
سال اول، شامره سوم، پاییز 1399

71

مقاله سوم: صفحه 71-96

تاریخ دریافت: 1399/11/01                                                    تاریخ پذیرش: 1399/12/01

چالش ها و راهکارهای دستیابی به صلح عادالنه در جهان امروز
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چکیده

تحــوالت و وقایــع اخیــر در عرصــه روابــط بین امللــل بــه خوبــی نشــان می دهــد کــه در 

ــد و نقــض  ــز دیگــری در معــرض خطــر، تهدی ــت« بیشــر از هــر چی ــح و عدال ســده حــارض »صل

قــرار دارد. ایــن تحــوالت، از اقدامــات نظامــی یکجانبــه، قتــل عــام و محــارصه شــهرها و 

ــر  ــا فق ــه، ت ــان گرفت ــاط جه ــی برخــی رژیم هــا و دولت هــای اســتکباری در اقصــاء نق هژمون طلب

ــا فقــدان  ــان ملت هــا و نهایت ــات انســانی می ــات حی ــه امکان ــع عادالن و گرســنگی ها و عــدم توزی

ــن  ــرو منــوده اســت. ای ــا بحــران روب ــی، همــه جوامــع را ب ــط بین امللل ــر رواب ــت ب ــت عدال حاکمی

ــای  ــح، پیامده ــده صل ــل تهدیدکنن ــا و عوام ــح از چالش ه ــدم درک صحی ــه ع ــت ک ــی اس در حال

دقیــق ایــن عوامــل بــر کــم و کیــف حیــات بــری و همچنیــن وظایــف و کارکردهــای دولت هــا 

و جامعــه بین املللــی در ایــن رابطــه، امــکان واکنــش بــه ایــن مســائل را در نظــام بین امللــل 

ناممکــن ســاخته اســت. از ایــرنو شناســایی چالش هــای اساســی فــراروی صلــح و ارائــه راهکارهــای 

ــه می شــود. ــه آن پرداخت ــه ب ــن مقال ــه امــری مهــم اســت کــه در ای ــح عادالن ــه صل دســتیابی ب
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مقدمه

جهانــی  رسشــار از صلــح  و عدالــت ، آرزوی  بــر در همــه  دوران هــا بــوده  و جهــان  امــروز 

ــن   ــگاران  ای ــخ  و تاریخ ن ــدگاه  تاری ــه  در دی ــت. گرچ ــاج  اس ــدان  محت ــه، ب ــر از همیش ــز بیش نی

خواســته  آرزویــی  ناممکــن  و دســت نایافتنی  اســت، آرزویــی  کــه  در متــام  دوران هــا و جامعه هــا، 

ــر، در  ــرای  ب ــی  ب ــت  واقع ــح  و عدال ــان، صل ــروان  ادی ــر پی ــا در نظ ــت، ام ــه اس ــق  نیافت تحق

ــروی  از  ــا پی ــی  بــر خواهــد توانســت  ب هــر دوره  تاریخــی  ممکــن  دانســته  شــده اســت، یعن

قواعــد اخالقــی  و اصــول  حکمــت  و خــردورزی، ســایه  صلــح و عدالــت  را بــر رس خــود ببینــد. 

)1384 )خامنه ای 

ــه   ــت  را ب ــد و بری ــت  بودن ــح  و منکــران  عدال ــرون  گذشــته  پادشــاهان،  دشــمنان  صل در ق

ــع   ــح  و عدالــت،  موان ــج  می فرســتادند، امــا در قــرن  بیســت و یکــم، صل کام  مــرگ  و فقــر و رن

و دشــمنان  ســازمان یافته  و نــوی  یافتــه  اســت. امــروزه افــکار عمومــی جهــان بیــش از گذشــته 

ــف در  ــای مختل ــوده و رویه ه ــاس ب ــق آن حس ــدم تحق ــل ع ــه و عل ــن مطالب ــه ای ــبت ب نس

ــر،  ــض، فق ــرار می دهــد. تبعی ــی و قضــاوت ق ــه دقــت بررســی و مــورد ارزیاب ــن رابطــه را ب ای

ــاه بــه  بیــاری، ســلطه جویی های سیاســی، فرهنگــی و اقتصــادی، جنــگ و کشــتار افــراد بی گن

ــک از  ــگ بیولوژی ــاری زا و جن ــای بی ــد ویروس ه ــاعه و انتشــار هدفمن ــان، اش ــژه غیرنظامی  وی

مهمریــن تهدیدهایــی اســت کــه حیــات پایــدار بــر امــروزی را نشــانه رفتــه و روز بــه روز بــر 

ــا 1399( ابعــاد ایــن تهدیدهــا افــزوده می شــود. )خربگــزاری ایرن

ســوال مهمــی کــه ذهــن عــده بســیاری از ملت هــا را بــه خــود مشــغول داشــته ایــن اســت 

کــه چــرا بــا وجــود خواســت اغلــب جهانیــان و نیــز تشــکیل نهادهــا و ســازمان های بین املللــی 

گوناگــون کــه بــرای تحقــق صلــح و ایجــاد عدالــت در جامعــه جهانــی برپــا شــده اند و تاکیــدی 

ــر  ــی تصوی ــته اند، ول ــر آن داش ــامل ب ــرب ع ــری در رشق و غ ــف فک ــب مختل ــان و مکات ــه ادی ک

جهــان امــروز ایــن همــه بــا صلــح واقعــی فاصلــه دارد؟ )خربگــزاری ایرنــا 1399(
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براســاس گــزارش ســاالنه شــاخص صلــح جهانــی، وضعیــت فعلــی صلــح جهانــی نســبت بــه 

ــی و جنگ هــا و درگیری هــای دهــه  ــر شــده اســت، ناامن ــر و ناگوارت ســال های گذشــته وخیم ت

ــت.  ــده اس ــر ش ــه روز بیش ــا روز ب ــه و آفریق ــای خاورمیان ــا ناامنی ه ــان خصوص ــر در جه اخی

اوضــاع فلســطین، حمــالت وحشــیانه گروهــک تروریســتی داعــش بــه ســوریه، حملــه آمریــکا 

ــی  ــی، منونه های ــای لیب ــن، درگیری ه ــه یم ــعودی ب ــتان س ــم عربس ــاوز رژی ــتان، تج ــه افغانس ب

از خشــونت گرایی و ناآرامی هــای منطقــه ای و بین املللــی اســت کــه تاکنــون جــان صدهــا 

هــزار انســان های بی گنــاه از مــردان، زنــان و کــودکان را ســتانده و عــالوه بــر تلفــات ســنگین 

انســانی، ویرانی هــای بســیاری را بــر جــای گذاشــته اســت. )ســاالر 1398(

عرصــه  در  عدالــت  برقــراری  و  صلــح  ایجــاد  جهــت  در  زیــادی  تئوری هــای  تاکنــون 

مطالعاتــی روابــط بین امللــل بــه وجــود آمــده اســت و در زمینه هــای عملــی نیــز ســازمان های 

ــا  ــی 1397: 75( ام ــی تاســیس شــده اســت. )ضیائ ــح در عرصــه جهان ــرای بســط صل ــادی ب زی

ــان  ــان همچن ــیاری از صلح طلب ــت بس ــی و فعالی ــناد بین امللل ــب اس ــم تصوی ــفانه علیرغ متاس

شــاهد افزایــش جنــگ و خشــونت در رسارس جهــان هســتیم. از ایــرنو شــاید بهــر باشــد 

یکبــار دیگــر بــر مفهــوم صلــح و راهکارهــای رســیدن بــه آن مترکــز کنیــم و بــرای تحقــق صلــح 

ــولی 1394( ــم. )رس ــالش کنی ــان ت ــت در جه و عدال

البتــه ارائــه راهکارهــای تحقــق صلــح و عدالــت، مــروط  بــه  آسیب شناســی  صلــح  و 

ــا و  ــا ملت ه ــراد ی ــری  اف ــازع  و درگی ــا تن ــه  منش ــم ک ــل  ظل ــارص و عوام ــد. عن ــت  می باش عدال

ــیب  وارد  ــه  آن  آس ــد و ب ــاب  می آین ــه  حس ــز ب ــت نی ــح و عدال ــع صل ــتند، موان ــا هس دولت ه

ــس  ــم و پ ــح می پردازی ــراروی صل ــی ف ــای اساس ــه چالش ه ــدا ب ــه، ابت ــن مقال ــازند. در ای می س

ــم کــرد. ــه خواهی ــه را ارائ ــح عادالن ــه صل ــرای دســتیابی ب از آن، راهکارهــای مــورد نظــر ب

ــردن،  ــازش ک ــد 1393، ج 2: 1366( »س ــای »آشــتی، ســازش« )عمی ــه معن ــح در لغــت ب صل

آشــتی کــردن« و »توافــق« )معیــن 1377، ج 2: 216( آمــده اســت. در لغت نامــه دهخــدا 
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نیــز »آشــتی«، »ســلم« و »تراضــی بیــن متنازعیــن« و »ســازش« از معانــی صلــح دانســته 

ــان دادن  ــتي، پاي ــالف، آش ــع اخت ــح رف ــدا 1377، ج 9: 13249-13248( صل ــت. )دهخ ــده اس ش

ــن در  ــکاران 1389، ج 1: 1106( و همچن ــس و هم ــت )انی ــاملت اس ــگ و مس ــت جن ــه حال ب

ــت آرامــش و نبــودن مخاصــات در ســطح بن امللــي  ــي حال ــت، صلــح يعن ــالح سياس اصط

يــا منطقــه اي. )نعمت اللهــی 1379: 92( مقصــود از صلــح، ســازش، تســلیم یــا استســالم 

ــان ملت هاســت. )برزنونــی  ــال وجــود روابــط عــادی، طبیعــی و آرام می ــه دنب نیســت، بلکــه ب

1384: 82-81( صلــح تــا قبــل از تاســیس ملــل متحــد در روابــط بین املللــی نیــز همیــن 

ــداوم  ــراری و ت ــای برق ــه معن ــگ ب ــدان جن ــا فق ــوم را داشــت. )بیگــزاده 1389: 516( رصف مفه

صلــح نیســت بلکــه انجــام هــر عملــی کــه در تعــارض بــا عدالــت باشــد ممکــن اســت ســبب 

ــا  ــت. ام ــوام یاف ــگ رسد ق ــان جن ــس از پای ــدگاه پ ــن دی ــود. ای ــض آن ش ــح و نق ــد صل تهدی

ــش از  ــی بی ــی و سیاس ــع علم ــه آن در مجام ــیدن ب ــاي رس ــح و راهکاره ــخن از صل ــروزه س ام

ــه و  ــاره صلــح اغلــب آرمان گرایان گذشــته شــده اســت. بــه طــور کلــی بحث هــاي موجــود درب

ــیریه 1382( ــته اند. )بش ــش داش ــی گرای ــل تجرب ــه تحلی ــد و ب ــه بوده ان ارزش گذاران

در تعریــف عدالــت می تــوان اینگونــه بیــان کــرد کــه عدالــت جــز اولیــن پایه هــای عمومــی 

ــد آن  ــی و پیون ــت، معان ــاره عدال ــی 1397: 21-15( درب ــر اســت. )شــوهانی و مایل حقــوق ب

بــا صلــح و نیــز اقســام عدالــت و منشــا و راه تحقــق هــر یــک، ســخنان بســیار گفتــه و 

نوشــته اند. در ایــن زمینــه نیــز، صاحب نظــران و دانشــمندان از مکتب هــای گوناگــون در 

گذشــته و حــال، تعریف هــا و برداشــت های گوناگونــی را ارائــه داده انــد. تعریف هایــی کــه از 

ــا توجــه  ــان اخــالق، ب ــه مصــداق اســت. عامل ــف ب ــت شــده، بیشــر تعری ــان از عدال ســوی آن

ــا توجــه بــه فقــه، فیلســوفان و متکلــان و سیاســتمداران هــر  بــه مســائل اخالقــی، فقیهــان ب

کــدام بــا توجــه بــه دانش هــای مــورد نظــر خــود، تعریفــی را ارائــه کرده انــد. )مزینانــی 1399(

اغلــب حقوقدانــان برجســته دنیــا، در طــول تاریــخ بــرای تعریــف عدالــت، همــواره جانــب 

احتیــاط را رعایــت کــرده و اغلــب از ارائــه تعریــف جامــع خــودداری کرده انــد، بلکــه مفاهیمــی 
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را بــه کار برده انــد کــه از ابتــدای تاریــخ بریــت تاکنــون همیشــه و در همــه قــرون و اعصــار 

ــد. )نوع پرســت  ــد خطــی منی گنجن ــی چن ــف حت ــد و در چارچــوب تعری ــت بوده ان ــز اهمی حائ

)7 :1388

ــاب »عدالــت چیســت؟«  ــی، کت ــی- آمریکای هانــس کلســن )1973-1881( حقوقــدان اروپای

خویــش را اینگونــه آغــاز می کنــد در دنیــای امــروز )جهانــی شــده(، تعریــف عدالــت کار 

دشــوارتری اســت، بــه طــوری کــه جــان رالــز )2002-1921( نظریه پــرداز برجســته حقــوق، در 

ــا  ــه ای ب ــا جامع ــوری ی ــر کش ــت را در ه ــت« عدال ــوری عدال ــوان »تئ ــت عن ــود تح ــاب خ کت

توجــه بــه خصوصیــات آن و به طــور جداگانــه قابــل مطالعــه می دانــد. در عیــن حــال 

حقوقدانانــی ماننــد تومــاس پوگــی )1953(، بــر ایــن اعتقادنــد کــه عدالــت را بایــد در کل جامعه 

ــی موضــوع را  ــت جهان ــق عدال ــکان تحق ــه ام ــاد راســخ ب ــا اعتق ــری جســتجو منــود. وی ب ب

ــکاران 1397: 73( ــی و هم ــد. )صیقالن ــرار می ده ــی ق ــورد بررس م

صلح و عدالت در نظام بین الملل

ــول  ــر در ط ــای ب ــن نیازه ــی از بنیادی تری ــوان یک ــه عن ــح ب ــم صل ــه می دانی ــور ک هانط

ــح  ــا مفهــوم صل ــوده اســت. در رابطــه ب ــل ب ــط بین املل ــون  توجــه رواب ــخ، همــواره در کان تاری

ــود  ــر نب ــد ب ــا تاکی ــح، بیشــر ب ــوم صل ــرب، مفه ــه شــده اســت. در غ ــی ارائ ــف گوناگون تعاری

خشــونت معنــا شــده )صلــح منفــی( در حالــی کــه در رشق، بــر حضــور برخــی رشایــط جهــت 

تحقــق صلــح تاکیــد شــده اســت )صلــح مثبــت(. درک جهانــی از صلــح مســتلزم تجمیــع ایــن 

ــت از  ــارت اس ــاده، عب ــف س ــک تعری ــت در ی ــح مثب ــود. صل ــد ب ــح خواه ــت از صل دو برداش

ــم از  ــونت اع ــز از خش ــت و پرهی ــان ها و عدال ــزت انس ــر و ع ــی ب ــوق ذات ــه حق ــرام ب اح

ــزاع  ــا خشــونت مســتقیم در روابــط بین امللــل کــه عــالوه بــر جنــگ و ن خشــونت ســاختاری ی

ــان ها و  ــر انس ــت و تحقی ــط زیس ــه محی ــیب ب ــعه نیافتگی، آس ــر، توس ــی، فق ــامل بی عدالت ش
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ــروز، بیشــر  ــل ام ــط بین املل ــت در رواب ــم واقعی ــه در عل ــی اســت ک ــن در حال ... میشــود. ای

مفهــوم منفــی صلــح مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت. )ابراهيمــي و همــکاران 1389: 7(

صلــح، را بایــد بــه عنــوان یــک حــق فــردی و جمعــی بــری و نقطــه رسآغــاز حقوق بــر 

در نظــر گرفــت، زیــرا زمانــی میتــوان از تحقــق حقوق بــر ســخن گفــت کــه قبــال بســر آن در 

ــرادری و ســایر حقوق بــر  ــری و ب ــن حــق  آزادی، براب ــح فراهــم شــده باشــد. تامی ــب صل قال

ــی،  ــتبداد، بی عدالت ــر، اس ــش، فق ــونت، تن ــاری از خش ــان ع ــه جه ــت ک ــرس اس ــی می هنگام

ــن  ــح همچنی ــت. صل ــرد زور نیس ــع کارب ــط من ــح فق ــن صل ــد. بنابرای ــونت باش ــر و خش تحقی

متضمــن ارتقــای رشایــط عدالــت اجتاعــی، تحقــق حــق توســعه، دســتیابی بــه رضورت هــای 

زندگــی از جملــه آب ســامل و محیــط زیســت ســامل می باشــد. نــگاهی اجالــی بــه اســناد 

حقوق بــری نشــانگر آن اســت کــه همــه آنهــا از جملــه اعالمیــه جهانــی حقوق بــر و میثــاق 

ــق  ــح و ح ــوم صل ــه مفه ــی ب ــه نوع ــری ب ــناد حقوق ب ــایر اس ــی و س ــی و سیاس ــوق مدن حق

صلــح بــه عنــوان یــک حــق انســانی و بــری اشــاره کرده انــد. صلــح هــدف غایــی حقوق بــر 

ــروز نقــض  ــه زمینه هــای ب ــه کلی ــدار ســخن گفــت ک ــح پای ــوان از صل ــی میت می باشــد و زمان

ــه باشــد. )عســگری و خــرسوی 1395: 240-241( ــن رفت ــال از بی ــح، قب صل

ــت  ــق آن می بایس ــرای تحق ــه ب ــرا ک ــت چ ــری اس ــق ب ــن حـ ــح، جامع تری ــر صل ــق ب ح

ــا(،  ــی )آزادی ه ــی و سیاس ــوق مدن ــون حق ــود، هـمچـ ــم شـ ــی فراه ــای گوناگون پیش رشط ه

ــه  ــی ک ــا زمان ــت تـ ــدیهی اسـ ــری و ... بـ ــوق براب ــوق اقتصــادی، اجتاعــی، فرهنگــی، حق حق

کلیــه ایــن پیش رشط هــا کــه بــه نوعــی در بند هــای دوم و ســـوم مـــاده اول منشـــور ســازمان 

ملــل بـــه آن اشــاره شــده اســت، محقــق نشــود، صلــح ایجــاد نخواهــد شــد و اگــر هــم ایجــاد 

شـــود، صلحــی گــذرا اســت. از ســوی دیگــر حــق بــر صلــح خــود پیــش رشط بســیاری دیگــر از 

حقوق بــر اســت، بدیــن لحــاظ کـــه تحقــق مــوارد بســیاری از مصادیــق حقوق بــر نیازمنــد 

بســری از جنــس صلــح و آرامــش اســت و زندگــی بــدون جنــگ، پیــش رشط بین املللــی 

اولیــه بــرای رفــاه مــادی و توســعه و پیرفــت کشــور ها و اجــرای کامــل حقــوق و آزادی هــای 
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اساســی اعــالم شــده در اعالمیــه جهانــی حقوق بــر و منشــور ملل متحــد و ســایر اســناد 

ــی 1397( ــی رود. )عباس ــار م ــه ش ــری ب حقوق ب

ــرار  ــم ق ــار ه ــف در کن ــیاری از تعاری ــه در بس ــتند ک ــی هس ــت دو مفهوم ــح و عدال صل

ــد. از ایــرنو ترویــج ارزش هــای عدالت گرایانــه چــه در ســطح جامعــه و چــه در ســطح  می گیرن

بین املللــی مقدمــه ای اســت بــرای گســرش صلــح در جهــان. مقولــه صلــح را منی تــوان از 

ــه  ــح عادالن ــذا صل ــدا دانســت، ل ــت جـ ــت، توســعه و امنی ــای انســانی همچــون عدال ارزش ه

ــت  ــه عدال ــه ای ک ــت. در جامع ــق نخواهــد یاف ــور تحق ــدون وجــود ارزش هــای مذک ــی ب جهان

ــارص  ــت عن ــعه و امنی ــت، توس ــح، عدال ــت. صل ــح را داش ــق صل ــار تحق ــوان انتظ ــد منی ت نباش

ــت  ــارص، قابلی ــن عن ــدون ای ــدار ب ــح پای ــک صل ــدون ش ــتند و ب ــر هس ــزوم همدیگ الزم و مل

ــوان در  ــه می ت ــت ک ــی اس ــا پارادیم ــت تنه ــان عدال ــرنو گفت ــت. از ای ــد داش ــق نخواه تحق

ــه چالــش کشــید. )صادقــی 1388: 292( ــزرگ در غــرب را ب قالــب آن رفتار هــای قدرت هــای ب

می تــوان گفــت در حــال حــارض، عدالــت فــدای صلــح شــده و ایــن صلــح اســت کــه 

بــه عنــوان هــدف اساســی دنبــال می شــود. حــال آنکــه صلحــی کــه در پــی آن عدالتــی نباشــد 

پایــدار نخواهــد مانــد. شــاید یکــی از دالیــل اصلــی پایــدار نبــودن صلــح در کشــور های دنیــا، 

توجــه نکــردن بــه صلحــی اســت کــه می توانــد ناشــی از عدالــت باشــد و نیــز توجــه نکــردن بــه 

ــور  ــه منظـ ــالش بـ ــدار را داشــت و ت ــح پای ــوان انتظــار صل ــت منی ت ــدون تحقــق عدال اینکــه ب

دســتیابی بــه صلــح بایــد قبــل از هــر چیــز عدالــت را بــه ارمغــان بیــاورد. )عباســی 1397(

ــرش  ــته نگ ــه دو دس ــوان ب ــت را می ت ــح و عدال ــبات صل ــاره مناس ــود درب ــای موج نگرش ه

ســکوالر و نگــرش مذهبــی تقســیم منــود. در نگــرش ســکوالر، صلــح بــه معنــای نبــود و توقــف 

ــه  ــوان ب ــکوالر را می ت ــای س ــدارد. دیدگاه ه ــبتی ن ــدان مناس ــت چن ــا عدال ــوده و ب ــگ ب جن

صــورت پیوســتاری تصــور منــود کــه آرمان گرایــی در یکســو و واقع گرایــی در ســوی دیگــر قــرار 

دارد. هــر دو نگــرش مزبــور کــه از جهان بینــی مادی گــرا نشــات می گیرنــد، صلــح را در جهــت 
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ــت  ــح دخال ــت را در صل ــا عدال ــک از آنه ــچ ی ــد. هی ــا می کنن ــزرگ معن ــای ب ــع قدرت ه مناف

ــی و  ــگ و ناامن ــروز جن ــل ب ــادی و عل ــه مب ــه ب ــدم توج ــی ع ــر، یعن ــن ام ــد و همی منی دهن

ــدار در  ــی و پای ــح حقیق ــم اســت باعــث شــده صل ــی و ظل ــه بی عدالت ــح ک ــل مخــل صل عوام

ــت  ــدون عدال ــح ب ــر خــالف نگــرش ســکوالر، صل ــی ب ــان محقــق نگــردد. در نگــرش مذهب جه

از دیدگاه هــای ســکوالر قــرار می گیــرد.  ایــن نگــرش در مقابــل طیفــی  معنــا منی یابــد. 

ــت. در  ــتوار اس ــس اس ــل، رشع و ح ــرص عق ــه عن ــاس س ــدگاه براس ــن دی ــناخت در ای روش ش

ــه  ــت ک ــدار اس ــو و هدف ــواه، کالج ــواه، خداخ ــوه خیرخ ــودی بالق ــان موج ــش، انس ــن بین ای

می توانــد یکــی از دو صفــت ســعادت یــا شــقاوت را کــه ناشــی از مختــار بــودن اوســت داشــته 

باشــد. خــط و مشــی کلــی صاحبــان ایــن نگــرش کــه انبیــای الهــی هســتند، هدایــت انســان ها 

و بــه کــال رســاندن آنهاســت. )جــوادی ارجمنــد و حقگــو 1390: 94(

چالش های اساسی فراروی صلح جهانی

در نظــام ســنتی بین املللــی بــه دلیــل برداشــت محــدود و مضیــق از مفهــوم امنیــت، 

ــود  ــز محــدود ب ــا نی ــودن آنه ــز ب ــا تهديدآمی ــی ي ــت بین امللل ــح و عدال شــاخص هاي نقــض صل

ــرده  ــاي گس ــزات و جنگ افزاره ــنگین و تجهی ــالح هاي س ــتفاده از س ــا اس ــی ب ــم نظام و تهاج

ــا  ــدند. ام ــرح می ش ــی مط ــت بین امللل ــح و عدال ــض صل ــاخص هاي نق ــن ش ــوان بارزتري ــه عن ب

ــی،  ــت بین امللل ــح و عدال ــوم صل ــر از مفه ــت عمیق ــل برداش ــه دلی ــد ب ــه بع ــال 1991 ب از س

شــاخص هاي تهديــد علیــه صلــح و عدالــت بین املللــی، نقــض آنهــا و تجــاوز متنوع تــر و 

ــوان شــاخصه هاي عمــده  ــه عن ــه مــواردي کــه ب ــر ب ــن توصیفــات در زي ــا اي گســرده تر شــد. ب

ــت. ــده اس ــاره ش ــد، اش ــاب می آي ــه حس ــی ب ــت بین امللل ــح و عدال ــه صل ــد علی تهدي
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مدیریت جهانی ناعادالنه

ناعادالنــه بــودن مدیریــت حاکــم بــر روابــط بین املللــی، اجــزای ایــن سیســتم را در 

ــز و ناامــن قــرار داده اســت. مادامــی کــه برابــری دولت هــا  وضعیتــی بحرانــی، چالــش برانگی

نادیــده گرفتــه می شــود و عــده ای محــدود از دولت هــا بــه عنــوان هیــات رئیســه جهــان عمــل 

می مناینــد، دنیــا در وضعیــت نــاآرام و آشــوب کنونــی باقــی خواهــد مانــد. بــا در نظــر گرفــن 

جنگ طلبی هــای ابرقدرت هــا و برخوردهــای ســلیقه ای بــا خشــونت و منادهــای آن، بــرای 

عمــوم و آحــاد جامعــه بــری شــکی باقــی منانــده کــه صلــح در عمــل، نــه بــرای همــگان، بلکــه 

ــود. ــال می ش ــب و دنب ــا تعقی ــرای برخی ه ــا ب تنه

ــن  ــود )و همچنی ــی موج ــه بین امللل ــاختار ناعادالن ــظ س ــا حف ــت ب ــی، عدال ــن افق در چنی

ســاختار ناعادالنــه موجــود در درون دولت هــا و ملت هــا( قابــل تحقــق نیســت. چگونــه 

می تــوان صلــح را بــا عدالــت همــگام ســاخت بــدون اینکــه ســازمان حاکــم بــر روابــط 

ــامانی 1397: 79( ــد؟ )س ــی یاب ــب دگرگون ــورت مناس ــه ص ــی، ب ــی کنون بین امللل

توسعه نیافتگی نظام حقوقی جهانی

عملکــرد نهادهــای بین املللــی بــه ویــژه بعــد از 1945 کــه صلــح رصاحتــا بــه عنــوان ماموریــت 

ــه  ــوده ک ــت من ــده، ثاب ــناخته ش ــا( ش ــه دولت ه ــته جامع ــد )هس ــل متح ــازمان مل ــت س و غای

صلــح موردنظــر دولت هــا الزامــا بــا صلــح موردنظــر ملت هــا و انســان ها تطابــق نــدارد. 

برخــی از هنجارهــای حقوقــی کــه بــه نــام »هنجارهــای جهانــی« یــاد می شــوند، اساســا ماهیــت 

ــه از  ــا قطــب سیاســی هســتند ک ــی ی ــام فرهنگ ــک نظ ــده از ی ــا برآم ــه تنه ــد بلک ــی ندارن جهان

ــد. )ســاعی 1393( ــد جهانی ســازی را طــی مناین ــالش می شــود رون ــی ت ــق نهادهــای بین امللل طری

ــازی،  ــد جهانی س ــت. در رون ــه دار اس ــری دامن ــرب، ام ــگ غ ــا و فرهن ــازی ارزش ه جهانی س

فرهنــگ و هنجارهــای پایــه و معیــار، بــه صــورت یکجانبــه و انتخابــی برگزیــده شــده و فرهنــگ 



فصلنامه صلح پژوهی اسالمی

80

و متــدن مــرق زمیــن بــه مثابــه »موضــوع« و »مخاطــب« مدنظــر قــرار گرفتــه کــه بایــد خــود 

را در ایــن فراینــد، بــا فرهنــگ پایــه تطبیــق دهــد. هرچنــد اشــراکات فرهنگــی در زمینــه صلــح 

چنــدان هــم کــم و نــادر نیســت امــا مبانــی صلــح در فرهنــگ مــا بــا غــرب تفــاوت بنیادیــن 

ــح را در »تثبیــت وضــع موجــود،  ــی، صل ــی و دین ــر اســاس آموزه هــای مل ــا، ب ــگ م دارد. فرهن

ــگ  ــود جن ــه نب ــا ب ــح تنه ــد. صل ــف منی کن ــطحی« تعری ــات س ــه اقدام ــا ب ــازی و اکتف آرام س

نیســت. بلکــه صلــح، نهــادی اســت کــه برپایــه ارزش هــای بنیادیــن فرهنگــی و اجتاعــی بنــا 

ــاری،  ــری، بی ــر، نابراب ــط فق ــح در رشای ــت، صل ــا اس ــت، بی معن ــدون عدال ــح ب ــود، صل می ش

بیســوادی، عــدم همــدردی و نوع دوســتی، خشــونت، تبعیــض، ســلطه خارجــی، تحقیــر و 

ــاعی 1393( ــت. )س ــر نیس ... تحقق پذی

ــت در  ــح و عدال ــع صل ــراه باشــد، موان ــل و فشــار هم ــم، تحمی ــا تحری ــه ب جهانی ســازی ک

ــای  ــی از هنجاره ــی جهان ــعه نیافتگی نظام ــه توس ــت ک ــد. از ایرنوس ــدید می منای ــان را تش جه

حقوقــی )کــه بــر پایــه اشــراکات فرهنگــی، متدنــی و ادیانی اســتوار باشــند( از جمله آســیب های 

صلــح و عدالــت در دوران معــارص بــه شــار مــی رود. )ســاعی 1393(

تغییر و انحراف در رسالت سازمان ملل متحد

منشــور ســازمان ملــل متحــد بــا »تــالش بــرای جلوگیــری از تکــرار بــالی جنــگ جهانــی کــه 

ــاز می شــود و نخســتین هــدف  ــه« آغ ــر گرفت ــت را در ب ــرن گذشــته، بری ــار در طــول ق دو ب

ــه  ــاص ب ــه اختص ــم آن ک ــل هفت ــن فص ــت و همچنی ــده اس ــوان ش ــح عن ــظ صل ــز حف آن نی

ــح  ــل، صل ــا در عم ــاوز« دارد. ام ــل تج ــح و عم ــض صل ــح، نق ــه صل ــد علی ــا تهدی ــه ب »مقابل

ــان  ــل جه ــای مل ــا و فرهنگ ه ــا و آموزه ه ــاس ایده ه ــر اس ــی و ب ــاس جهان ــت در مقی و عدال

ــلیم  ــه تس ــوارد ک ــی از م ــازمان در برخ ــن س ــت. ای ــده اس ــری نش ــف و پیگی ــزی، تعری طرح ری

نفــوذ فرهنگــی و سیاســی قطبــی از قــدرت در جهــان شــده اســت، اندیشــه صلــح جهانــی را بــه 
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»آرام ســازی فضــای کنونــی و حفــظ وضــع موجــود« و ناعادالنــه حاکــم بــر جهــان و اســتمرار 

ــر  ــی تفســیر منــوده و تغیی ــژه و انحصــاری قدرت هــا در ســاختار جهان ــازات و حقــوق وی امتی

ــت. ــت داده اس جه

ــتاویز  ــا دس ــای آن ب ــه اعض ــد را ک ــل متح ــازمان مل ــوان س ــه ای می ت ــن اندیش ــا چنی ــا ب آی

ــح  ــن صل ــظ ای ــوده، ناظــم و حاف ــری برخــوردار نب ــگاه براب ــی، از جای ــت بین امللل ــح و امنی صل

ــاوت  ــت، تف ــر اس ــوع ب ــرای ن ــی ب ــح جهان ــد صل ــل متح ــتین مل ــدف راس ــر ه ــت؟ اگ پنداش

نقش آفرینــی بازیگــران آن و »حــق وتــو« چــه معنایــی خواهــد داشــت؟ حــق وتــو چــه مزیتــی 

ــد کــه  ــان آن از چــه مزیتــی برخوردارن ــح جهانــی و حفــظ آن دارد و صاحب ــرای برقــراری صل ب

مســتحق آننــد و ســایرین محــروم از آن؟ 

در ایــن گردونــه، مدیریــت اصلــی و اجرایــی ســازمان ملــل در دســت شــورای امنیــت یعنــی 

قدرت هــا بــوده و مجمــع عمومــی کــه متشــکل از مناینــدگان همــه ملــل جهــان اســت، نقشــی 

درجــه دو دارد. )مجمــع جهانــی صلــح 1397(

سازمان های ناکافی و ناکارآمد ناظر بر حفظ صلح و عدالت

تصویــب منشــور ملــل متحــد در رشایــط جنــگ جهانــی دوم، بــه مثابــه گریــزی از نابــودی 

ــت  ــای فعالی ــتین روزه ــان نخس ــا از ه ــید. ام ــر می رس ــه نظ ــات ب ــه روی حی ــه ای ب و دریچ

ســازمان ملــل متحــد، مشــکالت و ایرادهــای ایــن منشــور و تفــاوت آن بــا خواســته ها و 

ــل(  ــه مل ــاق جامع ــه میث ــبت ب ــش نس ــکات مثبت ــا و ن ــن قوت ه ــت )در عی ــارات بری انتظ

ــت«  ــح« و »امنی ــگفت انگیز »صل ــب ش ــن و ترکی ــوم ناروش ــا، مفه ــی از آنه ــد. یک ــن ش روش

ــح  ــی داد. صل ــکیل م ــازمان را تش ــن س ــدف ای ــن ه ــه اصلی تری ــود ک ــی ب ــی در قالب بین امللل

تعریــف نشــد، رابطــه آن بــا امنیــت نیــز روشــن نگردیــد، صلــح و امنیــت بــه صــورت مــوردی 

ــم منشــور ســایه  ــر اعــال فصــل هفت ــو ب ــرار گرفــت، حــق وت ــت ق ــدار شــورای امنی و در اقت
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ــب اهــداف و  ــل و تخری ــه تقاب ــد و قدرت هــای رشق و غــرب در جنگــی رسد، آن را صحن افکن

ــد منظــور از  ــوز هــم منی توان ــد، هیچکــس نتوانســت و هن ــرار دان ــل متحــد ق کارکردهــای مل

صلــح در ایــن ســازمان جهانــی را تعریــف کنــد، هــر رکنــی از ارکان ایــن ســازمان و هــر آژانســی 

ــت  ــرای فعالی ــاص را ب ــی خ ــدو، و ...(، افق ــی، یونی ــت جهان ــکو، بهداش ــواده آن )یونس از خان

ــده اســت. خــود برگزی

ــات،  ــی، ناروشــن، بی ثب ــی غیرعموم ــل متحــد، رهیافت ــت منشــور مل ــه رهیاف ــن اســت ک ای

ــن  ــرف ای ــازمان ظ ــن س ــر ای ــت. اگ ــری اس ــای ب ــد معن ــل و فاق ــز ثق ــد مرک ــق، فاق ــد اف فاق

ــدد  ــا درص ــد و عمدت ــته باش ــی داش ــح جهان ــی در صل ــته توفیق ــود نتوانس ــت خ ــدت فعالی م

ــه  ــب ب ــوده اســت، اغل ــی ب ــت نظــام بین امللل آرام ســازی فضاهــای گسســت در ســاختار و باف

ــح 1397( ــی صل ــع جهان ــود. )مجم ــوط می ش ــل مرب ــن معض همی

نبود فرهنگ صلح و عدالت

را درک  ادیــان  بــه فرهنگ هــا و  احــرام  نظــام مدیریــت صلــح در جهــان، هیچــگاه 

نکــرده اســت و ایــن علتــی اساســی بــرای وضعیــت دوران معــارص اســت. امــروزه صلــح کاالیــی 

ــد  ــه صــورت نظام من ــد، ب ــه بع ــن 1815 ب ــد از تشــکیل کنگــره وی ــران قدرمتن ــه بازیگ اســت ک

ــا  ــر ملت ه ــای دیگ ــا و فرهنگ ه ــارت درآوردن هویت ه ــه اس ــرای ب ــی ب ــه مجرای ــح را ب صل

نفــوذ  و حوزه هــای  جهــان  تقســیم  بــه  نوشــته اند،  پیــان  و  معاهــده  بســته اند،  بــکار 

ــر  ــی را ب ــاختارهای بین امللل ــز س ــد نی ــل متح ــازمان مل ــد از تشــکیل س ــد و بع خــود پرداخته ان

ــی  ــز برخ ــب نی ــد و اغل ــزی کرده ان ــرب پایه ری ــگ غ ــه از فرهن ــح برگرفت ــای صل ــن تفکره همی

ــب منوده انــد. آنهــا ظرفیت هــای فرهنگــی  حایت هــای مردمــی را بــه صــورت موقــت جل

ــی ترین  ــد. اساس ــرار داده ان ــتفاده ق ــورد سوءاس ــح را م ــان صل ــردم از گفت ــت م ــح و حای صل

آســیب های فرهنــگ صلــح را نــه در درون اذهــان و احساســات افــراد و گروه هــا، بلکــه 
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ــا  ــد در ســاختار و بافــت نظامــی جســتجو کــرد کــه امــروزه رســا و قانون بیشــر از همــه، بای

پیگیــر صلــح جهانــی و فرهنــگ صلــح اســت. )ســامانی 1397: 79-80(

گسترش پدیده های ناقض صلح

ــه  ــد ک ــود دارن ــارص وج ــای مع ــی در دنی ــا و فرایندهای ــوق، رویداده ــوارد ف ــر م ــالوه ب ع

ــی  ــاری، بی ثبات ــر و بی ــری، فق ــگ و درگی ــم، جن ــد، تروریس ــانه رفته ان ــت را نش ــح و عدال صل

اقتصــادی و مالــی و همچنیــن آپارتایــد علمــی کــه نشــات گرفتــه از هــان مدیریــت ســلطه گونه 

ــوارد هســتند. ــن م ــه ای ــان هســتند، از جمل ــن عرصــه در جه ــر ای ب

ســلطه  بیــاری،  و  فقــر  درگیــری،  و  جنــگ  تروریســم،  نظیــر  ضدصلــح  پدیده هــای 

اقتصــادی و مالــی و همچنیــن ســاختارهای غیرمایــل یــا قــارص از تامیــن صلــح و امنیــت 

بین املللــی، وضعیــت صلــح جهانــی را بغرنــج کرده انــد. در ایــن میــان، بــه نظــر می رســد 

کــه آپارتایــد علمــی و فنــاوری بــرای مجموعــه دولت هــای بــه اصطــالح جنــوب نیــز در همیــن 

عرصــه جــای می گیــرد. بــه واقــع، یکــی از مهمریــن ابعــاد عدالــت در جهــان امــروز، عدالــت 

علمــی اســت کــه نــه تنهــا بــا محدودیــت و آســیب ســاختاری روبروســت بلکــه مظاهــر نوینــی 

ــز در حــال ظهــور و پیدایــش اســت. عدالــت علمــی متضمــن  ــاوری نی ــد علمــی و فن از آپارتای

ــو و  ــری از یکس ــوم ب ــش و عل ــعه دان ــرای توس ــع ب ــت و مان ــاد محدودی ــودداری از ایج خ

ــای  ــهیل همکاری ه ــعه و تس ــه توس ــی ب ــای بین امللل ــران و نهاده ــی بازیگ ــزام عمل ــزوم الت ل

ــت  ــاوری در خدم ــم و فن ــن عل ــرار گرف ــن ق ــو آن، ضم ــه در پرت ــت ک ــاوری اس ــی و فن علم

بریــت، دســتیابی بــه لــوازم تعالــی و کــال انســانی میــرس گــردد. )ســامانی 1397: 80(

ــا ســلطه بــر عرصه هــای علمــی و فنــاوری و ایجــاد باشــگاه ها و کلوب هــا در ایــن  غــرب ب

ــع شــده اســت و توســعه  ــان را مان ــاوری در جه ــم و فن ــه عل ــادل آزادان ــال و تب خصــوص، انتق

دیگــر کشــورها را بــا مشــکل روبــرو منــوده اســت. محدودیــت و تحریــم علمــی و فنــاوری، از 
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جملــه اقدامــات ایــن کشــورها و علیــه صلــح و عدالــت در جهــان اســت کــه جایــگاه ویــژه آن 

ــن  ــرار داد. ای ــورد توجــه ق ــد م ــت در دوران معــارص را بای ــح و عدال ــان آســیب های صل در می

محدودیت هــا علیــه کشــورها و ملت هایــی اعــال شــده کــه غــرب قــادر نبــوده آنهــا را تحــت 

ســلطه خــود قــرار داده و مدیریــت جهانــی خــود را بــر آنهــا اعــال منایــد. )ســاعی 1393(

عدم رعایت حق کرامت انسانی و حق بهره مندی از صلح عادالنه

بــا توجــه بــه مفهــوم کرامــت انســانی و جایــگاه ویــژه ایــن مخلــوق الهــی در هســتی، روشــن 

ــد باشــند.  ــد و بای ــت برخوردارن ــح و عدال ــدی از صل اســت کــه همــه انســان ها از حــق بهره من

حــق بــر صلــح و عدالــت، اساســی ترین حــق انســان ها و نــوع بــر اســت و تروریســم، 

ــود. ــد ب ــن حــق اساســی خواهن ــر، ناقــض ای ــد و تحقی ــد، تهدی ــض، آپارتای ــم، تبعی ــگ، تحری جن

حــق بــر صلــح اساســا در چنیــن محیطــی از روابــط بیــن انســان ها معنــا و مفلهــوم 

ــرای آحــاد جامعــه  ــح، اســتقرار و حفــظ وضعیتــی عــاری از خشــونت ب ــر صل ــد. حــق ب می یاب

را الزمــه شــکوفایی اســتعدادهای آنهــا و تکامــل اجتــاع می شــارد کــه تنهــا در چنیــن بســری 

ــم در  ــه ه ــح ک ــر صل ــق ب ــد. ح ــب می یاب ــکان تعقی ــر ام ــول ب ــارات معق ــا و انتظ آرمان ه

حقــوق جهانــی نســل های اول و دوم بــری نهفتــه اســت و هــم محــور نســل ســوم را 

تشــکیل می دهــد، گســره صلح جویــی و صلح طلبــی را در مناســبات »بیــن« انســان ها و 

ــی  ــر معرف ــدار ب ــی پای ــات اجتاع ــر حی ــح را بس ــت، صل ــرار داده اس ــان ها ق ــرای« انس »ب

ــت  ــر رعای ــر ب ــدات دائ ــب« تعه ــی« را »مخاط ــازمان های بین امللل ــا و س ــد و »دولت ه می کن

ایــن حــق و تکاپــوی زمینه هــای تحقــق آن قــرار می دهــد. بــر ایــن اســاس، انســان ها 

ــق،  ــن ح ــر ای ــا در براب ــا و حکومت ه ــوند و دولت ه ــی می ش ــق تلق ــن ح ــی ای ــان اصل صاحب

ــق  ــن ح ــتیفای ای ــق و اس ــه تحق ــد ک ــلبی می گردن ــی و س ــی ایجاب ــاذ اقدامات ــه اتخ ــد ب متعه

بدان هــا نیازمنــد اســت.
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ــی  ــق اساس ــن ح ــته ای ــون نتوانس ــی تاکن ــی بین امللل ــام حقوق ــفانه نظ ــال، متاس ــن ح ــا ای ب

ــان  ــی ادی ــه آموزه هــای حقوق ــی اســت ک ــن در حال ــد. ای ــن منای ــد و تضمی ــم، قاعده من را تنظی

ــف و  ــا تکلی ــوأم ب ــن حــق، ت ــه ای ــرای انســان ها مســلم می شــارند. البت ــن حــق را ب ــی، ای اله

تعهــد انســان ها بــه رعایــت و احــرام متقابــل اســت کــه حــق و تکلیــف را بــا همدیگــر ادغــام 

و امتــزاج می منایــد. صلــح جهانــی، بــرای همــه مــا انســان هایی کــه متوجــه نوع دوســتی 

ــدام  ــد اق ــم بای ــا ه ــه ب ــی، هم ــن صلح ــق چنی ــرای تحق ــس ب ــت. پ ــر اس ــر مث ــتیم، مثم هس

کنیــم. در ایــن رونــد، تعهــد و مســئولیت جمعــی انســانی اســت کــه صلــح را عینیــت خواهــد 

بخشــید. )ســاعی 1393(

وجود قدرت های استکباری و عملکرد آنها

ــون  ــی همچ ــه دالیل ــان، ب ــه ای از جه ــر نقط ــانی در ه ــع انس ــه جوام ــت ک ــح اس ــر واض پ

ــر  ــه ه ــر ب ــی و اقتصــادی، دیگ ــالت فرهنگ ــش ارتباطــات و تعام ــز افزای ــش آگاهــی و نی افزای

ــود را  ــی خ ــع مل ــتند مناف ــارض نیس ــداده و ح ــن ن ــد ت ــای قدرمتن ــا دولت ه ــه ای ب ــوع رابط ن

ــن قدرت هــا کــه روزی متامــی امــور  ــد. ای فــدای منافــع گروهــی و قدرت هــای اســتعاری کنن

ــاز اقتصــادی  ــه دلیــل نی کشــورهای مســتعمره و تحــت ســلطه خــود را در دســت داشــتند و ب

ــی،  ــتم بین امللل ــی در سیس ــدرت و هژمون ــه ق ــر اریک ــن ب ــلط داش ــل تس ــه دلی ــن ب و همچنی

همــواره ســعی کرده انــد ایــن کشــورها بــا نوعــی ناآرامــی و تنــش دســت و پنجــه نــرم کننــد. 

منونه هــای فراوانــی از ایــن دخالــت در کشــورهای مختلــف را می تــوان از ایجــاد فرقه هــا 

گروه هــای  از  یکجانبــه  قومیت هــا، حایت هــای  تحریــک  مذهبــی،  کاذب  عرفان هــای  و 

ــام  ــر را ن ــهروندی و حقوق ب ــوق ش ــت از حق ــه حای ــه بهان ــی ب ــدام نظام ــا اق ــف ت مختل

ــت ســوریه و پشــتیبانی  ــان دول ــه ای از مخالف ــه ای و فرامنطق ــت قدرت هــای منطق ــرد. حای ب

ــه  ــه غیرقانونــی و برخــالف موازیــن ســازمان ملــل کــه ب ــی آنهــا، همچنیــن حمل نظامــی و مال
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ــه  ــوان از جمل ــن کشــور صــورت گرفــت را می ت ــه ای ــور یمــن ب ــس جمه ــت از رئی ــه حای بهان

ــرد. ــام ب ــر ن ــال اخی ــد س ــوارد در چن ــن م بارزتری

راهکارهای تحقق صلح عادالنه در سطح جهانی

نقش سازمان های بین المللی

امــروزه در چارچــوب قوانیــن بین املللــی ســازمان ملــل، همــه کشــورها تابــع قوانیــن 

مقــررات آن هســتند و از منافــع آن بهــره می برنــد. تامیــن صلــح و همــکاری متامــی کشــورها 

ملــزم بــر ایــن اســت کــه در چارچــوپ حقوقــی ســازمان ملــل عمــل مناینــد و در تقویــت صلــح 

عادالنــه همــکاری کننــد.

امــروزه زندگــی بین املللــی بــدون ســازمان های بین املللــی قابــل تصــور نیســت، یعنــی 

ــد و  ــازمان نباش ــد س ــا چن ــک ی ــو ی ــه عض ــرد ک ــدا ک ــوان پی ــتثنا منی ت ــی را بالاس ــچ دولت هی

ایــن بیشــر از پیــش اهمیــت برقــراری رابطــه و همــکاری بــه منظــور رســیدن بــه یــک اجــاع 

ــی  ــی و بین امللل ــای مل ــش نهاده ــد. نق ــان می ده ــا را نش ــن دولت ه ــر بی ــاق نظ ــر و اتف نظ

در جهــت تامیــن و حفــظ صلــح عادالنــه و همــکاری بــا ســازمان ملــل مهــم و رضوری اســت. 

)امینی نیــا 1389: 174(

صلح عادالنه جهانی در سایه همکاری

صلــح عادالنــه و همــکاری جهانــی یکــی از اهــداف اساســی در صحنــه بین املللــی و حالــت 

ــزء  ــاملت آمیز رواج دارد و ج ــتی مس ــه در آن همزیس ــی ک ــت، حالت ــگ اس ــدون جن ــی ب طبیع

ارزشــمندترین و اصولی تریــن نیازهــای بــری اســت. مــراد از صلــح، ســازش، تســلیم یــا 

ــت،  ــن کشورهاس ــی و آرام بی ــادی، طبیع ــط ع ــود رواب ــور، وج ــه منظ ــت، بلک ــالم نیس استس

ــه  ــد. ب ــلحانه فراهــم آی ــورد مس ــه زور و برخ ــرس ب ــا ت ــد ی ــرای تهدی ــه ای ب ــه زمین ــدون آنک ب
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عبــارت دیگــر، می تــوان آن را همزیســتی مســاملت آمیز، رشافتمندانــه و دوســتانه تعریــف 

ــوق  ــه حق ــت صمیان ــت یکدیگــر و رعای ــرش موجودی ــه پذی ــه براســاس آن کشــورها ب ــرد ک ک

متقابــل، بــه تعهــدات و مســئولیت های خــود در قبــال دیگــر کشــورها پایبنــد باشــند. 

همــکاری متامــی کشــورها بــرای برقــراری صلــح و عدالــت رضوری اســت. )مقتــدر 1384: 48(

صلح عادالنه جهانی در سایه برقراری عدالت

ــود  ــرس منی ش ــت می ــه عدال ــه ب ــدون توج ــدار، ب ــی و پای ــح واقع ــه صل ــیدن ب ــکان رس ام

ــن  ــر آن ممک ــت. در غی ــت اس ــرای عدال ــد اج ــدار نیازمن ــح پای ــرای صل ــر اج ــارت دیگ ــه عب ب

ــد  ــن بای ــود. بنابرای ــد ب ــکننده خواه ــا ش ــا قطع ــود، ام ــرار ش ــح برق ــی صل ــرای مدت ــت ب اس

ــوان یــک نســخه نجات بخــش از رهــربان  ــه عن ــح و عدالــت را ب افــکار عمومــی در جهــان، صل

و روســای کشــور های جهــان و ســازمان های جهانــی بــه صــورت جــدی مطالبــه مناینــد. 

ــان 1398( ــدی دروازی )محم

تحقــق صلــح عادالنــه در عرصــه داخلــی و بین املللــی را بایــد در تحقــق عدالــت جســتجو 

ــی  ــرا ذات ــوان آن ــوده، منی ت ــح، حقــی وضعــی و عارضــی ب ــر صل ــدگاه، حــق ب ــن دی ــرد. در ای ک

ــر  ــی ب ــدار و جهان ــح پای ــل، صل ــن دلی ــه همی ــی اســت. ب ــری ذات ــت، ام ــا عدال ــرد، ام ــی ک تلق

ــت  ــه عدال ــی ک ــا زمان ــد ت ــان می ده ــی نش ــه بین امللل ــت جامع ــود. واقعی ــا می ش ــت بن عدال

ــه ســطح  ــده ب ــگ ارزن ــک فرهن ــب ی ــاده نشــود و الگوهــای آن در قال ــی پی در ســطح بین امللل

بین املللــی انتقــال نیابنــد، صلــح پایــدار آرمانــی خــام بیــش نخواهــد بــود. )آشــوری 1381: 48(

دیپلماسی مبتنی بر صلح عادالنه

امــروزه دولت هــا، ســازمان ها و نهادهایــی کــه جامعــه بین املللــی را می ســازند، دارای 

روابــط و مناســبات سیاســی، اقتصــادی و فرهنگــی هســتند کــه بیانگــر روابــط متقابــل آنهاســت، 
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ــت و  ــکاری(، رقاب ــتانه )هم ــط دوس ــه صورت هــای رواب ــد ب ــط می توان ــن رواب ــه ای ــه ک آن گون

ــا مناقشــه( باشــد. مهمریــن کاربــرد دیپلاســی در حــال حــارض کاهــش  تعارض آمیــز )ســتیز ی

ــه  ــت هایی ک ــا و نشس ــا مناظره ه ــد ب ــورها می توانن ــه کش ــت. هم ــن کشورهاس ــش در بی تن

ــک  ــه ی ــا ب ــد ت ــالش کنن ــدگان رســمی از ســایر کشــورها ت ــا دعــوت از مناین ــد، ب ــزار می کنن برگ

ــح  ــوع دیپلاســی صل ــا ن ــد ب ــد. هــر کشــوری بای ــل تنش هــا دســت یابن اتحــاد واحــد در مقاب

ــی و  ــد. )صیقالن ــالش کن ــدار ت ــی پای ــت جهان ــح و عدال ــه صل ــیدن ب ــرای رس ــود ب ــتانه خ دوس

همــکاران 1397: 83(

ایجاد فرهنگ صلح عادالنه

ــارت از مجموعــه ای از ارزش هــا،  ــح عب براســاس تعریــف ســازمان ملــل متحــد فرهنــگ صل

ــه  ــد و از منازع ــی می کن ــونت را نف ــه خش ــت ک ــی اس ــای زندگ ــا و روش ه ــا، رفتاره نگرش ه

ــان و  ــق گفت ــد و از طری ــری را شناســایی کن ــد و می کوشــد ریشــه های درگی پیشــگیری می کن

ــجادی 1399( ــد. )س ــل کن ــا را ح ــا آنه ــا و ملت ه ــراد، گروه ه ــن اف ــو بی گفتگ

دانشــمندان فــن حــل صلح آمیــز منازعــات بــه خاطــر بوجــود آمــدن صلــح عادالنــه و دیرپــا 

بــه ایــن باورنــد کــه قبــل از همــه بایــد »فرهنــگ صلــح عادالنــه“ ایجــاد گــردد. فرهنــگ صلــح 

ــه  ــدی ب ــت، پایبن ــر، عدال ــت حقوق ب ــت انســانی، رعای ــه کرام ــای احــرام ب ــه معن ــه ب عادالن

ــق  ــات از طری ــل منازع ــگ و ح ــونت، جن ــرت، خش ــری از نف ــان ها، جلوگی ــروع انس آزادی م

شــیوه های مبتنــی بــر عــدم خشــونت ماننــد آشــتی، مذاکــره، میانجی گــری و مصالحــه 

می باشــد. )راهــی 1389(

ــی  ــت باهم ــه زیس ــن زمین ــر راه ممک ــا از ه ــود ت ــالش می ش ــه ت ــح عادالن ــگ صل در فرهن

ــورد  ــه برخ ــازد و از هرگون ــم س ــری را فراه ــل و یکدیگرپذی ــرام متقاب ــت، اح ــر عدال ــی ب مبتن

ــه  ــن زمین ــل در ای ــام بین املل ــه نظ ــا در عرص ــا آی ــرد. ام ــورت گی ــری ص ــونت آمیز جلوگی خش
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ــا 1395( ــه اســت؟ )آری ــالش صــورت گرفت ــدازه ت چــه ان

ــود،  ــدار نخواهــد ب ــد پای ــح هــم بوجــود آی ــه اگــر صل ــح عادالن ــج فرهنــگ صل ــدون تروی ب

ــن،  ــت. بنابرای ــده اس ــه دوان ــوی ریش ــه ق ــه گون ــه ب ــن جامع ــونت در ای ــگ خش ــه فرهن چراک

ــد و  ــج کنن ــه را تروی ــح عادالن ــگ صل ــت فرهن ــد نخس ــا بای ــل و دولت ه ــازمان های بین املل س

ــا 1395( ــد. )آری ــد را خدشــه دار می کنــد جلوگیــری کن ــه تالشــی کــه ایــن رون از هرگون

ایجاد مراکز مطالعات صلح عادالنه در دانشگاه ها

ایجــاد مراکــز مطالعــات صلــح عادالنــه در دانشــگاه ها و تقویــت تریــک مســاعی و 

هاهنگــی بیــن ایــن مراکــز از طریــق ایجــاد یــک شــبکه بــه منظــور تبادلــه افــکار بیــن ایــن 

ــان  ــذان و جوان ــن، متنف ــای دی ــرای عل ــز ب ــن مراک ــی در ای ــمینارهای علم ــه س ــز، ارائ مراک

ــق  ــن طری ــد، از ای ــش باش ــی اثربخ ــات دامئ ــح و ثب ــم صل ــد در تحکی ــورها می توان ــام کش مت

می تــوان گفتــان صلــح عادالنــه را در میــان طیف هــای مختلــف نهادینــه کــرد کــه بــرای صلــح 

ــود. )بهشــتی 2019( ــان مثربخــش خواهــد ب ــدار جه پای

تضمین بهره مندی برابر و عادالنه همه گروه های مختلف قومی، زبانی، نژادی و غیره از حقوق

ــناخته  ــمیت ش ــه رس ــی، ب ــی اجتاع ــه کرثت گرای ــن ک ــر ای ــت، مگ ــدار نیس ــی پای ــچ صلح هی

شــود. بایــد چندگانگــی فرهنگــی، نــژادی و مذهبــی بــه عنــوان یــک واقعیــت عینــی پذیرفتــه شــود، 

ــه  ــه ب ــای ک ــد. اقلیت ه ــرار گیرن ــی ق ــورد بی عدالت ــات م ــن تعلق ــت چنی ــه جه ــد انســان ها ب نبای

ــی،  ــی و نسل کش ــتار جمع ــاوز، کش ــگ مورد تج ــان جن ــی در زم ــی و مذهب ــات قوم ــل تعلق دلی

واقــع شــده اند، یــا مــورد تبعیــض قــرار گرفتنــد، اگــر بــه صــورت مناســب و شایســته بــه 

رســمیت شــناخته نشــوند، امــکان دســتیابی بــه صلــح عادالنــه دشــوار خواهــد بــود. چــون یکــی از 

محرک هــای اصلــی جنــگ تعارضــات قومــی، مذهبــی و زبانــی اســت. )محمــدی دروازیــان 1398(
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مبارزه با افراط گرایی

ــی از درون  ــالت عال ــارف و تحصی ــام مع ــه نظ ــا تقوی ــوان ب ــی را می ت ــا افراط گرای ــارزه ب مب

مکاتــب و دانشــگاه های جهــان آغــاز کــرد و ایــن رونــد را بــه عنــوان برنامــه جامــع و علمــی 

ــاری  ــه ع ــم و جامع ــو درآوری ــه زان ــی را ب ــا افراط گرای ــه داد، ت ــد ادام ــداوم بای ــورت مت ــه ص ب

از افــراط و هرگونــه تعصــب را شــاهد باشــیم، بــر ایــن اســاس، نســل های آینــده مــا از 

افراط گرایــی و افــکار متحجرانــه کــه مانــع صلــح و ثبــات شــوند، بــدور می ماننــد. بــرای 

ــای  ــرد و از پیامده ــم ک ــان را فراه ــن جه ــح در ای ــر صل ــد بس ــدار، بای ــح پای ــه صل ــیدن ب رس

مثبــت و بــاارزش صلح پــروری، دولت هــا و ملت هــا را آگاه ســاخت. )بهشــتی 2019(

مبارزه با تروریسم و خشونت گرایی

تروریســم و خشــونت گرایی، تهدیــدی مــورد اهتــام بــرای صلــح جهانــی بــه شــار 

می آیــد، تهدیــدی کــه دارای مبانــی عمیــق و مصادیــق گســرده بــوده کــه بــه طــور روزافــزون 

نیــز بــر دامنــه و پیچیدگــی آن افــزوده می شــود. تروریســم، دارای علــل متعــدد اســت و 

اصلی تریــن علــت را می تــوان بی عدالتــی در جهــان دانســت. در فضــای بســته بین املللــی 

کــه مدیریــت امــور جهانــی را برخــی قدرت هــا در انحصــار گرفتــه و حقــوق دیگــر ملت هــا را 

پایــال می کننــد، ارعــاب و ترســاندن مــردم بــه منزلــه ابــزاری بــرای تضمیــن ایــن بی عدالتی هــا 

رخ می منایانــد. )کوشــا و منامیــان، 1387: 361- 360(

ــن  ــرد. ای ــزاری درس بگی ــگ و اب ــای ناهاهن ــخ مدیریت ه ــارب تل ــن تج ــد از ای ــان بای جه

ــرنو،  ــل اســت، از ای ــش شایســته تام ــش از پی ــا تروریســم، بی ــه ب ــن، در حــوزه مقابل درس گرف

ــا  ــد ت ــد ش ــن خواه ــانه ممک ــه و دوراندیش ــدام همه جانب ــو اق ــم، در پرت ــا تروریس ــه ب مقابل

ــع انســانی،  ــف متامــی جوام ــت در دل نســل های مختل ــروزی و امنی ــه به ــد ب در ســایه آن امی

ــم  ــا تروریس ــارزه ب ــارض مب ــال ح ــن، در ح ــار آورد. بنابرای ــه ب ــالمتی ب ــح و س ــکوفه های صل ش
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کــه یکــی از مهمریــن تهدیدهــای فــراروی صلــح جهانــی اســت، جهــان بایــد رهیافــت و طــرز 

تفکــر خــود را کــه مبتنــی بــر تحمیــل و هژمونــی بــوده اســت، کنــار بگــذارد و رهیافتــی عادالنــه 

در پیــش گیــرد. ایــن هــان رهیافتــی اســت کــه »ائتــالف جهانــی علیــه تروریســم بــرای صلــح 

ــری 1389 : 8( ــاده شــده اســت. )عام ــام نه ــه« ن عادالن

نتیجه گیری

ــن  ــی از اصلیری ــه آن، یک ــتیابی ب ــای دس ــتجوی راه ه ــه و جس ــح عادالن ــه صل ــن ب پرداخ

دملشــغولی های بــر در طــول تاریــخ بــوده و هســت، چــرا کــه ســایه جنــگ اغلــب بــر 

حیــات بــر احســاس شــده و البتــه هنــوز هــم همیــن ســایه و دل مشــغولی بــه قــوت خــود 

ــا در  ــر، ب ــک منظ ــال، از ی ــن ح ــا ای ــود. ب ــاس می ش ــود دارد و احس ــش وج ــش از پی ــه بی بلک

نظــر گرفــن فطــرت و طبــع بــر و همچنیــن مقایســه زمانــی درگیری هــا بــا رشایــط صلــح در 

طــول تاریــخ، اصالــت بــا صلــح اســت و پدیدارهــای مغایــر آن، امــری غیرذاتــی و عرضــی تلقــی 

می شــوند کــه هــر چنــد در برخــی مقاطــع بــر حیــات اجتاعــی بــر ســایه افکنــده، امــا ایــن 

ــود.  ــد ب ــع خواه ــل رف ــر قاب ــالش ب ــام و ت ــا اهت ــایه ب س

جامعــه جهانــی در رشایطــی قــرن بیســت و یکــم را ســپری می کنــد کــه هنــوز بــا چالش هــای 

ــود  ــد خ ــای جدی ــح در معن ــت. صل ــت روبروس ــح و عدال ــه صل ــتیابی ب ــه دس ــدی در زمین ج

حالتــی کــه در آن همزیســتی مســاملت آمیز و رشافتمندانــه وجــود دارد و جــزء ارزشــمندترین و 

اصولی تریــن نیازهــای بــری اســت کــه در آن زندگــی اجتاعــی در تــوازن وجــود دارد. امــروزه 

ــدم  ــی ع ــگ جهان ــج فرهن ــت و تروی ــف اس ــک تکلی ــق و ی ــک ح ــاملت آمیز ی ــتی مس همزیس

ــت دارد. ــت اولوی ــح و عدال ــونت، صل خش

تحقــق صلــح و عدالــت فراگیــر و پایــدار، متوقــف بــر یکــرسی رشایــط اساســی اســت کــه 

ایــن رشایــط اگــر محقــق شــود، ایــن نتیجــه مطلــوب را بــه دنبــال خواهــد داشــت، و در غیــر 
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ــز کــه صلــح و عدالــت  ــا نبــود آن رشایــط، نتیجــه آن نی ــه تناســب ضعــف و ی ایــن صــورت، ب

اســت، کمرنــگ و یــا متزلــزل خواهــد بــود. بــه تعبیــری می تــوان ایــن رشایــط و شــاخصه ها را 

ــای صلــح و عدالــت وقتــی در جهــان  ــر زیب ــازل تشــبیه منــود کــه تصوی ــه قطعه هــای یــک پ ب

ــه  ــه آن پرداخت ــد ب ــه بای ــه ک ــاخصه ها آنگون ــن ش ــک از ای ــر ی ــه ه ــود ک ــد ب ــور خواه متص

شــده و تحقــق یافتــه باشــند، امــا هــر چــه ایــن شــاخصه ها کم رنگــر باشــند، آن هــدف 

ــد  ــر خواه ــر و متزلزل ت ــت، مبهم ت ــح و امنی ــای صل ــر زیب ــکاس تصوی ــت از انع ــارت اس ــه عب ک

ــود. ب

ــه،  ــای مطروح ــه، راهکاری ه ــح عادالن ــراروی صل ــای ف ــکالت و چالش ه ــه مش ــه ب ــا توج ب

شــامل نقــش ســازمان های بین املللــی، صلــح عادالنــه جهانــی در ســایه همــکاری، صلــح 

عادالنــه جهانــی در ســایه برقــراری عدالــت، دیپلاســی مبتنــی بــر صلــح عادالنــه، ایجــاد فرهنگ 

ــدی  ــن بهره من ــگاه ها، تضمی ــه در دانش ــح عادالن ــات صل ــز مطالع ــاد مراک ــه، ایج ــح عادالن صل

برابــر و عادالنــه همــه گروه هــای مختلــف قومــی، زبانــی، نــژادی و غیــره از حقــوق، مبــارزه بــا 

افراط گرایــی و مبــارزه بــا تروریســم و خشــونت گرایی می توانــد کلیدهایــی بــرای پایــان دادن بــه 

ــان باشــند. ــت دامئــی در جه ــح و عدال ــه صل ــزاع و رســیدن ب جنــگ و ن
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ــل، دوره 3، شــاره 30، خــرداد 1397. ــی، ماهنامــه پژوهــش مل جهان

ــه،  ــح عادالن ــر صل ــه، در حــق ب ــح عادالن ــه صل ــر مطالب 24- عامــری، داوود )1389(، حــق ب

ــح اســالمی. ــی صل ــران، انتشــارات مجمــع جهان ــادر ســاعد، ته ــام ن ــه اهت ب

25- عباســی، محمــود )1397(، صلــح عادالنــه، عدالــت مصلحانــه، 5 مهــر 1397، قابــل 

.009O89/https://www.iribnews.ir :ــه آدرس ــزاری صــدا و ســیا ب دســرس در ســایت خربگ

ــح از  ــات صل ــته های مطالع ــدا )1395(، رضورت و بایس ــرسوی، یل ــا، خ ــگری، پوی 26- عس

دیــدگاه حقــوق بین امللــل، فصلنامــه پژوهــش روابــط بین امللــل، دوره اول، شــاره بیســت 

و دوم، زمســتان 1395.

ــارات  ــه انتش ــران، موسس ــد 2، ته ــد، جل ــی عمی ــگ فارس ــن )1393(، فرهن ــد، حس 27- عمی

ــر. امیرکبی
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ــوق  ــو حق ــال تروریســتی در پرت ــگاه اع ــان )1387(، جای ــان، پی ــر، منامی ــا، جعف 28- کوش

ــگاه  ــوم سیاســی دانش ــوق و عل ــوق )مجلــه دانشــکده حق ــری، فصلنامــه حق ــل کیف بین املل

تهــران(، شــاره 3.

29- مجمــع جهانــی صلــح )1397(، چالش هــای اساســی فــراروی صلــح جهانــی، 2 دی 

https://www.iwpeace. :1397، قابــل دســرس در ســایت مجمــع جهانــی صلــح بــه آدرس

.37324/com/articles

30- محمــدی دروازیــان، جــواد )1398(، مولفه هــای اساســی تحقــق صلــح، روزنامــه 

.1398 حمــل   25 مدنیــت، 

ــه  ــت اجتاعــی، مجل ــه عدال ــی، محمدصــادق )1399(، راهکارهــای دســتیابی ب 31- مزینان

حــوزه، شــاره 99، شــهریور 1399.

32- معین، محمد )1377(، لغت نامه، جلد 2، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.

33- مقتــدر، هوشــنگ )1384(، حقــوق بین املللــی عمومــی، تهــران، دفــر مطالعــات 

بین املللــی. و  سیاســی 

ــان، تهــران،  ــان و جوان 34- نعمت اللهــی، هایــون )1379(، واژه نامــه سیاســی ویــژه نوجوان

انتشــارات عباســی.

ــی،  ــوم سیاس ــه عل ــت و صلــح، فصلنام ــی، عدال ــرا )1388(، دموکراس ــت، زه 35- نوع پرس

ــتان 1388. ــاره 9، زمس ش


