این در جمع قب یافت شده بودند. آن زنان با چشامن خود دیدند که عزیزان  هنگام نبش
توانست آن را به انجام برساند. این امر یابی می مفقودشدگان قرار ندارند. این لحظه گذار بود که حقیقت 

درباره  زنان  دهد. اغلب شود که برخی چیزها را تغییر می سبب تحول در احساس و رفتار مردم می 
ها مانند تجاوز یا انواع وضوع درد و رنج خود آن چنانی ندارند، مخصوصًا زمانی که میابی میل آن حقیقت 

(. ایجاد عدالت انتقالی Scanlon and Muddell, 2009دیگر خشونت جنسی مطرح بحث باشد )
آن حقایق که در یاب است تا مکانیسمی به کار گرفته شود که بر اساس دربردارنده کمیسیون حقیقت 

کنند (. این امر زنان را تشویق می Hayner, 2010)  گذشته در مورد حقوق برش رخ داده است واضح شود 
 های خود را بازگو کنند.ها، رضورت به عدالت و اولویت که در فرایند سهم بگیرند و رسگذشت 

یاب و کمیسیون حقیقت  یاب مسأله نادیده گرفته شده بود، اما های حقیقت در نخستین موج کمیسیون 
در پرو، سیرالئون و تیمور رشقی تشکیل شدند که در آن  یاب آشتی آفریقای جنوبی، کمیسیون حقیقت 

رغم (. به Valji, 2012گیری بود )شده بود که هدف آن ترغیب زنان به سهم بخش جندر نیز در نظر گرفته  



 1399 ، بهارسال اول، شماره اول

حقوق بشر یپژوهش-یعلم فصلنامه | 205  

 های جنسی گزارش دهند؛و انواع دیگر خشونت ها زنان کمرت انگیزه یافتند که در مورد تجاوز این تالش 
 مراتب کمرت از سایر انواع خشونت در این سه منازعه بود.این راستا ارائه شده بود به زیرا شواهدی که در 

درصد کمیشرنان  ۳2نفر( و  7نفر از  2درصد کمیشرنان )  2۹رغم اینکه طور مثال در تیمور رشقی به به 
مربوط مورد(  7666۹مورد از  ۱642درصد شواهد )  2۱ان بودند اما تنها نفر( زن 2۹نفر از  ۱0محلی )

رسید مورد می  85۳شد به های که مربوط به خشونت جنسی می شد و متامی گزارش زنان می 
 (Lambourne, 2010; Valji, 2012 در موارد پیگرد جزایی، از ناحیه ترس و طرد اجتامعی نگرانی دارند .)

یاب در مورد قیقت عنوان بخش کمیسیون حتواند در محرض عام به ها آمده است منی ن و آنچه را که بر رس آ 
 تجاوز جنسی بیان کنند.

یابی و آشتی که با پذیری زنان در جریان منازعه تیمور رشقی توسط کمیسیون تفاهم، حقیقت آسیب 
به تاریخ   200۳ای که در سال  برنامه پذیری طی  ( بیان شده است. این آسیب CAVRمخفف پرتگالی آن ) 

(. سیزده تن از زنانی که طی CAVR, 2003نشان داده شد ) اپریل با عنوان ملی برگزار شده بود،   28-2۹
سال اشغال اندونیزیا مورد نقض حقوق برش واقع شده بودند، شهادت دادند. جریان رسیدگی و  25

شان گوش داده شده بودند به تجربیات  شان ضایع حقوق  ای گسرتش یافت تا زنانی که گونه محاکمه به 
(. CAVR, 2005کرد ) ها التیام پیدا می شد تا درد و رنج آن می شد و اقداماتی روی دست گرفته می 

های شدید کننده نابرابری میان زنان و مردان خوانده شده بود اما تالش تعدیل   CAVRمشارکت زنان در  
در جوامع محلی بسیار کم در نظر گرفته خواهد   نان روستایی این مشارکت و در نبود موازنه میان مردان و ز 

های خود را برای طور خاص مورد حامیت قرار گرفتند تا رسگذشت (. زنان به Wandita et al. 2006شد ) 
یکی از کمیشرنان زن، »ایزابل آمارل گوتیریس« بیان کنند. ترغیب زنان، سبب همسویی مخاطبان زن و 

رد برداری شواهد در جریان رسیدگی صورت گرفت که در آن زن جوان که با ددمنشی مو یلم مرد شد و ف 
تجاوز جنسی قرار گرفته بود، رسگذشت خود را بیان کرد و کودکی را نشان داد که در نتیجه آن تجاوز، 

 تولد یافته بود.
ر ناشی از بدنامی یا ترس بود رغم اینکه زنان متایلی نداشتند تا تجاوز جنسی را گزارش کنند که این ام به 

ند. ا تر ها مهم له ناپدید شدن شوهران و فرزندان آن کردند که سایر جرایم از جم ها تصور می و اینکه آن 
طور گسرتده یابی و آشتی پرو دریافته بود که در جریان منازعه، خشونت جنسی به کمیسیون حقیقت 

کننده یک پیام قدرمتند و حاوی این یان توصیف رسگذشت قربان (.Falcon, 2013اتفاق افتاده است ) 
گیرند. زنان از سوی و چه در هر سن و سالی چگونه هدف قرار می  مطلب بود که زنان، چه دخرتان جوان 

ها ها را در اردوگاه گرفتند که سپس آن عنوان سالح مورد استفاده قرار می نیروهای نظامی و مخالفان به 
 Rodriguezکردند ) ر کارهای شاقه و یا خدمات جنسی استفاده می ها دکردند و از آن مخفی می 

Carreon, 2014 درصد قربانیان  80یاب و آشتی پرو نشان داده بوده که زارش کمیسیون حقیقت (. گ
ها کویچا بود خشونت جنسی در جریان منازعه مسلحانه متعلق به زنان روستایی بودند که زبان مادری آن 

 (CVR, 2004 زنان ک .) های مختلف از ویچایی از ناحیه اعضا و نظامیان »راه درخشان« متحمل خشونت
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جنین اجباری، نقض عضو، تجاوز مختلف جنسی و بردگی جنسی شدند  امله اجباری، سقط جمله ح
 (Guillerot, 2006 مردم در مناطق جنگلی و حومه شهرهای پرو در معرض تجاوز و انواع دیگر خشونت .)

 بودند.جنسی قرار گرفته  
زد محکمه چنین بیان طور مثال در »سان مارتین« منطقه جنگلی پرو، یک دخرت رسگذشت خود را نبه 

ها مادرم را به کرد: مادرم مورد تجاوز جنسی قرار گرفت و زمانی که درباره ناپدید شدن پدرم پرسید، آن 
انداز آشتی پرو چشم یاب و (. هرچند کمیسیون حقیقت Rodriguez Carreon, 2014قتل رسانیدند ) 

گرفته بود که نتیجه جندر را در پیش سازی جنسیتی را در تحقیقات خود پذیرفته بود و رهیافت حساس 
های جنسی بود، اما گزارش نهایی آن از کشف ماتریس اقتصادی، آن مترکز روی خشونت 

عنوان انگی هنوز به (. خشونت خDal Secco, 2008: 74اجتامعی، نابرابری جنسیتی عاجز بود ) ـ سیاسی 
 ساالر که مبینلش در ساختار پدر عنوان یک چا یک خشونت جنسی به قوت خود باقی است و به آن به 

(. Rodriguez Carreon, 2014رسیدگی نشده است ) فرهنگ خشونت و تبعیض علیه زنان است، هنوز 
عنوان یک است و به  یاب و آشتی اذعان نشده دار رسکوب در گزارش کمیسیون حقیقت تأثیر دوام 

در امر دسرتسی به عدالت با  سناریوی پسامنازعه به رسمیت شناخته نشده است که در آن زنان
یاب و آشتی سیرالئون در گام نخست (. کمیسیون حقیقت Falcon, 2013رویند ) های مهمی روبه چالش 

های معمولی ته بود، با خشونت ای که در جریان منازعه علیه زنان ارتکاب یافالعاده های فوق بین خشونت 
 ,Valji, 2012; Scanlon and Muddellنسبت کرد ) رویند، تعیین از آن روبه  که قبل از منازعه و پس 

2009.) 
صورت کلی از رسگذشت زنان در جریان منازعه ترسیم یاب و آشتی تیمور رشقی به کمیسیون حقیقت 

ها با محرومیت حقوق مدنی و سیاسی آن  کرده بود که در آن نقض حقوق اقتصادی، اجتامعی و 
(. CAVR, 2005رسیم آن دقیق صورت نگرفته بود ) های جنسی وحشتناک همراه بود، اما تخشونت 

یاب و آشتی سبب شده های حقیقت پوشی از مسأله جنسیت در کمیسیون محدودیت در منابع و چشم 
خود   ای که باید به حقوق گونه یا، نتوانند به است که زنان در چندین کشور آفریقایی، به شمول کنیا و لیب 

 دست یابند.
یاب و آشتی لیبیا موضوع جندر را لحاظ کرده بود و زنان در حدود کمیسیون حقیقت رغم اینکه ساختار  به 

داد، اما تأخیر در اجرایی کردن پالیسی جندر سبب شده بود که از درصد کمیشرنان را تشکیل می  44
(. در همین حال عدالت جندر در کنیا در مطابقت با Valji, 2012برخوردار نباشد )بخش تأثیرات تحول 

هم پیش نرفت و در بروندی رصفًا دو تن از زنان آن یاب عدالت و آشتی به ریزی کمیسیون حقیقت رنامه ب 
کردند ها بیشرت از یک جناح سیاسی کنندگی می از حزب حاکم به مقام کمیشرنی منصوب شدند و آن 

ن مورد که باید یاب و آشتی بروندی در ای چنانی نداشتند. کمیسیون حقیقت برد جندر نقش آن در پیش و  
ای در این فرایند های حاشیه اطمینان حاصل کند که قربانیان منازعات گذشته به شمول زنان و گروه 

تعقیب یاب نسبت به های حقیقت (. کمیسیون Impunity Watch, 2014شامل باشند، ناکام بود )
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های خود را بتوانند رسگذشت اند تا زنان بخش جندر استفاده کرده قانونی بیشرت از رهیافت تحول ـ عدلی 
ها برجسته شود. هنوز ای و تداوم محرومیت بیان کنند و نسبت نقض حقوق برش در گذشته با علل ریشه 

ری رهیافت جامع جندر چنان منابع ناکافی برای شمولیت زنان در پیشگی اوضاع شکننده است و هم 
 اختصاص یافته است.

 رکن سوم: جربان خسارت
ن خسارت به فریادرسی اشاره دارد تا خشونت مستقیم و فیزیکی که صورت گرفته است طور سنتی جبا به 

 ها وطور مثال از دست دادن قابلیت شنوایی یا توانایی مراقبت از خانواده، تداوم آسیب جبان شود. به 
ادی طور عام بازتاب وضعیت فرودست اجتامعی، حقوق اقتص ترمیم و جبان شود. به د شامل توانغیره می 

ای است که خسارات مادی ناشی از نابرابری گونه املللی به و اجتامعی، در حقوق برش بین 
شود و امکان ندارد این مشکالت و محرومیت اجتامعی و خانوادگی از اجتامعی پنداشته می ـ اقتصادی 

رین قضایا، مترکز قانونی یا دیگر فرایندهای عدالت انتقالی جبان و ترمیم شود. در آخِ ـ یگرد عدلی طریق پ 
طور رصیح یاب، قربانیان جرایم جنسی به های حقیقت روزافزون روی حساس سازی جندر در کمیسیون 

انی که مورد طور مثال در پرو کسشناسایی شدند تا به لحاظ منادین و مادی جبان خسارت شوند. به 
اظ مادی و منادین اعاده حیثیت تجاوز جنسی قرار گرفته بودند در زمره کسانی شمرده شدند باید به لح

ها نتیجه و حاصل تجاوز جنسی بودند، به قربانیان و کودکانی که تولد آن  CVRشوند و پس از گزارش 
قابلیت برخوردار بودند که ها از این خدمات صحی، مسکن و آموزش دسرتسی داشته باشند و حتا آن 

 (.Falcon, 2013صورت گروهی جبان خسارت شوند ) به 
یاب برای سیرالئون و تیمور رشقی توصیه کرده بودند که قربانیان های حقیقت های کمیسیون رش گزا 

(. هرچند در Rubio-Marin, 2006های جنسی جبان خسارت شوند ) تجاوز و انواع دیگر خشونت 
احتامل زیاد این کنند، اما به بابت متحمل شدن جرایم جنسی غرامت دریافت می وضعیتی که زنان 

شود، پوشش های چندگانه را که متوجه زنان می اندازه کافی نیست تا بتواند آسیب ان خسارت به جب 
تواند منی باشد، اما  (. جبان خسارت ممکن است مادی یا منادین، فردی یا جمعی Valji, 2012دهد ) 

 ول شود.های خشونت محو شود یا روابط جندر دچار تح ای طراحی شود که باعث شود که ریشه گونه به 
های دیگری را برای اعاده حقوق و جبان خسارت بیان کرده بود که بر اساس روش   1بارِر  200۹در سال  

کت کنند نه از آن رو که لکه  ننگ رو جبان خسارت دریافت کنند که در فرایند قانونی مشار  آن زنان از آن 
های اقتصادی و محدودیت  شود. این دالیل ریشه در ها در محکمه می اجتامعی مانع شهادت آن 

طور مثال محدودیت در دسرتسی به جبان خسارت برای وابستگی به ساختار مردانه قدرت دارد. به 
آفریقای جنوبی، تیمور رشقی و دهند، چیزی که در یاب شهادت می کسانی که در کمیسیون حقیقت 

 
1 . Borer 
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رو شدن با طرد اجتامعی در د بدون روبه کنیا اتفاق افتاد، این قابلیت زنان را تحت تأثیر قرارداد که بتوان 
 بخشی خود ادامه دهند.یافته و بدون مامنعت به توان ساالر به جبان خسارت دست جامعه پدر 

ونه تعریف شده است که قربانیان به حالت قبل از گ افزوین بر این جبان خسارت و اعاده حقوق این 
ین امر به خاطر نابرابری جندر امکان تحقق ندارد؛ گردانیده شوند، اما نتیجه عملی ا  ارتکاب جرم باز

بخش داشته باشد، (. برای اینکه جبان خسارت ماهیت تحول Valji, 2012چیزی که در کنیا اتفاق افتاد ) 
های از قبل موجود را هدف قرار دهد یا کسانی را که بیشرتین برابری ای مستقیم نا گونه باید به 
صورت معنادار ضامنت اجرای را به کار بگیرد تا بار دیگر این ته باشد و به پذیری دارد مورد نظر داشآسیب 

زعه را از های منا تواند ریشه تواند در این راستا مؤثر باشد، زیرا می اتفاقات نیفتد و فرایند توسعه پایدار می 
 (.Valji, 2012بین ببد ) 

سئولیت اجتامعی را نیز شامل شود. شناسانه پاسخگویی و م سازی جبان خسارت باید بعد روان فراهم 
این موضوع است که  تحقیق خود بیان کرده است، مبین  ۱0۹در صفحه  200۹آنچه »هاِمر« در سال 

و عدالت اجتامعی نباشد، آن جبان خسارت  یابی جبان خسارت در سطح فردی هرگاه توأم با حقیقت 
قانونی نبود و ـ جبان خسارت توأم با پیگرد عدلی ناکافی خواهد بود. آنچه در آفریقای جنوبی اتفاق افتاد 

جلو را در پیش گرفتند که این های روبه به همین ترتیب کشورهای برازیل و ایرلند شاملی حرکت 
زمان اتفاق نه افتاد. این رویکرد جبان خسارت بر آن است هم اصالحات ملی با جبان خسارت فردی 

گرفته شود تا چهار رکن که توسط سازمان ملل تباطی در پیش بخش نهادی و ار باید فرایندهای تحول 
صورت باثبات و جامع عملی و تطبیق شود. بر این اساس متحد در عدالت انتقالی تعریف شده است به 

بار به کار گرفته شود تا رابطه مبتنی بر اعتامد میان افراد و باره یا نخستین تواند دو جبان خسارت می 
های اقتصادی و تواند نیازمندی (. چنین رهیافت جامعی می Rubio-Marin, 2006دولت شکل بگیرد ) 

توزیعی را در پیش بگیرد و به یا برای حرکت به جلو عدالت اجتامعی زنان را مورد رسیدگی قرار دهد 
 ن ترتیب به حقوق برشی که در گذشته نقض شده است، رسیدگی و جبان شود.همی 

 رکن چهارم: اصالحات نهادی
عنوان ضامنتی تواند به رود و می ترین عنارص عدالت انتقالی به شامر می از مهم تطبیق اصالحات نهادی  

های »والجی« از پیشنهاد  مورد احرتام و حامیت قرار بگیرد.  باشد تا حقوق زنان در جوامع در حال گذار 
اصالحات نهادی محدودیت تواند در  های عدالت و امنیت می آید که مترکز بر بخش چنین برمی   ( 20۱2) 

هایی که در مشارکت آمیز مورد هدف قرار بگیرد و محدودیت وضع کند. رضوری است که قوانین تبعیض 
شود. برای اینکه دوران گذار رسعت  زنان در توسعه سیاسی، اجتامعی و اقتصادی وجود دارد، برطرف

های الزم برای تغییر شناسایی و ظرفیت آمیز موجود در دولت بگیرد، بر آنیم که باید ساختارهای تبعیض 
 مشخص شود.

یاب و آشتی پرویی دریافته ( کارکنان کمیسیون حقیقت ۱۹80-2000طور مثال قبل از منازعه پرو ) به 
نشده بودند. آن عده از شهروندان پرو که باکارت هویت )تذکره( ثبت بودند که زنان روستایی کویچایی 
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دهی محروم بودند تا اینکه از حق رأی   ۱۹80یی بخوانند و بنویسند تا سال  توانستند به زبان اسپانیا منی 
ها بر اساس آن شناخته ها را گردآوری کند تا آن های زبان شفاهی کویچایی حکومت بر آن شد که مناد 

یاب و آشتی دریافتند که برخی بنابراین اعضای کمیسیون حقیقت  (.www.manuela.org.peشوند ) 
شده و ناشناخته بودند. این موضوع نا ها کشته یا ناپدیدشده بودند برای دولت ثبت اده از اعضای خانو 

با  شود که ادعای ایجاد حقوق برش نشانگر واگرایی میان دولت و شهروندانش است و این کار سبب می 
 رو شود.مشکل روبه 

اسی پس از منازعه شبه اتفاق بیفتد. در چند قضیه تغییر ساختارهای سیتوسعه چیزی نیست که یک 
لزومًا مثبت نبوده است و حتا گاهی اوقات برعکس آن اتفاق افتاده است. هرگاه روابط نیک میان دولت 

ارد که شهروندان به درجه دومی پذیرفته احتامل آن وجود د  و شهروندان قبل از منازعه بنا نشده باشد،
توانیم پل ست که ما چگونه می رسش این ا شوند و به این شهروندان پس از منازعه اهمیت داده نشود. پ

توانیم توانیم اعتامد میان دولت و شهروندان را تقویت کنیم؟ چگونه می ارتباطی بسازیم؟ چگونه می 
های خود ئولیت خود در قبال شهروندان اذعان کنند و از قابلیت نهادهای دولتی را وادار کنیم که به مس

(. Alkire and Denulin, 2009; Rodriguez Carreon, 2014: 45) برای منافع شهروندان استفاده کنند  
ها و نهادها اطمینان و پالیسی  بیشرت مؤثریت پیدا کنند  طور مثال در کنیا رضوری است که قوانین به 

(. Nordstor, 2013نان در امنیت خواهند بود و دسرتسی زنان به عدالت تضمین شود ) بدهند که حقوق ز 
طور توانند به هم منی  ها هنوز گیرند، اما آن طور روزافزون در جامعه مدنی سهم می به  که زنان در حالی 

برابر در سیاست مشارکت داشته باشند که این امر زاده تداوم ساختار و نگرش پدرساالرانه است. 
در مورد حساس سازی جندر و کمیسیون قاعده انصاف ملی و جندر نیازمند   TJRCپیشنهادهای گزارش 

ور مؤثر اصالح نهادی را اجرایی طیت رهبان سیاسی است تا به منابعی دسرتسی داشته باشند که به حام 
گرا در پیش گرفته ساالر رویکرد تحول شود که در مواجهه با ساختار پدر چنان رضورت حس می کنند. هم 

ر نظام حقوقی برای شان نشود. اصالحات د شود تا این ساختار مانع زنان در امر ایجاد تحول در زندگی 
های سیاسی و اجتامعی داشت ریشه نظر در  های جنسیتی بدون رسیدگی به سطح گسرتده خشونت 

 مؤثر خواهد بود.پدرساالری غیر 

 یابی به عدالت برای زناندست 
های وجود فرایندهای رسمی عدالت انتقالی در راستای پرداخت غرامت به قربانیان زن در باب خشونت 

بخشی به معافیت ان رنگی بازی کرده است. برای پای اند نقش کم دیده گونه مضاعف آسیب جنسی که به  
یا رشق جمهوری دموکراتیک های جنسی که امروزه در برخی جوامع مانند رسیالنکا در قبال خشونت 

طور مرتب نشان کنگو، عدالت انتقالی نقش ضعیف بازی کرده است. مطالعات در جوامع پسامنازعه به 
جاوز جنسی در کشورهای ه است که سطح بلند خشونت علیه زنان به شمول خشونت خانوادگی و تداد 

 Nordstor,2013;Scanlon and) مانند آفریقای جنوبی، کنیا، تیمور رشقی و سیرالئون وجود داشته است
Muddell,2009 ) اجتامعی،ـ های جنگی، درهم شکسنت روابط فردی . برخی از پژوهشگران میان آسیب 
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فیزیکی و اجتامعی برای پاسخگویی به   افزایش استفاده از الکل و انواع دیگر مواد مخدر، فقدان شالوده 
اند برابر خشونت علیه زنان در جوامع پسامنازعه رابطه مستقیم ترسیم کرده نیازهای جامعه، شیوع تسامح  

 (Pettman, 1996; Borer, 2009.) 
تواند سهم مهمی در بنای صلحی داشته باشد سی جاری می های جن ما بر آنیم که حل و فصل خشونت 

طور مثال شامری از زنان در مناطق روستایی بروندی مند باشند. به نان از عدالت و امنیت بهره که در آن ز 
های خانوادگی های خود، خشونت ماه اپریل در مصاحبه   20۱5و در سال    در ماه دسامب  20۱4در سال  
هایی که در یب های زندگی خود قلمداد کردند که در کنار فقر شدید و تأثیرات آسترین نگرانی را از مهم 

ها را تحت تأثیر قرار داده بود. هرگاه وضعیت کشی در گذشته متحمل شده بودند، زندگی آن جریان نسل 
مانع از   یاها قادر نیستند که از سوءاستفاده رهایی پیدا کنند  اجتامعی زنان نامناسب باشد آن ـ اقتصادی 

شورهای مانند آفریقای جنوبی در جریان آپارتاید که در ک   های ایدز و اچ آی وی شوند چیزی انتقال بیامری 
کننده کنش و (. این مثال تبیین Gobodo-Madikizela, 2014و نظام دموکراتیک وجود داشته است ) 

 ی در میان زنان فقیر روستایینشین عنوان عوامل ترکیبی محرومیت و حاشیه واکنش جندر، فقر و نژاد به 
 ند.ا ها دست در گریبان گ و چه بعد از آن با آن ها چه قبل از جنند که آن ا و بومی 

برخی از این اوضاع نابسامان یا صدمات نقش محوری در زندگی زنان دارند که بیرون از دایره حقوق 
ند و زنان در امر دسرتسی به عدالت اهای رسمی عدالت انتقالی قرار گرفته امللل کیفری یا مکانیسم بین 

 توانند که به تبعیض علیه زنان نقطه پایانتنهایی منی انین و پیگرد عدلی به رویند. قو با موانع مهم روبه 
طور نامتناسب از ناحیه خشونت گسرتده در رشایطی که زنان به  ها به عدالت دست پیدا کنند. بگذارد تا آن 
در   اند. تغییرها داشته در شکنندگی اقتصادی و خشونت جنسی علیه آن   اند و این امر ریشهآسیب دیده 

توانند بابت اعامل جرمی به عدالت دست ها مستلزم آن است تا اطمینان حاصل شود که زنان می نگرش 
 پیدا کنند.

های زنان در بروندی مورد حامیت قرار گرفتند تا به لحاظ اقتصادی و اجتامعی تقویت شوند که این کارگاه 
ها ی و بهبود روابط فردی و اجتامعی آن شناختمنظور رسیدگی به نیازهای روان ها به بخش آسیب التیام 

توانند ها می شوند مأموریت خود را در جامعه محلی به انجام برسانند آن ها قادر می برگزار شد. زنانی که آن 
ها دانان، وکال و دادگاه ر جهان حقوق ها خود را ددر جستجوی حقوق خود و عدالت باشند و زمانی که آن 

شود که در این راستا باید تقویت شوند ند و نیاز بر آن دیده می کن بینند احساس ضعف می می 
 (Rodriguez Carreon, 2014 به .) »بابت   طور مثال در پرو رئیس انجمن مادران »آنجلیکا مندوزا دی آرکازا

کرد. او در لیام، پایتخت پرو به زبان کویچایی امیدی می دهه گذشته احساس ناناپدید شدن پرسش در دو 
ند، مردم مجبورند که به امتامی نهادهای حکومتی در پایتخت متمرکز  کهکند. از آنجایی صحبت می 

پایتخت سفر کرده و روندهای بوروکراتیک را طی کنند. کسانی که از مناطق کوهستانی بودند، امکان 
تنها ه ای مستقر در لیام استفاده شهروندی ببند. مناطق کوچک روستایی ن نداشت که بتوانند از نهاده 

 ها نیز متفاوت بود.شده بودند بلکه زبان و فرهنگ آن به لحاظ جغرافیایی دور واقع 
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کنند شناسایی در جریان منازعه نهادها نتوانستند مردمی را که در مناطق مرتفع و کوهستانی زندگی می 
است تا دسرتسی  های متفاوت الزم فرزندش ناپدیدشده بود دریافته بود که دینامیک   کنند اما آنجلیکا که 

(. هنوز هم میان نهادها و فرایند عدالت انتقالی در Rodriguez Carreon, 2014به عدالت فراهم شود ) 
 های زنان رسیدگی کند.طور درست به نیازمندی پرو پسامنازعه شکاف وجود دارد تا بتواند به 

سازی بخشی زنان، عملی توان که از بخش باشد در صورتی تواند تحول ن منظر عدالت انتقالی می از ای
اصالحات نهادی در راستای حامیت از کسانی که با اوضاع نامتناسب روستایی، فقیر و بومی بودن در 

ملل متحد که شورای امنیت سازمان  ۱۳25رغم قطعنامه رویند، به کار بگیرد. به ساالر روبه جامعه پدر 
کارگیری سایر متهیدات در سازی و به لح های بازسازی، ص خواهان مشمولیت زنان در متامی جنبه 

دهد که اقدامات عدالت انتقالی و مخصوصًا اما شواهد نشان می  راستای بهبود حقوق زنان است؛ 
اند تا این ه رد کیاب به گونه متناسب زنان را سهیم ن های حقیقت های دادگاهی و کمیسیون مکانیسم 

 (.Rubli and Baumgatner, 2014فصل شوند ) و ها حل چالش 
مانع مشارکت تام و تأثیرگذار زنان در فرایند  عمیق و محکم جنسیتی اغلب  مند و تعصب موانع نظام 

شود که دسرتسی زنان به بنابراین رضورت احساس می  (؛ Valji, 2012شوند ) عدالت انتقالی می 
صورت بهرت های متفاوت توسعه پیدا کند تا به رهیافت ت انتقالی بهبود پیدا کند و هم های عدال مکانیسم 

 (.Scanlon and Muddell, 2009رضوریات زنان در دستیابی به عدالت شناسایی شود )
قانونی جرایم ـ های جنسی است. مترکز محض روی پیگرد عدلی تأثیرات جنگ بر زنان فراتر از خشونت 

ها و صدماتی را که زنان متحمل رخی دیگر از آسیب تواند ب های جنسی منی یگر خشونت جنسی و انواع د 
های خانوادگی، بیوگی، دسرتسی محدود ها شامل خشونت شوند مورد رسیدگی قرار دهد. این آسیب می 

های بهداشتی )صحی(، آموزش، فقر اقتصادی و تبعیض در برخورداری از حق مالکیت زمین به مراقبت 
کنند، زنان در قالب تبعیض اقتصادی و اجتامعی کرد پیدا می های ساختاری که  ند. خشونت ا داد   و جای 

ای است که قبل از جنگ وجود دارد اما پذیرند که خودش یک نوع صدمه طور مفرط از فقر تأثیر می به 
ثر این چالش طور مؤ طور ذاتی این قابلیت را ندارد تا به شود و حقوق کیفری به جنگ سبب تشدید آن می 

طور مثال زنانی که قباًل عضو جنگجویان بودند (. به Kent, 2012: 87ر دهد ) را مورد رسیدگی قرا 
های آشتی و خلع قطاران مردشان در دسرتسی به اسرتاتژی توانند از مزایای برخوردار شوند که هم منی 

 شوند.( از آن برخوردار می DDRسالح ) 
عنوان جتامعی و حقوقی خود را به گردند تا وضعیت جدید اقتصادی، ا ها به جوامع محلی خود برمی آن 

طور مثال در اوگاندای شاملی تعدادی از عنوان جنگجویان سابق. به کنند نه به زن و قربانی رشوع می 
(. ۱۹رو کرده بود ) زنانی که به بردگی جنسی کشیده شده بودند روند ادغام و خلع سالح را با مشکل روبه 

های ادغام و آشتی نادیده گرفته شدند طور آشکار در برنامه به حال در سیرالئون زنان و دخرتان  در همین  
عنوان افراد وابسته و ها را به آمیز داشت که آن که این امر ریشه در چند دلیل از جمله قوانین تبعیض 

 (.Storel, 2010کرد نه جنگجویان اسبق ) قربانی قلمداد می 
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را به لحاظ اقتصادی و حقوق وابسته به پدران و  در بروندی قبل از منازعه، زنان  ساالر ساختارهای پدر 
ها بسیار بودند آن دانست که معنای این امر آن است هرگاه زنان مجرد و بیوه می ها می شوهران آن 

ند های حامیت کنتوانستند از خانواده پذیر بودند زیرا به زمین )زراعتی( دسرتسی نداشتند و منی آسیب 
 (Hovil, 2012 به .) ای بود که در آن زنان به گونه ساختار قبل از منازعه در اوگاندای شاملی به   طور مشابه

لحاظ حقوقی و اجتامعی از جایگاه درجه دوم برخوردار بودند و حق مالکیت زمین نداشتند که این 
ها با رجای گذاشت و برخی از آن و زنان مجرد تأثیر بسیار شدید ب  هاموضوع بر زندگی پسامنازعه، بر بیوه 

 (.Kindi, 2010قوه قهریه به کارهای جنسی یا استثامر مانند خانه سامانی کشانیده شدند ) 
تر از عدالت حقوقی در مورد دسرتسی زنان در اوگاندای شاملی به بهداشت و عدالت اقتصادی مقدم 

انتقالی متمرکز بر پیگرد (. زمانی که عدالت Hovil, 2012خشونت جنسی پنداشته شده بود ) 
تواند شبکه پیچیده حقوقی، سیاسی، رسم و رواج فرهنگی و اجتامعی را مورد قانونی شود، منی ـ عدلی 

گیرد و صدماتی مختلفی را که زنان رو عدالت خارج از دسرتس زنان قرار می شناسایی قرار دهد. از این 
، بر آن است خالف عدالت انتقالی محض گرا، ل ماند. رهیافت تحو ناشده باقی می اند، حل متحمل شده 

گرایانه قرار داشته باشد تا زنان و در دایر رهیافت کل   های مختلف اقتصادی و اجتامعی عدالت که جنبه 
طور مثال در اوگاندای شاملی به   دیگر قربانیان نقض گسرتده حقوق برش به عدالت دسرتسی پیدا کند.

زمین و حق میراث صورت گرفت  حقوقی مانند حق مالکیت ـ جتامعی ها برای تغییر ساختارهای اتالش 
 نشینی زنان در حوزه اقتصادی شده بود.زیرا این ساختارها سبب تداوم محرومیت و حاشیه 

کند که یک پیرشفت مهم در اذعان و به تواند فرصتی را برای جبان غرامت فراهم می پیگرد قضایی می 
با توجه به آنچه در باال توضیح داده   رود، اما نسی برزنان به شامر می رسمیت شناخنت تأثیرات خشونت ج

های ساختاری و جنسی را که در بازه زمانی پس از منازعه در قبال طور کامل خشونت تواند به شد، منی 
 زنان وجود دارد مورد رسیدگی قرار دهد.

لت انتقالی نگران نقض حقوق های عدا ( مانند بسیاری از مکانیسم ICCاملللی ) دادگاه جنایی بین 
گرا بر آن است که عدالت ی و مدنی است نه حقوق اقتصادی و اجتامعی. رهیافت تحول سیاس

ای خشونت علیه زنان را رود تا دالیل ریشه اجتامعی از عنارص مهم گذار اجتامعی به شامر می ـ اقتصادی 
سایل و افتد زنان به و قضایا اتفاق می  مورد رسیدگی قرار دهد و این اطمینان حاصل شود که هرگاه این 

شده است تا رو به کار گرفته  بخش از آن امکانات فریادرسی و عدالت دسرتسی دارند. عدالت تحول 
رو است را ها و تجربیات زنان روبه های که عدالت انتقالی در امر پاسخگویی به نیازمندی محدودیتی 

ل عدالتیم و اینکه چگونه بخش در قبا های رهیافت تحول ژگی برجسته سازد. اکنون ما به دنبال ترشیح وی 
 تواند زندگی زنانی را که در حال تحول است کمک کند تا حالت ثابت به خود بگیرد.می 

 از گذار به تحول 
شده است که به جرایم بزرگ که در جریان خشونت گسرتده رخ داده است   عدالت انتقالی برای آن مرتب 

شود، قبل از منازعه وجود داشته و خوانده می خشونت عادی )معمولی( علیه زنان رسیدگی کند و آنچه 
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طور معمولی نگرانی وجود اجتامعی زنان به ـ از آن نیز استمرار خواهد یافت. در باب حقوق اقتصادی   پس 
ه شود و آنگاه ب دارد اما منازعات مسلحانه سبب تشدید خشونت ساختاری و خشونت عریان علیه زنان می 

های بر آن است که اسرتاتژی  بخش شود. مفهوم عدالت تحول می  التیام و جبان آن احساس نیاز
رسیدگی که در گذشته اتفاق افتاده  طور رصیح به نقض حقوق برشی  کننده صلح پایدار است و به تقویت 

با خشونت کند و مانع از نقض حقوق برش در آینده شود. ارتباط میان عدالت اقتصادی و اجتامعی 
های مستقیم و جرایم جنگی و جنایت ند و عدالت حقوقی را در پاسخ به خشونت شناسایی کساختاری را  

کارگیری فرایندهای درازمدت و پایدار در جامعه بخش مستلزم به بندد. عدالت تحول علیه برشیت به کار  
عدالت نیز در نظر گرفته  شناختی، سیاسی، اقتصادی و حقوقی در مورد اندازهای روان است که چشم 

 (.Lambourne, 2009شود ) 
اصطالح عدالت اقتصادی و اجتامعی در مورد اجزای مختلف عدالت کاربرد دارد که با مسائل مادی یا 

های گذشته یا جرایم )عدالت تاریخی( و عدالت توزیعی یا مالی جبان خسارت بابت خشونت 
رای خلق تجربه عدالت دازی( مرتبط است. این ایده هم ب اناجتامعی در آینده )عدالت چشم ـ اقتصادی 

در مورد آنچه رخ داده است و هم برای این اطمینان است که خشونت ساختاری در آینده به حداقل برسد 
بخش منازعه و حامیت تا از عدالت پایدار حامیت صورت بگیرد. شواهد تحقیق میدانی نظریه تحول 

دادن   عدالت توزیعی و هدف قرار دهد که  ( نهفته است نشان می 2002اصولی که در استدالل »مانی« ) 
بخش تأکیدی سازی دارد. در عدالت تحول تواند نقش مهم در عدالت انتقالی و صلح ها می این خشونت 

اند، دارد ها پذیرفته بر مالکیت محلی و مشارکت آن عده کسانی که بیشرتین تأثیر را از خشونت 
 (Lambourne, 2009 ای .) عدالت انتقالی از  20۱0گریگور« در سال ن نوع عدالت را »مک ایوی و مک

 پایین نامیده است.
توانیم با تقویت کاربرده بودند. ما بر آنیم که می »شاو« و دیگران مفهوم محلی سازی را درباره این پدیده به 

تواند به تحول پایدار ی بخش جندر، عدالت انتقالی م مشارکت زنان و توسعه اصول و فرایند عدالت تحول 
شود، به تواند هنجار پدرساالرانه را که سبب دوام خشونت علیه زنان می ی منجر شود که خود می اجتامع 

های نشینی زنان را در حوزه محرومیت و حاشیه  صورت مستقیمتواند به مبارزه بطلبد. این رهیافت می 
تیمور رشقی دهد. در قضایای پرو، بروندی و  حقوقی، سیاسی، اقتصادی و اجتامعی مورد رسیدگی قرار  

ها در کنار فقر اقتصادی و خشونت گسرتده به اوج که در این مقاله مورد بحث قرار گرفت، این محرومیت 
های محلی مخصوصًا زنان را در عملکرد دادگاه سازی جمعیت توانیم شواهد محروم می خود رسیده بود. 

به نقض گسرتده حقوق برش به شمول املللی که برای رسیدگی  ای بین ه املللی و دیگر دادگاه جنایی بین 
 اند، ببینیم.شده های جنسی تشکیل خشونت 

های جنسی در سطوح و فرایندهای مختلف عدالت انتقالی، سازی تجاوز و انواع دیگر خشونت برای شامل 
قانونی، صدور ـ تعقیب عدلی جرم تا بازداشت و    ها از اعالم های متعددی وجود دارد که این چالش چالش 

کننده آن است که علیه چه های سیاسی تبیین شود. محدودیت نهایی و محکومیت را شامل می  حکم 
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در   .د کننده دارد چه جرایم مورد تعقیب قرار بگیر های حقوقی نقش تعیین کسی اعالن جرم شود، ارزیابی 
رد، بلکه شود که مورد رسیدگی قرار بگیی تنها محدود به قضایایی م های اقتصادی نه همین حال ظرفیت 

تواند زندگی زنانی را که کند به لحاظ مادی کدام نوع غرامت می شود که تعیین می تا آن حد گسرتده می 
ها برای اند، بهبود ببخشند. حتا تالش های جنسی و انواع دیگر آن متأثر شده از ناحیه خشونت 

املللی و یگران بین های جنسیتی توسط باز یا واکنش سازی جندر های حساس سازی اسرتاتژی عملی 
شود. در این جوامع حقوق و سایر رو می های متعدد روبه ساالر با چالش داخلی در جوامع پدر 

های کنند در محاکم و بخش شود و نهادهایی که برای زنان کار می های زنان به حاشیه رانده می نیازمندی 
 روند.حلیل می اقتصادی، سیاسی و اجتامعی به ت

مشورتی و از باال به پایین اوگاندای شاملی به درخواست حکومت ملی، فرایندهای غیر طور مثال در به 
های مردم املللی جنایی علیه ارتش مقاومت ُلردها به کار گرفته شد. رضورت و اولویت توسط دادگاه بین 

در متهم به نقض گسرتده حقوق برش  که حکومت اوگاندامحلی در گزارش بازتاب داده نشد. مخصوصًا 
رهبان کلیدی ارتش مقاومت ُلردها از سوی دادگاه جنایی   نشد. شامل آن کشور بود و وادار به پاسخگویی  

ها و اهداف اند. فعالیت املللی متهم شدند و در اولین مرحله دستگیر اما تا اکنون محاکمه نشده بین 
ونت در اوگاندای شاملی شدند های روزمره زنانی که قربانی خش املللی با چالش های جنایی بین دادگاه 

کمرتین نقشی در تحقق عدالت برای زنان  ICTRکمرتین همخوانی ندارد و به همین شکل عملکرد 
 (.Lambourne, 2009عام نداشته است ) روآندایی پس از قتل 

سازی برابری رای عملی نویس پالیسی ملی عدالت انتقالی را ب در همین حال حکومت اوگاندا پیش 
های مشارکت و شمولیت و رهیافت قربانی محور را از طریق ترمیم چهارچوب مبتنی بر قطعنامه جنسیتی،  

ای توسعه بخشید. کارگیری سایر ابزارهای منطقه شورای امنیت سازمان ملل متحد و به   ۱820و    ۱۳25
به  نامه صلح »جوبا« و مورد موافقت آن در  2007های سال نامه پاسخگویی و آشتی و پیوست موافقت 

های خاص زنان، حامیت سازی جندر برای شناسایی نیازمندی سازی رهیافت حساس همین شکل شامل 
آن در فرایند عدالت انتقالی نیز در آن شامل   از کرامت و امنیت زنان و حامیت از مشارکت زنان و تسهیل 

ت. این انتقادات ی ملی مورد پرسش قرار گرفته اس شد. هرچند گسرته اقدامات تدارکاتی فرایند قضای
شامل فقدان اتهام علیه رهب سابق ارتش مقاومت ُلردها )توماس کوییلو( گرفته تا عدم پوشش زنانی که 

شد. برای اثبات تجاوز و انواع دیگر جرایم به لحاظ جنسی مورد سوءاستفاده قرار گرفته بودند را شامل می 
 (.Mulli and Ederu, 2013طح مشارکت در نبد الزم بود ) جنسی ارائه شواهد در س 

طور بالقوه در اوگاندای شاملی در سکتورهای غیررسمی استفاده شد و بخش عدالت به رهیافت تحول 
گویی و آشتی ملی مورد مشورت قرار گرفتند. کارگیری عدالت سنتی، حقیقت جوامع محلی در مورد به 

شاملی و بنیاد قربانیان اوگاندایی و د گروه کاری انتقالی اوگاندای ابتکارات جامعه مدنی محلی مانن
( RLP( پروژه حقوق پناهندگان ) JRPحکومتی به شمول پروژه صلح و آشتی ) های غیر سازمان 
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های زنان و قربانیان خشونت در شامل را شناسایی ها و اولویت هایی را به راه انداختند تا رضورت پژوهش 
 کنند.

تن از قربانیان جرایم   646د پنج مطالعه به شمول مصاحبه با  املللی »فنیستاین« در مور بین   گزارش مرکز 
ها، رهبان سنتی و کارگزاران جامعه مدنی محلی در چهار زیرمجموعه های آن وحشتناک، خانواده 

ثل اجباری، کننده پنج بعد خشونت علیه زنان بود؛ تولیِد م ای در شامل اوگاندا بود. گزارش تبیین منطقه 
گیری ها نتیجه عنوان مایملک. آن دادن مادری زنان، زنان به  عضو، هدف قرارصدمه، شکنجه و نقض 

گیری جندر در مقابله با این صدمات ناکافی است و کرده بودند که ادغام و بازگرداندن مبتنی بر نادیده 
اجتامعی و حقوقی است تا کننده طبی، های ترمیم نیازمند اقدامات بازدارنده و حامیت پالیسی 

 ,Isis-WICCEهای سیاسی و ساختاری کاهش پیدا کند )اجتامعی و نابرابری ـ های اقتصادی لتی عدا بی 
2013: 4.) 
های های غیردولتی از طریق تأکید بر مالکیت محلی، مشارکت و گذار اجتامعی به دنبال برنامه سازمان 

طور مثال قق پیدا کند. به دیده شامل اوگاندا تح امع آسیب صورت بهرت در مورد جو ند تا عدالت به ابدیل 
JRP  ای را تحت عنوان »اودودو وا« برگزار کرده بود تا فرصتی فراهم شود زنانی که توسط ارتش برنامه

شده بودند، رسگذشت خود را رشیک بسازند که در نتیجه آن زنان شبکه مدافعان را مقاومت ُلردها ربوده 
دهی اجتامعی را سازمان ـ گفتگوها و دفاع از حقوق اقتصادی (  WAN) ه دفاع از زنان  تشکیل دادند. شبک 

ها، شمولیت در گفتگوها در مورد بازسازی پس کرد تا دسرتسی به زمین به عنوان غرامت برای فرزندان آن 
پابرجا ها و مشکالت فرهنگی  ها مانند فقر، آسیب از جنگ و زدودن بدنامی فراهم شود. هنوز برخی چالش 

ند. اشکال مختلف عدالت توسط شبکه دفاع از زنان به شمول عدالت سیاسی، اقتصادی، مانده بود باقی 
بخش ها بر مشارکت و مالکیت محلی، حامیت از عدالت تحول شناختی دنبال شد و آن اجتامعی و روان 
 سازی تأکید کردند.و دستورکار صلح 

دالت انتقالی سهم داشته باشند، بلکه در تنها در فرایند ع ن نه منظور تحول اجتامعی ما بر آنیم که زنا به 
گونه های عدالت انتقالی مشارکت ورزند و سپس پیامدها و اثرگذاری خود را این طرح و تدوین مکانیسم 

ند که باید توامنند شوند تا اارزیابی کنند؛ چه چیزی چگونه و برای چه کسی؟ ما بر آنیم که زنان نیازمند 
نتقالی و عملی کردن نقش داشته باشند و مردان دوشادوش زنان در این گیری فرایند عدالت ام در تصمی 

بخش مصداق دارد ریزی فرایندهای تحول فرایندها نقش بازی کنند. این تأکید در مورد طرح، اجرا و پی 
 های محدود مورد نظر است. عدالتو محدود به دوره گذار نیست که در آن رسیدگی به خشونت 

های معمولی و ساختاری های عدالت و حل خشونت سمیت شناخنت سازوکار بخش مستلزم به ر تحول 
از آن نیز تداوم خواهد یافت. رهیافت های گسرتده وجود داشته و پس  علیه زنان است که قبل از خشونت 

رتباطی و چنان به دنبال تقویت ا اند و هم بخش به دنبال کسانی است که از خشونت متأثر شده تحول 
 روند.های تحول اجتامعی به شامر می ند که از الزمه ا تحول نهادی 
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ها در قبال های آن ساالر و پاسخ های مردان در ساختار پدر ای مستلزم اشاره به مسئولیت تحول رابطه 
ند. »کولین داگان« در مقدمه مطالعه »روبیو مارین« با عنوان ا های مبتنی بر جنسیت علیه زنان خشونت 

های مردانه وشته است که مطالعه بیشرت نیاز است که مردان بتوانند با چالش جنسیت و جبان غرامت ن
های بازیابی و مدت روی فرصت تواند تأثیر مستقیم و دراز رویند کنار بیایند و این می که با آن روبه 

 (.Rubio-Marin, 2006: 18توامنندسازی زنان داشته باشد ) 
های زنان در طرح و تنظیم عدالت ها در مورد نیازمندی ض فر آن است که از پیش   رب بخش  رهیافت تحول 

های چندالیه جوامع نابرابر با الگوهای عدم شمولیت ترین نیازمندی انتقالی خودداری شود. مهم 
شناختی، های فعال طبقاتی است. بازتولید نابرابری در روابط روان جنسیت، نژادپرستی و شکاف 

کند که نهادهای مرتبط با زنان را متأثر ای عمل می گونه دیگر به  جتامعی و سایر نهادهایاـ اقتصادی 
 کند.می 

های مراتبی در مورد نقش زنان در حوزه داخلی سبب شده است که از کارگزاری قضاوت منفی سلسله 
ی مخصوصًا در وانفعاالت در چنین محیط عنوان نهادهای منفعل ترسیم چهره شود. متعاقبًا فعل زنان به 

ل به یک دینامیک منفی شده است. وقتی این موضوع به پس از منازعه کشیده بد ازعه خود جریان من
ساالر در یک وابستگی متقابل و چندالیه قرار گرفت های زنان در جامعه پدر ها و نیازمندی شد، رضورت می 

وانفعال فعل ل قدرت نامتوازن میان که باید از منظر فمینیستی به آن نگاه کرد و باید به دنبال تحو 
های نابرابر بود. رهیافت »نوزباوم« این قابلیت را دارا است که ها با قومیت، طبقه و دیگر هویت جنسیت 
های صورت معنادار در برابر ناامنی و نابرابری بخش توامنندسازی به عنوان اساس و شالوده تحول بتواند به 

بخش باید تقویت شود و از آن در تحول  (. این رهیافت Portern, 2013: 2جنسیتی ایستادگی کند ) 
رو های استفاده شود که زنان بیشرت در جوامع پسامنازعه با آن روبه ها و خشونت راستای مبارزه با چالش 

 شوند.می 
 بخش جندرعدالت تحول 
ی پاسخگویی توان در ورا هایی را شناسایی کرده است که از آن می بخش عدالت روش رهیافت تحول 

بخش به بال نقض گسرتده حقوق برش درگذشته استفاده کرد. در گام اول رهیافت تحول حقوقی در ق
کند که باید مورد رسیدگی قرار بگیرد تا های مبتنی بر جنسیت و جرایم جنسی اشاره می ریشه خشونت 

ی پس از زمان جنگ های معمول های گسرتده در زمان جنگ و تداوم خشونت تکرار خشونت  مانع از باز
های های مبتنی بر جنسیت یک واقعیت جاری است که قبل از خشونت برای برخی زنان خشونت   شود.

 (.Jones, 2010کند )از آن نیز تداوم پیدا می  گسرتده وجود داشته و پس 
رخی های بها در مورد نیازمندی و اولویت فرض بخش بر آن است که از پیش در مرحله دوم، رهیافت تحول 

ها در مورد عدالت انتقالی خودداری کنیم و فهم خود را در باب معانی عدالت در مورد ن زنان یا گروه از آ 
تواند به معنای دسرتسی های گسرتده افزایش دهیم. عدالت انتقالی برای زنان می بازماندگان خشونت 

، شناختیفیزیکی و روان  یابی های التیام برابر به منابع اقتصادی، اجتامعی، قدرت سیاسی، فرصت 
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های مبتنی بر جنسیت و های حقوقی برای فریادرسی و عدالت در مورد خشونت دسرتسی به مکانیسم 
از آن  عام یا پس شان در جریان منازعه مسلحانه، قتل های ها و اعضای خانواده سایر جرایم که علیه آن 

آن است که  هم عدالت سیاسی مستلزم ارتکاب یافته است، باشد. هم عدالت اقتصادی و اجتامعی و 
خشونت ساختاری که ادامه خشونت مستقیم است باید دگرگون شود و تداوم نابرابری و تبعیض علیه 

تواند زنان را قادر بسازد که به حقوق سیاسی و شناختی می سازی روان زنان را از بین ببد. دگرگون 
 اقتصادی و اجتامعی خود دست پیدا کنند.

عنوان قربانیان منفعل الت انتقالی از ما تقاضا دارد که به زنان به بخش عد م، رهیافت تحول در گام سو 
جای آن باید متمرکز بر نگاه نکنیم که باید در مقابل نقض حقوق برش مورد حامیت قرار بگیرند. به 

بسازند تا در سازی خود سهم داشته باشند و روابط قدرت را دگرگون  توامنندسازی زنان شد تا در دگرگون 
های صلح، نشینی آنها مورد رسیدگی قرار بگیرد. از این منظر نظریه محرومیت و حاشیه  نتیجه آن 

تواند در این امر کاربست داشته باشد تا ظرفیت و فرایندهای سازی منازعه و لنزهای جندر می متحول 
 هایکند تا زمینه الش تنها به نقض حقوق برش در گذشته رسیدگی کند، بلکه تعدالت انتقالی نه 

 در حال حارض و آینده فراهم شود. دسرتسی زنان به حقوق اقتصادی، اجتامعی 

 گیرینتیجه 
اند ها از چندین سو متأثر شده جنگ و انواع دیگر خشونت بحث شد، زنان از  بر اساس آنچه در این مقاله  

شناختی ببینند، های روان ان آسیب این زن  شوند. ممکن است  که شامل تجاوز و انواع خشونت جنسی می 
مدت مانند اچ آی وی/ های اقتصادی و مشکالت صحی دراز به لحاظ اجتامعی طرد شوند، محرومیت 

ها در امر دستیابی به عدالت هم به لحاظ رشایط قانونی و سیاسی و هم به لحاظ آن ایدز را تجربه کنند. 
تواند و بیوگی می  شدگی داخلی  می اجتامعی، بیجا رویند. بدنا اقتصادی و اجتامعی با محدودیت روبه 

ساالر سبب تداوم به حاشیه رانده های پدر سبب تشدید انزوای فامیلی و روابط خویشاوندی شود. نظام 
های زیستی در هایی مانند قومیت و محرومیت چالش تواند در کنار شود که می شدن حقوق زنان می 
های فرودست، سبب تشدید مشکالت زنان شود. آنچه ر گروه سوادی و عضویت د مناطق روستایی، بی 

ورد ( در آفریقا مشاهده شده است زنانی که در جریان جنگ م164 :2014توسط »گوبودو مادیکیزیال« ) 
 ای وجود نداشته است.ها هیچ امید و آینده اند، پس از منازعه برای آن تجاوز جنسی قرار گرفته 

های بوده است که عدالت انتقالی با متام وجوه خود به خاطر وجود نظام استدالل ما در این مقاله این 
 ;Scally, 2009وست ) ر ساالر که خود موجد چرخه دایمی خشونت علیه زنان است، با محدودیت روبه پدر 

Grewal, 2010.)  قانونی، کمیسیون ـ کاربست چهار رکن عدالت انتقالی در قالب پیگرد عدلی
ارت و اصالحات نهادی مورد طرفداری سازمان ملل متحد قرار گرفته است. در یاب، جبان خس حقیقت 

نظیم شود که در آن مشارکت ای طرح و تگونه حال پیشنهاد ما این است که عدالت انتقالی باید به  عین 
و ها باشد ها و توقعات آن ها شامل باشد و بیشرت متناسب با نیازمندی و اولویت زنان، صدا و تجربیات آن 
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شود. در آِخرین بخش مقاله برخی بخش از آن صادر  بیشرت این امکان وجود داشته باشد که عدالت تحول 
 بخش ارائه شد.ها از رهیافت تحول مثال 
تواند کمک کند تا فرایندها و اصول شناسایی و شامل عدالت بخش می آنیم که مدل عدالت تحول   ما بر 

شناختی، الت در قبال زنان داشته باشد که در آن رفتارهای روان انتقالی شود که نگاه جامع در مورد عد 
دل بر اساس بندی این م ساختاری روابط اقتصادی و اجتامعی، سیاسی و حقوقی بیشرت شامل باشد. پی 

های سیاسی شود و در حوزه اعتبار دانسته می مراتبی پنداشنت دانش که در آن صدای زنان بی نقد سلسله 
بخش ها در نظر گرفته شده است، مورد انتقاد است. رهیافت تحول ای برای آن اشیه و حقوقی جایگاه ح

رایی کردن عدالت انتقالی که سازی به مشارکت و سهیم شدن زنان در بازشناسی و اج به عدالت و صلح 
های زنان است، ارزش قائل است. زنان در جهان اجتامعی که در آن در پی برآورد کردن نیازها و اولویت 

های آن دانش و فهم دارند اما چالش ساختارهای در مورد چالش   کنند به بهرتین شکل ممکنزندگی می 
طور برابر در حل آن مشارکت داشته وند که به شاجتامعی، سیاسی، اقتصادی و حقوقی مانع از آن می 

 باشند.
ی ساختاری که ها های عریان، جنسی و خشونت برای ایجاد تحول اجتامعی الزم است که به خشونت 

رسیدگی شود. مشارکت در جهت رهبی و حامیت از تغییر شود معافیت از مجازات سبب تداوم آن می 
ها همکاری کنند. »لیمه د تا مردان در قطار زنان برای تقویت آن رس آمیز رضوری به نظر می قوانین تبعیض 

به مخاطبان در خانه اُپرای  20۱۳گیبووی« فعال صلح و حقوق برش لیبیایی در تاریخ هفتم اپریل 
سیدنی بیان داشت؛ هر زن از این توانایی برخوردار است که زندگی خود را متحول بسازد و ساختار 

 ,Gboweeچنان نیازمند آنیم که مردان را نیز به این مبارزه ترغیب کنیم ) زه بطلبد و هم ساالر را به مبار پدر 
2011.) 
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 سولې د ټينګښتسوله د برشي حق په توګه، او د 
    نرصت الهام 

 لنډيز
-د سولې د برشي حق اړوند د ملګرو ملتونو اعالميې،  ې اعالميېد ملګرو ملتونو منشور، د برش حقونو نړيوال 

، او نورو اړوندو بني املليل اسنادو ۱۹۹۹ - ، د سولې د فرهنګ دودونې اعالميې او عمل پروګرام 20۱6
نړيوال امنيت کې اوسېدل او له وېرې څخه خونديتوب د برش منل شوی حق دی،  او   ته په کتو، په سوله

پر مالتړ او دودونې د سولې  او هيوادونه په ټولو کچو    ګڼل کيږي موخه    سرته   رو ملتونو يوه د ملګ امن او سوله  
د ملګرو ملتونو د سيستم له ستنو څخه يوه ستنه ده، تامينول سوله او امنيت نړيواله مکلف دي، بلکې 

دلی يش او چې د ملګرو ملتونو سازمان په باور د سولې په چاپېريال کې نور برشي حقونه هم تحقق مون 
 رسه نغښتي دي.

ګالتونګ( د مشهور وېش له مخې په مثبته او منفي سوله وېشل شوې، چې سوله د نارويجي پوه )جوهان  
منفي سوله د هيوادونو تر منځ يا په يو هيواد کې د جګړې او له تاوتريخوايل ډکې شخړې نشتوايل ته 

 ولنيز عدالت او پراختيا رامنځته کېدل دي.وايي، خو مثبته سوله یواځې د جګړې نشتوالی نه بلکې د ټ 
ه کې سوله په مثبته او منفي دواړو معناوو ده، او اصاًل مثبته سوله، هم د جګړې د ختمېدو او په دې ليکن 

 هم د جګړې د بيا نه پېښېدو ضامنت دی.
د وسيلې د ټولنيز عدالت او پراختيا رامنځته کېدل او د برشي حقونو تامني کيدای يش د سولې ساتنې  

او د برشي حقونو پراخ نقض د سولې د نشتوايل معنی  په توګه عمل وکړي او د ټولنيز عدالت نشتوالی 
ولري، او که چېرې ټولنه عماًل د جګړې په حال کې نه وي هم، دا وسيله د خطر د زنګ په توګه ټولنې ته 

 خبداری ورکړي.
د دې کې د اوسېدو د حق په اړه بحث کيږي او    په دې مقاله کې د برشي حق په توګه په سوله او امنيت 

يتوب د مهمو الرو چارو په توګه د سولې په فرهنګ جوړونې او د سولې په ښوونې روزنې خبې حق د خون
کيږي او ورپسې د تلپاتې سولې ساتنې د وسيلې په توګه د برش حقونو په رعايت او د ټولنيز عدالت پر 

ولې د س   او   ګڼل کيږيمکلفيت    يو چې    دي  الرې چارېنګښت هغه  ټينګښت بحث کيږي. دا د سولې د ټي 
د فرهنګ جوړونې، د مثبتې سولې د ټينګښت او د برشي حقونو د دودونې لپاره په همدې بني املليل 

 تجويز شوې دي او تاکيد پرې شوی دی.دغه الرې چارې  اسنادو کې  
 سوله ييزه ټولنهسوله، برشي حق، د سولې فرهنګ، ښوونه او روزنه،    کليدي ټکي: 

 
   فصلنامې د پښتو برخې مرستيال  (حقوق برش ) د 
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 سوله د برشي حق په توګه
د نړيوالې سولې د ټينګښت لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان جاړوونکې نړيوالې جګړې وروسته  له دوميې وي

رامنځته کېدل، د سولې او برش حقونو اړوند بني املليل اسناد او د ملګرو ملتونو سازمان موخو او فعاليتونو 
اړوند اعالميې او د هغې رو ملتونو له خوا د سولې د برشي حق درلودلو کال کې د ملګ  20۱6او په 

او انسانان حق  منځپانګې ته په کتو ويالی شو، چې سوله د  برش انکار نه منونکی منل شوی حق دی
 .لري د سولې او امنيت په فضا کې ژوند وکړي 
ملګرو ملتونو د نورو اعالميو او  اعالميې په مقدمه کې د د د سولې د برشي حق په اړه د ملګرو ملتونو 

اسنادو يادونه شوې، چې د سولې حق په رسميت پيژين او تاکيد کوي چې د ټولو لپاره د   تصويب شويو
سوله بنيادي اړتيا ده. همدا راز پر دولتونو، د ملګرو ملتونو پر ادارو،   په پار  د خونديتوبټولو برشي حقونو  

ې اعالميې ته کلک مالتړ وکړي او د  ې غږ شوی چې د دې اعالميدولتي ادارو او غري دولتي بنسټونو 
 کړي. ي نړيوال درناوی او په اړه يې همغږي پياوړ 

دا اعالميه د ملګرو ملتونو له خوا د ملګرو ملتونو د منشور د اصولو له مخې رامنځته شوې بلل شوې او د 
ثاق، د اقتصادي، ټولنيزو او فرهنګي برش حقونو د نړيوالې اعالميې، د مدين او سيايس حقونو نړيوال مي

ثاق او د ويانا د اعالميې او عمل پروګرام، د پراختيا د حق اعالميې، د ملګرو ملتونو د زريزې حقونو مي
کال د نړيوالې غونډې د پايلې، په سوله کې د   2005کال اجنډا، د    20۳0اعالميې، د تلپاتې پراختيا د  

لودلو د اعالميې، د سولې ولو د اعالميې، د خلکو لپاره د سولې د حق در ژوند کولو لپاره د ټولنو د اماده ک 
د فرهنګ دودولو د اعالميې او عمل پروګرام او نورو اړوندو بني املليل اسنادو رسه په مطابقت کې ګڼل 

 .منلې دهدا ده چې پورته ټولو اسنادو، سوله د برشي حق په توګه   يې معنا   ده او  شوې 
هيوادونه بايد په پکې راغيل، چې  ې شو  ورکړل حواله  کې د ملګرو ملتونو د منشور د اعالميې په مقدمه

بل هيواد د  خپل منځ کې دوستانه اړيکې ولري او شخړې د خبو اترو او ګډ پوهاوي له مخې هوارې کړي،  
، چې د اريض متاميت او سيايس استقالل پر وړاندې له تهديد، تريي او د ځواک کارولو څخه ډډه وکړي 

 .ايس دنده دهدا د سوله ييزې نړۍ لپاره د ملګرو ملتونو اس
د سولې د برشي حق په اړه د ملګرو ملتونو د دې اعالميې په مقدمه کې سوله او امنيت، پراختيا او د برش 
حقونه د ملګرو ملتونو د سيستم ستنې بلل شوې دي، او سوله يې د نورو برشي حقونو د احقاق لپاره هم 

 للې ده.بنسټي زمينه ب 
نو د دې اعالميې لومړۍ ماده وايي، هر انسان له سولې څه د برخه د سولې برشي حق په اړه د ملګرو ملتو 

 منېدو حق لري او دغه حق يې په روښانه ټکو يو برشي حق منلی دی.
په دوميه ماده کې ويل شوي چې هيوادونه بايد برابري، د تبعيض نشتوالی، عدالت او د قانون حاکميت 

خالصون تضمني کړي او په ټولنه کې او   د خلکو  څخه درناوی وکړي، اجرا او ترويج يې کړي، له وېرې ته  
 د ټولنو تر منځ سوله ټينګه کړي، چې دا ټول د مثبتې سولې د ټينګښت رشايط بللی شو.
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ونو د مناسبو درېيمه ماده د دې اعالميې د مالتړ، متويل او اجرا لپاره د ملګرو ملتونو د ادارو او نورو بنسټ
 اقداماتو په اړه ده.

 .په اړه ده  او د سولې د دودولو   ده د سولې د تعلیم او زده کړې د څرنګوايل څلورمه ما 
پينځمه او وروستۍ  ماده له دې اعالميې څخه د ملګرو ملتونو د منشور او برش حقونو د نړيوالې اعالميې 

 د روح خالف ناوړې ګټې اخستنې د مامنعت په اړه ده.
و په استناد په ډاډ ويالی شو چې په سوله او امن کې اوسېدل د دې اعالميې او نورو ورته بني املليل اسناد

، چې د سولې په حق د هر انسان منل شوی او د بني امللليل اسنادو له خوا مالتړ شوی برشي حق دی 
نادو کې يې څرک موندل پورې د اړوندو بني املليل اسنادو ور هاخوا په تر ټولو مهمو بني املليل اس 

 .کيږي 
 اسنادو کې نه يواځې دا چې سوله او امن د يو برشي حق په توګه منل شوی، بلکې د په دې بني املليل 

په ورپسې کرښو کې د دې حق د دې حق د خونديتوب لپاره يې الرې چارې هم په ګوته کړې دي، 
بني املليل اسنادو کې يې يادونه شوې ده او خونديتوب د اړينو الرو چارو په اړه بحث کوو، چې په اړوندو  

زمينې رامنځته کولو سپارښتنه د سوله ييزې ټولنې د  او پر مټ يې  او    کولو  تررسه  واقدامات   د دغو  و تهولتون د 
 .شوې ده 

 او د سولې ښوونه او روزنه د سولې فرهنګ جوړونه 
ته له درناوي او پر وړاندې   دا چې د برش حقونه دوه ګونی طبعيت لري، نيش کيدای يو برشي حق هغې 

دندو له پېژندلو پرته ومنل يش، بلکې برشي حقونه بايد له ټولو مثبتو او منفي ژمنو رسه ومنل يې د خپلو  
پلو برشي حقونو څخه د خلکو يش، مثبتې ژمنې له غړيو دولتونو څخه عمل غواړي او منفي ژمنې له خ

 .ي السوهنه غواړ  ه ن   ،اخستلو کې د هيوادونو   هپه ګټ 
رشايط او هغه ترمينالوژي چې پکې کاريدلې دغه مثبتې او يل راغ د سولې د برشي حق په اعالميه کې 

منفي ژمنې روښانه کوي، لومړۍ ماده د حقونو د »ساتنې« او »دودونې« خبه کوي، دوميه ماده د »پيل 
بوب پر وړاندې د د سولې د برشي حق د خوندي کلو« او څلورمه ماده يې د »پياوړتيا« خبه کوي، چې 

 نفي ژمنو د تررسه کولو د الزام ښکارندويي کوي.هيوادونو د مثبتو او م
دا چې د سولې د برشي حق اعالميه وايي، هر څوک حق لري د نورو برشي حقونو په څېر د سولې له 
 برشي حق څخه برخه من اويس او ټولو انسانانو ته حق ورکوي چې د ملګرو ملتونو د درې بنسټي ستنو

و برخه من يش، دې موخو ته رسېدل په نړيواله کچه بدلون او سولې، برش حقونو او پراختيا له مزاياو 
د سولې د برشي حق د اعالميې په څلورمه ماده کې د سولې د تعلیم او ترويج  خوځښت ته اړتيا لري،

 امنځته کړي.سپارښتنه شوې او د سولې پوهاوی او ترويج کوالی يش دغه نړيوال بدلون او خوځښت ر 
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اعالميه  هنګ جوړونې اړوند د ملګرو ملتونو کال کې د سولې د فر  ۱۹۹۹په  د سولې د حق اړوند بل سند  
کې په نړيواله کچه د سولې د بنسټي کولو، د مثبتې سولې او د سولې د دی چې پ او د عمل پروګرام 

 فرهنګ د رامنځته کولو الرې چارې په ګوته شوې دي.
يستان، مذهبي اشخاص او ډلې، روښانفکران، ور، مور پالر، ښوونکي، سياسيون، ژورنالد دې اعالميو په با 

او هغوی چې په فلسفي، نوښتګرو او هرني چارو بوخت دي، برشي او ټولنيز فعاالن او غري دولتي بنسټونه، 
لو رشتو د سولې د فرهنګ رامنځته کولو او دودونه کې د کليدي نقش درلودونکي دي. همدا راز په بېالبې 

ته د برش حقونو او د ټولو برشي حقونو له يو بل رسه د تړاو په اړه پوهاوی  او مسلکونو پورې اړوندو افرادو
ورکول، چې هم خپله د بېالبېلو برشي حقونو پر خپلمنځي کلکو اړيکو پوه يش او هم نورو ته د دې حقونو 

 .کې مهم بلل شوي دي ، د سولې د فرهنګ په جوړونه او پياوړتيا اړوند پوهه ورسوي
سولې د فرهنګ جوړونې لپاره پر فعاليتونو، يواځې د شخړې په حال کې هيوادونه نه، په نړيواله کچه د 

بلکې ټول هيوادونه مکلف دي، چې د خپلو ادارو او بنسټونو له الرې د سولې د فرهنګ جوړونې چاره په 
ځته په يو هيواد يا يوه سيمه کې شخړه رامن  پرله پسې توګه په ميل او نړيواله کچه پر مخ يويس، ځکه 

ه هغه هيوادونه چې عماًل په و کېدل پر نورو هيوادونو او سيمو او په ټوله کې پر نړۍ اغېز لري، له بل پل
جګړه او شخړه کې نه دي، په عادي حالت کې هم د تلپاتې سولې د خوندي کولو لپاره په پرله پسې توګه 

د  په نړۍ کې، څو مکلف دي  او د سولې د فرهنګ په جوړونه  اړتيا لري هم د سولې فرهنګ جوړونې ته 
 راتلونکو نسلونو سوله ييز راتلونکی تضمني وي.

 )مثبتې سولې( او ( يوه څېړنه ښيي چې برش حقونو ته د درناوي IEPد اقتصاد او سولې د انسټيټيوټ ) 
هغو چلندونو، بنسټونو او جوړښتونو ته  سوله ييز اوسېدو تر منځ پياوړې اړيکه شته. دا څېړنه مثبته سوله 

 وايي چې باثباته سوله ييزې ټولنې رامنځته کوي. 
لکه جوهان ګالتون چې سوله پر مثبته او منفي وېشلې ده، چې منفي سوله د تاوتريخوايل او جګړې 

ږي، د نشتوايل ته وايي، خو مثبته سوله د يوې ټولنې هغه ظرفیت بويل چې د خپلو غړو اړتياوو ته رسي 
، اختالفات له تاوتريخوايل پرته په خبو اترو او ګډ پوهاوي رسه حلوالی يش کمو شخړو شاهده وي او 

 .آزادۍ خوندي، ټولنيز عدالت تامني او قانون حاکم وي 
په دې برخه کې د سولې د فرهنګ جوړونې اړوند د ملګرو ملتونو پر اعالميې او د عمل پروګرام پر 

 منځپانګې خبې کوو.
په ميل، ته نګ جوړونې لپاره د عمل پروګرام وړاندې کوي. غړو هيوادونو  اعالميه لومړی د سولې د فره دا 

سيمه ييزه او بني املليل کچه د سولې د فرهنګ دودولو سپارښتنه کوي، په محيل، سيمه ييزه او ميل 
دا راز د سولې د فرهنګ کچه د سولې د فرهنګ اړوند فعاليتونو کې د مدين ټولنې ښکېلتيا اړينه بويل. هم 

سيستم د هڅو پياوړتيا. د سولې د فرهنګ اړوند د نړيوال خوځښت  و په برخه کې د ملګرو ملتونو دول دو 
لپاره او د دې اعالميې د پياوړتيا لپاره د بېالبېلو لوبغاړو تر منځ رشاکت. لوبغاړو ته د اطالعاتو ور کولو له 
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افرادو لپاره د مايل رسچينو په ګډون   ه لرونکو حکومتونو، ادارو او الرې د سولې د فرهنګ پياوړتيا او د عالق 
 د نورو رسچينو د تنظیم اهميت د عمل د دې پروګرام برخې دي.

ورپسې د تعلیم او پوهاوي له الرې د سولې د فرهنګ پالنې الرې چارې او اړوند اقدامات. د اقتصادي 
د ټولو برشي حقونو د درناوي د پياوړتيا اړوند اقدامات.    ثبات او ټولنيزې پراختيا له الرې د سولې د فرهنګ 

دودولو لپاره اقدامات. د ښځو او نرانو تر منځ د برابرۍ يقيني کلو لپاره اقدامات. د ډميوکراټيک ګډون د 
پياوړتيا لپاره اقدامات او د پوهاوي، زغم او پيوستون د پياوړتيا لپاره اقدامات د عمل په دې پروګرام کې 

 دي.  يشو   توضيح 
، فعاليتونه او الرې چارې دي چې د مثبتې سولې ټينګښت بې له دې څخه ممکن دا ټول هغه اقدامات

 نه دی.
مې مادې په دويم بند کې هم د سولې د ټينګښت لپاره د تعلیم او 26د برش حقونو د نړيوالې اعالميې د  

او  د بشپړې پراختيا، برش حقونو اهميت تاکيد شوی، وايي: »ښوونه او روزنه بايد د شخصيت  ر تربيې پ
اسايس حقونو ته د درناوي پر مسري وي. بايد د ملتونو تر منځ پوهاوی، زغم او ملګرتيا دود کړي او بايد د 

 سولې د ټينګښت لپاره د ملګرو ملتونو له فعاليتونو رسه مرستندويه وي«
تر نه او د سولې ښوونه د ټولنو  د دې اسنادو منځپانګې ته په کتو ويالی شو چې د سولې فرهنګ جوړوو 

منځ او د ټولنو په منځ کې د تلپاتې سولې د ټينګښت المل ګرځي او د سولې د فرهنګ جوړونې او ښوونې 
 په مټ کيدای يش چې وګړي د سولې برشي حق ترالسه او له وېرې پرته په امن کې ژوند وکړي.

 د تلپاتې سولې ساتنې وسيلهاو ټولنيز عدالت برش حقونه  
ساتونکې وسيله د برش حقونو نړيواله اعالميه او هغه حقوق برشي بني املليل اسناد د سولې تر ټولو ښه  

دي چې له دې اعالميې څخه رسچينه اخيل، په دې اسنادو کې راغيل حقونه د شخړې ډېری بنسټي 
ې هم وړاندې نړيوالې حلالر  ې د بدلون راوستلو له الرې ريښتين  عوامل تعريفوي، وررسه په عميل توګه 

د برش او و د برش حقونو څارنه او شننه کوالی يش مخکې له مخکې د شخړې خبتيا ورکړي، کوي، ن
 اويس.و  کيدای يش د راتلونکې بې ثباتۍ شاخص  او برش حقونو ته د درناوي نشتوالی حقونو نقض 

برشي حقونه به په خو کله چې برش حقونو ته د تلپاتې سولې ساتنې د وسيلې په سرتګه ګورو، نو ټول 
ظر کې نيسو، نه يواځې سيايس او مدين حقونه، بلکې اقتصادي، ټولنيز او فرهنګي حقونه )لکه د کار د ن 

ځای اړوند حقوق، د امنيت، کورين ژوند، په فرهنګي ژوند کې د ګډون، د کور درلودلو، خوړو، اوبو، روغتيا 
د قومونو، مذاهبو او   شتوالی او  د ټولنيز عدالت ن   سساتنې، او تعليم ته د الرسيس حقونه او نور...( برعک 

ډلو تر منځ تبعيض او نابرابري، توکو او خدماتو ته نابرابر الرسسی، د بيان د آزادۍ نشتوالی، د اقتصادي 
 ګډون نشتوالی سولې ته مخامخ خطر متوجه کولی يش.

ه الرې کوالی نو د نقض د څارنې ل د برش حقونو د دودونې او د برش حقو حقونو ادارې او مدين بنسټونه    د 
يش په ټولنه کې د دې وسيلې په مرسته د مثبتې سولې د وضعيت جاج واخيل، د برش حقونو د ښوونې 
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له الرې د ټولنې د بدلون او مثبتې سولې د رامنځته کولو په چاره کې نقش ولوبوي او د عدالت د تامني 
 اکه مرسته وکړي.په الرسيس کې اغېزن لپاره پر دولتونه فشار راوړي او د سولې حق ته 

برش حقونو ته درناوی او دولتونه دې ته اړيستل چې د برش حقونه تر پښو الندې نه کړي او ټولنيز عدالت 
تامني کړي، کوالی يش په ټولنه کې مثبته سوله ټينګه کړي، څو په راتلونکي کې هم د جګړې د پېښېدو 

 مخنيوی شوی وي.
 پايله:

موضوع ده، سوله د نورو برشي حقونو د خونديتوب زمينه او ډګر بلل په توګه يوه مطرح   سوله د برشي حق 
د نړيوالې سولې ټينګښت د ملګرو ملتونو له  شوې، چې په غېږه کې يې نور برشي حقونه تحقق مومي، 

ملتونو مهمو ستنو څخه يوه ده، د ملګرو ملتونو له موخو څخه ګڼل کيږي او د خونديتوب لپاره يې د ملګرو  
ړې نړيوالې اعالميې د دې حق د ثبوت ښکارندويي کوي، تر څنګ يې د سولې حق د ملګرو له خوا ځانګ 

 ملتونو په منشور، د برش حقونو نړيوالې اعالميې او نورو مهمو بني املليل اسنادو کې هم جوت دی.
ې، چې د منفي سولې مثبته سوله؛ د قانون حاکميت، آسايس آزادۍ، ټولنيز عدالت او پراختيا ګڼل شو 

يا د جګړې د نشتوايل ضامنت دی، همدا راز د برش حقونه او ټولنيز عدالت کيدای يش د تلپاتې سولې 
ساتنې وسيله و اويس او کيدای يش په ټولنه کې د برش حقونو نقض د مثبتې سولې د نشتوايل 

 ښکارندوی وي.
اوسېدو تر منځ اړيکه شته، ناوي او سوله اييز د يوې څېړنې له مخې په انسانانو کې د برش حقونو ته د در 

په ټولنه کې د سولې د فرهنګ دودول او د ښوونې او روزنې له الرې د سولې او برش حقونو په اړه پوهاوی 
کوالی يش سوله ييزې ټولنې رامنځته او د سولې له حق څخه د انسانانو د برخه منېدو موخې ترالسه 

 يش. 
ې سولې د ټينګښت په معنی دی چې د جګړې زمينې لت خونديتوب د مثبت د برش حقونو او ټولنيز عدا 

 له منځه وړي او په راتلونکي کې هم د جګړې د پېښېدو مخنيوی کوي. 
 ماخذونه: 

د برش حقونو نړيواله اعالميه، انګلييس، په الندې انټرنيټي پته د الرسيس وړ ده:  - ۱
https://www.ohchr.org/en/udhr/documents/udhr_translations/eng.pdf   

د سولې د برشي حق اعالميه، انګلييس، په الندې انټرنيټي پته د الرسيس وړ ده:  - 2
https://www.refworld.org/docid/589c72134.html 

 د سولې فرهنګ په اړه د ملګرو ملتونو اعالميه او د عمل پروګرام، انګلييس: - ۳
 http://cpnn-world.org/resolutions/resA-53-243B.html  

: Culture of Peace and the Fundamental Human Rightsمقاله،  - 4
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3266652  
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Peace as Human Rights, and Peace Building  
 Nasrat ILHAM. 

Abstract 
According to the United Nations’ Charter, Universal Declaration of Human Rights, 
Declaration on the Right to Peace – 2016, UN Declaration and Program of Action on a 
Culture of Peace and other related international documents, living in peace and security 
and being free from fear is a recognized human right.  International peace and security 
is a major goal of the United Nations, and States are obliged to promote and uphold 
peace at all levels. Indeed, ensuring international peace and security is an important 
pillar of the United Nations system, and the United Nations believes that all other human 
rights can be achieved by ensuring peace and security as they are interconnected. 
In the division of peace into positive and negative peace by Johan Galtung, negative 
peace is the absence of war or violent conflict between states or within states, but positive 
peace is not only the absence of war, but also the absence of injustice and non-
development. In this article, peace embraces both definitions and, in fact, a positive peace 
guarantees the end of war, and that war will not begin sometime in the future. Social 
justice, development and ensuring of human rights can serve as a means for the 
preservation of peace; and the absence of social justice and the infringement of human 
rights can be the absence of peace, even if there is no conflict in a society this tool can 
serve as an alarm to warn society .In this article, we discuss living in peace and security 
as a human right, and to preserve this right, we discuss creating a culture of peace and 
teaching peace building, finally we discuss human rights and social justice as a means of 
ensuring a sustainable peace. They are the strategies for the improvement of peace, 
which are considered as an obligation, stipulated and highlighted in the international 
instruments in order to create a culture of peace, ensure positive peace and promote 
human rights. 
Key words: Peace, Human Right, Culture of Peace, Education, Peaceful Society 
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Creating Transitional Justice: A Transformative Approach to 
Peace-building and Women's Access to Human Rights 

 Wendy Lambourne  | Viviana Rodriguez Carreon.  
 Mohammad Salim Naji.  

Abstract  
This paper explains the painful experience and continued suffering of women before, 
during and after the war. The reason why we focus more on women is that they have 
faced exceptional challenges in achieving justice that could have been due to patriarchal 
structures or widespread discrimination practiced against women in political, economic 
and social life, including legal systems. Discrimination against women is usually gender-
based.  
We use the four principles of transitional justice defined by the United Nations as our 
framework for analyzing how this suffering is addressed through legal proceedings, 
fact-finding commission, compensation and institutional reforms. 
In order to achieve women's human rights and to build lasting peace, we concluded that, 
in the context of transitional justice, a gender-transformative approach that focuses on 
the psychological dimension, and economic, social and political empowerment is 
needed.  
Key words: gender, women’s rights, sexual violence, transitional justice, peace-building, 
transformative justice.  
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Achieving Lasting Peace in Afghanistan 
      Najibullah Daryabi  

Abstract 
Human rights and peace are inextricably related values. Achieving lasting peace is not 
possible if human rights and human rights values are not recognized and 
institutionalized, and I believe that we will not succeed in our efforts to institutionalize 
human rights and human rights values in the society, if peace is not established in the 
country. 
The main goal of this research is to explain the role of human rights and human rights 
values in achieving sustainable peace in Afghanistan. 
This research is an explanatory study; library method is used for the collection of 
research data. 
Two decades have passed since the beginning of the democratic system in Afghanistan. 
Over the years of war and during the Taliban rule, democratic values and human rights 
were severely violated. 
After this period of war and violence (the civil war and the five-year rule of the Taliban), 
the values of human rights and democracy were reintroduced in Afghanistan's political 
literature for nearly two decades, with the cooperation of the international community. 
Since 2001, peace and human rights have been the subject of academic conferences. The 
war still continues, threatening peace and human rights in Afghanistan 
We will achieve lasting peace, if human rights are guaranteed and we will not be able to 
achieve that if we don't negotiate with warring parties and consider their demands, and 
ensure that they also respect human rights principles. 
Key  words: Human rights, peace, lasting peace, just peace and relation between human 
rights and lasting peace. 
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The establishment of a special body called the Commission on the Status of Women-
1946, was a turning point in the development of equality and peace; and Resolution 1325 
on Women, Peace and Security was adopted unanimously on 31 October 2000. 
In July 2010, by a majority vote, the UN General Assembly established a new body 
named "United Nations Entity for Gender Equality and Women's Empowerment," to 
address the challenges faced by the UN, and accelerate the advancement of women and 
girls and to meet their global, regional, and national requirements.  
Key  words: Women and Peace, Culture of Peace, United Nations, lasting Peace, Peaceful 
Feminism. 
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The Role of Women in the Establishment of Lasting Peace 
and  Review of UN Documents 

 Md. Husain Khaliqi  

Abstract 
The aim of this study is to examine the role of women in the establishment of lasting 
peace and to review international documents.  
This study has used a qualitative research method and its data are collected by using a 
desk research method and its data analysis is carried out using a thematic analysis or a 
content analysis method. 
The analysis and review of violence and peace-building issues underlines the important 
point that women can play a significant role in creating a lasting peace. But, extremist 
feminist views, the lack of human resources for women and the lack of effective budgets 
in this regard have posed serious challenges to the role of women. Peaceful feminists 
believe that women, from a biological and emotional point of view, can prevent war in 
the world; therefore, peace-building and peace-keeping tasks should be assigned to 
them.  
Women have the capacity to give birth and raise children, and they tend to protect 
human life, avoid human loss and seek peace, so they are to be good citizens as well as 
good rulers. (For the Hand that Rocks the Cradle Is the Hand that Rules the World). 
When we talk of peace as a shared human interest and a perpetual requirement in the 
light of freedom from violence and discrimination, we cannot neglect the role of three 
and a half billion women and girls, 49% of the world's population . 
Commitment to a culture of peace is the essence of the United Nations’ success in three 
areas: peace and security, sustainable development and human rights.  
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The Role of Peace Journalism in the Realization of Human 
staneace in AfghaniRights and the Strengthening of P 

.Abdul Basir Mesbah  

Abstract 
To conduct this study the researcher has used an “in-depth interview method. In 
addition to the definition of "peace journalism," this study explains the relationship 
between human rights, peace and journalism and, in the meantime, gives answer to the 
following questions: 
What are the cultural functions of the media in terms of human rights and peace? 
What are the potential opportunities and barriers to the establishment of a dialog in 
support of human rights values and strengthening of peace in the country?  
What are the challenges facing Afghan journalists in achieving this goal? 
For this research, thirteen individuals including university lecturers and journalists have 
been interviewed, using in-depth interview technique. Research findings show that the 
key factors that can help achieve human rights in the community are awareness-raising 
on human rights values, addressing the needs of disadvantaged minorities and the 
impartiality of journalists. In order to achieve this goal, the right of access to information 
should be emphasized, journalists should be involved in media policy planning, and 
inter-media policy should be based on the human rights and peace discourse, the 
opportunity for the comments of hate-spreading elements should be limited and, 
eventually, the media should recruit human resources familiar with war and peace 
narratives. According to this research, the spread of hatred, provoking ethnic hostilities, 
disregarding ethical values and the lack of freedom in journalism are among the major 
challenges facing journalists in achieving peace and protecting human rights in the 
country.  
Key words : Media, human rights, peace, peace journalism, professional ethics 
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mechanism for justice in the Afghan peace process, it is important to begin immediately 
to develop policies with a view to transitional justice. 
In the light of international experience, this paper seeks to present a moderate approach 
between justice and expediency for the Afghan peace process. In view of the current 
debate between transitional justice and peace, this article attempts to present a middle 
path that is compatible with the Afghanistan context in the sense of whether peace 
should be prioritized over transitional justice or vice versa. 
Key words: Afghanistan, Conflict, Crisis, War, Peace, Justice, Transitional justice, Justice 
and Expediency 
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Justice or Expediency – Setting Priority  for Afghan Peace 
 Mushtaq Muhammad Rahim.  

Abstract 
After four long decades it can be seen that Afghanistan's current opportunities are 
conducive to real peace. The parties to the conflict have realized that they have faced a 
stalemate on the battlefield for the last few years, and thus, the only way out for them is 
political negotiation and settlement. Therefore, all parties have agreed to engage in peace 
negotiations.    
As the peace process has been moving ahead at a fast pace, there is a question as to why 
transitional justice is not raised as an issue in peace talks, and what its basis will be if it is 
raised as a question. With regard to the fact that all parties to the conflict in Afghanistan 
have violated human rights in one way or another, it will be difficult to exonerate any 
specific party. It is worth mentioning that significant human rights violations have also 
been committed by the international parties involved in the Afghanistan conflicts. On 
the other hand, a number of people convicted of human rights violations have died of 
natural and accidental deaths during the years of conflict. 
International experience represents that transitional justice could hardly be implemented 
the way as human rights experts and advocates want. In addition, concerns are raised 
that seeking ideal transitional justice will impede the peace process. But there is also 
another  argument that without justice, lasting peace is impossible.  
In this context, it is logical and expedient to discuss restorative justice, and to improve 
social reconciliation instead of criminal justice, and to try to bring about changes in the 
structure and laws of the state that will affect the country in the future and prevent 
revenge to the atrocities committed during years of conflict. Given the lack of a  
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Peace Process and the Need to Respect Citizen’s Human 
Rights 

 Mohammad Ali Ahmadi. 
 

Abstract 
Understanding the basic principles of human rights, and complying with them as an 
obligatory subject has always been one of the fundamental challenges and concerns of 
human beings; the Afghan Government has put a lot of effort to implement these rights 
for 18 years; but, as the peace process is becoming more serious now, one of the main 
concerns of the Afghan people is how to maintain these achievements and improve the 
current situation. 
Therefore, this paper mainly aims to maximize the necessity of observing human rights 
standards in peace talks.  
The findings of this study using a descriptive-analytical method indicate that the 
Government of Afghanistan and its international allies are required to protect the human 
rights of citizens on the basis of their commitment for respecting human rights and, on 
the other hand, the Government of Afghanistan is bound by a legally binding rule to 
implement the provisions of the Constitution, in particular, the provisions related to 
citizens’ fundamental rights. In addition, it can be inferred that the principles of Islamic 
law also stress the need to respect human rights standards in the peace process. 
Key words: human rights, peace, the necessity to observe, international human rights 
documents, human rights standards  
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The Role of Human Rights in the Achievement of a Just and 
Lasting Peace  

 PhD. Sayed Jawad Sajjadi Hosaini. 

Abstract 
Stable peace and security are among the fundamental needs of humankind in all human 
societies. Throughout history, wars, lack of acceptance and tolerance has caused 
enormous pain to human souls and bodies, and has resulted in political turbulence and 
social displacement within human societies. 
A stable and just peace is a situation that can bring peace of mind, and is based on law 
and order, peaceful coexistence and fundamental freedoms. Tolerance, mutual 
acceptance, pluralism and cultural, ideological and religious diversity are the main 
pillars of "stable and just peace." Such peace, of course, does not necessarily mean the 
termination of war, it does not mean the absence of physical violence; but, it does mean 
the realization and implementation of human rights principles in society. 
Stable peace depends on the realization of human rights. In other words, human rights 
not only play a key role in ensuring lasting peace, but, in fact, human rights are the core 
essence of peace. If human rights do not exist, or human rights are not respected, then 
peace alone does not bring lasting prosperity. 
Key words: just peace, freedom, human rights, war  
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The Impact of Human Rights Education on Peace in 
Afghanistan 

 Pohanmal, Dr. Zaker Hussain Rezaiy.    

Abstract 
War and violence are rooted in human culture. It feeds on it and affects it. One of the 
important issues that have recently overshadowed human life, especially among the 
Afghan people, is the issue of war and violence.  
War and violence definitely have their roots in the long history of Afghanistan; the 
Afghan people have long been subjected to poverty, terror, oppression and tyranny. 
Today, however, the sanctimonious perception of war is gradually changing, and the 
process of de-sanctification of war and violence has begun in the country.  
The growth and development of the country and the prosperity of its citizens lies in 
peace and peaceful coexistence. Peace is one of the most important issues that the Afghan 
people have been concerned about lately. 
Teaching human rights is one of the best ways to promote peace. Promoting human 
rights and respecting fundamental freedoms can be achieved by changing mentalities 
and institutionalizing the values and principles of human rights. Education as a key and 
influential element can fundamentally change the culture of society. Our goal in the 
study of human rights education is to look into the elements that affect peace. In this 
paper, we discuss the role of human rights education in three categories of 
discrimination, poverty and violence, which are common causes of threats to peace, as 
well as the strategies that human rights education provides. 
The present study shows that human rights education is one of the most fundamental 
peace-building strategies in the country. 
Key words: Peace, Human Rights, Discrimination, Violence and Poverty. 
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The Need to Comply with Human Rights Principles in the 
Afghan Peace Process 

 Frozan Akbaryar . 

Abstract 
Sustainable peace guarantees justice, equality, rights, and freedom for all and prevents 
conflict and war, paving the way for building a prosperous society.  On the other hand, 
based on the international human rights instruments, human rights standards, including 
respect for the rights, freedom and equality of individuals, the absence of all forms of 
discrimination, the equality of all citizens before the law, freedom of religion, thought 
and speech pave the way for free participation in the decision-making process, including 
political, economic and social affairs. This article has examined the importance of the 
need to comply with human rights standards in the Afghan peace process. 
Human rights standards must be observed and emphasized in the peace talks with the 
Taliban, as the Taliban have not committed themselves to these standards. Compliance 
with such requirements would guarantee the inclusion of the Taliban in the political 
process, not as a terrorist organization, but as an opposition party fighting for legitimate 
power. This will also eliminate religious, ethnic and social discrimination and 
inequalities recognized as the roots of conflict. Failure to meet these criteria in 
negotiations will jeopardize the future of democracy. It transforms the political system 
into an authoritarian system, and leads to long-term political, economic and social 
backwardness. 
Key words: Afghanistan, negotiations, peace, human rights, Taliban. 
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The Need to Pay Attention to Women's Human Rights in the 
Afghan Peace process 

 Pohanyar Tamana Noor  |  Pohyalai Zohra Omar . 

Abstract 
Understanding, believing in, and observing the fundamental human rights of women is 
one of the most important and challenging issues in today's world. Especially in the 
countries like Afghanistan that have experienced decades of war and insecurity. Since 
the Bonn Conference, the Afghan government has been working to restore women's 
rights through the Constitution, acceding to international Conventions, and passing 
laws; but, as the country's peace process has become more serious, the protection and 
promotion of women's rights has become one of the most controversial issues in the 
process.  
The main purpose of this article is to draw more attention to women's rights. The study 
uses a descriptive-analytical approach and shows that, as Afghan women were deprived 
of their most basic rights during the Taliban's rule, the Taliban's view of women over the 
past 18 years has not changed significantly, therefore, ignoring women’s rights and 
interests in the peace process could once again put women at a disadvantage. However, 
women never want to return to the era of deprivation, on the other hand, domestic laws 
and international instruments to which Afghanistan has acceded require the 
government to protect and promote women's rights in the country.  
Key words: Woman, Human rights, Taliban, Peace process, Afghanistan. 
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Experimental Understanding of Peace and Human Rights  
 Zyaulhaq Shams  . 

Abstract 
How can children today be assured that their lives are not endangered? Living a safe and 
healthy life is one of the fundamental rights of human beings and all living things, 
regardless of where they are in the world; however, for various reasons, fewer people 
can understand it. Another theory is that most people forget that they are alive and have 
a right to life. 
There is a lot of discussions about opportunities for young people and children, but very 
few of such opportunities are provided, especially in societies that lack normal 
conditions, threats are felt by all people in society, and people are engaged in mental and 
cognitive disorders that undermine hopes and aspirations for adequate and profound 
knowledge and trust. 
In this article, I will try to make some analysis about the recognition of life and the 
existence of peace. These analyses will be scientific, and at the same time, its main focus 
will be on our society. 
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Human Rights Status in the US -Taliban Peace Talks Based 
on Constructivism Approach 

 Ali Jawad Dehqani  

Abstract 
With the start of talks between the United States and the Taliban, and given 
Afghanistan's diverse cultural and social context, many people in the country have been 
concerned about political stability and the preservation of important achievements made 
over the past two decades, such as human rights. 
For this reason, it is important to examine the status of human rights and its concept in 
connection with the US-Taliban peace talks. 
As the inclusion of the concept of human rights in the study of political science, especially 
international relations has changed the concepts of governance, justice and security, it is 
important to study it within the context of international 
relations' theories.  
Among the various theories in international relations, constructivism can provide a 
historical and social perspective to analyze the Afghan peace process and pay attention 
to human rights. 
The main question of this research is what is the status of human rights in peace-related 
developments based on the theory of constructivism in the context of international 
relations? Thus, the concept of human rights is first examined and then analyzed in the 
context of a constructivism theory.  
Key words: Peace Negotiations, Afghanistan, USA, Taliban, Human Rights, 
Constructivism 
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Human Rights as a Peace Mechanism 
 Mukhtar Hussain Haidari. 

Abstract 
It was the World War II that urged the world to form an international human rights 
system as we see it today. The Universal Declaration of Human Rights, which is now the 
foundation of the existing human rights system in the world, strongly states that 
“recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all 
members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the 
world.” 
According to this human rights document, there is no other way to achieve a world full 
of freedom, peace and justice; but, to respect the humanity and dignity of all human 
beings and to respect their equal and inalienable rights. 
Considering what is stipulated in the international human rights instruments, and given 
the world's historical experiences and current realities, it can be concluded that the 
institutionalization of human dignity and human rights is a necessary precondition for 
lasting and stable peace.  
In the current situation of Afghanistan, which, after fourteen years of war and violence, 
whispers of peace are heard and this time more seriously than before, we can refer to the 
recognition of the inherent dignity of human beings and the institutionalization of 
human rights values as a serious approach to achieving a meaningful and lasting peace.  
Key words: peace, positive peace, the right to peace and human rights   
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Human Rights and the Provision of Opportunities for Just 
Peace 

  Mohammad Husain Kholoosi    
 

Abstract 
This study aims to examine the human rights capacity to ensure a just peace in 
Afghanistan. The main question is what capacity human rights can have to guarantee a 
just peace. To answer this question, we look at the hypothesis that human rights are 
inherently peaceful. Upholding justice and common rights, promoting fundamental 
human and general values, and having a legal status are essential capacities that can 
provide the basis for a just peace. These capacities are challenged by three challenges in 
Afghanistan: ideology, alienation of identity, and the politicization of human rights as a 
project. But, there are approaches to address these challenges, including enriching 
human rights with religious teachings, highlighting the global essence of human rights, 
and following the principle of upholding human rights that treat human beings equally 
and justly, irrespective of political tendencies. The hybrid method is used in this study; 
the components of this hybrid method are determined by objective analysis and a 
description of the actual facts along with a critical approach.  
Key words: Human Rights, Islamic Human Rights, Emanuel Kant, Peace, Democracy, 
Justice, Identity. 
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