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کاربست نظریه صلح عادالنه در مورد تحوالت افغانستان

سید محمد ساداتی نژاد1

چکیده

ــح در  ــه صل ــتیا�ب ب ــته در دس ــه گذش ــای دو ده ــرریس ناکامی ه ــن ب ــه ضم ــن مقال در ای

افغانســتان و شکســت ماموریــت آمریــکا در مبــارزه بــا تروریســم و برقــراری امنیــت و صلــح 

ال در افغانســتان کــه در نتیجــه حمــالت 11  د نظریــه صلــح لیــ�ب در افغانســتان و پیشــ�ب

ســپتام�ب 2001 القاعــده بــه برج هــای دو قلــو صــورت گرفــت، کاربســت نظریــه صلــح عادالنــه 

ائــط و آسیب شــنایس وضعیــت گذشــته و ارائــه راهــکار در مــورد دســتیا�ب  ن ایــن رسش در تبیــ�ی

بــه صلــح در آینــده در چارچــوب نظریــه صلــح عادالنــه مــورد بــرریس قــرار گرفــت. بــر ایــن 

یــح و ســپس ایــن اصــول در ارتبــاط  اســاس، ابتــدا مبــا�ن و اصــول نظریــه صلــح عادالنــه ت�ش

ــخص  ــت و مش ــرار گرف ــ�ت آزما�ی ق ــورد راس ــتان م ــح در افغانس ــی صل ــل ناکام ن عل ــ�ی ــا تبی ب

ــح در  ــراری صل ــت برق ــته در جه ــه گذش ــه در دو ده ــورت گرفت ــای ص ــه تالش ه ــد ک گردی

ــح  ــراری صل ــرای برق ــای الزم ب ــل معیاره ــورداری از حداق ــدم برخ ــل ع ــه دلی ــتان ب افغانس

ــا شکســت مواجــه گردیــد و تنهــا راه پیــش رو در ایــن کشــور بــرای  عادالنــه در افغانســتان ب

ام از  دســتیا�ب بــه صلــح، کاربســت نظریــه صلــح عادالنــه بــا عنــارصی اســت کــه مــورد احــ�ت

ــد.  ــب باش ــا و مذاه ــا، گروه ه ــا، اقلیت ه ــه قومیت ه ــوی هم س
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مقدمه

ــکا  ــو در آمری ــه برج هــای دو قل ــه ب ــکا بعــد از وقــوع حمل ی آمری ــه رهــ�ب ــالف ب ــروه ائت گ

ال بــه افغانســتان حملــه کــرد.  در تاریــخ 11 ســپتام�ب 2001، بــا دنبالــه روی از الگــوی صلــح لیــ�ب

امــا بعــد از دو دهــه، شــاهد خــروج �ب نتیجــه آمریــکا در تابســتان ســال 1400 از افغانســتان و 

ن افغانســتان بودیــم. ایــن واقعیــت، مویــد شکســت جــدی نظریــه  ســیطره طالبان بــر رسزمــ�ی

ال و بانیــان و حامیــان آن در افغانســتان می باشــد.  صلــح لیــ�ب

در دو دهــه گذشــته، انــواع خســارت های جــا�ن و مــایل، مــردم افغانســتان را کــه از قبــل 

ن در جنــگ و نــزاع داخــیل بودنــد، بیــش از پیــش ناامیــد، رسگــردان و درمانــده کــرد و اقوام  نــ�ی

و قومیت هــای مختلــف و مــردم �ب پنــاه افغانســتان امــروز، نــه تنهــا هیــچ چشــم اندازی را 

ــک هــرج و  ــار دیگــر در آســتانه ی ــد بلکــه افغانســتان، ب ــح در افغانســتان نمی ینن ــرای صل ب

مــرج داخــیل قــرار گرفتــه اســت. 

وی از عنــارص  در ایــن میــان، از منظــر نویســنده، تنهــا راه برون رفــت از ایــن بحــران، پــ�ی

ــط  ــد آموزه هــای اســالمی در رواب ــورد تایی ــه م ــک نظری ــوان ی ــه عن ــه ب ــح عادالن ــه صل نظری

ــی و  ــح واقع ــزی صل ــکان �پ ری ــتان، ام ــکا از افغانس ــروج آمری ــا خ ــد و  ب ــل می باش ن المل ب�ی

عادالنــه در افغانســتان، بیــش از هــر زمــان دیگــری وجــود دارد. یــی از نــکات اصــیل عــدم 

ــکا�ئ و  ــای آمری وه ــور ن�ی ــته، حض ــه گذش ــتان در دو ده ــه در افغانس ــح عادالن ــق صل تحق

ــردن   ــدوش ک ــالمی و مخ ــور اس ــن کش ــتقالل ای ــردن اس ــه دار ک ــتان و خدش ــو در افغانس نات

یــی از اســتوانه های نظریــه صلــح عادالنــه بــود. بــا خــروج آمریــکا، راه بــرای برقــراری صلــح 

در افغانســتان بیــش از پیــش برقــرار شــده و تنهــا نیازمنــد آن اســت کــه از الگوی هــای 

ــه در  افت مندان ــه و رسش ــی و عزت مندان ــح حقیق ــتقرار صل ــرای اس ــه ب ــن نظری ــنهادی ای پیش

ــردد.  ــه روی گ افغانســتان دنبال

ــه در مــورد تحــوالت  ــح عادالن ــه صل  کاربســت نظری
گ

ــی ــه، چگون ــن مقال ســوال اصــیل ای
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ن علــل ناکامــی صلــح و چشــم انداز اســتقرار صلــح در افغانســتان طبــق  افغانســتان و تبیــ�ی

ــا  ــالش نمــوده ت ــه نویســنده ت ــار اســت ک ن ب ــه اینکــه اول�ی ــا توجــه ب ــه می باشــد. ب ــن نظری ای

ن الملــل بــکار بنــدد، امیــد  ن یــی از پدیده هــای نظــام ب�ی نظریــه صلــح عادالنــه را بــرای تبیــ�ی

ن رونــد تحــوالت افغانســتان بــا اســتفاده از ایــن نظریــه،  اســت کــه ضمــن موفقیــت، در تبیــ�ی

ــران  ــد بح ــل مانن ن المل ــام ب�ی ــای نظ ــایر پدیده ه ــت آن، در س ــرای کاربس ــه ای ب ــش زمین پی

ن  ایجــاد  ن الملــیل نــ�ی ن و ســایر تحــوالت منطقــه ای و ب�ی ســوریه، بحــران یمــن، بحــران فلســط�ی

گــردد و گامــی در جهــت تقویــت بیشــ�ت ایــن نظریــه باشــد. 

سابقه نظریه صلح عادالنه در روابط بین الملل 

در ســال 1998، گلــن استاســن ) Glen Stassen( تحقیقــي را بــا عنــوان وحــدت، رئالیســم 

ی  و الــزام آور بــودن نظریــه صلــح عادالنــه بــه رشــته نــگارش در آورد کــه بعــدا در قالــب کتــا�ب

 195 :2003 Cahill( .ن بــردن جنــگ منتــ�ش شــد بــه نــام صلــح عادالنــه: ده الگــو بــراي از بــ�ی

ــراری  ــق برق ــگ از طری ــع جن ــرای رف ــده ب ــمرده ش ــوی برش ــ�ش ده الگ and Stassen 1998( اک

صلــح عادالنــه طبــق نــگاه واقع گــرا�ی کالســیک بــود کــه مــی توانــد بــرای برقــراری صلــح بعــد 

)255 :2003 Stone  ( .د ایــط بعــد از جنــگ رسد مــورد اســتفاده قــرار گــ�ی از رسش

ــک  ــوان ی ــه عن ــه ب ــح عادالن ــه بحــث صل ــه ب ــود ک ــری ب ن اث ــ�ی ــن و اول ــر، جدی تری ــن اث ای

ن الملــل اشــاره  ن بــردن جنــگ در مطالعــات غــر�ب رشــته روابــط ب�ی الگــو و نظریــه بــرای از بــ�ی

، پارادایــم جدیــدي  ی ــه غــر�ب ن کــرد. نظریــه صلــح عادالن کــرد و آن را بــه شــکیل نظــری تبیــ�ی

ی )Pacifism(  اســت  ی جنــگ عادالنــه )Just War Theory( و صلح گــرا�ی
در میــان تئــوري ســن�ت

کــه بــا اســتفاده از باورهــاي انجیــیلی و تعهــدات ســیایسی بــاز تولیــد شــده اســت و بــه دنبــال 

ن بــردن  متحــد کــردن افــراد از باورهــا و عقایــد مختلــف و فرهنگ هــاي مختلــف بــراي از بــ�ی

)195 :2003 Cahill(  .ه ســیایسی اســت ن ــ�ی ــگ و ســایر خشــونت هاي داراي انگ جن
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، در دوران جنــگ رسد آغــاز  ن الملــل غــر�ب ارائــه مفهــوم صلــح عادالنــه در رشــته روابــط ب�ی

ائــط بعــد  ــرای دســتیا�ب بــه صلــح در رسش ــه عنــوان مفهومــی ب ــه ب شــد و بعــدا صلــح عادالن

ن رشــته  از جنــگ رسد مطــرح شــد. بــا ایــن وجــود، در مــورد ایــن مفهــوم در میــان محققــ�ی

ــي  ــه اســت. در تحقیق ــدا�ن صــورت نگرفت ن کار مطالعــا�ت چن ــ�ی ــل در غــرب ن ن المل ــط ب�ی رواب

ی دانشــگاه لیدنــو 
ن الملــل کیفــري و عدالــت جهــا�ن ن اســتان، اســتاد حقــوق ب�ی کــه آقــاي کارســ�ت

ــح  ــورد صل ــه در م ــ�ب اســت ک ــن مطال بلفاســت در ســال 2020 انجــام داد و جــزو جدیدتری

ی یــك ســازمان هلنــدي بــه نــام NWO  صــورت 
ی از پــروژه تحقیقــا�ت

عادالنــه در قالــب بخــیسش

ی برایــن پیش فــرض اســت کــه صلــح، 
ــه مبتــ�ن گرفــت، اشــاره شــده کــه نظریــه صلــح عادالن

 )2 :2020 Stahn( .ی اســت و یــك امــر طبیعــي و وضــع عــادي نیســت
ســاخت�ن

ــن  ــه ای ی ب ــر�ب ــر غ ــه از منظ ــح عادالن ــه صل ــوط ب ــات مرب ــده تحقیق ــد عم ــتان می گوی اس

ــت. ــت اس ــتان دس ــد انگش ــان در ح ــه تعدادش ــردد ک ــر می گ ــل ب ــای ذی کتاب ه

1- کتــاب پــ�ی الــن )Pierre Allan ( و الکســیس کلــر)Alexis Keller(  در ســال 2008 تحــت 

عنــوان صلــح عادالنــه چیســت؟

2- کتــاب فیکســدال )Fixdahl )n3( ( و دانیلفیلپــوت ) Daniel Philpott ( بــا عنــوان 

ــال 2012  ــه در س ــیایس ک ــ�ت س ــه آش ــوط ب ــال�ت مرب ــر اخ ــک  ام ــه: ی ــح عادالن ــت و صل عدال

ــت.  ــده اس ــ�ش ش منت

3- کتــاب سســیل فابــر )Cecile Fabre( بــا عنــوان صلــح جهــان وطــ�ن  کــه  در ســال 2016 

منتــ�ش شــد،

4- کتــاب کاریــن اگســتام ) Karin Aggestam( و آنیکابجوکــدال )Annika Bjorkdhal( بــا 

عنــوان درآمــدی بــر صلــح عادالنــه و پایــدار  کــه در ســال 2013 منتــ�ش شــد،

ســون ) Andres Persson ( بــا عنــوان اتحادیــه اروپــا و منازعــه 2013-1971  5- کتــاب آندرس�پ

ن و ارسائیــل: در تعقیــب صلــح عادالنــه کــه در ســال 2015 منتــ�ش شــد  فلســط�ی
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ــت و  ــوان عدال ــا عن ــوف ) Yaacov Bar-Siman-Tav( ب ــیمون ت ــار س ــوف ب ــاب یاک 6- کت

ــه در ســال 2014 منتــ�ش شــد، خالصــه می شــود. )  ــل ک ن و ارسائی ــح در منازعــه فلســط�ی صل

 )2  :2020  Stahn

ی در رشــته روابــط  اســتان می گویــد مفهــوم صلــح عادالنــه هنــوز هــم در مطالعــات غــر�ب

ن  ــ�ی ی تبی
ــه درســ�ت ــري و اندیشــه اي وســیع برخــوردار نیســت و ب ــك ســنت فک ــل از ی ن المل ب�ی

نشــده اســت. اینکــه دقیقــا عنــارص صلــح عادالنــه چــه عنــارصي اســت. آیــا صلــح عادالنــه، 

یــك صلــح اســت کــه بــا رضایــت ایجــاد شــده اســت؟ آیــا صلحــي اســت کــه حقــوق را تصدیق 

ــا  ــود؟  )Stahn 2021: 2(اینه ــده می ش ــونت در آین ــع خش ــه مان ــت ک ــی اس ــا صلح ــد ی می کن

ن نشــده و روشــن  بخــیسش از ســواال�ت اســت کــه در نظریــه صلــح عادالنــه غــر�ب هنــوز تبیــ�ی

نیســت. 

، تــالش قابــل تقدیــری در جهــت بــه پیــش  اســتان می گویــد نظریــه صلــح عادالنــه غــر�ب

ــت  ت مســیح و حــس قــوی از مریدی ــه از تعلیمــات حــرصن ــکارات کنشــگرانه برگرفت ــردن ابت ب

مســیحی)Christian Discipleship( اســت و هــدف، کمــك بــه برقــراري صلــح و موثــر کــردن 

ــا  ــد ب ــه، مي توان ــازي عادالن ــت. صلح س ــیال اس ــیایسی س ــط س ای ــه در رسش ــازي عادالن صلح س

  )Coercion( ن بــودن ی قهرآمــ�ی
یــن گنــاه ) Doctrine of Sin( و توجیــه اخــال�ت اســتفاده از دک�ت

، دربــاره اقــدام اجتماعــي موثــر  تقویــت شــود. بحث هــاي امــروز دانشــمندان علــوم ســیایسی

ــه  ــرش نظری ــاي پذی ــراي ارتق ــم اندازي ب ــق و چش ــد اف ــم مي توان ــدن، ه ی ش
ــرص جها�ن در ع

)195 :2003 Cahill(.صلــح عادالنــه ارائــه نمایــد

 Reinhold ( ــد نیبــور در واقــع، اندیشــه صلــح عادالنــه در نظریــات کســا�ن چــون رینول

Neibuhr(، جــان بنــت )John Bennett(، کنــت تامســون )Kenneth Thom’son(، روگــر 

 )Christian Realism( و دیگــران کــه نماینــده نــگاه واقع گــرای مســیحی ) Roger Shinn( ن ســ�ی

ــه سیاســت  ــرای رویکــرد پروتســتا�ن ب ــات الگــو�ی ب ــن نظری ــد و بعــدا ای ــد، مطــرح گردی بودن
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ال هــا از رویکــرد واقع گرایــان  ن الملــل در طــول ســال های جنــگ رسد شــد. انتقــاد لی�ب ب�ی

ایل و  ن در میــان محافــل لیــ�ب ن ریشــه در سیاســت در محافــل داخــیل کلیســاها و همچنــ�ی نــ�ی

ــف  ــه موجــب تضعی ــیل داشــت ک ن المل ــه ســازمان های ب�ی ــف وابســته ب اندیشــکده های مختل

ــل  ن المل ــط ب�ی ــوزه رواب ــتا�ن در ح ــکده های پروتس ــز و اندیش ــان در مراک ــت واقع گرای موقعی

) 255 :2003 Stone(  .ــد ش

نظریه صلح عادالنه برگرفته از آموزه های اسالمی 

، عدالــت و صلــح را بــا هــم مرتبــط  فقهــای شــیعه و آموزه هــای اســالمی و قــرا�ن

ــن نگــرش توحیــدی،  ــاکا�ن می شــمارند. در ای ــدار و ن ــدون عدالــت را ناپای ــح ب دانســته و صل

انبیــای الهــی بــا هــدف برقــراری عدالــت و صلــح مبعــوث شــده اند. صلــح بــدون عدالــت، 

ــه  ــه در آن هم ــت متعــادیل اســت ک ــه، وضعی ــح عادالن ــه دارد و صل خاســتگاهی مادی گرایان

 ) 30 Saed p محمــدی 1390: 126 و مــردم از حقــوق حقــه خــود بهره منــد می شــوند. )م�ی

یــت  صلــح عادالنــه را می تــوان نســخه ای از صلــح اســالمی تلقــی کــرد کــه همــه جامعــه ب�ش

) 30 Saed P محمــدی 1390: 126 و را خطــاب قــرار می دهــد. )م�ی

ن بــر عدالــت تاکیــد  در قــرآن، صلــح در ســه ســطح مطــرح شــده و در هــر ســه ســطح نــ�ی

شــده اســت. ســطح اول، صلــح میــان کشــورهای اســالمی و امــت اســالمی اســت. بــر اســاس 

ــوا  ــوا فاصلح ن اقتتل ــ�ی ــن المومن ــان م ــه ان طائفت ــده ک ــاره ش ــرات اش ــوره حج ــه 9 و 10س آی

بینهمــا فــان بغــت احداهمــا عــیل االخــری فقاتلــوا الــ�ت تبغــی حــ�ت تفــیء ایل امــر هللا فــان 

. انمــا المومنــون اخــوه  ن فــاءت فاصلحــوا بینهمــا بالعــدل و اقســطوا ان هللا یحــب المقســط�ی

ن اخویکــم. ســطح دوم از صلــح، صلــح میــان کشــورهای دارای ادیــان توحیــدی  فاصلحــوا بــ�ی

ــاب  ــل الکت ــا اه ــل ی ــت ق ــده اس ــران آم ــوره آل عم ــه 64 س ــوص در آی ــن خص ــت. در ای اس

ــذ  ــیئا و ال یتخ ــه ش ک ب ــ�ش ــدوا اال هللا و ال ن ــم اال نعب ــا و بینک ــواء بینن ــه س ــوا ایل کلم تعال
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بعضنــا بعضــا اربابــا مــن دون هللا فــان تولــوا فقولــوا اشــهدو بانــا مســلمون کــه کلمــه ســواء 

ن دارد. ســطح ســوم از صلــح بــه صلــح میــان  در دورن خــود معنــای عدالــت و دادگــری را نــ�ی

همــه کشــورها اعــم از کشــورهای مســلمان، کشــورهای دارای ادیــان توحیــدی و کشــورهای 

دیگــر غــ�ی آنهــا بــر مــی گــردد کــه بــه نظــر آیــت هللا جــوادی آمــیل از آن تعبــ�ی بــه صلــح میــان 

ــد و  ــال می فرمای ــوره انف ــه 61 س ــد در آی ــوص خداون ــن خص ــود. در ای ی می ش ــ�ش ــع ب جوام

ان جنحــوا للســلم فاجنــح لهــا و تــوکل عــیل هللا انــه هــو الســمیع العلیــم. ایــن آیــه اشــاره 

بــه جنــگ بــدر دارد و گرچــه ایــن جنــگ منجــر بــه صلــح نشــد ویل خداونــد بــرای آرامــش دل 

ــه آمــده اســت ال ینهاکــم  ــه 8 ســوره ممتحن ن در آی ــ�ی ــازل کــرد. همچن ــه را ن ــن آی ن ای ــ�ی مومن

وهــم و تقســطوا  هللا عــن الذیــن لــم یقاتلوکــم �ن الدیــن ولــم یخرجوکــم مــن دیارکــم ان ت�ب

. بنابرایــن مشــاهده مــی شــود کــه اســالم در هــر ســه ســطح  ن الیهــم ان هللا یحــب المقســط�ی

قائــل بــه صلــح بــر اســاس عدالــت می باشــد. می تــوان آیــه 8 ســوره مائــده را بــه عنــوان یــک 

قاعــده کیل اســالمی بــرای صلــح عادالنــه در نظــر گرفــت زیــرا در ایــن آیــه خداونــد می فرمایــد 

ن بــاهلل، شــهداء بالقســط و ال یجرمنکــم شــنئان قــوم عــیل  یــا ایهــا الذیــن آمنــوا کونــوا قوامــ�ی

اال تعدلــوا، اعدلــوا هــو اقــرب للتقــوی. )ســادا�ت نــژاد، شــفقنا 1396(

ن و اندیشــمندان  ــار محققــ�ی ــع عظیمــی در اختی ــون فقهــی و نظــرات فقهــا، یــک منب مت

ــرار داده  ــه ق ــح عادالن ــوزه صل ــردازی در ح ــرای نظریه پ ــالمی ب ــل اس ن المل ــط ب�ی ــوزه رواب ح

ــل و  ن المل ــه روابط ب�ی ــعه فق ــه توس ــت ک ــرض اس ــن پیش ف ــه ای ــد ب ــنده معتق ــت. نویس اس

ــردازی  ــر نظریه پ ــراوان ب ــ�ی ف ــل، دارای تاث ن المل ــط ب�ی ــوزه رواب ــه ح ــی ب ــگاه فقه ــتخراج ن اس

ــف،  ــل از منظــر اســالمی دارد. از نظــر فقهــاء در دوره هــای مختل ن المل ــط ب�ی در حــوزه رواب

ــه   ــا نشــان می دهــد ک ــار فقه ــرریس آث ــردد. ب ــح محســوب می گ ــرای صل ــا ب ــک مبن ــت ی عدال

ورت، فقهــای شــیعه مطلــب چنــدا�ن  ــا قبــل از دوره انقــالب اســالمی بــه دلیــل عــدم رصن ت

ــوص  ــا در خص ــن فقه ــه ای ــد. گرچ ــاره نکرده ان ــل اش ن المل ــط ب�ی ــح در رواب ــوص صل در خص

جهــاد و انــواع آن و آداب آن بحــث هــای زیــادی دارنــد امــا در مــورد صلــح، تنهــا بــه بیــان 
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هدنــه یــا آتــش بــس اکتفــا کــرده و بحــث آنچنــا�ن در ایــن خصــوص ندارنــد. بعنــوان مثــال 

ــا  ــح له ــه ان جنحــوا للســلم فاجن ــه آی ــار اشــاره و ب ــا کف ــه ب ــه مهادن شــیخ در المبســوط ب

اســتدالل می کنــد و مهادنــه را بــه معنــای تــرک جنــگ می دانــد. شــیخ در المبســوط فصــیل 

ــت  ــز اس ــام، جائ ــه اذن ام ــط ب ــه فق ــد مهادن ــد و می گوی ــاص می ده ــه اختص ــه مهادن را ب

ــا محقــق حــیل از دیگــر فقهــا،  ر نداشــته باشــد. ی ن رصن ــرای مســلم�ی و در جــا�ی اســت کــه ب

اشــاره دارد کــه در زمــان صلــح، فــروش اســلحه بــه کفــار حــرام اســت، همانطــور کــه فــروش 

ن حــرام اســت ویل تجــارت اقــالم نظامــی غــ�ی از اســلحه،  اســلحه بــه کفــار در زمــان جنــگ نــ�ی

ه در زمــان جنــگ حــرام اســت ویل در زمــان جنــگ مکــروه  ماننــد لبــاس نظامــی، زره و غــ�ی

ن در  اســت. محقــق، مهادنــه را آتــش بــس یــا تــرک جنــگ می دانــد و می گویــد اگــر مســلم�ی

جنــگ برتــری نســبت بــه دشــمن داشــته باشــند، مهادنــه جایــز نیســت. مهادنــه در صــور�ت 

ن بــرای مقاومــت  ن باشــد، تعــداد مســلم�ی جائــز اســت کــه متضمــن مصلحــت بــرای مســلم�ی

کــم باشــد، یــا بــرای ایــن باشــد کــه پشــتیبا�ن برســد و یــا اگــر امیــد بــه آن باشــد کــه کفــار 

بعــد از مــد�ت اســالم بیاورنــد. او معتقــد اســت مهادنــه بایــد بــه اذن امــام و یــا نائــب امــام 

ــادی در  ن بحــث زی ــ�ی وطــه ن ــد خراســا�ن و شــیخ فضــل هللا از فقهــای دوره م�ش باشــد. آخون

ــژاد، شــفقنا 1396( ــد. )ســادا�ت ن ــه پرداخته ان ــه بحــث مهادن ــد و تنهــا ب زمینــه صلــح ندارن

، امــام خمیــ�ن و آیــت هللا  ورت حکمــرا�ن ــا توجــه بــه رصن امــا در دوره انقــالب اســالمی ب

خامنــه ای بــه تفصیــل در مــورد صلــح مــورد نظــر اســالم ســخن رانــده و صحبــت کرده انــد. 

امــام خمیــ�ن معتقــد اســت اســالم دیــن صلــح اســت و جنــگ بــه اســالم مربــوط نیســت. 

ــم  ــد از نظــر اســالم، همــه عال ــد و می گوی ــه را مطــرح می کن افتمندان ــح رسش او مفهــوم صل

بایــد در صلــح و صفــا باشــد. جنــگ، نــایسش از �ب عدالــ�ت اســت و اگــر عدالــت و انســانیت 

در همــه جــا بــود، جنــگ نمی شــد. آیــت هللا خامنــه ای هــم بــه بحــث صلــح عادالنــه اشــاره 

ن را در صلــح هدنــه اگــر مایــه خــواری ، �ب عــز�ت و کــ� شــوکت  دارد. او پیــش قدمــی مســلم�ی

ن باشــد، جائــز نمــی دانــد. ایشــان هدنــه در زمــان غیبــت بــا اذن ویل فقیــه را جائــز  مســلم�ی
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ــد.  ــته باش ــت داش ــه مصلح ــه �ن الجمل ــت ک ــه آن اس ــه ب ــواز هدن ــد ج ــد. او می گوی می دان

ایطــی جائــز نمی دانــد و جــواز   را همیشــه و تحــت هــر رسش
گ

ایشــان مصالحــه بــا دشــمن جنــی

ــه مصلحــت  ــ�ی ب ــه از آن تعب ــد ک ــط و اوضاعــی می دان ائ ــد آمــدن رسش ــه پدی وط ب آن را مــ�ش

ــام جامعــه  ــده ام ــر عه ــح جامعــه را ب ــه تشــخیص مصال ــه ای، البت ــت هللا خامن ــد. آی می کن

ــر از  ــح مهم ت ــع، صل ــر مقط ــه در ه ــت ک ــح، آن اس ــه صل ــن دادن ب ــد ت ــد و می گوی می دان

عملیــات جهــادی باشــد و در ایــن هنــگام صلــح واجــب اســت. ایشــان تجاوزطلــ�ب را نفــی 

ــر  ــم اهمیت ت ــح ک ــت از صل ــد عدال ــد و می گوی ــت را تایی ــا عدال ــراه ب ــح هم ــد و صل می کن

نیســت. )ســادا�ت نــژاد، شــفقنا 1396(

نــ�ت در حــوزه مقــاالت پژوهــیسش و کتاب هــا نشــان می دهــد کــه در  جســتجوی این�ت

ن هماننــد  ن الملــل نــ�ی خصــوص نظریــه صلــح عادالنــه از منظــر اســالمی در روابــط ب�ی

ــه در  ــزی ک ــی از مراک ــت. ی ــه اس ــورت نگرفت ــادی ص ــا�ت زی ــیسش و مطالع ــرب، کار پژوه غ

ــه منتــ�ش کــرده اســت، مجمــع  ــن زمین ن در ای ــ�ی ــاب ن ــن کت ــه فعالیــت دارد و چندی ــن زمین ای

جهــا�ن صلــح اســالمی اســت. ایــن مجمــع، همایــش ائتــالف نخبــگان علیــه تروریســم 

ــم  ــه تروریس ــا�ن علی ــالف جه ــاب ائت ــرد. کت ــزار ک ــال 1394 برگ ــه را در س ــح عادالن ــراي صل ب

ن  ــ�ی ــد. همچن ــ�ش ش ــس منت ــی کنفران ــوان خروج ــه عن ــال 1390 ب ــه در س ــح عادالن ــرای صل ب

ــا عنــوان عدالــت  ن کنفرانــس صلــح پژوهــی برگــزار شــد کــه نتائــج آن ب در ســال 1397 اولــ�ی

یس اســت1 ــل دســ�ت ــودی منتــ�ش شــده و در ســایت ســیویکا  قاب ــم بهب ــح توســط مری  و صل

ن کتــا�ب را از بنــگاش ظفــر در ســال  1392 بــا عنــوان  . مجمــع جهــا�ن صلــح اســالمی همچنــ�ی

ه پیامــ�ب اعظــم)ص( بــا ترجمــه اکــ�ب بتــو�ئ منتــ�ش کــرد.  دیپلمــایس صلــح عادالنــه در ســ�ی

ن مقالــه ای بــا عنــوان مقایســه صلــح پایــدار در  خانــم معصومــه ســادات مــ�ی محمــدي نــ�ی

اندیشــه انســان محــور کانــت و صلــح عادالنــه در اندیشــه متفکــران شــیعي را در ســال 1390به 

ــا  ــه اي ب ــگ در ســال 1390 مقال ــان و محمــد ســهراب بی ــان نمامی ــگارش درآورده اســت. پیم ن

1 https://en.civilica.com/doc/966028/
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ی بــه ســفارش مرکز 
دي موثــر در تحقــق صلــح عادالنــه جهــا�ن عنــوان مبــارزه بــا تروریســم راهــ�ب

اتژیك ریاســت جمهــوري نوشــته اند. از مقاله هــای اخــ�ی نوشــته شــده در  برریسی هــاي اســ�ت

ی و زهــرا هادیــان بــا عنــوان بحــران ژئوپولیتیــك 
ن می تــوان بــه مقالــه عــیلی صــاد�ت ایــن حــوزه نــ�ی

ــت  ــظ کرام ــه و حف ــح عادالن ــراري صل ــل در برق ن المل ــدي نظــام ب�ی ــه اي از ناکارآم ــن نمون یم

ی اشــاره کــرد کــه در ســال 1398 نوشــته شــده اســت. مقالــه دیگــر از مهــدي جعفــري 
انســا�ن

ی سیاســت متعالیــه 
عــیلی در ســال 1399 در فصلنامــه علمــي پژوهــیسش پنــاه و محمــد عــیلی م�ی

ــر  ــد ب ــا تاکی ــه ب ــح عادالن ــق صل ــوان نقــش خودســازي در تحق ــا عن )ســال 8، شــماره 29( ب

ــالب می باشــد.  ــه گام دوم انق بیانی

ن و  بنابرایــن مشــاهده می شــود کــه کار پژوهــیسش  و علمــی چنــدا�ن در جهــت تبیــ�ی

کاربســت ایــن نظریــه صــورت نگرفتــه اســت و مقالــه حــارصن می توانــد در صــورت موفقیــت 

ن گــری و کاربســت عمــیل  ایــن نظریــه تبدیــل  و در حــوزه تبی�ی بــه یــی از مقــاالت پیــ�ش

ــح  ــدای صل ــت ن ــن نشســت از ســوی جمعی ، در چندی ــد ســال اخــ�ی ــده در چن ــردد. نگارن گ

ــه  ــد. از جمل ن نمای ــ�ی ــ�ت تبی ــث را بیش ــن بح ــا ای ــوده ت ــالش نم ــارکت و ت ــه مش ــن زمین در ای

نشســت مــورخ 10 مــرداد جمعیــت نــدای صلــح بــا عنــوان نســبت انقــالب اســالمی بــا نظریــه 

ــه  ــح عادالن ــه صل ــوان کاربســت نظری ــا عن ــت ب ــ�ی 1400 جمعی ــه، نشســت 26 ت ــح عادالن صل

فت مندانــه بــه مثابــه یــک  در خصــوص تحــوالت افغانســتان، نشســت صلــح عادالنــه و رسش

ــیل  ن المل ــز مطالعــات ســیایس و ب�ی ــل اســالمی در ســال 1396 در مرک ن المل ــط ب�ی ــوری رواب تئ

ک  ا نشســت صلــح عادالنــه بــا حضــور مشــ�ت وزارت امــور خارجــه )ســادا�ت نــژاد، 1396( اخــ�ی

ــخ 30  ــه در تاری ــزی ک ــح اندون وزی، اســتاد دانشــگاه رادن فت ــد ســ�ی ــ�ت محم نویســنده و دک

ــزار شــد. شــهریور 1400 برگ

ــا  ــه ب ــح عادالن ــبت صل ــامل نس ن ش ــ�ی ــددی ن ــاالت متع ــت ها، مق ــن نشس ــر ای ــالوه ب ع

مکتــب شــهید ســلیما�ن و جبهــه مقاومــت در فصلنامــه دانــش ســیایس )ســال دوم، شــماره 

ششــم، زمســتان 1399(، چالش هــا و راهکارهــای دســتیا�ب بــه صلــح عادالنــه در جهــان امــروز 
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) فصلنامــه صلــح پژوهــی اســالمی، دوره 1، شــماره 3، 1399(، بــرریس نقــش ائتــالف دیــ�ن و 

ــی  ــح پژوه ــه صل ــل در فصلنام ن المل ــط ب�ی ــازی در رواب ــرای صلح س ــ�ن ب ان دی ــ�ب  ره
گ

ــی فرهن

ن الملــل بــا تکیــه  اســالمی )دوره 1 شــماره 2، 1399(، بــرریس نظریــه صلــح انســا�ن در روابــط ب�ی

بــر نــگاه فلســفی- فقهــی امــام خمیــ�ن )دوره 1، شــماره 1، 1399(، مقالــه صلــح و حقــوق بــ�ش 

در منظومــه فقهــی امــام خمیــ�ن ) فصلنامــه صلــح پژوهــی اســالمی، دوره 1، شــماره 3، 1399( 

و مقالــه نســبت صلــح عادالنــه بــا جهــاد و جنــگ در اســالم کــه در شــماره 4 فصلنامــه صلــح 

ــت  ــا�ئ در جه ــه تالش ه ــد ک ــ�ش ش ــده منت ــط نگارن ــتان 1399 توس ــالمی در زمس ــی اس پژوه

ن الملــل بــوده اســت. ن بیشــ�ت نظریــه صلــح عادالنــه در روابــط ب�ی تبیــ�ی

مروری بر عناصر نظریه صلح عادالنه

ــ�ش اســت. اصــوال  ــوق ب ــه، موضــوع حق ــح عادالن ــه صل ــا�ن نظری ــن مب ــی از بنیا�ن تری ی

بایــد گفــت بســیاری از ارزش هــای مــورد نظرنظریــه صلــح عادالنــه در قالــب مفهــوم 

ی اســت و عدالــت بــه عنــوان محــوری تریــن عنــرص  حقوق بــ�ش قابــل پیــاده شــدن و پیگــ�ی

ن بــه عنــوان یــک حــق  ی اســت. خــود صلــح نــ�ی نظریــه صلــح عادالنــه، خــود یــک حــق بــ�ش

ی در نظــر گرفتــه مــی شــود و همــه انســان ها حــق دارنــد تــا از صلــح برخــوردار باشــند  بــ�ش

 کننــد و ضمــن 
گ

ی زنــد� و در جامعــه ای بــدون از خشــونت، بــدور از جنــگ و نــزاع و درگــ�ی

 ســعادت مند و 
گ

افــت و کرامــت از تمــام عنــارص الزم بــرای زنــد� برخــورداری از عــزت و رسش

ــند.  ــوردار باش ــد برخ رفاه من

ن مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار  ن اســاس، ســایر عنــارص نظریــه صلــح عادالنــه نــ�ی بــر همــ�ی

ــه  ــت. گرچ ــم اس ــت و رد سکوالریس ــن و سیاس ــد دی ــارص، پیون ــن عن ــه ای د. از جمل ــ�ی می گ

ی کــه غــرب، ترویــج دهنــده آن اســت مبنــای خــود را بــر سکوالریســم می گــذارد  حقــوق بــ�ش

ــن و   دی
گ

ــتی ــر پیوس ــود را ب ــای خ ــه مبن ــح عادالن ــه ص ــر در نظری ــ�ش موردنظ ــا حقوق ب ام
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 دیــن و سیاســت نــدارد. 
گ

سیاســت می گــذارد و معتقــد اســت حقوق بــ�ش منافــا�ت بــا پیوســتی

ن الملــل مبتــ�ن بــر سکوالریســم  ایــن در حــایل اســت کــه نظریــات غــر�ب در حــوزه روابــط ب�ی

ــتند.  ــرا�ی هس و عر�ن گ

ن ارزش هــای خــدا�ی و هدفمنــد کــه در مســ�ی خشــنودی  بــر ایــن اســاس، در نظــر گرفــ�ت

خداونــد باشــد، دین محــور بــودن مفهــوم صلــح در جهــت تقویــت مفاهیــم و ارزش هــای 

، اخالق محــوری بــودن صلــح و لــزوم توجــه بــه ارزش هــای اخــال�ت و همخــوان بــودن  دیــ�ن

ــت  ــا والی ــودن آن ب ــاد نب ــای در تض ــه معن ــالم ب ــت در اس ــوم والی ــا مفه ــح ب ــوم صل مفه

ــه  ــح عادالن ــه صل ــا�ی نظری ــارص مبن ــه عن ــد، از جمل ــن داران دارن ــر دی ــت ب ــه والی ــا�ن ک کس

می باشــد. عنــارص توجــه بــه دیــن، خــدا، اخــالق، معنویــت، محبــت نســبت بــه و اطاعــات 

ــه خــود  ــدارد بلک ــ�ش ن ــا حقوق ب ــا�ت ب ــد، مناف ن ــت خــود را از خــدا می گ�ی ــه والی از کســا�ن ک

ــرد  ــاد از رویک ــورت دادن و انتق ــه مش ــه ک ــت. همان گون ــوده و هس ــ�ش ب ــیسش از حقوق ب بخ

ن هیچــگاه منتقدیــن خــود را رسکــوب  ن از حقوق بــ�ش اســت و امامــان نــ�ی حاکــم و امــام نــ�ی

نکردنــد بلکــه بــا مهربــا�ن بــه ســواالت و انتقادهــای آنهــا جــواب دادنــد. هــر انســا�ن حــق دارد 

کــه خــدا پرســت باشــد، بــا اخــالق باشــد، معنویــت داشــته باشــد و حاکمــان و والیــان خــود 

را دوســت داشــته باشــد و یــا از آنهــا تبعیــت کنــد و یــا حــ�ت آنهــا را نقــد کنــد. 

ــه  ــق نظری ــه طب ــت ک ــارصی اس ــر عن ــت، از دیگ ــتقرار عدال ــالک اس عدالت محــوری و م

ــه  ــد در جهــت مقابل ــح بای ــه شــود و صل ــح در نظــر گرفت ــد در طــرح صل ــه بای ــح عادالن صل

ــه  ــر ن ــاب و همه جانبه نگ ــای عقــل ن ــه معن ــ�ت باشــد. عقالنیت محــوری ب ــم و �ب عدال ــا ظل ب

 دیــن بــا سیاســت 
گ

ن از دیگــر عنــارصی اســت کــه در ارتبــاط بــا پیوســتی عقــل محاســبه گر، نــ�ی

ــای در نظــر  ــه معن ــردد. مصلحــت محــوری ب ــه مطــرح می گ ــح عادالن ــه صل در بحــث نظری

ن از دیگــر محورهــا�ئ   هــا فــوق نــ�ی
گ

ن مصلحــت جامعــه و نظــام مبتــ�ن بــر همــه ویژ� گرفــ�ت

اســت کــه بایــد در نظریــه صلــح عادالنــه در نظــر گرفتــه شــود. 
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ــه  ــح در نظری د صل ــه پیشــ�ب ن در هرگون ــ�ی ــی ن ، اصــول مهم ــا�ی ــارص مبن ــن عن ــار ای در کن

ــا  ــه ب ــن اصــول، مقابل ــی از ای ــردد. ی ــت گ ــد رعای ــه بای ــورد نظــر اســت ک ــه م ــح عادالن صل

ــا�ن هــر  ــد ن ــح بای ــن صل ــح واقعــی مســتقر گــردد، ای ــر قــرار اســت صل ترویســم اســت. اگ

ــه در  ــوان نمون ــه عن ــتا، ب ن راس ــ�ی ــد. در هم ــ�ت باش ــم دول ــژه تروریس ــم بوی ــه تروریس گون

ن مقاومــت فلســطی�ن و حــ�ت  ، اقــدام رژیــم صهیونیســ�ت در تــرور مســئول�ی ن قضیــه فلســط�ی

ن خــالف اصــول  شــائبه ها در مــورد تــرور یــارس عرفــات مســئول ســازمان آزادی بخــش فلســط�ی

ن ایــن  صلــح عادالنــه بــوده و نشــان از عــدم صداقــت در برقــراری صلــح از ســوی مســئول�ی

ــا در افغانســتان، اقدامــات در جهــت تــرور برخــی از  رژیــم بــوده و مــورد تاییــد نیســت. ی

ان افغــا�ن ماننــد احمــد شــاه مســعود توســط طالبــان تنــدرو، اقدامــی در خــالف عنــارص  رهــ�ب

ــد.  ــه می باش ــح عادالن ــق صل ــرای تحق الزم ب

ــداف  ــق اه ــرای تحق ــاد ب ــت و اتح ــه، مقاوم ــح عادالن ــه صل ــول نظری ــر از اص ــی دیگ ی

ــی و  ــای قوم ن از تفرقه ه ــ�ی ــ�ت و پره ــ�ت و مل ــه ام ن روحی ــ�ت ــ�ب و داش ــ�ن و مذه ــه دی جامع

مذهــ�ب اســت. بنابرایــن هــر گونــه پیشــنهاد صلحــی کــه ناقــض وحــدت و اتحــاد در ســطح 

ــه،  ــوان نمون ــه عن ــت. ب ــه اس ــح عادالن ــا صل ــاد ب ــد، در تض ــیل باش ــوری و م ــیل و کش مح

تالش هــای صلــح صــورت گرفتــه از ســوی رژیــم صهیونیســ�ت و حامیــان آن در قبــال مســئله 

، مبتــ�ن بــر ایجــاد اختــالف  و تفرقــه میــان گروه هــای مختلــف فلســطی�ن و نابــود  ن فلســط�ی

ــت  ــتان در جه ــدام در افغانس ــا اق ــت و ی ــطی�ن اس ــدوی فلس ــای ب ــی از گروه ه ــردن برخ ک

ــه  ــح عادالن ــا اصــول صل ــت هــزاره در تضــاد ب ــد اقلی ــودی برخــی اقلیت هــا مانن ــرور و ناب ت

می باشــد. 

ــه  ــح عادالن ــر صل ــورد نظ ــول م ــر از اص ــی دیگ ــونت، ی ــری و خش ــا افراطی گ ــه ب مقابل

ــاد  ــرای ایج ــور ب ــن کش ــه ای ــزدوران ب ــزام م ــوریه و اع ــوالت س ــته تح ــه گذش ــت. در ده اس

ــه  ــوم ب ــای موس ــان ه ــب جری ــری در قال ــی گ ــدی از افراط ــوج جدی ــور م ــونت و ظه خش

ی نشــان داد کــه افراطی گــری تــا چــه انــدازه مخــرب صلــح و امنیــت و ثبــات منطقــه ای  تکفــ�ی
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ن  ــدارد. همــ�ی ، قتــل و غــارت ن ــرا�ن ن الملــیل اســت و نتیجــه ای جــز خشــونت، فقــر، وی و ب�ی

وهــای تنــدرو و افراطــی القاعــده  ن صــادق بــود و حضــور ن�ی قضیــه در مــورد افغانســتان نــ�ی

ــح  ــتقرار صل ــرای اس ــارص الزم ب ــض عن ــم نق ــی از عالئ ــور، ی ــن کش ــن الدن در ای ــد ب مانن

ــود.  ــه در افغانســتان ب عادالن

ــح  ــه صل ــول نظری ــر از اص ــی دیگ ــتکبار ی ــلطه پذیری و اس ــلطه گری و س ــا س ــه ب مقابل

عادالنــه اســت. صلحــی کــه متــی بــر قــدرت خارجــی باشــد، ایــن صلــح، پایــدار نیســت و 

ی و خشــونت می گــردد. تحــوالت  دیــر یــا زود موجــب بــروز و ظهــور مــوج جدیــدی از درگــ�ی

ــای  ن تالش ه ــ�ی ــتان و همچن ــح در افغانس ــاد صل ــرای ایج ــکا ب ــای آمری ــتان و تالش ه افغانس

ن و ارسائیــل و تحــت ســلطه قــرار دادن افغانســتان  ایــن کشــور در جریــان منازعــه فلســط�ی

،  مویــد آن اســت کــه صلــح متــی بــر پذیــرش ســلطه قــدرت خارجــی نتیجــه ای  ن و فلســط�ی

ن دلیــل شــاهد بودیــم کــه در افغانســتان،  نــدارد و نهایتــا بــه شکســت می انجامــد. بــه همــ�ی

 )peace Buidling( بعــد از دو دهــه تــالش و زحمــت، اقدامــات از ســطح صلح ســازی

ــا یــک عقبگــرد مواجــه گردیــد و دوبــاره افغانســتان بــه همــان مرحلــه اولیــه ایجــاد صلــح  ب

)peace Making( بازگشــت. 

وی بومــی و مردمــی، یــی دیگــر از اصــول  اســتفاده از ظرفیت هــای بســیج مردمــی و نــ�ی

الزم بــرای تحقــق صلــح عادالنــه اســت. اســتقرار صلــح و عدالــت، واردا�ت و صــادرا�ت 

ــا تمــام ظرفیت هــای بومــی و مردمــی بــرای تحقــق صلــح و عدالــت  نیســت و نیــاز اســت ت

بهره بــرداری گــردد. 

ــی  ــح، ی ــتقرار صل ــت اس ــری در جه ــری و ایثارگ ، جهادگ ــهادت طل�ب ــه ش ن روحی ــ�ت داش

ــه اســت. بــدون گذشــت، ایثارگــری، تــالش و کوشــش  دیگــر از اصــول تحقــق صلــح عادالن

متــداوم و جهادگونــه، امــکان دســتیا�ب بــه صلــح و عدالــت میســور نمی شــود. منفعت طلــ�ب 

ــا  ــر ب ــاد و تغای ــود، در تض ــه خ ــب ب ــروه منتس ــواده و گ ــود و خان ــرای خ ــ�ب ب و راحت طل
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دســتیا�ب بــه صلــح عادالنــه بــود و بــه جــای آن مصلحت طلــ�ب و گذشــت از منافــع خــود و 

ــردد.  ــن می گ ــر عمومــی جایگزی ــه خــود در جهــت منافــع باالت ــروه منتســب ب گ

ــول  ــر از اص ــی دیگ س، ی ــ�ت ــود و در دس ــای موج ــر ظرفیت ه ــی ب ــودن و مت ــرا ب عمل گ

صلــح عادالنــه می باشــد. تکیــه بــر کمک هــای مــایل برخــی کشــورهای مســاعدت دهنــده کــه 

ائــط از ســوی ایــن کشــورها  وط بــه تحمیــل رسش هیــچ تضمیــ�ن بــر تــداوم آن نیســت و مــ�ش

می باشــد، در تضــاد بــا صلــح عادالنــه اســت. طبــق نظریــه صلــح عادالنــه، صلــح می بایســ�ت 

س و خیــایل  مبتــ�ن بــر ظرفیــت هــای موجــود و بالفعــل و نــه وعــده و وعیدهــای دور از دســ�ت

باشــد. 

ــزت و  ــظ ع ــت، حف اف ــظ رسش ورت حف ــه، رصن ــح عادالن ــه صل ــول نظری ــر از اص ــی دیگ ی

حفــظ کرامــت یــک کشــور و ملــت اســت کــه ایــن امــر تنهــا در پرتــو حفــظ اســتقالل همــه 

 میــ� اســت.  ایــن عنــرص در ارتبــاط بــا رد 
گ

جانبــه ســیایس، اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنــی

ســلطه پذیری اســت. صلحــی کــه تحمیــیل  و همــراه بــا ســلطه یــک قــدرت بــر ملــ�ت دیگــری 

یــا کشــوری دیگــر باشــد، ایــن صلــح، صلحــی تحمیــیل اســت و پایــدار نخواهــد بــود و خــود 

ی بیشــ�ت در آینــده ای نــه چنــدان دور خواهــد  زمینــه ای بــرای آشــوب هــرج و مــرج و درگــ�ی

بــود. 

چرائی ناموفق بودن نظریه صلح لیبرال در افغانستان و علل ناکامی صلح در افغانستان

مداخلــه شــوروی در افغانســتان در دهــه 90 و پــس از مداخلــه آمریــکا در امور افغانســتان 

و حملــه نظامــی در ســال 2001 بــه ایــن کشــور، عامــل اصــیل بحــران در افغانســتان و ناموفــق 

ــه  ن هم ــ�ی ن ب ــالمت آم�ی ــ�ت مس ــاد همزیس ــور و ایج ــن کش ــح در ای ــتقرار صل ــ�ی اس ــودن مس ب

اقــوام در ایــن کشــور بــوده اســت. حملــه آمریــکا بــه افغانســتان و دخالت هــای �ب جــای آن 

، نــه تنهــا صلــح را بــرای افغانســتان بــه ارمغــان نیــاورد بلکــه موجــب افزایــش خشــونت  ن نــ�ی

و ناامــ�ن در ایــن کشــور شــد.  
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ــالم داشــت  ــه ای اع ــل در بیانی ــ�ش مســتقر در کاب ــا�ن حقوق ب ــش جه در ســال 2011، جنب

ی آمریــکا )در افغانســتان( مــردم ایــن کشــور در  ن الملــیل بــه رهــ�ب وع مداخلــه ب�ی پــس از رسش

ن در  فــت ناچــ�ی وضــع تــرس و نامطمئــ�ن عمومــی بــه رس می برنــد،  بســیاری از مــردم از پی�ش

ــایس  ــای اس ــیاری از چالش ه ــتند و بس ــورده هس ــی رسخ ــاه اجتماع ــادی و رف ــعه اقتص توس

ام بگذارنــد  ــه حقــوق مــردم احــ�ت ــه کــه ب ن نهادهــای دمکراتیــک و عادالن ــژه در ســاخ�ت به وی

ــه وخامــت اســت و  ــه طــور منظــم رو ب ــ�ت ب ــت امنی ــد. وضعی ــرار دارن ــر رس راه ق ــوز ب هن

ــوز  ــه هن ــردم را ک ــف م ــق مختل ــان در مناط نظامی ــه غ�ی ــاب علی ــ�ت و ارع ــات تروریس اقدام

ــه روشــ�ن  ــان را ب ــم طالب ــع و رسکــوب رژی ــد، فجای ــ�ش عمومــی و نظــام من نقــض حقوق ب

بــه خاطــر دارنــد مــی ترســاند. بــا وجــود ایــن ســخ�ت ها، مــردم افغانســتان پیوســته و بــدون 

ومنــد خــود را بــه  ن میــل ن�ی و و دمکراتیک ســازی و نــ�ی ات پیــ�ش تزلــزل بــاور خــود را بــه تغیــ�ی

ــش  ــد. )جنب ــراز کرده ان ده اب ــ�ت ــطح گس ــازات در س ــت از مج ن معافی ــ�ت ــان یاف ــت و پای عدال

ن وضعیــت  جهــا�ن حقــوق بــ�ش 2011( ایــن تحــوالت مربــوط بــه 10 ســال قبــل بــود، ویل همــ�ی

ن  ادامــه  ائــط امــروز نــ�ی بعــد از گذشــت 20 ســال از زمــان حملــه آمریــکا بــه افغانســتان در رسش

دارد. 

ن بــه آن اشــاره کــرده، وجــود فرهنــگ مصالحــه بــه  یــی از چالش هــا�ئ کــه بیانیــه فــوق نــ�ی

هــر قیمــ�ت اســت. بــر ایــن اســاس، بیانیــه می گویــد همــان طــور کــه لویــه جرگــه 16 نومــ�ب 

2011 در کابــل نشــان داد، نظــر مصالحــه بــه هــر قیمــ�ت در افغانســتان رایــج اســت. ایــن نگرش 

همــواره ناموفــق بــوده و پیامدهــای وخیمــی داشــته اســت. ایــن نگــرش نــه تنهــا حقیقت یــا�ب 

ن کنــار می گــذارد، از تــداوم معافیــت از مجــازات حمایــت می کنــد و بــه  بلکــه عدالــت را نــ�ی

نقــض بیشــ�ت حقوق بــ�ش منجــر می گــردد. بــه عــالوه، ایــن نگــرش پایه هــای صلــح پایــدار را 

برپــا نمی ســازد. تجربــه اخــ�ی نشــان می دهــد کــه مصالحــه پیــش از حقیقت یــا�ب و عدالــت 

تنهــا بــه اعــاده آبــرو بــرای مرتکبــان نقــض فاحــش حقوق بــ�ش می انجامــد. طرف هــای 

ــه مــردم افغانســتان  ــد باشــند، ب ــه مســئولیت ها و تعهدهــای خــود پایبن ــد ب ن الملــیل بای ب�ی
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در برخــورد آشــکار بــا نقــض حقوق بــ�ش در گذشــته و حــال کمــک کننــد. مصالحــه در خــالئ، 

ــیل و  ن م ــ�ی ــتان، قوان ــایس افغانس ــون اس ــده در قان ــر ش ــای ذک ــت و قیده ــر نیس امکان پذی

ــه  ــم ب ــه مته ــان ـ ک ــل طالب ــا�ی ـ مث ــا جریان ه ــره ب ــع مذاک ــد مان ــیل بای ن المل ــدات ب�ی تعه

ــد، شــود.  ــ�ش مخالفــت می نماین ــا حقوق ب ــ�ش هســتند و به شــدت ب نقــض فاحــش حقوق ب

)جنبــش جهــا�ن حقــوق بــ�ش 2011(

ــتان در 10  ــازی در افغانس ــد صلح س ــ�ش از رون ــا�ن حقوق ب ــش جه ــ�ی جنب ــن تفس بنابرای

ن معنــا دارد، نشــان می دهــد کــه در رونــد صلح ســازی منطبــق  ســال قبــل کــه هــم اکنــون نــ�ی

یــن الزامــات یــک صلــح حقیقــی کــه از نظــر مــا همــان  ال، حــ�ت کم�ت بــا الگــوی صلــح لیــ�ب

صلــح عادالنــه اســت، در نظــر گرفتــه نشــده اســت. 

یــی از بخش هــای مهــم در نظریــه صلــح عادالنــه، رعایــت حقوق بــ�ش اســت کــه 

ــود  ــوال خ ــت. اص ــوری اس ــه مح ــت نکت ــدی از  عدال ــق بهره من ــه ح یس ب ــ�ت ــره آن دس در زم

ــت  ن و کاربس ــ�ی ــن در تبی ــت. بنابرای ــ�ش اس ــوق ب ــق از حق ــک ح ن ی ــ�ی ــح ن ــدی از صل بهره من

ــل و  ن المل ــام ب�ی ــای نظ ــده ه ــوالت و پدی ــل تح ــه و تحلی ــه در تجزی ــح عادالن ــه صل نظری

ــن  ــن و محوری تری ی ــی از مهم�ت ــف، ی ــاط مختل ــای در نق ی ه ــونت ها و درگ�ی ــا و خش نزاع ه

مســائل بــرای تحقــق صلــح، رعایــت و ارتقــای حقوق بــ�ش بــه معنــای حقیقــی آن، بــه دور از 

ریــاکاری، تبعیــض، اســتاندارد دوگانــه اتخــاذ کــردن و تقســیم بــ�ش بــه بــ�ش خــوب و بــ�ش 

ــل ناکامــی  ــل عل ــه و تحلی ــرای تجزی ــه ب ــن نظری ــن اســاس، در کاربســت ای ــر ای ــد اســت. ب ب

ــت. ــ�ش اس ــوع حقوق ب ــوری، موض ــث مح ــتان، بح ــح در افغانس صل

ــه1 ، در بیانی ــ�ش ــوق ب ــع حق ــان مداف ــک جری ــوان ی ــه عن ــ�ش ب ــا�ن حقوق ب ــش جه  جنب

 ســال 2011 خــود کــه در آســتانه کنفرانــس بــن صــادر شــد، بحــث صلــح عادالنــه را بــه عنــوان 

ــش، 7 اصــل را  ــن جنب ــان، ای ــرد. در آن زم ــح در افغانســتان اشــاره ک راه حــل اســتقرار صل

ن صلحــی در افغانســتان بــر شــمرد.  بــرای دســتیا�ب بــه چنــ�ی

1 این بیانیه در  17 نوامربسال 2011 از سوی بنیاد آرمانشهر و فدراسیون بین املللی جامعه های حقوق برش منترش شد. کنفرانس بن نیز 

در 5 دسامرب 2011 برگزارگردید.
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برخــی از اصــویل کــه در ایــن اعالمیــه بــه آن اشــاره شــده عبــارت اســت از لــزوم تقویــت 

نهادهــای دمکراتیــک و بــه ویــژه نظــام عــدیل و تفکیــک واقعــی قــوا، حمایــت از حقــوق زنــان 

در قانــون و عمــل، ایجــاد راه کارهــای عدالــت در گــذار و مبــارزه بــا معافیــت از مجــازات، 

ام  ن الملــیل، احــ�ت ــ�ی ــت ب ــارات حمای ــدرج در اختی ی من اجــرای کامــل تعهدهــای حقوق بــ�ش

 مــردم افغانســتان،  و ارائــه الگــوی ادامــه پذیــری 
گ

بــه حقــوق اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنــی

ــه ای و  ــت منطق د امنی ــ�ب ــا پیش ــان ب ــ�ش همزم ــه حقوق ب ام ب ــ�ت ــا اح ــعه،  و نهایت ــرای توس ب

ن الملــیل کــه همــه آنهــا بــه عرصــه حقوق بــ�ش بــاز می گــردد. )جنبــش  مبــارزه بــا تروریــزم ب�ی

)2011 : جهــا�ن حقــوق بــ�ش

ال  بــرریس رونــدی کــه در طــول بیســت ســال گذشــته بــر اســاس نظریــه صلح ســازی لیــ�ب

در افغانســتان دنبــال شــد، چالــش هــای ذیــل را مــورد شناســا�ئ قــرار مــی دهــد. 

ن و عــدم تــوان انجام رســالت  عــدم موفقیــت ســازمان ملــل بدلیــل در حاشــیه قــرار گرفــ�ت

خــود در قبــال صلح ســازی در افغانســتان: متاســفانه از ابتــدا بــه جــای قائــل شــدن بــه یــک 

نقــش محــوری بــرای ســازمان ملــل، آمریــکا در راســتای منافــع خــود و بــا تشــکیل یــک ائتــالف 

ــل هیچــگاه نقــش  ن ســازمان مل ــ�ی ــه کــرد و در طــول دو دهــه گذشــته ن ــه افغانســتان حمل ب

غــم همــه تالش هــا،  محــوری در رونــد صلح ســازی در افغانســتان نداشــت. در نتیجــه عل�ی

ــه  ــه Peace Buildin ب ــددا از مرحل ــه، مج ــد از دو ده ــتان بع ــازی در افغانس ــد صلح س رون

مرحلــه اولیــهPeace making بازگشــت. 

انحــراف از رونــد حقیقــی صلح ســازی و ناکارآمــد بــودن ســازمان ناظــر و میانجــی و 

�ب طــرف در امــور صلح ســازی یعــ�ن  ناتــو کــه در واقــع بــه دنبــال منافــع ســازما�ن خــود بــود. 

ن اهــداف اعضــای آن می باشــد  ســازمان ناتــو یــک ســازمان نظامــی اســت کــه بــه دنبــال تامــ�ی

و لــذا ورود ایــن ســازمان بــه عرصــه تحــوالت افغانســتان از همــان ابتــدا در راســتای اهــداف 

ــردم  ــ�ش م ــوق ب ــب نقــض حق ــا مرتک ــن ســازمان باره ــود. ای ــکا ب ــا�ئ و آمری کشــورهای اروپ
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ــای  ــه کاروان ه ــه ب ــال ها در حمل ــن س ــول ای ــدد در ط ــای متع ــد. گزارش ه ــتان ش افغانس

ــاه شــد، تنهــا گوشــه ای از  ــان و مــردان و کــودکان �ب گن عــرویس کــه موجــب کشــته شــدن زن

جنایــات ســازما�ن اســت کــه قــرار بــود، خــود ضامــن ارتقــاء صلــح و امنیــت و حقوق بــ�ش در 

افغانســتان باشــد. 

ــابقه  ــرریس س ــود. ب ــتان ب ــه افغانس ــه ب ــه آن حمل ــه نتیج ــا�ن ک ــه جه ــت ناعادالن مدیری

، از  ــن مســ�ی ــه ای ــد ک ــن حقیقــت را روشــن می کن ــه افغانســتان ای ــه ب ــل حمل تاریخــی و عل

ابتــدا اشــتباه بــود. حــ�ت بــر فــرص اینکــه بــن الدن تنهــا عامــل و طــراح حملــه بــه برج هــای 

ــود.  ــه افغانســتان نب ــه ب ــرای حمل ــی ب وع ــت م�ش ــن مســئله، عل ــود، ای ــکا ب ــو در آمری دو قل

ــتان  ــه افغانس ــم ب ــا تروریس ــه ب ــه مقابل ــه بهان ــکا و ب ــع آمری ــتای مناف ــوش در راس ــت ب دول

حملــه کــرد ویل نتیجــه نــه صلــح و توســعه ای بــرای افغانســتان بــه همــراه آورد و نــه موجــب 

ی داعــش و بــه  ریشــه کــ�ن تروریســم در  افغانســتان و منطقــه شــد بلکــه موجــب شــکل گ�ی

آتــش کشــیده شــده عــراق و ســوریه شــد. 

رنــج بــردن از نبــود یــک فرهنــگ صلــح و عدالــت در افغانســتان، منطقــه و جهــان: یــی 

دیگــر از مولفه هــای مــورد نیــاز صلــح عادالنــه کــه در رونــد صلح ســازی در افغانســتان وجــود 

د آن دنبــال نشــد، ایجــاد  ن بــرای پیشــ�ب نداشــت و در نظــر گرفتــه نشــد و برنامــه خــایص نــ�ی

یــک فرهنــگ صلــح و عدالــت و ملت ســازی در افغانســتان بــود. دولــت تشــکیل شــده بعــد 

از حملــه آمریــکا بــه افغانســتان بــه جــای تمرکــز بــر عنــارص اصــیل تحقــق صلــح عادالنــه، 

وهــای ائتــالف، صلــح و دولــت مســتقر  فکــر مــی کــرد بــا رصف اتــکا بــه آمریــکا و حضــور ن�ی

بــرای همیشــه در افغانســتان وجــود خواهــد داشــت. ویل بــر خــالف آن شــاهد بودیــم کــه 

وهــای آمریــکا از افغانســتان خــارح نشــده، دولــت مرکــزی در کابــل ســقوط کــرد.  هنــوز ن�ی

 : ش پدیده هــای ناقــض صلــح ماننــد تروریســم، افراط گــرا�ی و خشــونت گرا�ی گســ�ت

ــداوم تروریســم، افراطی گــری  ــح در افغانســتان، ت یــی دیگــر از عنــارص عــدم تحقــق صل



فصلنامه صلح پژوهی اسالمی

28

ــارصن در  ــی ح ــای خارج وه ــایر ن�ی ــکا�ئ  و س ــای آمری وه ــود. ن�ی ــتان ب ــونت در افغانس و خش

ن حقیقتــا بــه دنبــال ریشــه ک�ن افراطی گــری و تروریســم در افغانســتان  افغانســتان نــ�ی

ی همزمــان  وهــا در افغانســتان و ارتباط گــ�ی نبودنــد. ریــاکاری و دوگانــه عمــل کــردن ایــن ن�ی

د اهــداف و منافــع خــود و از  وهــای طالبــان در طــول ایــن دو دهــه در راســتای پیشــ�ب بــا ن�ی

وهــای مــزدور و تروریســم کــه در راســتای اهــداف  طــر�ن تســامح در برابــر حضــور برخــی ن�ی

وهــا بــود، موجــب شــد کــه تروریســم در افغانســتان همچنــان ادامــه پیــدا کنــد و  ایــن ن�ی

ــرای تحقــق صلــح حقیقــی در افغانســتان فراهــم نشــود.  ــه ب زمین

ــه در  ــوالت منطق ــش و تح ــمت داع ــه س ــه ای ب ــا�ن و منطق ــات جه ــدن توجه منحرف ش

 : ــر�ب ــار ع ــد از به ــر�ب بع ــورهای ع ــر کش ــن و دیگ ــوالت در یم ــایر تح ــوریه و س ــراق و س ع

ــا ایجــاد بهــار عــر�ب و وقــوع انقــالب در تعــدادی از کشــورهای عــر�ب و پــس از آن تــالش  ب

ــرای ســوء اســتفاده از فرصــت و  ــا ب ــن منطقــه ای آنه ــه همــراه متحدی رسویس هــای غــر�ب ب

بــه زدن بــه جبهــه مقاومــت در عــراق و ســوریه و تقویــت داعــش و راه انــدازی خالفــت  رصن

ن بــه تحــوالت در ایــن کشــورها و  اســالمی در عــراق  و شــامات، توجهــات جامعــه جهــا�ن نــ�ی

وهــای ائتــالف بــه یمــن ســوق داده شــد و کم کــم  ن تحــوالت حملــه عربســتان و ن�ی همچنــ�ی

ــطه  ــد بواس ــور ش ــکا مجب ــد و آمری ــارج ش ــرب خ ــکا و غ ــه آمری ــون توج ــتان از کان افغانس

ــون  ــش از 7 تریلی ــپ بی ــول ترام ــه ق ــه ب ــل شــد ک ــه در ســوریه متحم ــادی ک هزینه هــای زی

د. البتــه ایــن خــروج می توانــد در  دالر بــوده اســت، تصمیــم بــه خــروج از افغانســتان بگــ�ی

راســتای برخــی از سیاســت های جدیــد منطقــه ای آمریــکا  و فشــار بــه همســایگان افغانســتان 

ــکا بــه عنــوان یــک میانجــی  ــا�ب گــردد کــه تاییدیــه دیگــری بــر عــدم صداقــت آمری ن ارزی نــ�ی

ــح در افغانســتان اســت.   صــادق در جهــت تحقــق صل

عــدم رعایــت حقوق بــ�ش شــامل حــق کرامــت انســا�ن و حــق بهره منــدی از صلــح عادالنــه، 

ن مــردم توســط  بــا ذلیل کــردن مــردم و نقــض اســتقالل افغانســتان: گزارش هــا�ئ ماننــد کشــ�ت

ه و پاســخگو نبــودن  الیا�ئ از روی تفریــح، حملــه بــه کاروان هــای عــرویس  و غــ�ی رسبــازان اســ�ت
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  و جنایــت علیــه 
گ

در قبــال ایــن نقــض هــای جــدی حقــوق بــ�ش کــه مصــداق جنایــت جنــی

وهــای ائتــالف در افغانســتان  یــت بــود، تنهــا چنــد نمونــه از جنایــات بــر مــال شــده ن�ی ب�ش

ــد صلح ســازی  ــن رون ــ�ش در ای ــت حــق کرامــت انســا�ن و حقــوق ب ــه از عــدم رعای اســت ک

ــا  ــکاری ب ــردم افغانســتان و عــدم هم ــدی م ن مســئله موجــب ناامی ــ�ی ــت داشــت. هم حکای

گــروه حاکــم بــرای اســتقرار صلــح در افغانســتان شــد. 

ن حقوق بــ�ش در   نظــام حقــو�ت جهــا�ن بــرای پاســخگو کــردن ناقضــ�ی
گ

توســعه نیافتی

ــه در افغانســتان بــود.  ن یــی دیگــر از عنــارص مخــل اســتقرار صلــح عادالن ــ�ی افغانســتان:  ن

متاســفانه نــه شــورای حقوق بــ�ش ســازمان ملــل  و نــه ســایر بخش هــای مربوطــه مکانیســم 

ن الملــیل، هیــچ اقــدام قابــل توجهــی را در جهــت  ن ســایر مراجــع ب�ی حقــوق بــ�ش و همچنــ�ی

وهــای ائتــالف در برابــر مــوارد نقــض حقوق بــ�ش  مســئولیت پذیری و پاســخگو کــردن ن�ی

ــده  ــای مداخله کنن ــوذ قدرت ه ــایسش از نف ــر ن ــن ام ــد. ای ــورت ندادن ــتان ص ــردم افغانس م

 نظــام حقــو�ت جهــا�ن را برجســته کــرد. ایــن �ب تفــاو�ت 
گ

در افغانســتان دارد و توســعه نیافتی

ن عامــل دیگــری در دلــ�د کــردن مــردم افغانســتان و آســیب زدن بــه  ن الملــیل نــ�ی جامعــه ب�ی

ــح در افغانســتان داشــت.  ــیل در جهــت اســتقرار صل ن المل ــه جامعــه ب�ی ــا ب ــاد آنه اعتم

ــا: وجــود  ــه آنه ــه ای و سیاســت های ظالمان ــا�ن و منطق ــون جه ــت قدرت هــای هژم دخال

ن الملــیل و منطقــه ای و دخالت هــای آن هــا در امــور کشــورها یــی از  قدرت هــای هژمــون ب�ی

عوامــل مهــم تــداوم جنــگ و ناامــ�ن و تروریســم و خشــونت در مناطــق مختلــف و کشــورها 

اســت. ایــن کشــورها کــه رصفــا در جهــت اهــداف و منافــع ســیایس خــود حرکــت می کننــد، 

بــه دنبــال اســتقرار صلــح حقیقــی و عادالنــه در کشــورها نیســتند بلکــه اگــر کشــوری ناقــض 

ــرده و از آن  ــار ک ــکوت اختی ــد، س ــت کن ــا حرک ــع آنه ــت مناف ــد ویل در جه ــ�ش باش حقوق ب

ــه  ــر رای مــردم در صــور�ت ک ــ�ن ب ــد ویل برعکــس از کشــورهای مســتقل مبت ــت می کنن حمای

قانــو�ن از اعمــال  در جهــت منافــع آنهــا حرکــت نکننــد، بــا انــواع سیاســت های ظالمانــه و غ�ی

ــل  ــه و تحمی ی همه جانب ــ�ش ــار حداک ــردن فش ــا وارد ک ــه ت ــه گرفت ن یکجانب ــ�ی ــات قهرآم اقدام
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جنــگ و اعــزام مــزدور خارجــی و حمایــت از گروه هــای افراطــی و تروریســ�ت ســعی در 

ن الملــیل دارنــد.   وی کــردن آنهــا در جامعــه ب�ی ن ــا محــدود و مــ�ن رسنگــو�ن آنهــا و ی

ال و عــدم توجــه بــه فرهنــگ و مذهــب بومــی در افغانســتان و عــدم  ترویــج صلــح لیــ�ب

 دیــن و سیاســت: ایــن مســئله یــی از علــل اســایس شکســت طــرح صلــح تحمیــیل 
گ

پیوســتی

ایل  ــ�ب ــج ســنت های لی ــالش 20 ســاله در جهــت تروی ــود. ت ــه افغانســتان ب ــکا ب از ســوی آمری

ال در جامعــه افغانســتان  در حکومــت داری در افغانســتان و ترویــج فرهنــگ ســکوالر  و لیــ�ب

ــح و  ــودن طــرح صل ــ�ن ب ــزوم مبت ــودن مــردم و ل ــدار ب ــن و دین ــه عامــل دی ــدون توجــه ب ب

ــن و سیاســت، از عوامــل اســایس شکســت و   دی
گ

ــر پیوســتی ــن کشــور ب حکومــت داری در ای

ناکامــی طــرح صلــح در افغانســتان بــود. 

راهکار تحقق صلح با معیار صلح عادالنه

بــا توجــه بــه نــکات فــوق و شناســا�ئ چالش هــا و علــل ناکامــی صلــح حقیقــی در 

افغانســتان، اکنــون راهــکار تحقــق صلــح عادالنــه در افغانســتان بــا توجــه بــه عنــارص نظریــه 

ــردد:  ــاره می گ ــر اش ح زی ــه رسش ــه ب ــح عادالن صل

ــت  ــا در جه ــدرت ه ــار ق ــلطه و فش ــدون س ــل ب ــازمان مل ــوری س ــش مح ــت نق 1- اهمی

ن گروه هــای مخلــف افغــا�ن در جهــت اســتقرار صلــح: ایــن مســئله  میانجی گــری صادقانــه بــ�ی

ائــط فعــیل تنهــا  یــی از الزامــات اولیــه اســتقرار صلــح عادالنــه در افغانســتان اســت. در رسش

نهــادی کــه دارای صالحیــت بــرای میانجی گــری در جهــت اســتقرار صلح در افغانســتان اســت، 

ســازمان ملــل اســت. ایــن ســازمان مــی بایســ�ت بــا همــکاری کشــورهای همســایه افغانســتان 

و ســایر کشــورهای ذی نفــع در ارتبــاط بــا افغانســتان، بــا نشــاندن همــه گروه هــای افغــا�ن 

ن اســتقرار صلــح در افغانســتان، تــالش نمایــد تــا تمــام عنــارص الزم بــرای اســتقرار  در رس مــ�ی

صلــح را در همــکاری بــا خــود گروه هــای افغــا�ن نهــا�ی نمایــد. 
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یس بــه صلــح  ن دســ�ت 2- همــکاری همــه طرف هــا و قدرت هــا و کشــورها در راســتای تضمــ�ی

ــا  ــاز اســت ت ــه در افغانســتان، نی ــح عادالن ــرای اســتقرار صل ــه ب ــه: طبیعــی اســت ک عادالن

ن در رونــد صلح ســازی  تمامــی قدرت هــای و کشــورهای ذی نفــع و مرتبــط بــا افغانســتان نــ�ی

در ایــن کشــور، همــکاری داشــته باشــند. همــکاری ایــن کشــورها و دخالــت دادن آنهــا در کمــک 

بــه اســتقرار صلــح بــا توجــه بــه نفــوذ ایــن کشــورها و نــوع ارتبــاط و تعامــیل کــه بــا گروه هــای 

مختلــف افغانســتا�ن دارنــد، ضامــن دســتیا�ب بــه صلــح عادالنــه در افغانســتان اســت. 

3- تــالش در جهــت برقــراری عدالــت در همــه  افغانســتان و بــرای همه اقــوام و قومیت ها 

و مذاهــب: یــی از مســائل مهــم در اســتقرار صلــح در افغانســتان، رعایــت عدالــت دربــاره 

ــتقر  ــتان مس ــح در افغانس ــور�ت صل ــا در ص ــت. تنه ــا�ن اس ــای افغ ــروه ه ــوام و گ ــه اق هم

مــی شــود کــه نماینــده همــه گروه هــا و اقــوام و مذاهــب افغــا�ن در رونــد ســیایس دخالــت 

داده شــوند و سیســتم و نظــام ســیایس شــکل گرفتــه بــا مشــورت و همــکاری همــه تدویــن 

ــدازه  ــه همــان ان ــه گرفتــه شــود ب ــدازه کــه از ایــن اصــل فاصل ــه هــر ان و تصویــب گــردد. ب

ا  ن از اســتقرار صلــح عادالنــه و حقیقــی در افغانســتان فاصلــه گرفتــه خواهــد شــد. اخــ�ی نــ�ی

ن اشــتباه را مرتکــب شــد و در فهرســ�ت کــه بــرای کابینــه مــورد نظــر خــود در  ن همــ�ی طالبــان نــ�ی

مــورد افغانســتان ارائــه کــرد هیــچ نماینــده از برخــی از اقــوام و مذاهــب و ماننــد هزاره هــا 

وجــود نداشــت. 

ــح و  ــران صال ــور میانجی گ ــا حض ــه ب ــح عادالن ــر صل ــ�ن ب ــایس مبت ــتفاده از دیپلم 4- اس

عــادل: بــرای اســتقرار صلــح عادالنــه نیــاز اســت تــا دیپلمــایس اتخــاذ شــده بــرای دســتیا�ب بــه 

 
گ

ن مبتــ�ن بــر عنــارص صلــح عادالنــه باشــد. اســتفاده از قــدرت و تبعیــض و دوگانــی صلــح نــ�ی

ــه اســت. چــه  ــح عادالن ــه صل ــرای دســتیا�ب ب ــارص الزم ب ــا�ن عن ــاکاری در دیپلمــایس، ن و ری

نماینــده ای کــه دبــ�ی کل ســازمان ملــل متحــد بــرای کمــک بــه اســتقرار صلــح در افغانســتان 

د دیپلمــایس  ن می نمایــد و چــه نماینــدگا�ن کــه کشــورهای مختلــف بــرای کمــک بــه پیشــ�ب تعیــ�ی

ــح  ــک صل ــارص مــورد نظــر ی ــد عن ــد، همــه بای ــح در افغانســتان منصــوب می کنن ــرای صل ب
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عادالنــه را در مشــورت ها، رایز�ن هــا و مذاکــرات موردنظــر قــرار دهنــد و گرنــه بــدون شــک 

ن کــه در افغانســتان ایجــاد شــود، صلــح پایــدار نخواهــد بــود.  هرگونــه صلحــی نــ�ی

5- تــالش در جهــت فرهنگ ســازی و دیپلمــایس عمومــی در جهــت اســتقرار صلــح عادالنــه 

در افغانســتان:  همزمــان بــا مشــورت ها و مذاکــرا�ت کــه در ســطح ســیایس در زمینــه اســتقرار 

ــه ای  ــیل و منطق ن المل ــای ب�ی ــا نهاده ــت ت ــاز اس ــت، نی ــان اس ــتان در جری ــح در افغانس صل

ن همــه نهادهــا و موسســات مــیل و محــیل در افغانســتان در جهــت ترویــج  ذی نفــع و همچنــ�ی

ن منافــع صلــح، عنــارص الزم بــرای اســتقرار  فرهنــگ صلــح در افغانســتان تــالش نماینــد. تبیــ�ی

صلــح و اهمیــت آن، از جملــه مســائیل اســت کــه می توانــد بــه رونــد ســیایس در دســتیا�ب بــه 

ن کمــک نمایــد.   صلــح در افغانســتان نــ�ی

 دســتیا�ب بــه صلــح عادالنــه در 
گ

6- نقــش  مراکــز پژوهــیسش بــرای کمــک بــه چگونــی

وری اســت تــا مراکــز علمــی  افغانســتان: در کنــار رونــد ســیایس بــرای دســتیا�ب بــه صلــح، رصن

ــا�ئ  ــت شناس ن در جه ــ�ی ــکده ها ن ــیسش و اندیش ــات پژوه ــگاهی  و موسس ــک و دانش و آکادمی

 هــای خــاص  
گ

 رفــع ایــن چالش هــا، ویژ�
گ

چالش هــای برقــراری صلــح در افغانســتان، چگونــی

ائــط   در افغانســتان بــرای اســتقرار صلــح بومــی متناســب بــا رسش
گ

تاریخــی، اجتماعــی  و فرهنــی

ایــن کشــور، نقــاط قــوت و ضعــف و فرصت هــا و تهدیدهــا مطالعــه و پژوهــش نماینــد و 

از ایــن طریــق بــه اســتقرار صلــح عادالنــه در افغانســتان کمــک نماینــد. بدون شــک اســتقرار 

ــان  ــگا�ن در می ــق نخب ــا تواف ــگا�ن و ی ــاع نخب ــک اجم ــد از ی ــدا بای ــتان ابت ــح در افغانس صل

ن مطالعــات و پژوهش هــا�ی بســیار  نخبــگان افغانســتان بگــذرد و در ایــن زمینــه انجــام چنــ�ی

مفیــد و موثــر اســت. 

ن  ــ�ی ــض و تبی ــدم تبعی ــری و  ع ــژه براب ــ�ش بوی ــاء از حقوق ب ــت و ارتق ن حمای ــ�ی 7- تضم

ایــن حقــوق، خدمــات و امتیــازات بــرای مــردم افغانســتان و دولتمــردان:  همانطــور کــه در 

بخــش قبــیل مقالــه اشــاره گردیــد، حمایــت و ارتقــاء حقوق بــ�ش یــک امــر کلیــدی در جهــت 
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اســتقرار صلــح عادالنــه مــی باشــد. تحقیقــات نشــان می دهــد کــه مفهــوم صلــح در روابــط 

ــه  ــل ب ی ســازمان مل ــه عــدم جنــگ در زمــان شــکل گ�ی ــای بســیط اولی ن از معن ــ�ی ــل ن ن المل ب�ی

ــ�ش  ــاء حقوق ب ــت و ارتق ــا حمای ــراه ب ــر هم ده ت ــ�ت ــیع تر و گس ــب و وس ــوم مرک ــمت مفه س

ــد  ن تایی ــ�ی ــیل ن ن المل ــات ب�ی ــناد و مطالع ــروزه اس ــار�ت ام ــه عب ــت. ب ــرده اس ــدا ک ــعه پی توس

ام بــه حقوق بــ�ش امــکان دســتیا�ب بــه صلــح عادالنــه وجــود نــدارد و  می کنــد کــه بــدون احــ�ت

ن خــود یــی از حقــوق اســایس بــ�ش اســت و در ســایه بهره منــدی  حــق بهره منــدی از صلــح نــ�ی

از حــق صلــح اســت کــه امــکان بهره منــدی از ســایر حقوق بــ�ش ماننــد حــق توســعه و ســایر 

ــردد.  ن فراهــم می گ ــ�ی حقــوق ن

ــا  ورت ه ــی از رصن ــه: ی ــوی هم ــم از س ــری و تروریس ــونت و افراطی گ ــا خش ــه ب 8- مقابل

ن  ــ�ی ــ�ش ن ــاء حقوق ب ــت و ارتق ــا حمای ــط ب ــه مرتب ــه، ک ــح عادالن ــق صل ــت تحق الزم در جه

ــور و  ــچ کش ــت. هی ــونت اس ــری و خش ــم، افراطی گ ــا تروریس ــه ب ــئله مقابل ــد، مس می باش

جامعــه ای کــه در آن، تروریســم و افراطی گــری رشــد کنــد، روی صلــح و آرامــش را نخواهــد 

ــونت،  ــرای خش ــیل ب ــواره مح ــته، هم ــه گذش ــول 5 ده ــتان در ط ــفانه افغانس ــد. متاس دی

ــایر  ــش و س ــده، داع ــد القاع ــل رش ــت. مح ــوده اس ــری ب ــم و افراطی گ ، تروریس ــ�ن ــا ام ن

ــن گــروه هــا، افغانســتان را  ــوده اســت. ای گروه هــای تروریســ�ت و افراطــی در افغانســتان ب

ــا در صــور�ت  ــد. تنه ــرای اســتقرار و رشــد خــود شناســا�ئ کرده ان ــکان ب ــن م ی ــوان به�ت ــه عن ب

ن الملــیل و مــردم افغانســتان موفــق بــه اســتقرار صلــح در ایــن کشــور خواهنــد  جامعــه ب�ی

شــد کــه زمینه هــا، ریشــه ها و عنــارص رشــد دهنــده تروریســم، افراطی گــری و خشــونت در 

ــد.  ــردن آن گام بردارن ــه کن ک ــت ریش ــا�ئ و در جه ــتان را شناس افغانس

ــتان  ــردم در افغانس ــودن م ــدار ب ــب و دین ــی و مذه ــگ بوم ــه فرهن ــه ب ــزوم توج 9- ل

 دیــن و سیاســت: یــی از عنــارص الزم بــرای دســتیا�ب بــه صلــح حقیقــی در 
گ

و پیوســتی

افغانســتان، توجــه بــه عامــل مذهــب و دینــدار بــودم مــردم در ایــن کشــور اســت. در طــرح 

ال، ایــن کشــور تنهــا نــام جمهــوری اســالمی را یــدک  ی شــده طبــق نظریــه صلــح لیــ�ب پیگــ�ی
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ــوی  ــر اســاس الگ ــا ب ن و برنامه ریزی ه ــ�ی ــام سیاســت ها و قوان ــل، تم ــی کشــید ویل در عم م

ــردم  ــه م ــرا قاطب ــداد. زی ــورد افغانســتان جــواب ن ــه در م ــدیل ک ــود، م ال ب ــ�ب ســکوالر و لی

ن کــه قــرار اســت  افغانســتان، دینــدار و مذهــ�ب می باشــند. لــذا مهــم اســت کــه صلحــی نــ�ی

ن بــه عامــل  دیــن  در افغانســتان مســتقر شــود بــا لحــاظ کــردن ایــن واقعیــت و توجــه داشــ�ت

و مذهــب در افغانســتان باشــد. 

نتیجه گیری

ــط  ــه در رواب ــح عادالن ــه صل ــر ســابقه نظری ــروری ب ــن م ــا ضم ــرد ت ــالش ک ــه ت ــن مقال ای

ن عنــارص الزم بــرای تحقــق صلــح عادالنــه منطبــق بــا آموزه هــای اســالمی،  ن الملــل و تبیــ�ی ب�ی

ال در ایــن کشــور را بــرریس  ضمــن بــرریس بحــران افغانســتان، علــل ناکامــی نظریــه صلــح لیــ�ب

و ضمــن شناســا�ئ چالش هــا بــر اســاس نظریــه صلــح عادالنــه، ضمــن کار بســت ایــن نظریــه 

ــه  ــاس نظری ــر اس ــتان ب ــح در افغانس ــتقرار صل ــکار اس ــتان، راه ــوالت افغانس ــورد تح در م

صلــح عادالنــه را ارائــه دهــد. 

ــه در مطالعــات غــر�ب روابــط  ــه صلــح عادالن ــن اســاس، ابتــدا ســابقه طــرح نظری ــر ای ب

ــط  ــه در رواب ــح عادالن ــه صل ــت نظری ــه اهمی ــن اشــاره ب ــل اشــاره شــد. ســپس ضم ن المل ب�ی

ــر  ن الملــل کــه منطبــق ب ن الملــل، عنــارص مــورد نظــر نظریــه صلــح عادالنــه در روابــط ب�ی ب�ی

ــاء  ــت و ارتق ــت، حمای ــت، عدال ــن و سیاس  دی
گ

ــتی ــامل پیوس ــد ش ــالمی باش ــای اس آموزه ه

، مقابلــه بــا تروریســم و افراطی گــری و خشــونت، توجــه بــه ظرفیت هــای بومــی  حقوق بــ�ش

ن رسنوشــت و حفــظ  و همــه اقــوام و گروه هــا و مذاهــب، اهمیــت اســتقالل و حــق تعیــ�ی

عــزت و اســتقالل و خــودداری از مداخلــه خارجــی، گذشــت و ایثارگــری و فــداکاری در جهــت 

اســتقرار صلــح، مــورد اشــاره قــرار گرفــت. 

ال در اســتقرار صلــح در افغانســتان شــامل  ســپس علــل عــدم موفقــت نظریــه صلــح لیــ�ب
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ن ســازمان ملــل،  عــدم عدالــت، لحــاظ نکــردن منافــع تمــام گروه هــا، در حاشــیه قــرار گرفــ�ت

ش  ، نبــود فرهنــگ صلــح و عدالــت، گســ�ت نبــود میانجــی صــادق، مدیریــت ناعادالنــه جهــا�ن

ــش  ــمت داع ــه س ــا�ن ب ــات جه ــدن توجه ــرف ش ــونت، منح ــری و خش ــم، افراطی گ تروریس

 نظــام 
گ

، توســعه نیافتی ــت انســا�ن ــت کرام ــ�ش و رعای ــردن حقوق ب ، لحــاظ نک ــر�ب ــار ع و به

ــه  ــود و خدش ــیایس خ ــع س ــت مناف ــتبکاری در جه ــای اس ــت قدرت ه ، دخال ــا�ن ــو�ت جه حق

د طــرح  وارد کــردن بــه اســتقالل افغانســتان و عــدم لحــاظ فرهنــگ بومــی و محــیل و پیشــ�ب

 دیــن و سیاســت از جملــه عنــارص شکســت 
گ

ال و ســکوالر بــدون لحــاظ پیوســتی صلــح لیــ�ب

شناســا�ئ شــد. 

و نهایتــا در بخــش پایــا�ن مقالــه راهکارهــای مبتــ�ن بــر اســتقرار صلــح عادالنــه در 

افغانســتان شــامل توجــه بــه نقــش محــوری ســازمان ملــل، اهمیــت عنــرص عدالــت، اســتفاده 

ــح  ــه صل ــازی در زمین ــت فرهنگ س ــالش در جه ــه، ت ــح عادالن ــر صل ــ�ن ب ــایس مبت از دیپلم

ــت و  ن از حمای ــح، تضمــ�ی ــز پژوهــیسش و اندیشــکده ای در اســتقرار صل ــه، نقــش مراک عادالن

، مقابلــه بــا خشــونت و افراطــی گــری و لــزوم توجــه بــه عامــل مذهــب و  ارتقــای حقوق بــ�ش

 دیــن و سیاســت بــه عنــوان راهکاری هــای منطبــق بــا نظریــه صلــح عادالنــه 
گ

دیــن و پیوســتی

بــرای دســتیا�ب بــه صلــح در افغانســتان اشــاره شــد.
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