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 چکیده

هتا نلتل از ایدتا  المللت  است ق نرنملل متحد حفظ صلح و امنیت  یینترین هدف سازمانمهم

ارائته  ا نتدق اجت  یته صتلح های متفاوت  رملل متحد  انشمندان  نظیر هایزوکان  نظریهسازمان

کند که این نظریات ملنای چته رویرر هتای   ر ها را مطرح م این پرسشها آنمطالعه نظریات 

های راج  یه صلح و عدال  کیفری مندر شتده یه کارآمدی نظر یه الملل یو ه، چگونهروایط یین

ان انتدام  الملل   ر پایان نرن ییستتم یته عنتواس ؟ شورای امنی   ر ایدا  محاکم کیفری یین

 ،پر از یتو ههای کدامیک از این  و نظریهالملل  تح  تأثیر اندیشهیرای حفظ صلح و امنی  یین

 نه خو صلحیدییناز یا نگاه یاز این طریق یه تحقق کدامیک از انوع صلح اهتمام ورزیده اس ؟ ها

ن ز ق ل   امرا امری ساختگ   انس ق  یدگاه  که منشأ رئالیسم سیاس  گر ید و یه سیاس  عم

الملل   رنالب نظریه مشترو  و ملل یه رایطه صلح و عدال  کیفری یین ر حالیره توجه سازمان

لح الملل  متأثر از اندیشه کان  یو  که یا فلسفه اخالق گرایانه ختو  صتایدا  محاکم کیفری یین

ایدتا   است  راپایدار را حاصل احترام یه حقوق یشر و حاکمی  نانون تلق  کر  ولیلرالیستم سی

 قالملل  و صلح پیشاجنگ و پساجنگ یرآمدنمو  و  رجستدوی صلح ایدای ، صلح یین
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 مقدمه 

جنگ عمری یه ندم  تاریخ  ار  و همواره نرین و همزا  آ م  یو ه اس ق صلح نیز یته 

چه  ر  –ها یا سایر همنوعان خو  مثایه یک مفهوم اجتماع  همواره ناظر یر روایط انسان

اس ق از آن جا که انسان، استا   - رون جامعه و چه  ر رایطه جوام  انسان  یا یردیگر

ها یا یردیگر  ر  رون یک جامعه، تح  مدیری  های اجتماع  اس ، رایطه انسانتحلیل

 -گیتر که عنوان نانون یه خو  م  -رر ها و اوامر و نواه   ول  ول  و یا مالحظه روی

آیتد و مندتر یته یرنتراری امنیت  و ثلتات  ر  رون یتک جامعته سیاست  یه نظم  ر م 

شتو  گر  ق اختیار نانونگذاری  ر شرل ایده آل خو  توسط مر م یه  ول  سپر ه م م 

 ق فراینتدی کته حاصتل آن و یه وسیله نمایندگان منتخب، نانون وضت  و توتویب گتر 

« صتلح»و « نظتم و امنیت »وانت  تعتاییر   ر  ر جامعته است ق« نظم و امنیت »یرنراری 

انتد  یاشند و هر  و یک هدف را نشانه گرفتههای  متفاوت یا سرشت  یرسان م یر اش 

 های واالی انسان ق ستیای  یه کمال غای  انسان  ر پرتو حفظ کرام  و ارزش

رفتاه و امنیت  »توانند خیر مشترک یعن  ها هنگام  م الملل  نیز  ول  ر جامعه یین

را یرای شهروندان خو  تأمین نمایند که نه تنها از ل  امرانتات و تتوان  اخلت  « عموم 

یتا « همراری»خو  و حداکثر تعامل سازنده یا شهروندان خویش یرخور ار یاشند یلره یه 

ها یا یردیگر، منو  یه وجو  پر ازندق همراری  ول الملل  یها  ر جامعه یینسایر  ول 

های ها است ق  ر ایتن میتان، ستازمانمیان آن« صلح»رایطه  وستانه و  ر ندم اول وجو  

منفعتت  ختاو و  ر  ا ارههتا یترای الملل  یا هدف تسهیل و تمرکز همرتاری  ول یین

از جملته ایتن  آینتدقراستای تحقق اهداف مندرج  ر سند مؤست  ختو  یته وجتو  م 

هدف  نیترمهمملل متحد اس  که سازمان -هاآن نیترمهمواللته  -الملل های یینسازمان

گونه تعریف  از این مفهوم  ر استنا  الملل  اس ق تاکنون هیچآن حفظ صلح و امنی  یین

ملل یه عمل نیامتده است ق یلرته تنهتا ارکتان مختلت  الملل  یا توسط ارکان سازمانیین

تهدید یا نقض صتلح »ها یه عنوان ای وضعی ملل و یه ویژه شورای امنی  یر پارهانسازم

توان یه نقض سیستماتیک و گستتر ه اندق از آن میان م صحه گذاشته« الملل و امنی  یین

حقوق یشر و حقوق یشر  وستانه  ر کشورهای  نظیر یوگسالوی سایق و رواندا  ر  هته 

الملل  توستط شتورای امنیت  یته عنتوان   محاکم کیفری ییننو  اشاره کر  که یه تأسی
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المللت   ر چتارچو  ها و حفتظ صتلح و امنیت  ییناندام   ر راستای تون  خشون 

 فول هفتم منشور مندر گر یدق

را تنهتا یتک « صلح»توان مفهوم  اس  چند وجه  و مترثر، نم « صلح»از آن جاکه 

الملتل شناس ، روایط یینظ روانشناس ، جامعهمفهوم سیاس  تلق  کر  یلره صلح یه لحا

های متعتد ی است ق همتین ویژگت  صتلح را ها و الیهشناس   ارای معان ، جنلهو مر م

نمایدق اگر چه صتلح  ر ایتتدا یتر نلتو  جنتگ تأکیتد تلدیل یه مفهوم  سهل و ممتن  م 

ایگاه خو  را کند اما رویرر های حروم  نانون و رعای  حقوق یشر که یه تدریج جم 

یخشتند و م  غنا و عمق ییشتری یه معنای صتلح اندالملل پیدا کر ه ر گفتمان روایط یین

 وها یلره  ر روایتط میتان افترا   رون جامعته این مفهوم را نه تنها  ر روایط میان  ول 

نمایدق مطالعتات صتلح و همچنین رایطه افرا  یا  ول  و نها های جامعه نایل مطالعه م 

الملل  کارگزار صلح همواره متأثر از نظر فالسفه راج  یه صتلح ی یینهاسازمانلرر  عم

یاشدق از میان فالسفه، هایز وکانت  از نگتاه  کتامالت متفتاوت یتا یرتدیگر یته صتلح م 

این  هانآنضج یاف ق مطالعه نظرات  هاآننگریستندق  یدگاه  که  ر  ل رویرر  سیاس  

الملل ایدا  نمتو  ها چه رویرر های   ر روایط ییناین نظریهکند که پرسش را مطرح م 

ملل چگونه یه تلیین رایطته صتلح و عتدال  کیفتری و تح  تأثیر این رویرر ها سازمان

یاشد؟ روش پژوهش پر اخ  و از این رهگذر  ر صد  تحقق کدامیک از انواع صلح م 

و کان  راج  یته صتلح  ر ی هایز هاشهیاندلیل  اس ق هدف علم  یازتا  تح-توصیف 

ملل یه تحقتق یرخت  انتواع صتلح از الملل و اهتمام سازمانالملل و حقوق یینروایط یین

 یاشدق هدف آرمان  پژوهش، مشارک   ر تحقق عدال  اجتماع  اس قاین رهگذر م 

 

 المللیصلح و امنیت بین .1

 نیتتریزرگعنتوان  ملل یتههتدف تأستی  ستازمان نیترمهم« الملل صلح و امنی  یین»

الملل  جهان  ایدا  شده یعد از پایان جنگ جهان   وم یو ق شورای امنی  یه سازمان یین

وظیفه حفظ صتلح و  -طلق مقررات فول هفتم منشور -عنوان رکن سیاس  این سازمان 

المللت  نته  ر هتیچ یتک از متوا   ار اس ق صلح و امنیت  یینالملل  را عهدهامنی  یین
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ق گویا ارا ه یر این تعلتق گرفتته یتو  1الملل ری  گر ید و نه  ر سایر اسنا  یینمنشور تع

ملل کته همگت  مستؤول تعقیتب، حفتظ و استتقرار صتلح و امنیت  که ارکتان ستازمان

یاشند و یه ویژه شتورای امنیت  کته وظیفته  - ر چارچو  کارکر های خو  -الملل یین

لملل  را خو  تعری  و تفسیر نمایندق نتیدته اسیاس  را یر عهده  ار ، صلح و امنی  یین

واضح چنین رویرر ی، ملهم یو ن مفهوم صتلح و واگتذار نمتو ن تعریت  آن یتا روش 

ملل و یه ویتژه شتورای امنیت  یتو ه است ق یرهان  و استقرای  یه عملرر  ارکان سازمان

حقتق آن هدف  که این ستازمان  ر پت  ت نیترمهمیدیه  اس  ارائه یک تعری   نیق از 

کند اما همتواره اس ، مزایای  همچون امران نقد عملرر  سازمان و ارکانش را فراهم م 

ارکان را  ر ییم و نگران  عدول از تعری  موضوعه و فرا رفتن از حدو  اشتغاالت نترار 

 ق هد م

کته ایتن مفهتوم  ارای  ، یه ویتژه« المللنییصلح و امنی  »عدم تعری  موضوعه از 

تعد  یو ه و مفهوم  مترثر و چند یعدی اس   محقق را نتاگزیر از جستتدوی های مالیه

مقایتل  نقطتهتعری  این مفهوم  ر مطالعات صلح شناس  نمو ق  ر تفرتر ستنت ، صتلح 

« 2نلتو  جنتگ»نقطه مقایل جنگ و یه معنتای  صرفاتجنگ اس  اما  ر تفرر معاصر صلح 

است ق « 4نلتو  مترگ»تعلیری نتاظر یتر و یه  3نیس  یلره آنت  تز خشون  آشرار و پنهان

  آن  ر روایط المللنیینلو  مرگ، رویرر ی اس  که معنا و مفهوم صلح را ورای معنای 

کندق معنای  که خو  را ها و جوام  انسان  جستدو م ها،  ر روایط یین انسانمیان  ول 

« 6صتلح ستلل »وع کندق نویسندگان معموالت صلح را یه  و نتنز یک م « 5سازش»یه مفهوم 

نیتز « 8صتلح را یرتال »محور از  کنند و  ر رویرر  صلح سته یندی م « 7صلح ایدای »و 

                                                           
  تاریخ  نظیر معاهدات صلح وستفال  المللنییملل متحد، صلح  ر اسنا  ق نلل از تأسی  سازمان1

و معاهده یریان کلوگ  1920الهه، میثاق جامعه ملل  1907و  1899  المللنییمیال ی(، معاهدات  1648)

 (192-93: 1389ذکر شده یو ق یرای مطالعه ییشتر مراجعه کنید یه: )جعفری، 1928

2. Absence of war 

3. Absence of Violence 

4. Absence of death 

5. Reconciliation 

6. Negative peace 

7. Positive Peace 

8. Radical peace 



79 

 

 

 

 

بازتططاف فلسطط ه 

س اسططی هططاب  و 

کانططت را طط  بططه 

در توس  به  صلح

عططلالت ک  ططری 

 المللیب  

 

شو  و صلح ایدای   ر وجو  توصی  م « نلو  جنگ» ر  صرفاتکنندق صلح سلل  م  یا 

 ر رویرر  صلح محور که مثلث صلح ستلل ، ایدتای   (Cortright, 2008:21)عدال ق 

کتاهش احتمتال جنتگ و حتل و فوتل »کند  صتلح ستلل  یتا شنها  م و را یرال را پی

این  و طیت  نیتز،  انهیمو  ر « حذف سلطه»شو  و صلح را یرال یا محقق م « منازعات

ملنتای تحقتق آن است  )علتدا  « خشون  ستاختاری»صلح ایدای  نرار  ار  که حذف 

مفهتوم انتواع صتلح  (ق مطالعه ییشتر  ر این خووو، مستلزم یررست 53: 1383خان ، 

 اس  که  ر ا امه خواهد آمدق

هتای  اشتاره یته حوزه« امنیت » ر ا امه صلح آمده اس ق «  المللنییامنی  »علارت 

« امنیت »شناست  و روانشناست ،  ار  که متمایز از مفهتوم صتلح یاشتدق  ر حتوزه انسان

امرتان موافتق  یینت  یتو ن رفتتار  یگتران ومفهوم  شناخته شده و یه معنای نایتل پیش

های آنان یا جهان خارج و همچنین عامل مهم رشد، یالنتدگ  و ساختن اعمال و خواسته

های کوچک تراز جامعه مل  نظیر خانوا ه، محل کار و ثلات روان  و شخویت   ر محیط

کاهد و او از اضطرا ، تر ید و ی  اعتما ی انسان م « امنی »یاشدق اجتماعات صنف  م 

های متفاوت مستلزم یرخور هتای متفتاوت و مومم  ر یرخور  یا وضعی  را ثای  ندم

 هد یلره یاعث ایدا  ثلتات و نه تنها یه فر  ویژگ  ثلات شخوی  م « امنی »نمایدق م 

های تند و خشتن کته گر  ق یه همین  لیل اس  که آشو یین  پذیری  ر جامعه م پیش

نظم  و هرج و مترج ناشت  از آن کته ند و ی کنا امن  را یه سرع   ر جامعه فراگیر م 

یر   یاعتث ایدتا  ختالم امنیتت   ر جامعته امران هر گونه ملا له اجتماع  را از میان م 

از میتان « حقتوق»شو ق لذا کارکر  نها های وایستته یته فرهنتگ اجتمتاع  از جملته م 

م  اس  مریتو  یته مفهو« امنی »یاشدق یه عالوه یر اشتن خالم ناش  از فقدان امنی  م 

ایدا  « اعتما  و اطمینان»امری کل  اس  و هنگام  که مستقر شو  « امنی »عالم اخالقق 

تحقق این امر، احترام یه تونعات مشروع  اس  که هر ک  نز   یگتری  الزمهکند و م 

ختور ق لتذا پیونتد م « لتزوم وفتای یته عهتد»یا « امنی »آور ق  ر این معنا یه وجو  م 

فقط یک ضرورت یا امر کل  و سا ه نیس   یلره « امنی »ن گف   ر یعد اخالن ، توام 

 (ق411-412: 1394مقوو  و راه اس  )فلسف ، 

الملل هرگز یر مفهوم وان  یینانه امنی  اتفتاق نظتر نداشتتند و صاحلنظران روایط یین



80 

 

 

 

 

 فصلنامه

 های پژوهش 

الملطط   بطط  روابطط 

شماره   هشتمدوره 

شطططماره  چهطططار  

 پ اپی سی ا  

 1397 زمستان

 

از ایتن  همین امر موجب شده  ر  هه گذشته مفاهیم مختلف  از امنی  یدس  آیدق یرت 

تر یاشد ایتن امنیت  یته اس ق یدین معنا که هر چه کشوری امن« 1امنی  مشترک»مفاهیم 

کندق لذا امنی  کشورها  ر یردیگر مؤثر خواهد یتو  و هتر کشورهای  یگر نیز کمک م 

گونه خلل   ر امنی  یک کشور مندر یه ورو  خدشه یته امنیت   یگتر کشتورها است ق 

یعدات مطرح شد یته معنت  ایمنت  از تهدیتدهای جتدی  نیتای  که« 2امنی  انسان »مفهوم 

 (ق131-132: 1383معاصر نظیر فقر، گرسنگ ، ییماری ققق اس  )وکیل، 

طلق گزارش گروه کارشناسان که توستط  ییتر کتل و  ر اجترای نطعنامته مدمت  عمتوم  

(UNGA Res. 38/188/188H, 20 Dec, 1983)   تشریل و یرای مطالعه پیرامون مفهوم امنی

 المللت ، حاصتل امنیت شد  امنی  جمع  یه معنای غیر نایل تقسیم یو ن امنی  اس ق امنی  یین

توانتد الملل  اس  و ناظر یر آن اس  که هیچ  ول  یا ملت  نم های عضو جامعه یینکلیه  ول 

 (A/ 40/ 533, 26 Aug 1985, paras. 3, 36, 52, 57) امنی  را یه تنهای  یدس  آور 

شتو ق ها ناش  م العملیین  یو ن عر از ثلات و نایل پیش« امنی »یعد حقون ، از 

های معتین  امنی  حقون   ارای  و وجه اس ق یر  امنی   ر روایط حقون  میان طرف

 ارای اعتلتار  رایطههای امری جزئ  اس  و فقط نسل  یه طرف« امنی »که  ر این معنا 

های مقایل و رعای  تونعتات  است  کته یرت  از طرفاس  و مستلزم احترام یه اعتما  

 ر این معنا یتا وفتای یته عهتد  ر روایتط « امنی »آور ق ها  ر  یگری یه وجو  م طرف

اصول  مانند حستن « امنی  نسل »این  طهیحخور  و  ر حقون  افرا  یا یردیگر گره م 

(ق 412-413: 1394فلستف ، یاید )پذیری و من  انرار یعد از انرار معنا م نی ، مسؤولی 

خور ق زیرا  ر این رویرر ، امنی  یتا وجه  یگر امنی  یا کلی  سیستم حقون  پیوند م 

شو ق ایتن سیستتم، یتا وضت  نتوانین و مقتررات  ارای تأمین م « سیستم حقون »ایدا  

 ر این حیطه، امری اس  عین  « امنی »پر از ق ضمان  اجرا یه یرپای  نظم  ر جامعه م 

مخاصمه مسلحانه را یه  لیل ایدا  ی  نظمت  و  (ق412: 1394و  ارای آثار کل  )فلسف ، 

ها را  ر پت   ار  هرج و مرج که نقض گستتر ه و سیستتماتیک حقتوق ینیتا ین انستان

تتوان ایتن گونته توان عامل مهم یر هم ز ن امنی  تلق  کر ق از معنای اخیر امنی  م م 

                                                           
1. Common Security 

2. Human Security 
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اصتول و نواعتد صتریح  ملنت  یتر یته رستمی  شتناختن استنلا  نمو  که الزم است  

مسؤولی  کیفری افرا  حقیق  مرکتب نقتض گستتر ه و ستیتماتیک حقتوق انستان  یته 

یینت  یتو ن رسمی  شناخته شو ق  ر چنین حالت  امنی  حقتون  یته معنتای نایتل پیش

 های ینیا ین حقتوق یشتر و حقتوق یشتر  وستتانه است قمسؤولی  کیفری یرای تخل 

ایتن  الملل   ر آن گام نها ه اس قر ی که شورای امنی  یا ایدا  محاکم کیفری یینرویر

الملل  که هیچ ملت  را تحلیل از امنی  یا معنای ارائه شده  ر نظریه گروه کارشناسان یین

 یاشدق اند همسو م یه تنهای  نا ر یه یدس  آور ن امنی  نم 

 

 المللازتاب آن در روابط بینرویکرد هابز و کانت راجع به صلح و ب .2

های فالستفه یتو ه است ق از نترن صلح، همواره موضوع مور  عالنه و یرت  از  غدغته

هفدهم صلح ییش از پیش مور  توجته اندیشتمندان نترار گرفت  و تلتدیل یته یرت  از 

موضوعات اصل  فلسفه سیاس  گر یدق لذا اندیشمندان و فالسفه سیاس  هر یک یه نویه 

پر ازی راجت  یته صتلح دو ی تح  تأثیر فضای سیاس  حتاکم، یته نظریتهخو  و تا ح

اندق این نظریات اگر چه  ر زمان خو  چندان مور  توجه، اهتمام و منشأ اثر وان  پر اخته

ریزی ساختاری یرای یته  ست  آور ن ها یا یردیگر و پ نشد  اما  ر تنظیم روایط  ول 

 الملل  تأثیرگذار یو قمنی  یینیعن  صلح و ا« منفع  مشترک» نیترمهم

 

 سیاسی هابز و کانت راجع به صلح فلسفه .2-1

از میان اندیشمندان تأثیرگذاری که یه فلسفه سیاس  صتلح پر اختنتد  ایتتدا یته یررست  

 و سپ  کان  خواهیم پر اخ ق افرارهایز

 

 هابز .2-1-1

های   ارنتد ت و خواستهنسل  یه جنگ این اس  که افرا  تمایال هایزدگاهی نقطه شروع 

ها محدو  اس  و ترافوی یترآور ه شتدن تمتام  امیتال و اما وسایل تحقق این خواسته

کندق  لیل این امر از یک سو محدو ی  جهتان متا ه است  و از ها را نم تمایالت انسان

 رغمیتعل ها و تمایالت انسان  اساسات شریک یتر ار نیستتندقسوی  یگر یرخ  از خواسته
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خواهنتد  کوشند ندرتشان را افزایش  هند تتا یته آن چته م ها م این موان ، انسانتمام 

 انستیم  یگران گیر ق اگر م کنند، رنای   ر م یرسند و چون همه افرا  همین کار را م 

توانستتیم رنایت  را یاشتند، م هایشتان م تا چه حد حاضر یه موالحه راج  یه خواسته

تا چه  می ان نم جا که چنین شناخ  و اعتما ی یه  یگران نداریم، تعدیل کنیمق اما از آن

هتا ها شریک شویم و یر سر تمناهایشان یا آنتوانیم یه  یگران اعتما  کنیم تا یا آنحد م 

شویمق یدگمان  ها یدگمان م موالحه کنیمق لذا یه  لیل شناخ  نداشتن از  یگران، یه آن

شوند و یدین سان جنگ یت  پایتان  ر پیش گیرانه م  یاعث موض   فاع  و حت  اعمال

نگتریم، هایز م (ق ونت  یه نرات اصل  خالصته استتدالل81-82: 1385گیر  )میسنر، م 

از این که  ر  رجته اول، یتدیه  است  اگتر  اندعلارت الیل اصل  یروز جنگ و رنای  

یرای جنگیدن و رنای   یو ،  الیل کمتریامرانات نامحدو  و وفور ییشتری  ر جهان م 

که تعدا شان کم نیس  و همه آرزوهتا و تمناهتای  «  یگران »وجو   اش ق  وم: وجو  

زنتدق ستوم: حتا ترین چتالش ایتن است  کته متا  ارند  یه جنگ و کشمرش  امتن م 

توانیم ارزیای  نایل اترا و شایان اعتما ی  اشته یاشیم از این که مر مان  ر پت  چته نم 

یینت  است  و ها نیز نامحدو  و غیر نایتل پیشیه عالوه خواسته و تمنای انسانیاشندق م 

کندق هایز یا این استتدالالت  رصتد  است  توضتیح  هتد این امر، موضوع را پیچیده م 

ق ونتت   ر متونعیت  اندیدگمانو یه  رست  نیز یه یردیگر  اندیدگمانها یه یردیگر انسان

یردیگر اعتما  کنیم، حاصلش کشمرش و جنگ اس ق نظتر  توانیم یهنرار  اریم که نم 

ی یشتمارهای توان یا مثالها م را  ر مقام شرح و گزارش  از کشمرش میان  ول  هایز

ها یا یردیگر یر سر فضای محدو ، منای  کمیتا ، پیشترف  و توستعه مستند کر ق  ول 

گیر ق حتت  ها شرل م  ول  ها معموالت یه یر  از این  الیل میانکنند و جنگرنای  م 

یاشتند و زمان  که جنگ   ر جریان نیس   کشتورها همچنتان یته یرتدیگر یتدگمان م 

(ق یا این حال، نلاید ناامید شدق زیترا 83: 1385یاشند )میسنر، مسلح و آما ه رویاروی  م 

و ستپر ن ا اره امتور یته وی و « خلتق کتر ن یتک فرمتانروا»راه حل  وجو   ار  و آن 

 یاشدقیرفتن اوامر او جه  رسیدن یه صلح م پذ
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 :«صلح»دالیل رو آوردن به  الف(

تأمین آرامش، صلح، امنی  و پایتان  ا ن یته تتر ، جنتگ و کشتمرش از موضتوعات 

مندی معتقد اس  آرزوی یهره هایز شوندقتررار م « لویاتان»یاشند که مرتلات  ر کلیدی م 

 ار  تا از ندرت  کته توستط عمتوم ها را وا م نساناز لذات و یه  س  آور ن آرامش، ا

انتخا  شده اس   فرمانلر اری کنندق تر  از جراح  و مرگ، را نیز یاید یه این  الیتل 

و همچنتین  -که از وض  موجو  راضت  نلاشتند -افزو ق یرعر ، افرا  نیرومند و متهور

لا  و علل جنگ واستمرار یاشند  یه تداوم اسهمه کسان  که  ر آرزوی یرتری نظام  م 

 مستألهاز  و « صلح»یه  هایزاقیاشت (ق139: 1380یاشند )هایز، مند م فتنه و آشو  عالنه

 شو :ناش  م 

هایز تولد پیش از هنگتام وی  ر پتندم  ما ر :ترس ناشی از هرج و مرج و ناامنیاول: 

اپتذیر استپانیا  انس  که حمله لشررشرس  نمیال ی را ناش  از ترس  م  1588آوریل 

ای شترک  و ستپ  جو یو  که  ر منازعهنیز کشیش  ستیزه پدرهایز ر  لش افرنده یو ق 

ای حقیقت  از (ق اوضاع نایسامان ختانوا گ  کته استتعاره754: 1365ناپدید شد )یرتراند، 

های خونین  اخلت  انگلستتان  ر نترن هفتدهم شرایط نایسامان اجتماع  ناش  از جنگ

هتای کته شتاهد جنگ هتایز پذیر نمو ه یو قامنی  یه شدت آسیب مقوله ر یو ، هایز را 

ها، نگران جنگ  اخل  یو  و این امر تأثیر  اخل  انگلستان یو ، ییش از جنگ میان  ول 

مستقیم  یر نگاه وی ملن  یر ضرورت فایده انگار یو ن فلسفه اخالق و سیاس   اشت ق 

یاس  را نه معطوف یه آسایش ناشت  از چنتین انگاری فلسفه اخالق و سوی اهمی  نف 

 آیتدقها یر ستر انستان م  اند که یدون آن  انشهای  م  یدگاه  یلره ناش  از مویل 

یشتری را ناشت  از جنتگ و یته ویتژه جنتگ  اخلت   جامعتههای تمتام  موتیل  هایز

 (ق16: 1380صلح را راه حل آن )هایز،  انگارانه انس  و فلسفه نف  م 

ها از لحاظ شرایط جستم  و فرتری هایز، انسان دهیعق یه :دبینی به ذات انسانب دوم:

ها یته های موجو  نایل اغمتا  است ق زیترا انستانیاشد و تفاوتکم و ییش یرسان م 

ریزی و حت   سیسته خوی  ضع  یدن  و محدو ی  امرانات را یا نیروی فرر و یرنامه

جب رنای  و کشمرش  ائم یترای رستیدن یته ها موکنند و همین یرایری انسانخنث  م 

یاشدق ینتایراین محتدو ی  منتای  و امرانتات و رنایت ، عتدم اعتمتا  هاشان م خواسته
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 ار  ها را یه رنای  و جنگ وا مت ها انسانها یه یردیگر و واهمه از فزون  خواستهانسان

 (ق28: 1381)نوری مشرین ، 

یق خلق حاکم و متایع  از ندرت عموم  را از طر« صلح»هایز یه  الیل فوق راهرار 

 هدق راه حل  که  ر ایداع آن از مقتدمات عقلت  یهتره گرفتته، یتر تدرییتات پیشنها  م 

 معمول تأکید شده اس ق

 

 جنگ: وضع طبیعی؛ صلح: وضع ساختگی ب(

جنتگ را وضت  طلیعت  و صتلح را تمهیتدی ستاخته و  -ینا یه  الیل پیش گفتته  -هایز

 اندق وی معتقد یو انسان یاید یا یه کارگیری عقل و تتدییر و ایترتار یتر م انسان  پرور ه

یا ایتن نظریتات یته مقایلته و  هایز طلیع  جنگ افروز غلله کند و صلح را مستقر نمایدق

های ارسطو پر اخ ق هنگام  که وی  ر آکسفور  یه  انشترده رفت   مخالف  یا اندیشه

و یو ق افرار ارستطو تتا آن زمتان یته نتدرت متور  اش مطالعه آثار ارسطیرنامه تحویل 

، یتا نتدرت یته انتداخ که  ر نرن هفدهم افرار نوی   ر  هایز مخالف  نرار گرفته یو ق

پر اخت ق وی  -یه ویژه تلق  انسان یه عنوان حیوان سیاس  -های ارسطومخالف  یا ایده

ها را یرختور اری از رچه لیل اصل  تمایز انسان از حیوانات اجتماع  نظیر زنلورها و مو

 هتد کته  انس ق عقل و گفتار یه انستان ایتن توانتای  را م عقل و توان سخن گفتن م 

(ق یه همین  لیل اس  که 90-91: 1385یرای مقایله یا جنگ  س  یه ایترار یزند )میسنر، 

هتایز  ر ایتن خوتوو، هتیچ  لتذااست ق « توصیف »از جنگ و علل یروز آن  هایزییان 

پتر از ق امتا کند، یلره تنها یه ییان عوامل مندر یته جنتگ و کشتمرش م ای نم توصیه

توصتی  ایتن  صترفات کارهتایزشرح و گزارش وی از صلح متفاوت اس ق زیرا  ر ایندتا 

رسندق  ر وان  هایز  ر این جا نقش مللغ ها چگونه یه صلح و آرامش م نیس  که انسان

متقاعتد کتر ن افترا  یترای اختیتار راه حتل صتلح و مداف  یک نظر را  ار ق او  ر صد  

: 1385گر و اندرزگو  ار  )میسنر، یاشدق لذا وی  ر سخن گفتن از صلح، لحن  توصیهم 

 (ق89

 انتد و معتقتد است  آن چته هایز سرش  غیر نایل اعتما  انسان  را منشأ جنتگ م 

آیتدق زیترا نم  اس ، که یه این راحتت  یته  ست « اعتما »یرای صلح الزم اس ، همان 
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هتای  کته  ر وضت  طلیعت  یر خالف وض  طلیع  اس ق یه همتین  لیتل پیمان« اعتما »

اعتما  یو ن طرفین یته یرتدیگر است ق یاشند و  لیل آن ی شوند  میان ته  م منعقد م 

است ق یگانته راه « ستاختگ »را یاید خلق کر  و این، یدان معناس  کته اعتمتا  « اعتما »

هتا را تنفیتذ کنتد و ضتامن اجرایشتان یاشتد و ناهری اس  کته توافق حل، خلق ندرت

کنند  توسط ندرت ناهر یه مدازات یرستندق اگتر چنتین کسان  که یه پیمانشان عمل نم 

ها و یرنراری صلح یو ق توان امیدوار یه اعتلار پیمانندرت یرتری  ر مودر کار یاشد  م 

یترای  -ا عامتل یرانگیزاننتده جنتگ  انست تتر آن رکته پیش-« تر »هایز، از  سراندام

کندق زیرا نتدرت و انتتدار  ولت  یرتتر و متافوق استفا ه م «  ول »تضمین متایع  از 

ها اس  و  ر صورت عهد شرن  و عدم پیروی از منویات  ول ، ایشان یه عقویت  انسان

 (ق103-104: 1385سخ  گرفتار خواهند شد )میسنر، 

یتا  -أثر از اوضاع اجتماع  انگلستان  ر نرن هفتدهم یتو که یه شدت مت– افرارهایز

کنار گذاشتن علل متافیزیر  و الهیات و یا  وری جستتن از گفتمتان ارزش محتور و یتا 

را وار  « عقتل گرایت »تأکید یر وانعیات کم و ییش موجتو   ر جوامت  انستان ، عنوتر 

گرای  سیاست   ر ا وانت فلسفه سیاس  نمو ق این اندیشه یعدها منشأ رویرر  رئالیستم یت

 الملل گر یدقحقوق یین

 

 کانت .2-1-2

گرای  تقسیم شتده تا پیش از ظهور کان ، فلسفه یه  و جریان اصل  خر گرای  و تدریه

های متضا  نسل  یه وانعیت  و یو ق اختالف میان این  و رویرر ، عمدتات یر سر یر اش 

هتای ثایت  ذهنت  ا از طریتق گزارهشناخ  یشر یو ق عقل گرایان  مثل  کارت جهتان ر

گرایان  مثتتل هیتتوم، تدریتته را منشتتأ علتتم و  انتتش یشتتر کر نتتد و تدریتتهجستتتدو م 

ها یو ق یه این معنا که این نگری آن انستندق خطای این  و رویرر  فلسف ،  ر یردانلهم 

ام  و جریان فرری یه جای توجه یه عوامل مختل  و متعد  مؤثر  ر شناخ  یشر هر کد

کر ند و خر گراهتا کر ندق عقل گراها، تأثیر تدریه را نف  م تنها یه یک عامل یسنده م 

نیز تنها نائل یه ندرت اندیشه و منطق یو ندق تنها کان  توانس  یا یررس  و مطالعه پیش 

جدیدی از تفرر  ر  شالو هها یا یردیگر، های هر  وی این رویرر ها و آمیختن آنفر 
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های عقل یا تدریه، یر این نرته تأکیتد کتر  یا ر  تمسک یه یر  از سرچشمهانداز ق وی 

های روح وی تنهتا یتا یته کتارگیری تو متان عقتل و که شناخ  انسان و  رک پیچیدگ 

و آثار کانت   ر سیاست   افرار (ق70-71: 1390مدیدی، نریان ، اس  )تدریه امرانپذیر 

های معرف  شناست  و فلستفه اختالق او و صلح، یه ویژه طرح صلح پایدار از سرچشمه

شو ق رویرر  وی یه فلسفه سیاس  که ییش از همه آثارش  ر طرح صلح پایدار ناش  م 

وی متدل  شده از رویرر  معرف  شناخت  وی یه فر  و جهان پیرامون او آغاز شده و یا 

  جنتگ و هتا  ر تونتهای  یترای  ول ملنا نرار  ا ن فسلفه اخالق یه ارائه پیش شر 

ملا رت کر ه است ق رستاله « صلح پایدار»خشون  پر اخته و سپ  یه ارائه ملنای  یرای 

منتشر شدق این رساله  ر میان آثار  1795مشهور صلح پایدار او  ر زا گاهش و  ر اواخر 

کان  اهمی  منحور یه فر   ار  زیرا یرای تو ه وسی  مر م و یه زیتان عامیانته نگتارش 

نگارش آن تح  تأثیر انقال  کلیر فرانسه و مداخله نظام  رهلر پترو  شد و کان   ر 

گیری کشتورش یته  لیتل ناتوانتان   ر علیه حروم  انقالی  فرانسته و ستراندام کنتاره

های تعلیتق (ق ما نیز  ر ایتدا یه مطالعه پتیش شتر 47: 1391شرس  فرانسه یو  )گان ، 

 وی خواهیم پر اخ قجنگ و سپ  ملان  نها ینه شدن صلح  ر افرار 

 

 های تعلیق جنگپیش شرط الف(

رساله صلح پایدار از سه مقاله اصل  تشریل شده که یعد از شش پیش شر  اولیته آور ه 

 افتتهها یا تمهیدات که یه حقایق مستلم اخالنت  اختوتاو یشده اس ق این پیش شر 

صل  نیز ندار  ها یحث و گفتگو  ریاره صلح مقدور نیس  و حاو یدون رعای  آن اس 

 از: اندعلارت

ای یاشد کته یتتوان آن را یته طتور ضتمن  گونه عهدنامه نلاید متضمن ما هاول( هیچ

  ستاویزی یرای جنگ  ر آینده نلمدا  کر ق  ر این صورت این عهدنامه معتلر نیس ق

 وم( هیچ کشوری نلاید از راه وراثت ، خریتد و فتروش یتا معاملته پایاپتای تحت  

 ر  یگری  ر آید و استقالل و حاکمی  خو  را از  س  یدهدقمالری  کشو

های ثای  و نیروهای مسلح تح  پرچم یاید یه تدریج یرچیده شوندق یه سوم( ارتش

 های نظام  و تسلیحات  ممنوع اس قعلارت  یگر رنای 
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 چهارم( مقرو  شدن یک  ول   ر راستای ثروتمند شدن  ول   یگر ممنوع اس ق

لت  حق  خال  خشون  آمیز و ختو  سترانه  ر امتور  اخلت  و نتانون هیچ  وپندم( 

 اساس  سایر کشورها را ندار ق

های غیتر انستان  خشتون  و خوتوم  نظیتر خیانت ، حت   ر زمان جنگ، شیوهششم( 

 (ق122-123: 1390جاسوس  و نتل ممنوع اس  )میرمحمدی، 

ها  ر انعقا  این  پیش شر  رعای  این نرات آن اس  که حدانل نود و نی   ول

 معاهدات صلح یاید ملتن  یر الزام اخالن  یاشدق

 

 مبانی نهادینه شدن صلح ب(

 هتای جمهتوری،از   ول  انتدعلارتهای کان  سه ملنای نها ینه شدن صلح  ر اندیشه

هتا  ر یتک اتحا یته و حتق جهتان شتهری کته یته شترایط میزیتان  یتا عضوی   ول 

 یاشدقم نوازی جهان  محدو  مهمان

کند که هر  ولت  که طرف معاهده نترار گیتر   یایتد طلتق نتانون ملنای اول ییان م 

اساس  خو   ارای نظام جمهوری یاشد یعن  افرا  ضمن یرخور اری از یرایتری یتواننتد 

متور  نظتر کانت  کته  ر « جمهتوری»آزا انه و یرسان از نوانین واحد یرخور ار یاشندق 

شو   یا ملنا نرار  ا ن نانون اساس   ر پت  احتترام و نامیده م  وران معاصر  موکراس  

نانون و تساوی  ر یرایر نانون اس   حروم  حمای  کامل از حقوق یشر، آزا ی فر ی،

(ق یدیه  اس  تحقق این اهداف  ر  اخل یک حرومت   متوکرات 156: 1390)یاران ، 

« جمهتوری»آن که تحقتق ایتن منو  یه تفریک نوای مقننه، مدریه و نضائیه اس ق حال 

مستلزم عقالنی ، اخالق، عدال  محوری و حاکمی  نانون اس ق یه همین  لیتل کانت  

ها آیتد  امتا ستالمعتقد اس  صلح پایدار مانند کو ک  اس  که  ر یک لحظه یه  نیا م 

کشد تا این کو ک یتر اثتر مرانلت ، آمتوزش و حمایت  یته یلتو) یرستد )میتر طول م 

 (ق124: 1390محمدی، 

ها را نلل از ایدتا  جامعته متدن  و کان   ر تلیین رکن  وم طرح صلح خو ،  ول 

کنتد و معتقتد است  تشریل اتحا یه جهان  مانند افرا   ر وض  طلیعت  ختو  تلقت  م 

ها نلل از تشریل اتحا یه همانند افرا   ر وض  طلیع  و یالطل  توتمیم گیرنتده و  ول 
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یاشند و چون وض  طلیع  تتو م یتا یت  نتانون  و یت    م تومیمات خو کنندهارزیای  

گر    سراندام  جز جنگ نخواهد  اش ق لتذا عدالت  اس  و مندر یه تعار  مناف  م 

الملل  یپیوندند تا صلح و امنی  و ثلات مستقر گتر  ق یتدین ها یاید یه اتحا یه یین ول 

کنتد  نلتال م « ستوی مرزهتافرا»و ستپ   ر « خانته»ترتیب کانت ، ایتتدا صتلح را  ر 

 (ق124: 1390)میرمحمدی، 

شتهروند جهتان   حتق رکن سوم ایدا  صلح پایدار، ملتن  یرحقوق شهروندان اس ق

ق یته منظتور از دیتآ میه وجتو   1نوازی جهان یراسا  یک وظیفه اخالن  از لحاظ مهان

یلرته منظتور  حق مهمان نوازی جهان  یه هیچ وجه پایان یخشیدن یه ملل کنون  نیس ،

ها  ر محدو ه کشورهای تح  آزا ی علور و مرور اشخاو و عنداللزوم انتقال اموال آن

پیمان اس ق طلق این اصل، یرای شخص خارج  مهاجر این حتق یته رستمی  شتناخته 

شو  که او یه نحو  وستانه مهمان تلق  شو ، یدون این که از حقوق  اخلت  مختتص م 

 (ق291-292: 1385شد )مدتهدی، شهروندان مل  یرخور ار یا

ن  ر یه عقیده کان  چنین فرایندی منشأ طلیع   ار ق زیرا از ایتن طریتق متر م جهتا

رستند های حاصلخیز و خوش آ  و هوا م شوند و یه سرزمینمناطق زیا ی پراکنده م 

شتو ق روایتط صتلح ها حاکم م و یا توسعه ملا الت تداری، صلح ییش از پیش میان آن

تواند شو  و یه عالوه، روح تدارت نم ها یه یردیگر م یاعث نز یر  ییشتر انسان آمیز

عد یا جنگ مالزمه  اشته یاشد و چنان چه یه  لیل یروز جنتگ یرخت  یته منتاطق نامستا

گتر   و ستراندام یته هتا م رانده شوند  این امر نیز یاعث انعقا  معاهدات صلح میان آن

 (ق125: 1390ر محمدی، اندامد )میاستقرار صلح م 

یه عقیده کان ، یرخالف حقوق  اخل  که اعمال زور یرای اجرای نانون مداز اس   

ها  اوطللانته از جنتگ علیته شو  که  ول الملل  نظم فقط هنگام  ایدا  م  ر نظام یین

المللت ، نظتام یردیگر  س  یرشندق وی یا تریه یر اصل ضترورت صتلح  ر روایتط یین

کند که صلح یرای همیشه تتأمین و تضتمین شتو ق لملل را طوری طراح  م احقوق یین

کند که نشان  هد اگر  ر  اختل کشتور، حقتوق فتر ی و مشتارک  وی  الیل  انامه م 

المللت  امرانپتذیر سیاس  مر م  ر حروم  تضمین شو    ستیای  یه صلح  ر جامعه یین

                                                           
1. Hospitalite 
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یرخو  حرومت  کننتد شتهروندان  و گر  ق استدالل اصل  او این اس  که اگر مر م م 

کوشند جنگ  روی ندهد  زیرا آثار و پیامد آن  امتان خو شتان م  -خو –طرف منازعه 

که یالتر ید  ر معر  « مر م»(ق  ر چنین حرومت  160: 1390را خواهد گرف  )یاران ، 

گیرند که یر طلتل وحش  و فاجعه کشتار و ی  خانمان  نرار خواهند گرف   تومیم م 

 جنگ یرویند یا نهق

یه نظر کان   لیل  یگر این که صلح  ر یین کشتورهای لیلترال  متوکرات پایتدارتر 

آموزند و  ر نتیده ها شهروندان اصول و ملان  حق را م اس ، آن اس  که  ر این رژیم

شری  -حدانل جنگ  که متر  یر  الیل و توجیهات لیلرال  نلاشد–ها جنگ یه اعتقا  آن

انسان عانل  یاید از آن اجتنا  کندق کان  نظرات پرشوری راج  یه آموزش  اس  که هر

هتتای انستتان  و  ار ق جتتان کتتالم وی ایتتن استت  کتته متتا یایتتد ارزش« 1جهتتان میهنتت »

 زهیتغرهای عموم  خویش را پرورش  هیم تا سراندام این سدایای اخالن  یتر فضیل 

وزش صلح یا این هدف که تتر  از جوی  غالب آیندق وی یه  رست  معتقد یو  آمستیزه

جنگ را القا کند  کاف  نیس ق زیرا چنین رویرر ی نهایتتات حتاکم را از جنتگ منوترف 

کندق آموزش و تریی  جهان  یاید مشتمل یر اصول  یاشد که یر نانون اساس  جهتان نم 

نته از ایتن حیتث کته ناشت  از –میهن  یعن  یرارزش و منزل  حقوق یشر یه طور کل  

ق از این رو شهروندان نظتام لیلترال  متوکرات ترغیتب کندتأکید  -ون اساس  ما اس نان

هتا یته ها را نیز یه طور مساوی شایسته احترام یدانند و یتا آنشوند که افرا  سایر مل م 

-46: 1388نه ایزاری یرای تمایالت خو  رفتار نماینتد )ستتون، « غای  ف  نفسه»عنوان 

 (ق45

هتای های لیلرال این اس  که نظاماه و مسالم  جو یو ن  ول خوآخرین  لیل صلح

کننتدق تدتارت آزا  یاعتث لیلرال از تدارت آزا  حمایت  و آن را تشتویق و توستعه م 

شو  و این ارتلتا  و هملستتگ  یاعتث نز یتک های مختل  م ارتلا  و پیوستگ  مل 

ایدا  یک حقوق عمتوم  و های گوناگون یا یردیگر و ر نهای  های یا ملی شدن انسان

الملل  مور  نظر کان  خواهد یو ق حمای  و توستعه تدتارت آزا  ساز اتحا یه یینزمینه

 (ق160: 1390نیز مستلزم وجو  صلح اس  و نیز موجد آن )یاران ، 

                                                           
1. Cosmopolition Education 
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یدین سان کان  کوشید یا نز یک کر ن احتیا   ر سیاس  یتا صتدان   ر اختالق، 

تواند یه اتحتا  های اصیل اخالن  م دق زیرا فقط گرایشصلح را  ر  راز مدت مستقر کن

رنگ  وانع  میان مر م مندر شو ق اخالق حقیق ، نظرات شناخته شده ماکیتاول  را و ی 

، «1اول اندام یده، یعد توجیته کتن»کر  ساز ق ماکیاول   ر سیاس  توصیه م ی  اعتلار م 

ایدتا  اختتالف کتن تتا »، «2انرتار کتناگر کارنامستاعد و نتاموفق  اندتام  ا ی، آن را »

معتقد یه حاکمی  اخالق  ر روایتط سیاست   -یرخالف ماکیاول –کان  «ق 3حروم  کن 

اس ق همان طور که  ر روایط خووص  یاید شراف  و  رست  عمل حفظ شتو  و از آن 

هتا تواند رایطه میان ملل را تنظیم کند  صلح میان  ول جا که هیچ حقوق خووص  نم 

تواند پایدار یاشد  مگر یرحقوق عموم  محرم و ستتلری ینیتان گتر  ق پت   ر هتر نم 

مستلزم اصالحات اخالن  ختو  ملتل است  و  ر  رجته اول یته ویتژه « صلح»صورت 

نیازمند اصالح اختالق زمامتداران و حرمرانتان صتاحب نفتوذ است  و آن نیتز محقتق 

اعمتال هتر روش  یگتر،  شو  مگر  ر اعتما  و وحتدت وانعت  میتان ملتل وگرنتهنم 

جز از طریتق اصتالح « صلح پایدار»ای ییش نخواهد یو ق کالم آخر کان  آن که سفسطه

کوشتد یتا اندیشته م  کان  (ق292-293: 1385افرا  تحقق پیدا نخواهد کر  )مدتهدی، 

ها  ر اثر جنگ جلوگیری کند و یر پیشرف  تاکید نایو ی انسان از معرف  شناخت  خو ،

 (ق149: 1385تیموآیراکسینین، کند )م 

 

 الملسیاسی هابز و کانت راجع به صلح در روابط بین فلسفهبازتاب   .2-2

نور یتد  روایتط و گاه مرزهای سیاست  کشتورها را  ر نم اگر نظرات نا  سیاس  هیچ

ماندق یته علتارت  یگتر ها همچنان  ر شرل اولیه خو  یان  م الملل   ول مناسلات یین

هتا  ر الملتل متدرن، تنظتیم روایتط  ول الملل و پیدایش حقتوق یینوایط یینتوسعه ر

الملتل نظیتر چارچو  جدید و یه ویژه کم رنگ شدن یرخ  اصول کالسیک حقتوق یین

ها و اصل من  مداخله  ر امور  اخل  کشورها و همچنین اهمیت  یتافتن حاکمی   ول 

وان مرهتون نظترات اندیشتمندان تتحقوق ینیا ین یشر پ  از جنتگ جهتان   وم را م 

                                                           
1. Fac et excusa 

2. Si fecisti nego 

3. Divide ut imperes 
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یه عنوان یک ستازمان  -ملل متحدسیاس   انس ق تحوالت  که شاهد یروز آن  ر سازمان

و یه ویژه عملرر  شواری امنی  یه عنوان رکن سیاس  حافظ صتلح و  -الملل جهان یین

س  تحت  رئالیسم سیا رر یرو ها یو ه اس قایم متأثر از این  یدگاهالملل  یو هامنی  یین

ا امه یه   ر ی هایز و لیلرالیسم سیاس  متأثر از نظریات کان  شرل گرف قهاشهیاند ریتأث

الملتل  ر های سیاست   ر توستعه و تحتول رویرر هتای روایتط یینمطالعه تأثیر اندیشه

 خواهیم پر اخ ق« صلح»خووو 

 

 رئالیسم سیاسی -2-2-1

یعنت  -ها را یراسا  یک اصل مسلم ول  الملل کوشند رفتار یینها همواره م رئالیس 

الملل، مطالعه کنش متقایل ها، وظیفه روایط یینتوضیح  هندق از نظر رئالیس  -مناف  مل 

یین مناف  مل  کشورهای مختل  از یک طرف و وضعی  همراری یا تقایل  کته یتر اثتر 

ن است  کته یتک شو   از سوی  یگر اس ق رئالیسم یه  نلال ایآن کنش متقایل ایدا  م 

ها ارائه  هدق رئالیسم  ر این معنا، یه الملل   ول ییان توصیف  و نه هنداری از رفتار یین

ها نیس  یلره معتقد اس  اگر  ولتت   ست  یته فتالن  نلال توجیه اخالن  رفتار  ول 

یه خاطر پیشلر  مناف  مل  خو  یو ه اس ق یتدون آن کته ختو  را  صرفاتاندام ز ه اس   

د یه توجیه اخالن  آن عمل یداند یا حت  الزم یداند نشان  هتد منتاف  ملت  ملنتای متعه

الملل   ول  اس ق زیرا این رویرر  ف  نفسه  ر توجیه و کسب مشروعی  اندامات یین

هتا  ار  رویرر ی توصیف  یه رفتتار  ول  صرفاتها نیس  و صد  توجیه اندامات  ول 

 (ق104-105: 1388)ستون، 

جهان  یاید تئوری طراح  شتو  کته  جنگها معتقد هستند یرای اجتنا  از رئالیس 

ها را موظ  یه یر ملنای آن هیچ اصل معتلر و فراگیر جهان  وجو  نداشته یاشد که  ول 

یاشتد همراری نمایتدق ینتایراین ملنتا و منشتأ همرتاری  ر طلیعت  و سرشت  یشتر م 

یایتد چنتدین اصتل را از گتزاره فتوق  (ق یرای طراح  ایتن تئتوری30: 1374)مورگنتا، 

 یاشند:گانه رئالیسم معروف م استنلا  کر ق اصول  که یه اصول شش

 ( سیاس  نیز همانند جامعه تای  نوانین عین  اس  که ریشه  ر طلیع  یشر  ارند 1

 شو  ( مفهوم مناف   ر چارچو  ندرت تعری  م 2
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ین  اس  و اعتلتار عتام  ار  ولت  ای ع( هر چند مناف   ر چارچو  ندرت، مقوله3

 یخشد معنای  جزم  و غیر نایل تغییر نیز یه این مفهوم نم 

 ( رئالیسم سیاس  از اهمی  اخالن  رفتار سیاس  آگاه   ار  4

( رئالیسم از یر   انستن آرزوهای اخالن  یک مل  ختاو یتا نتوانین حتاکم یتر 5

 ورز  جهان امتناع م 

سایر مراتب فرتری، وانعت  و مهتم است  و از استتقالل  ( تفاوت میان رئالیسم و6

 (ق5-21: 1379کند )مورگنتا، سیاس  خو  حمای  م 

ای هتای سیاست ، عرصتهالملل نیز مانند ستایر حوزهها، سیاس  یینیه ییان رئالیس 

ای است  یترای کستب ستایر یرای کسب هر چه ییشتر ندرت اس  و ندرت نیز وستیله

یه اعتقا  ایشان از آن جا که ندرت  ر ط  رایطه یه  ست  «ق یقا» اهداف و  ر وهله اول،

آید  کسب ندرت توسط یک  ول  یه معنای از  س   ا ن ندرت  ول   یگر اس ق م 

تواند  ر عرصه  اخل  یا سرکو  خشون ، ندرت یه  س  آور  اما  ر عرصه  ول  م 

کنتد و یته  ست  آور ن نتدرت ها رنای  الملل  یاید یرای تحویل آن یا سایر  ول یین

آن  ول  اس ق یدیه  اس  هر  ول  یاید یرای اجتنتا  « یقای»یرای هر  ول  یه منزله 

از نایو ی خو  و حفظ یقای خویش یا افزایش ندرت ختو  یته موازنته  ر مقایتل ستایر 

شتو  ی که  ر نهایت  مندتر یته ظهتور موازنته جهتان  نتدرت م امر ها یپر از ق ول 

 (ق27: 1379)مورگنتا، 

هندتاری حرکت   ست یرئالهای توصیف  یه تتدریج یته ستم  یسیاری از رئالیس 

کوشد یراستا  منتاف  ملت ، یته توجیته هنداری  یدگاه  اس  که م  سمیرئال قاندکر ه

الملل   ول  و کسب مشروعی  یرای آن یپر از ق رئالیسم هنداری  و استدالل رفتار یین

الملتل  ار  و یته روایتط یین« هتایزیرویرر ی»اول کته کنتدق استتدالل عمده مطرح م 

یاشتدق  ر ایتن م  -ولو یتالقوه-ها حال  جنگگوید وضعی  اولیه و طلیع  یین مل م 

حال ، همه چیز عا النه و صحیح اس  و  ر این شرایط  ول  تنها یاید یه فرتر تحقتق 

ه یرتارگیری اختالق  ر مناف  مل  خو  یاشدق  ر این نظرگاه، یا یتدیین  کامتل نستل  یت

یرای کنترل انتدامات  ولت  وجتو  « مرز عدال  یا اخالق»سیاس ، چیزی تح  عنوان 

شتو ق لتذا اگتر ندار  و خطا یا اشتلاه  ول  یا تشخیص  رس  مناف  ملت  ستندیده م 
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 ول  اندام  را  ر راستای مناف  مل  اندام  ا ه ول  یعدات معلتوم شتده آن انتدام منتاف  

 (ق106: 1388کند   ول  خطا کار اس  )ستون، جیه نم مل  را تو

استدالل  وم رئالیسم هنداری ملتن  یتر مالحظتات ناشت  از فلستفه نتانون اساست  

اس ق یه این معنا که  ر تئوری لیلرال  موکراس ، حروم  نماینده و وکیل مر م اس  و 

وظیفه مندر یته نقتد  وظیفه تأمین مناف  مر م را  اراس ق تخل  و انحراف  ول  از این

شو ق روی  یگر ایتن ستره آن است  کته حروم  و حت  عدم مشروعی  حروم  م 

وظیفه  ول ، تأمین مناف  اتلاع اس   وی هیچ تعهتدی  ر یرایتر  نیترمهمهمان طور که 

اتلاع خارج  ندار ق زیرا ایشان هیچ نرار ا ی یا  ول  ندارند و وکالت   ر راستای تأمین 

 ریاره وضتعی  اولیته  رر هایزیرواندق این  یدگاه منطلق یا یدو اعطا نرر همناف  خویش 

یا طلیع  اس ق یدین معنا که تنها معیار و محدو ه اختیار و عملرر  و مشروعی   ولت  

 ر عرصه سیاس  خارج ، تنها رعایت  منتاف  و موتالح متر م و  وراندیشت   ر ایتن 

 (ق178: 1388خووو اس ، نه اخالق )ستون، 

یراسا  مناف  ملت  و ضترورت  صرفاتگیری  ر مور  جنگ یا صلح را ها تومیمرئالیس 

 هند و مالحظات اخالن  و معرف  شناخت  جایگتاه   ر ایتن توتمیمات سیاس  اندام م 

 -تریه عنوان ضامن یقای  ول  نتوی -نیز از طریق حفظ یا تغییر موازنه ندرت« جنگ»ندار ق 

(ق زیرا یقای  ول  امتری مستلم 32-33: 1390مه پیشانیان، ) دیآ تواند  ر خدم  صلح  رم 

و غیر نایل تغییر نیس ق یه همین  لیل استفا ه از زور که ایزار مشروع کشور اری است   یایتد 

تر یتد  ارنتد  « اصول جهان  اخالن »ها یه ها  رآید و از آن جا که رئالیس  ر خدم   ول 

رفتتار »تا مناف  ختو  را  ر راه پایلنتدی یته  یتدگاه متلهم   هندیه رهلران کشورها هشدار م 

 ار  تتا از رهلتران  ولت  را وا مت « ضترورت یقتا»نریان  نسازندق یلرته یترعر  « اخالن 

هتا یتا (ق آن33: 1390های ایدئولوژیر  فاصله یگیرند )مه پیشتانیان، اخالنیات سنت  و  یدگاه

را تنها زمتان  کته  ر ختدم  « همراری»الملل ، ر یینتأکید یر استمرار منازعه و رنای   ر امو

ها پ  از شرس  جامعه ملتل، علت  نتاتوان  ایتن ستازمان  ر پذیرندق آنمناف  مل  یاشد م 

های حقتوق المللت  را نتاتوان  مرانیستمهدف خو  یعن  صلح و امنیت  یین نیترمهمتحقق 

میان کشورها یته  ست  « موازنه ندرت» تنها از طریق« صلح»الملل  انستند و تأکید کر ند یین

 (ق34: 1390آید )مه پیشانیان، م 
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جاذیه ی  نظیر این نظریه یه  لیل نز یرت  آن یتا رفتتار سیاست  متداران  ر عرصته 

المللت  الملل  و وانعیات روایط یینالملل و نز یر  یا فهم رایج از سیاس  یینروایط یین

« رئالیستت »ن امر و یته همتین  لیتل نظریته ختو  را ها نیز یا آگاه  از ایاس ق رئالیس 

عرصته تضتا  منتاف  و  صترفاتالملتل را ها یا یدیین  ذات  خو ، روایتط یینخوانندق آنم 

 انند و یه همتین ها یرای کسب ندرت ییشتر و حفظ آن م رنای  و ملارزه  ائم   ول 

موازنه ندرت میتان »طریق ایدا  را تنها از « صلح»، وهایز لیل تح  تأثیر افرار ماکیاول  

(ق  یدگاه  که شتاید یتتوان نمتو  73: 1386 انند )مشیرزا ه، نایل تحویل م « کشورها

الملل  ر یه رسمی  شناختن حق وتوی های حاضر حقوق یینآن را  ر مرانیسم یرجسته

ملل رکن سیاس  حافظ صلح  ر ستازمان نیترمهمیه عنوان –اعضای  ائم شورای امنی  

 مشاهده کر ق -متحد

 

 لیبرالیسم سیاسی .2-2-2

لیلرالیسم علارت اس  از یک ایدئولوژی سیاس  که موضوع آن تعهد یته فتر  و ستاختن 

ای اس  که افرا  یتوانند  ر آن منتاف  ختو  را یته طتور کامتل یته  ست  آورنتدق جامعه

، عتدال  و از: اصتال  فتر ، اصتال  عقتل، آزا ی اندعلارتهای اصل  لیلرالیسم ارزش

موجو  اس  زیرا گوهر عقل یه وی اعطا شتده  نیترمهم« انسان»تساهلق  ر این نظرگاه، 

و شایسته اس  از حداکثر آزا ی ممرتن  ر همتاهنگ  یتا آزا ی یرستان ستایر افترا  و 

حداکثر پا اش یراسا  ستطح استتعدا  و میتزان کتار یرختور ار یاشتدق لتذا لیلرالیستم، 

کندق لیلرالیسم، سنت   ر تفرر سیاس  غر  است  کته اگتر ق م ساالری را تشویشایسته

گر   اما نقش جدی و اثتر گتذار آن چه سایقه پیدایش آن یه نرن پانز هم میال ی یاز م 

گتر  ق لیلرالیستم، الملل یه  وره پ  از جنگ جهتان  اول و  وم یتاز م  ر سیاس  یین

محوتول شرست  فئو الیستم و  ایدئولوژی نوام  هنده سن  سیاس  غتر  و نیترمهم

 (ق40: 1390)مه پیشانیان، رشد یازار یا اندیشه کاپیتالیست  یو  

 ر  1919 ر ستال -رئی  جمهور آمریرا -یا صلح ورسای و انتشار اعالمیه ویلسون 

الملل و حاکمیت  نظتم پایان جنگ جهان  اول یو  که امید یه تغییر ینیا ین  ر روایط یین

الملتل، ید ویلسون یرساز و کارهای حفظ صلح خووصات حقوق ییننوین جان گرف ق تأک
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جمع ، جهان  امن یرای  موکراس ، حق تعیین سرنوشت  ملتل، جامعه ملل، امنی   سته

 یپلماس ، آزا ی کشتیران   ر  ریای آزا ، یرایری شرایط تداری یرای همته کشتورهای 

نویتد یختش نظتم نتوین صلح  وس ، حذف موان  انتوا ی، کاهش تسلیحات مل  ققق 

یتر حفتظ و  -یه ویژه جامعه ملل-الملل های یینجهان  یو ق وی یر تقوی  نقش سازمان

 (ق41-40: 1390)مه پیشانیان، استقرار صلح تأکید نمو  

ها که معتقدند ذات و طلیع  ید انستان، وی را نتاگزیر از ینایراین یرخالف رئالیس 

ده مناف  مل  نگ را یک وض  طلیع  و تأمین کننکند و جمیل یه جنگ یرای حفظ یقا م 

یاشتند از طریتق عملرتر  نها هتا و ها معتقد یه حوول صلح م  انند، لیلرالکشورها م 

های کننتدق ریشتهالملل  که هندارهتای جهتان  و عتام را نماینتدگ  م های یینسازمان

ذار افرار کان  ملن  یر گ توان  رالملل را م اندیشه روشنگری و لیلرالیسم  ر روایط یین

 های لیلرال  موکرات و تضمین حقوق یشر جستدو کر قیه صلح از طریق  ول 

هتا است  و ملتن  یر حقوق و ترالی   ول  صرفاتالملل سنت  های حقوق یینتئوری

حاکمی  و مشروعی   ول  را  ر جم  یو ن سه عنوتر سترزمین، جمعیت  انستان  و 

مواره خو  را فار) از این که آیا  ول ، نماینده راستین ملتتش  اند و هحاکمی  یرتر م 

الملل، مشروعی   ولت  را یاشد یا خیر  انسته اس ق اما رویرر  مدرن  ر حقوق یینم 

 انتدق لتذا حقتوق،  ر نماینده راستین مل  یو ن و تعهد یه رعای  حقوق یشر ملت  م 

 اندق اگر چه یترای م « افرا »ترالی  وظای  و کارکر   ول  را نیز یرگرفته از حقوق و 

های  ول  ستاالرانه حتاکم یتر گفتمتان کالستیک حقتوق حقوندانان  شوار اس  گزاره

فر گرایت  »الملل معاصتر ملتنت  یتر الملل را کنار نهند اما تئوری لیلرال تر حقوق یینیین

نترار «  ولت » را واجد اهمی  و جایگاه  واالتر از« فر »اس ق یدین معنا که « 1هنداری

الملتل را  هد و حت  مشروعی  حروم  و شناسای   ول  یه عنوان تای  حقتوق یینم 

 اندق از آن جا که کان ، نخستین کس  اس  که این منو  یه رعای  حقوق یشر مل  م 

الملتل و تلیتین  یدگاه را طرح کر  و کمک شایان تقدیری یه غنتای تئتوری حقتوق یین

نامنتد )ستتون، م « الملتلنظریه کتانت  حقتوق یین»ین نظرگاه را صلح و عدال  نمو   ا

الملل کان  ملتن  یر  و اصل اس : اول  وجو   ول  تئوری حقوق یین (ق22-21: 1388

                                                           
1. Normative Individualism 
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هتای الملل ملتن  یر اتحا یته  ول لیلرال  موکرات یا همان جمهوری و  وم  حقوق یین

کان  تحقق این  و شر  و وفا اری یته «ق  المللهای یینسازمان»آزا ی یا یه تعلیر  نیق 

های آزا  و یاعتث جلتوگیری از جنتگ و استتقرار صتلح ها را موجد هملستگ  مل آن

نفسه  انستتن یشتر، هتدف و غایت  (ق وی یا غای  ف 26: 1388 اند )ستون، پایدار م 

 ر  ق انتد م« صتلح»الملل را نیز خدم  یه یشتر از طریتق ایدتا  و استتقرار حقوق یین

الملل واجد احترام و موضوع حق و ترلیت  اندیشه کان   ول  از آن رو  ر حقوق یین

حقتوق »کندق یه همین  لیل از  ل فلسفه سیاست  کانت  را نمایندگ  م « افرا »اس  که 

، میثتانین 1948شو  کته  ر  وران معاصتر، اعالمیته جهتان  حقتوق یشتر خلق م « یشر

المللت  ای حقوق یشر و ستاز و کارهتای ییناهدات منطقهو اسنا  و مع 1966الملل  یین

 یاشندقگاه یارز این  یدگاه م جلوه

الملل   ا گستری، سازمان تدتارت ملل متحد،  یوان یینایدا  نها های  مانند سازمان

الملل  گام   ر جه  عمل  نمو ن تئتوری کتانت  حقتوق جهان  ققق و  یوان کیفری یین

الملل  ضتامن صتلح اگر چه کان  پیشرو ایده تشریل یک سازمان یین یاشدقالملل م یین

های حتل و فوتل ملل و تقوی  مرانیستمهای وی  ر ایدا  سازمانپایدار یو  و اندیشه

الملل  متللور گر یتد امتا  ستتاور های کانت  یتیش از ایتن مسالم  آمیز اختالفات یین

الملل طراح  کر  که نقطه عطت  نای یرای حقوق ییاس ق وی تئوری جدید و پیشرفته

الملل  یلرته  ر کشت  پیوستتگ  این تئوری را نه  ر ضرورت پیدایش یک سازمان یین

های مستتلد و های فر ی و ارتلا  عمیق ماهی  حروم الملل  یا آزا یعمیق صلح یین

ها  ر عرصه روایتط های جنگ افروزانه آنخو  کامه  ر عرصه  اخل  یا رفتار و سیاس 

الملل یاید جستدو کر ق کان  یو  که یرای نخستین یار از ارتلا   رونت  یتین آزا ی یین

الملل پر ه یر اش  و یدین سان، انقال  حقوق یشتر  ر  اخل کشور و ملان  حقوق یین

 (ق26-27: 1388یین  کر  )ستون،  ر نرن ییستم را پیش

تن انسان، مسیر حرک  و یا غای  ف  نفسه  انس -هایز یرخالف رویرر های–کان  

های مقتدر یه ساز و کارهای  یترای الملل را از جوالنگاه مناف  مل   ول رشد حقوق یین

های وانع  انسان  ر راستای تحقق صلح  های لیلرال معتقد یه ارزشنقش آفرین   ول 

 پایدار معطوف نمو  و یه این ترتیب رویرر  احترام یه حقوق یشر و حاکمیت  نتانون را
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کنتد الملل نمو ق رعای  حقوق یشر و حاکمی  نانون ایدا  م وار  گفتمان حقوق یین

مسؤولی  کیفری عامالن نقض ینیا ین حقوق انسان  یه رسمی  شناخته شو ، ی  کیفری 

پایان یاید و تالش یرای توجه یه آالم نریانیان و یازسازی جامعه نریتان  مخاصتمه متور  

 توجه نرار گیر ق

 

 المللیالمللی با عدالت کیفری بینه صلح بینرابط .3

المللت  نظتام  نتورملرگ و هتای کیفتری یینالملل  یعن   ا گاهاولین محاکم کیفری یین

توکیو پ  از پایان جنگ جهان   وم و یه منظور یه رسمی  شناختن مستؤولی  کیفتری 

ی توستط  ول فر ی یرای مقامات عال  رتله نظام  و غیر نظام  و تحقق عتدال  کیفتر

الملل  یوگسالوی ستایق و های کیفری یینفاتح جنگ جهان   وم یه وجو  آمدندق  ا گاه

ملل رواندا  ر  هه پایان  نرن ییستم توسط شورای امنی  یه عنوان رکن سیاست  ستازمان

الملل  را عهده  ار اس  و  ر چارچو  فول یین که وظیفه سیاس  حفظ صلح و امنی 

المللت  و متحد ایدا  شدندق از این جا یو  که میان عتدال  کیفتری یینهفتم منشور ملل 

الملل  ارتلا  ایدا  گر ید و یه ملاحث فلسف  عمیق راجت  یته رایطته صلح و امنی  یین

الملل  پایان  ا ق زیرا فلسفه غتای  محتاکم الملل  یا صلح و امنی  یینعدال  کیفری یین

رواندا  ر استقرار صلح  ر این کشورها مور  توافق  الملل  یوگسالوی سایق وکیفری یین

همگان نلو  واغلب مور  چالش و انتقا  نرار گرف ق این امر یه  لیل ماهی  ذاتات متفاوت 

یته -شو  تحقق صلح و امنیت کارکر  نضای  و کارکر  سیاس  اس ق امری که یاعث م 

یه عنوان کتارکر ی –کیفری  از روزنه کارکر  نضای  محاکم -عنوان یک امر ذاتات سیاس 

مور  تر ید و انرار وان  شو ق یه  -اساسات حقون  و ملتن  یر تساوی افرا   ر مقایل نانون

گتر   و ستخن از عالوه این تفاوت  ر کارکر ها گاه مندتر یته تتداخل و مزاحمت  م 

شو  مطرح م  سؤالآیدق لذا این مغایرت اشتغاالت نضای  یا تعامالت سیاس  یه میان م 

تتوان عتدال  که آیا وانعات اجرای عدال   ر استقرار و حفظ صتلح متؤثر است ؟ آیتا م 

تر و الملل  محسو  کر ؟ یا آن که صلح هدف  یزرگصلح و امنی  یین مؤلفهکیفری را 

توان  ر جوام  مخاصمه ز ه یه صلح  که حفظ آن مقدم یر اجرای عدال  اس ؟ آیا م 

گتر   اکتفتا و اترتا ل  یرای مدرمان و یزه  یدگان مستتقر م یه یهای نا یده گرفتن عدا
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هتا این زنتدقی موجتو   امتن م دهایتتر های متعتد  سیاست  عملت  یته نمو ؟ نمونه

موضوعات  اس  که ریشه  ر ملاحث عمیتق رایطته صتلح و عتدال   ار ق  ر ا امته یته 

یا یرتری صتلح « برنی»یا یرتری عدال  یر صلح، تئوری « هماهنگ »یررس  سه  یدگاه 

ها حتاک  از ایتن نظریته .یا نظریه میانه ختواهیم پر اخت « مشرو »یر عدال  و تئوری 

الملل  یا رویرر هتای حقتوق های  رک و فهم رایطه عدال  و صلح  ر جامعه یینروش

 یاشندقمحور، سیاس  محور و وان  گرای  م 

 

 یا برتری عدالت بر صلح 1نظریه هماهنگی .1-3

های مطترح  ر خوتوو رایطته یتین صتلح و عتدال  نظریته همتاهنگ  نظریهیر  از 

یاشدق طلق این نظریه و یر خالف نام آن که ظاهرات یه هماهنگ  عدال  و صلح اشتاره م 

کند  عدال  یاید یر صلح اولوی   ا ه شو ق این نظریه،  یدگاه سختگیرانه ای نستل  م 

ظات و وانعیتات سیاست  محاکمته عتامالن یه عدال  کیفری  ار  و یدون توجه یه مالح

 انتدق یتدیه  است  ایتده نخست  الملل  را  ر هر وضعیت  اجتنا  ناپذیر م یین جرائم

عدال ، سپ  صلح مور  حمای  حقونتدانان و از جملته ریچتار  گلدستتون، نخستتین 

یاشتدق وی نستل  یته ختط مشت  الملل  یوگسالوی سایق م  ا ستان  ا گاه کیفری یین

  و اولوی   ا ن صلح یر عدال  تر ید  اش  و معتقد یو  یه یهای نا یده گترفتن سیاس

 یدگان و نا یتده یزه  ویارهتوجه  یه لزوم کیفر  ا ن مدرمان و نریان  کر ن عدال ، ی 

یه صلح و خووصات صلح پایدار رسیدق یلره یرای تحقق صلح،  توان نمها گرفتن آالم آن

کر  و یا استقرار عدال  کیفری و کارکر هتای متعتد  آن نظیتر  یاید اول یه عدال  توجه

های مقایله یا ی  کیفری متهمان نقض حقوق انسان  افرا ، کش  حقیق ،  الیل و انگیزه

و ثل  و مستندسازی آن، فتر ی کتر ن مستوولی  کیفتری، پیشتگیری و  جرائمارترا  

روری اجتماع  جوام  مخاصمه آت  و تالش یرای یازسازی و یاز پ جرائمیاز ارندگ  از 

ز ه یه استقرار صلح کمک نمو ق یه علارت  یگر چنانچه  ر پ  رسیدن یه صتلح پایتدار 

یاشتد  نلو  جنگ نیس  یلره وجو  امنیت  م  صرفات انیم که صلح پایدار نیز یاشیم و م 

شو ق لتذا ضتمن تأکیتد یتر رایطته این امر از طریق کارکر های عدال  کیفری محقق م 

                                                           
1. Harmonious 
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 الزمتهتوان یه صلح  س  یاف ق عدال  کیفتری مثل  صلح و عدال ، یدون عدال  نم 

تحقق صلح اس  و لزومات مقدم یر آنق هتیچ صتلح مستتقر و  یرپتای  یتا نریتان  کتر ن 

(  ر Goldston, 1997: 5-8عدال  کیفری و نا یده گرفتن آن تحویل نخواهتد شتدق )

یوگستالوی   ا گاهالملل  مون  و یه ویژه یینهای کیفری همین راستا از عملرر   ا گاه

 ر کنتار  دهایتتر سایق یه  لیل استیر نشتدن  ر  ام رئالیستم سیاست  و پایتان  ا ن یته 

گذاشتن میلوسویچ و کارا زیچ از مذاکرات صلح  یتتون و صتدور کیفتر خواست  علیته 

ای اولتین الملل  یر(ق عدال  کیفری یینAkhavan, 1996: 273ها تقدیر شده اس  )آن

ملل یار توسط شورای امنی  و  ر چارچو  فول هفتم منشور  ر  ستتور کتار ستازمان

الملل  یتو ق الملل  حفظ صلح و امنی  یینمحاکم کیفری یین نرار گرف ق هدف از ایدا 

المللت   ر  ستتور الملل  از روزنه صلح و امنیت  یینیه علارت  یگر عدال  کیفری یین

یتدون توجته یته شترایط و وانعیتات  توان نمر گرف ق یدیه  اس  ملل نراکار سازمان

ملنای تحقق صلح  تواند نمسیاس  یر عدال  کیفری اصرار نمو ق لذا این نظریه  ر عمل 

الملل  از رهگذر عدال  کیفری یاشدق زیرا صلح اساسات یک امر سیاس  اس  و نا یده یین

فری و استقرار صتلح پایتدار نخواهتد گرفتن وانعیات سیاس  کمر  یه تحقق عدال  کی

 کر ق

 

 یا برتری صلح بر عدالت 1نظریه رقابتی .2-3

یاشتد و معتقتد تئوری رنایت  یرعر   یدگاه فوق، نائل یه یرتری سیاس  یر حقتوق م 

ای  ر پ  نخواهد  اشت  و اس  جستدوی عدال  یدون مالحظه وانعیات سیاس  نتیده

شتو  یته توافقتات و وانعیتات سیاست  یرگتزار م از محاکمات کیفری که یدون توجته 

و استقرار ثلات سیاس  و صلح را تونت   اشت ق  توان یازپروری جامعه مخاصمه ز هنم 

الملل   ر جریان اس  و هتر روزه الملل  یا غیر یینلذا هنگام  که مخاصمه مسلحانه یین

م   ر جهت  اجترای توان یدون آن که گتاگر   م حقوق ینیا ین افرا  زیا ی نقض م 

عدال  کیفری، محاکمه و مدازات مرترلان و پاسخگوی  یه نیازهای نریانیتان و اهتداف 

یته  نلتال  میان مدت عدال  کیفری یر اش   یا اعالم عفو متهمان نقض حقوق انستان ،

                                                           
1. Adversarial 
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تحقق صلح و سازش و پایداری توافقات سیاس  یو   یته شتر  آن کته چنتین صتلح و 

ها و پست  و رذال  خاتمه  هدق  ر ایندتا حوتول یا ین انسانسازش  یه نقض حقوق ین

چنین صلح و سازش  یر استقرار عدال  کیفری مقدم خواهد یو ق اما اگر  ستیای  یه ایتن 

توان آن را یر صلح، خو  ملتن  یر سازش ییدا و موالحه فاسد و ناسالم یاشد   یگر نم 

لم نیز علارت اس  از توافق  که نظتام عدال  ترجیح  ا ق سازش و موالحه فاسد و ناسا

رحم  سیستماتیک را یه عنتوان ویژگت   ائتم آن ایدتا  یتا سیاس  ملتن  یر تحقیر و ی 

: 1389یه نقل از نژندی متنش،  Avishia Margalit a ragalit, 2005; 28حفظ کندق )

108-107) 

ز محاکمته  هد و یتا صترفنظر کتر ن ارویرر  رنایت ، صلح را یر عدال  ترجیح م 

الملل  و ی  پاسخ گذاشتن مطاللات نریانیان  ر پ  استتقرار صتلح و عامالن جنایات یین

  طلیعت  و صتلح را کته جنتگ را وضت-یاشدق این رویرر  یه  یتدگاه هتایز سازش م 

اس ق یدیه  اس  این  یدگاه کته یتا نا یتده گترفتن  یسیار نز یک - انس ساختگ  م 

لتان  حقوق انسان  و مطاللات نریانیان و ی  توجه  یته م مسؤولی  کیفری عامالن نقض

و  جایگاه نایل نلول   ر گفتمتان صتلح تواند نمحقوق یشر  ر صد  تحقق صلح اس ، 

 عدال  کیفری  اشته یاشدق

 

 یا میانه 1نظریه مشروط .3-3

یتا یاشدق  یدگاه مشرو  یا میانه  یدگاه مشرو  یا میانه  ر صد  جم   و  یدگاه نلل م 

یه رسمی  شناختن مالحظات سیاس  و سیاس  زور، یر توسعه تدرید  محاکم کیفتری 

یندی مالحظات و وانعیات سیاست  یتا ضترورت کندق چگونگ  جم الملل  تأکید م یین

جمت  مالحظتات سیاست   حاصتل اجرای عدال  کیفری مور  توجه این  یدگاه است ق

المللت  ندرت و حقوق و عدال ، که مور  توجته طرفتداران ایدتا  محتاکم کیفتری یین

 مداخلته را مطرح نمتو ق« 2مداخله نضای »یوگسالوی سایق و رواندا یو ، مفهوم  یه نام 

المللت   ر امتور  اخلت  کشتورهای های ییننضای  یر  از اشرال نوین مداخله سازمان

                                                           
1. conditional 

2. judicial intervention 
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های یشر وستانه یلره یترای استتقرار مستؤولی  اس  نه یه منظور حمای مخاصمه ز ه 

کیفری فر ی یرای متهمان و مسؤوالن نقض حقوق یشر  وستتانه و توجته یته نیازهتای 

الملل ق نظریه مشرو ، گاه  نریانیان و یه عنوان گام   ر جه  تحقق صلح و امنی  یین

و  ر صد  اس  یتا نلتول و تأییتد منطتق شو  گروسیوس  یا عقل گرای  نامیده م نظریه

را  المللها و سایر تایعان حقوق یینالملل  و نقش آفرین  آن،  ول ندرت  ر جامعه یین

الملل  که یتر الملل  نمایدق یدین سان نظام نو یینملزم یه رعای  نواعد و هندارهای یین

تمرکتز « صتلح»ظیتر ها نهای مشترک میان انستانو سایر ارزش« حقوق یشر»حمای  از 

آور  الملل سر یر م های یه وجو  آمده  ر نظام کهنه حقوق یین ار ، آرام آرام از شراف

کشدق را یه چالش جدی م « من  مداخله  ر امور  اخل  کشورها»و « حاکمی »و مفهوم 

 (20: 1388)شهلازی، 

ر جنگ مداوم یر سالملل  را صحنه رنای  و طرفداران هایز یا وان  گرایان روایط یین

کنند و  ستیای  یه موازنه ندرت یراسا  سیاس  زور و نتدرت و منای  محدو  تلق  م 

که  ارزش  اس  نیترمهم« نظم» انندق نا یده گرفتن عدال  را یگانه راه استقرار صلح م 

« رنیتب» لتذا وانت  گرایتان از  یتدگاه«ق نظم ناعا النه»ان ها  ر پ  حفظ آن هستند ولو 

 اننتد و  ر ارزش م  نیتر عتالرا « یشری »ان کان ، کنندق  ر مقایل طرفداری  م حما

یاشتند و  ر ایتن راه جستتدوی عتدال  را ی ذات  انسان م هاارزشپ  حفظ کرام  و 

کنتد و از  انندق عدال  از یک سو احترام یه حقوق یشتر را تقویت  م اجتنا  ناپذیر م 

مسوؤلی  کیفری فر ی نانوان جتدی حقتوق یشتر و سوی  یگر یا یه رسمی  شناختن 

شتو  و صتلح پایتدار را محقتق حقوق یشر  وستانه یه استقرار حاکمی  نانون مندتر م 

المللت  کندق تحقق صلح پایدار مستلزم حاکمی  نانون یا توسل یه عدال  کیفتری یینم 

 یا تأکید یر حاکمی نمایند و اجتنا  م « هماهنگ »اس ق لذا طرافداران کان  از  یدگاه 

  انندقرا فرا روی استقرار صلح پایدار م « مشرو »نانون و حقوق یشر نظریه 

 

 «صلح»المللی قربانی : عدالت کیفری بین1سیاست عملی .4

را ستر  ا ق «  یگر هرگز تررار نخواهد شد»یا پایان جنگ جهان   وم، جهان متفقات فریا  

                                                           
1. Real politik 
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علوم شد که عمل  کر ن آن آسان نیس ق تنها  ر نترن هر چند این نول صا نانه یو  اما م

میلیتون نفتر  170تتا  75مخاصمه رخ  ا ه که مندر یه مرگ حتدو ات  250ییستم ییش از 

های غیر نانون ، شرنده، تداوز یته (ق اعدامNtanda Nsveko, 2008: 373شده اس  )

ینتد و  ر اغلتب یای حقوق یشر و یشر وستانه مرتررات ارترتا  م هانقضعن  و  یگر 

 هتد کته یتدون گستر ه حقوق یشر اجازه م  نقضموار  مالحظات سیاس  یه مرترلین 

کیفر یه کار خو  ا امه  هندق اما یه موازات این حقیق  تلخ جهان همیشه خشن ما، تعهد 

اخالن  منلعث از نول پ  از جنگ جهان   وم و  ور نمتای صتلح، عتدال  و حقیقت  

  ار ق مرتلط یا آن نیز وجو 

مرزهای حقوق یشر را تنش همیشگ  میان سیاس  عمل  و مطالله مسؤولی  کیفری 

کنتتدق سیاستت  عملتت  یعنتت  جستتتدوی توافقتتات سیاستت  یتتدون توجتته یتته ترستتیم م 

ها یتا  یپلماست  ملتنت  یتر است یس یا یه علارت  یگتر اصتول، های اخالن محدو ی 

 ی آن که اصول سیاست  و  یپلماست و وانعیاتق یه جا طیشرا مالحظه اوضاع و احوال،

رویرر  نز یک یه پراگماتیسم اس   نیا ملتن  یر مالحظات ایدئولوژیک یا اخالن  یاشدق

  و ماکیتاول  است ق یتدین راخالنیغ ،زورمدارانه های عمل ،و متضمن پیگیری سیاس 

فاحش  نقضن ترتیب این رویرر  نف  انگارانه غاللات یا عدال  و یه ویژه عدالت  که نریانیا

یاشند،  ر تضا  مستتقیم نترار  ار ق یت  کیفتری چته  ر حقوق یشر  ر جستدوی آن م 

سیاس  عمل  اس  و موتالح سیاست  را یتر  الملل  نتیدهسطح مل  و چه  ر سطح یین

 ,Bassiouni) ;(Emery, 1995: 449 هتد )مواجهه یا مستؤولی  کیفتری تترجیح م 

ی سیاست  هاس یرئالکر  و صلح ساختگ  تأکید م (ق همانطور که هایز یر 214 :2000

نیز تومیم گیری  ر مور  جنگ و صلح را صرفات یر اسا  ضرورت سیاس  و مناف  مل  

، سیاس  علم  نیز توافتق  هند نم هند و مالحظات اخالن  را  ر آن  خال  اندام م 

دال   نلتال ی اخالن ، ایدئولوژی و عتها یمحدو سیاس  یرای حوول صلح را یدون 

 کندقم 

یرعر ، لیلرالیسم سیاس  که یرگرفتته از افرتار کانت  است  و از نظریته مشترو  

جنتگ افتروزان و متهمتان اصتل   کند یر این یاور اس  که مسؤولی  کیفریحمای  م 

ی نریانیان مؤلفه غیر نایل انرار پروسه پایان یخشتیدن ازهاینالملل  و توجه یه یین جرائم
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 استقرار صلح اس قیه مخاصمه و 

ممرن اس  سیاس  عمل  مشرالت آن  یک مخاصمه را حل کند اما همتانطور کته 

تاریخ نشان  ا ه،  ستاور های آن معموالت یه یهای عتدم ثلتات سیاست  و ستازش کوتتاه 

(ق نیل یه صتلح وانعت  یتدون  ر نظتر Montville, 2008: 369-370مدت یو ه اس  )

ن افشای حقیق  یرای نریانیتان و جامعته زختم ختور ه و گرفتن نیازهای نریانیان و یدو

تر نیازمنتد مستؤولی  کیفتری و تحقتق فروپاشیده  شوار اس ق نیل یه صلح  مستحرم

ی اجتمتاع  و احتترام یته یتازپرور اهداف میان مدت نظیر یاز ارندگ ، حاکمی  نتانون،

ازهتای جستتدوی عتدال  کیفتری و مستؤولی  کیفتری فتر ی نی»یاشدق حقوق یشر م 

های ینیا ی ضروری یرای اجتنا  از مخاصتمات کند و ارزشینیا ین یشر را یرآور ه م 

کندق یه این  لیل، نریان  کر ن عدال  و مسؤولی  کیفری یرای فوریت  آت  را  یرته م 

 «هتای انستان  پایتدارترسیاس  عملت  یعنت  تترجیح موتلح  کوتتاه متدت یرارزش

(Montville, 2008: 369-370ق) 

و معمتوالت از نگتاه  دیتآ متعار  میان سیاس  عمل  و عدال  کیفری کمتر یه چشم 

ماندق زیترا غاللتات توتمیمات مریتو  یته سیاست  عملت   ر متذاکرات عامه مر م پنهان م 

شو  که  ر صد  تحری  حقیقت  و گمتراه مخفیانه یا از طریق فرایندها و اصول  اتخاذ م 

های پنهتان کتاری، متاهیت  رستم  یرخ  از ایتن مرانیستمیاشندق نمو ن افرار عموم  م 

شتو  تتا ساز و کارهتای نضتای  عنوتری ضتعی  گندانتده م  هیتعل ارندق یرای مثال  ر 

 ,Rene Boresظرفی  ضمان  اجرای مسؤولی  کیفری از این سازوکارها ستلب گتر   )

گ نمتو ن (ق یه علارت  یگر چنانچته متذاکره کننتدگان  ر صتد  کمرنت125-128 :1988

نمایندق یه عدال  کیفری یاشند عامدات پتانسیل هندارها و سازوکارهای نضای  را فاند اثر م 

تتتوان یتتا گندانتتدن عنتتوان مثتتال علیتترغم ایدتتا  ستتاز و کارهتتا و نها هتتای کیفتتری م 

هتا را محتدو  ها را نا کارامد یا کارای  آنهای یوروکراتیک، لدستیک و مال ، آنمحدو ی 

(ق ایدتا  و Rene Bores, 1988: 125-128اهداف سیاس  عمل   س  یافت  ) کر  و یه

تقوی  ساز و کارهای حقوق یشر پ  از جنگ جهان   وم و ارتلا  نز یتک آن یتا شتعار 

یه تعار  میان سیاس  عمل  و عدال  کیفتری رستمی  «  یگر هرگز تررار نخواهد شد»

افراط  نظیر مخاصمه مستلحانه اعتم از های سیاس  یخشیدق زمان  که نرار یاشد یا خشون 
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مواجه شویم، ایتن  تر توتالهای الملل  یا جنایات ارترای  توسط رژیمالملل  یا غیر یینیین

امتا  شوندق هر چند جامعه جهان   ر موار ی یا این مسائل یرخور  کر ه،تر م مسائل جدی

های زیتر یررست  نمونتهیهتر اس  تنش میان سیاس  عمل  و عدال  کیفری را  ر یرخت  

های هتا  ر خوتوو اهمیت  مرانیستمتتوان رشتد نگران کنیمق  ر یررس  این موار ، م 

رسم  مسؤولی  کیفری و نقش محوری عدال   ر استقرار ملان  صلح وانعت  و پایتدار را 

 مشاهده کر ق

 

 پس از جنگ جهانی اول: سیاست عملی و تجاوز آلمان .4-1

توجه سیاس  عمل   ر نرن ییستم، پ  از جنگ جهتان  اول  ر های نایل یر  از نمونه

ارتلا  یا معاهدات صتلح میتان متفقتین و آلمتان و عثمتان  حتا د شتدق  ر خوتوو 

المللت  العا ه  ر مستؤولی  کیفتری یینورسای،  و تحول خارق 1919ها، معاهده آلمان 

ان یرای آغاز آن چته متا  ر یر  اش ق اول: معاهده ملنای  حقون  یرای محاکمه نیور آلم

نامیم، فراهم کر ه یو ق  وم: محاکمته پرستنل نظتام  آلمتان امروز جنگ تداوزکارانه م 

(ق  ر خوتوو تحتول Bassiouni, 2000: 38یین  شده یو  )یرای جنای  جنگ  پیش

جرم  را که  227نوی  موا  مرتلط معاهده  ر ما ه اول یاید گف  که تهیه کنندگان پیش

یایس  یراسا  آن محاکم شو  را چنین تعریت  کر نتد: جرمت  یتزرگ علیته نیور م 

الملل و حرم  معاهداتق جرم مزیور چنان  ر واژگان سیاس  متلهم تعریت  اخالق یین

 227شده یو  که یه هلند اجازه  ا  یر این اسا  کته چنتین جرمت  طلتق تعریت  متا ه 

ای که یرای وی  ر نظتر گرفتته کمهوجو  ندار  یه نیور پناهندگ  سیاس  یدهدق لذا محا

توانست  ایتن شد،  فاعیه او م شده یو ، عمل  نشدق اللته حت  اگر نیور محاکمه نیز م 

کته  ر تمتام  -توانتد یراستا  اصتل نتانون  یتو ن یاشد که چنین هندار حقون  نم 

جرم تلقت  گتر  ق  ر حقیقت ، تهیته  -های عمده حقون  جهان پذیرفته شده اس نظام

ای از نمونته 227ندگان پیش نوی  گویا هرگز نود محاکمه نیوتر را نداشتتندق متا ه کن

شتو  تتا از اجترای وضعیت  اس  که  ر آن یک هندار عموم  عامدانه ملهم تعری  م 

 ,Moetvilleکیفری یاشد )ای یرای حمای  از ی مؤثر آن پیشگیری شو  و النهایه وسیله

 (ق372 :2008
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الملل  یعن  محاکمه جنایتراران ول  وم  ر مسؤولی  کیفری یینتالش یرای اجرای تح

هتا های آغتاز گتران جنتگ و اجترای مدازاتجنگ  آلمان  یا فعالی  کمیسیون مسؤولی 

تشریل شده یتو ، آغتاز  1919( که توسط متفقین پیروز  ر سال 1919)معروف یه کمسیون 

ق (Moetville, 2008: 373د )شتهای کمیسیون نیز تسلیم مالحظات سیاست  شدق فعالی 

نفتره را کته  20000 ر ایتدا کمیسیون  ر خووو جنای  جنگت  تحقیتق کتر  و لیستت  

آوری کتر ق امتا طتوالن  شتدن کر  یاید یرای جنای  جنگ  محاکمه شوند، جم توور م 

یعنت  سته ستال یعتد از آغتاز کتار  1922تحقیقات مندر یه تهیه لیس ، یاعث شتد ستال 

معاهده را هنوز تشریل نتدا ه  229و  228های مور  اشاره  ر موا  قین  ا گاهکمیسیون، متف

ها یگتذر ق یتا کوتتاه کتر ن لیست  و خواستند یگذارند گذشتتهها م یاشندق  ر حقیق  آن

نفر و پذیرش مسؤولی  محاکمه توسط  ول  آلمتان  ر پت  اعتراضتات  895کاهش آن یه 

نفر را رنم یاالی   انس ق پت  از متذاکرات سیاست   895 انشگاهیان و انشار نخله، آلمان 

نفتر  22نفر کاهش یاف  و از این تعدا  تنهتا  45گستر ه یا آلمان این رنم توسط متفقین یه 

ارترای   ر طول  جرائممحاکمه شدندق یرای یر  از شدیدترین  1923سال توسط آلمان  ر 

 ، یتک کشتت  ییمارستتان  را یتا های  ریای  که ط  آن یک زیر  ریای  آلمتانتاریخ جنگ

زخم  غترق کتر ه، یازمانتدگان را یته رگلتار یستته یتو ، شتدیدترین مدتازات ایتن  300

(ق  ر زمتان ایتن Montville, 2008: 373محاکمات یعن  سته ستال حتل  صتا ر شتد )

محاکمات اشتیاق عدال  خواهان و عالنه متفقین فروکش کر ه یو ق  ر آن زمان طرفتداران 

ها اس  و  ر یهتترین    ریافتند که مطالله عدال   ر یدترین حال ، مزاحم آنسیاس  عمل

هتاق  ر ایتن متور ، همچتون یستیاری  یگتر از ای یترای تحقتق اهتداف آنحال  وستیله

یاور یترای فترار از محاکمته و اجتنتا  از  نیترمهمها گذر زمان را های مشایه، آنوضعی 

 ق انستندمسؤولی  کیفری و عدال  

 

 سیاست عملی و شکست در مواجهه با نسل کشی ارامنه .4-2

الملل  یه واکنش جهان تحول مهم و غم انگیز  یگر  ر مسیر تحقق مسؤولی  کیفری یین

گتر  ق کمیستیون یاز م  1915جمع  ارامنه توسط  ول  عثمان   ر سال یه کشتار  سته

هتم –پتذیرف  کته عثمتان  که ی  کیفری جنای  جنگ  آلمان را اجازه  ا ه یو ،  1919
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ارمن  را یه عنوان یخش  از یرنامته سیاست   1000.000تا  250.000حدو   -پیمان آلمان

الملل  ر این خووو، طلق حقوق یین 1919خو  کشته اس ق پیش از فعالی  کمیسیون 

الملل  یرای مقامات  ولت  و  یگر افترا ی کته علیته شتهروندان هیچ هندار حقون  یین

المللت   ر نظتر نگرفتته یتو ق امتا شوند، مسؤولی  کیفتری یینجرایم  م  خو  مرترب

الهته یته نتوانین  1907یه این مسأله اشاره نمو  که مقدمته کنوانستیون  1919کمیسیون 

یه این نتیده رسید که کشتتار سیستتماتیک  1919کندق از این کمیسیون یشری  استنا  م 

لت  حتت  یته طتور ضتمن ، نقتض نتوانین های  وجمعی  غیر نظام  یه  نلال سیاس 

اند، یایتد هتا  رگیتر شتدهیشری  اس  و مقامات ترک که یا فعل یا فعل  ر ایتن فعالی 

(ق ایتاالت متحتده و Bassiouni, 2006: 552علیه نوانین یشری  شوند ) جرائممتهم یه 

و  آلمان یا چنین یر اشت  مخالف  کر ند و آن را نقتض اثلتات گرایت  حقتون   انستتند

مخالف  رسم  و مرتو  خو  را اعالم کر ندق جالب توجه آن اس  کته معاهتده صتلح 

، مشخوتات محاکمته 1منعقده فیمایین متفقین و عثمتان  معتروف یته معاهتده ستور 1920

هتا  ر یاز اشت  انگلستتان و  ر جزیتره مالت  یو نتد، مقامات ترک را که یسیاری از آن

االجترا یاالت متحده و ژاپن معاهده سور هرگتز الزمالزام   انس ق اما یه  لیل اعترا  ا

 ا  که  ر پروترلت  از آن  2جای خو  را یه معاهده لوزان 1923نشدق این معاهده  ر سال 

که هرگز چاپ نشد یه تمام افرا ی که نرار یو  یر اسا  معاهده ستور محاکمته شتوند، 

، ظهتور یتک وانعیت  (ق  لیل اعطای این عفتوBassiouni, 2006: 559عفو اعطا شد )

ژئوپولیتیک جدید یو  که یراسا  آن ترکیه،  شتمن ستایق یته متحتدی ضتروری یترای 

مقایله یا ندرت  ر حال ظهور اتحا  جماهیر شوروی کمونیس  تلتدیل شتده یتو ق از آن 

خواستتند جا که خط مقدم مقایله غر  یا کمونیستم شتوروی، ترکیته یتو ، متفقتین نم 

کتر ، هتا را انرتار م ول  ترکیه را که نویات کشتار گستر ه ارمن احساسات مل  گرایانه  

آزر ه کنندق  ر سایه اهمی  سیاس   ر حال ظهور ترکیه، تالش یرای مستؤولی  کیفتری 

متون  شد و ی  کیفری یه صورت نانون  از طریق پروترل چاپ نشده یته  ست  آمتدق 

الحه سیاس  عمل  شدق گزارش شده ها، نریان  مولذا عدال  یرای نریانیان کشتار ارمن 

                                                           
1. Treaty of Sevres 

2. Treaty of Lausanne 
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هتایش نلتل ، آ ول  هیتلر  ر سخنران  یرای ژنرال1939اس  که چند سال یعد  ر سال 

آور ؟ ایتن امروز چه کس  کشتار ارامنه را یه یا  م »از حمله یه لم  یاشدان گفته اس : 

ی  کشد و یه ما خطرات جدی عدم مستؤولگفته پیروزی سیاس  عمل  را یه توویر م 

 (قBassiouni, 2006: 559« )کندهای سیاس  را یا آوری م کیفری یرای خشون 

 

 نورملرگ و شرس  توکیو  یخالن سیاس  عمل : .4-3

پ  از جنگ جهان   وم، متفقین یا این مسأله  شوار مواجه یو ند کته یتا رهلتران عتال  

افشتای هولوکاست ،  های  هشتناک جنگ ورتله آلمان نازی چه کنندق یا توجه یه ویران 

فشار زیا ی یرای اعمال مسؤولی  کیفری وجو   اش ق تومیم یرای ایدا   ا گاه نظام  

های الملل  یرای شترق  ور  ر توکیتو نمونتهالملل   ر نورملرگ و  ا گاه نظام  یینیین

توانستتند هتر یاشتندق  ر حتال  کته متفقتین م مهم رجحان نانون یر ندرت سیاست  م 

های ایتتدای  را یرای مدازات  ر نظر یگیرند، سیستم  را یرگزیدنتد کته ایتدهمرانیسم  

توانستند از خو   ر  ا گاه  فاع کنندق  ر شمر ق متهمان م مسؤولی  کیفری را محترم م 

یایس  جرم را یا ارائه ا له عین  و متقاعد کننده اثلات نمایدق ایتن این سیستم  ا ستان م 

جنای  علیه یشتری  از  دهیاالت متحده و  یگر متفقین یرای پذیرش فرایند یر اشتیاق ایا

طریق تعری  یک جرم جدید یه عنوان جنای  علیه یشری  استوار یو ق جنایات ارترای  

هارا خشون  نیدتریشد ر جنگ جهان   وم لزوم یازیین   ر ضرورت محاکمه مرترلین 

 –جنای  علیه یشری  عنوان شده یو  )ج( منشور نورملرگ یه عنوان 6که یعدات  ر ما ه –

(ق  ا گاه نورملرگ و  ا گاه توکیو تحول تاریخ  Steinmetz, 2012: 27را الزام  کر  )

اندق از طریق ایتن ستاز الملل یو هعمده  ر استقرار مسؤولی  کیفری فر ی  ر حقوق یین

ی از  ستتور ها موونی  خو  را از  س   ا ند و  فاع سنت  پیتروو کارها، سران  ول 

مقامات مافوق نیز از میان یر اشته شدق اللته ساختار این  و  ا گتاه یستیار متفتاوت یتو ق 

یو  که ایتدا میان چهار کشور امضا  1945اوت  18 ا گاه نورملرگ ماحول معاهده لندن 

 ول   یگر یه آن ملحتق شتدندق امتا  ر شترق  ور،  ا گتاه توکیتو یراستا   19و یعدات 

 ا ، تأستی  ال مک آرتور که  ا گاه  یه پیروی از نورملرگ را تشتریل مت اعالمیه ژنر

شدق انتوا  نضات نیز یراسا  همین اعالمیه یتو ق  ر حتال  کته عتده کثیتری  ا گتاه 

المللت  مستؤولی  کیفتری نورملرگ را گتام تتاریخ  مهمت   ر توستعه هندارهتای یین
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تتوان از نها هتای نضتای   ر جهت   هد که چگونته م توکیو نشان م   ا گاه انند، م 

نفر کیفرخواس  صتا ر  24عمل  استفا ه کر ق  ا گاه نورملرگ یرای  اس یسحمای  از 

ها، ها، یریتانیای نفر محاکمه شدندق  ر محاکمات یعدی آمریرای  22نمو  که از این میان 

(ق Steinmetz, 2012: 27-28نفر  یگر محاکمه شدند ) 50.000ها، ها و فرانسویرو 

اما یه  لیل مالحظات سیاس  روند محاکمه  ر شرق  ور متفاوت از اروپا یو ق  ر آلمتان، 

هتای شد، یلره محاکمتات  نیتز  ر  ا گاهمحاکمات نه تنها  ر  ا گاه نورملرگ یرگزار م 

های  یگر کشتورها نیتز های خو  آلمان و  ا گاهها و  ا گاهمتفقین  ر نواح  اشغال  آن

 28های ژاپنت  یرگتزار نگر یتدق ای  ر  ا گاهگر یدق اما  ر شرق  ور، محاکمه یرگزار م

نفتر  5700 ول  متفق حدو   19های نظام  نفر  ر  ا گاه توکیو محاکمه شدند و  ا گاه

 (قSteinmetz, 2012: 28را  ر کشورهای مختل  شرق  ور محاکمه کر ند )

مختل  اعترا  کر  تا ایتن کته  ول  ژاپن یه حل  شهروندان خو   ر کشورهای 

ای شد که یر اسا  آن نامه، موفق یه انعقا  موافق 1951پ  از پایان محاکمات  ر سال 

ق توانستند یه توکیو یازگر ند و مدت حل  خو  را  ر آن جا یگذراننتدزندانیان ژاپن  م 

تن  ن  و ر سانفراسیسرو امضام شد و  ر پایان آ 1953معاهده رسم  صلح نیز  ر سال 

ام نخست  جنایتراران جنگ  که  ر  ا گاه توکیو محروم شده یو ند، یته مقت نیترمهماز 

(ق  ر آن زمتان Bassiouni, 2006: 554وزیری و وزیر امتور خارجته ژاپتن رستیدند )

ن ایاالت متحده، سیاس  آت  خو   ر آسیای جنو  شرق را  ر گرو ثلات و ندرت ژاپت

ها پت  از جنتگ جهتان   وم احستا  حقتارت نداشتته   انس  و الزم یو  که ژاپنم 

ها یرای آن چه که  ر جنگ جهان   وم اندتام ها یرخالف آلمان یاشندق  ر حقیق  ژاپن 

ها نیز مستعد ح  حقارت یو  و  ا ند، از نظر اخالن  احسا  گناه نداشتندق فرهنگ آن

ندق  ر مقایل، ژاپن یته یتک ها را  ر چنین وضعیت  نرار ندهها تالش کر ند آنآمریرای 

ولی  شریک ندرتمند ایاالت متحده تلدیل شدق لذا مالحظات سیاس  یر لزوم ایدا  مسؤ

 سایه انداخ ق آمدکیفری کار 

کماکان  ر ندرت یتو ق یتا  2وار  ترکیه شد، امپراتور هیروهیتو 1ونت  ژنرال مک آرتور

ر  جنگ شده یاشد اما او هرگتز توانس  یدون اجازه صریح امپراطور وااین که ژاپن نم 

                                                           
1. General Mac Arthur 

2. Emperor Hirohito 
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 نقتضیرای جرم تداوز یا هر جرم  یگری متهم نشدق عالوه یتر ایتن، هتیچ کت  یترای 

زنتان »معروف یو ، یا آن چه تح  عنوان « 1تداوز ناندینگ»وحشیانه و غیر انسان  که یه 

های تح  اشتغال ژاپن  ایر شتده موداق یارز یر گ  جنس   ر تمام  سرزمین« 2آرامش

 ، متهم یا محاکمه نشدق مک آرتور یه جای آن که یه مستؤولی  کیفتری توجته  اشتته یو

یاشد،  ا گاه توکیو را طتوری یتر پتا کتر  کته راهلتر ی یاشتد یترای اعمتال کنتترل یتر 

های اشغال شده و همچنین  ا گاه  یرای  ستراری عدال ق یرای مثال ژنرال یتا سرزمین

اطالعت  نداشت ، محرتوم شتدق ملنتای  هتااز آن  ر فیلیپتین یترای جرایمت  کته 3ماشیتا

 انستته نیروهتای تحت  محرومی  او این یو  که یک فرمانده یرای آن چه که او یاید م 

مرترتب  -علیته جمعیت  غیتر نظتام   -امر او علیرغم  ستور وی یه امتناع ممرن اس 

نلال کتر  تتا شوند، مسؤولی  کیفری  ار ق یا این حال ژنرال مک آرتور این محاکمه را  

(ق حتال آن کته  ر Bassiouni, 2006: 555مثال  یاشتد یترای اشتغال پت  از جنتگ )

 وانعی ، راهلر  سیاس  راهنمای این محاکمات یو ق

ژنترال  هماننتد از عدال ، خیال یتاطل  ایدتا  کتر ق 4ژنرال مک آرتور  رس  مثل پوتمرین

ساخته یو  که یه کتاترین کلیتر نشتان پوتمرین روس  که  ر کریمه  ر کنار رو خانه روستاهای  

یاشتند، محاکمتات شترق  ور نیتز  هد  هقانان اهل کریمته تغذیته ختوی   ارنتد و راضت  م 

خواس  نشان  هد که عدال  اجرا شده اس ق  ر حقیق  آن چه ما  ر شترق  ور شتاهد آن م 

2006ssiouni, Ba :نامیتد )« 5المللت  پتوتمرینعدال  کیفتری یین»توان یه کنایه یو یم را م 

ق ما  ر آن جا تنها شاهد یخش کوچر  از عدال  کیفتری، رئالیستم سیاست  و تنهتا چنتد (556

 محاکمه کارامد یو یمق

تواننتد اند نم یاشد حال که طرفداران سیاس  عمل   ریافته ر پایان الزم یه ذکر م 

پ  از جنتگ عدال  را از معا له راهرارهای سیاس  حذف کنند،  رس  همان طور که 

هتا از جهان  اول،  وم و یسیاری نضایای  یگر چنین کر ند، این خطر وجو   ار  که آن

های ختو  استتفا ه کننتدق  ر ایتن حالت  نیتز، تتالش عدال  یرای رسیدن یته خواستته

                                                           
1. Rape of Nanjing 

2. Comfort women 

3. General yamashita 

4. Potemkin 

5. Potemkin International Criminal Justice 
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طرفداران سیاس  عمل  یرای معاوضه و نریان  کر ن عتدال  ا امته  ار  و یت  کیفتری 

ی نیل یه راهرار سیاس  یته رهلتران مخاصتمات  کته مرترتب ها یراتشویق  اس  که آن

 کنندقاند، عرضه م وخیم  شده جرائم

 

 های صلحبندیتقسیم .5

های عمل  و کاریر ی اس ق یرای نظری یلره  ارای جنله صرفاتای نه مفهوم صلح، مسأله

را) علتوم های ضد صلح رف  یلره یایتد ستشناخ  این معنا، نه تنها یاید یه سرا) پدیده

شناس  و فلسفه نیز رف ق تفرر سنت  صلح، تنها یه جلتوگیری از جنتگ معطتوف جامعه

هتای اجتمتاع  و زای  ملتنت  یتر ملتارزه یتا نایرایرییو  و چون از جریان مستمر صتلح

انتوا ی یه  ور یو   هچ گاه توفیق  یه  س  نیاور ق صلح سنت ، یه حفظ وض  موجتو  

اندیشتد و یتدین ترتیتب، م  -های حاضریا تمام  نایرایری -سازی فضای ملتهبو آرام

کنتدق را یه عنوان عوامل مولد جنگ و خشون  حفظ و تقوی  م « هانایرایری»ناخواسته 

ها از انستان همته انتد کته  ر آن  ر حالیره تفرر متدرن، صتلح را ییتانگر وضتعیت  م 

هب، نومیتت ، نتتژا  ققق یتتا و فتتار) از متتذ یاشتتندهتتای واالی انستتان  یرختتور ار ارزش

یرخور اری از حقوق اولیه انسان  خویش و یدون تر  از ییتان عقایتد ختو   ر امنیت  

پذیر نماید  تهدید کننتده های چنین زندگ  را آسیبزندگ  کنندق لذا هر عامل  که مؤلفه

صلح تلق  خواهد شدق تعری  صلح، خو  شاخص و معیتاری یترای فهتم نتوع نگترش 

ل انسان ، عمق تفرر و یینش راج  یه الزامات زیست  جمعت  است ق لتذا راج  یه مسائ

کند  یدگاه خو  را راج  یه آن چته کته از استتقرار تعری  و تلیین صلح یه ما کمک م 

های  صلح مد نظر  اریم، یه روشن  مشخص نماییمق یرای تلیین مفهوم صلح  سته ینتدی

 شو قصلح پیشاجنگ و پساجنگ ارائه م الملل ، نظیر صلح سلل  و ایدای ، مل  و یین

 

 صلح سلبی و ایجابی .5-1

ی ها یوضتعو ممرن اس  همراه یا نلتول  صلح سلل  یا منف  ناظر یر نلو  جنگ اس 

، خو  مفهوم  حقتون  است  و نتاظر یتر جنگ ق(Cortright, 2008: 6)ناعا النه یاشد 

ها و استقالل می  ارض   ول نقض تما کاریر  وسی  نیروهای نظام  یه منظور تهدید یا

ها اس ق ینایراین صلح سلل  یه معنای نلو ن  رگیری نظام  اس ق و حاکمی  سیاس  آن



111 

 

 

 

 

بازتططاف فلسطط ه 

س اسططی هططاب  و 

کانططت را طط  بططه 

در توس  به  صلح

عططلالت ک  ططری 

 المللیب  

 

هتای ستالب امنیت ، آرامتش، رفتاه و  ر حالیره صلح سلل  یایتد فقتدان تمتام مونعی 

را  ر یتر گیتر   -ها کمتر از جنتگ است که  رجه آن–ها همزیست  مسالم  آمیز  ول 

های نژا پرستت  و های انتوا ی و روان ، سلطه ییگانته، سیاست نگ سر ، جنگنظیر ج

نقض گستر ه و سیستماتیک حقوق انسان ق اما صلح سلل  یا منف ، صلح حدانل  است  

ها، و یدون این که تالش یترای حتذف موانت  ستاختاری و متاهوی صتلح میتان انستان

هتا را سترلوحه کتار ختو  ها و  ول ها، تمدنها، فرهنگها، جوام  انسان ، مل نومی 

(، هتر چنتد 22: ال : 1389ورز  )ساعد، نرار  هد  تنها یر حفظ وض  موجو  تأکید م 

گرا پر ازان وان وض  حاضر چندان صلح آمیز نیز نلاشدق لذا این  یدگاه مور  انلال نظریه

 اس ق

ر  کته  ر آن  ر مقایل، صلح ایدای  یا صلح مثلت ، یته شترایط اجتمتاع  اشتاره  ا

استثمار یه حدانل رسیده یا از یین یرو  و خشون  آشرار یا پدیتده خشتون  ستاختاری 

(ق یه علتارت  یگتر صتلح مثلت ، ملتنت  24: 1390نیز وجو  نداشته یاشد )مه پیشانیان، 

های  است  کته  ر آن یرگذار از حدانل شرایط صلح یه سم  حتداکثر ستازی وضتعی 

های مختل  انتوا ی، سیاس ، فرهنگ  و اکولوژی فتراهم یطزندگ  پایدار انسان  ر مح

گر  ق این امر مستلزم ایدا  تغییر ینیا ین  ر وض  حاضر اس ق یته همتین  لیتل، صتلح 

توان  ر یستر ا امه وضعی  موجو  جستدو کر ق یلره یایتد پایدار و وانع  را هرگز نم 

یه از میان یر اشتتن موانت  صتلح شرایط موجو  را مغایر صلح و همه یازیگران را متعهد 

 انس ق لذا نه تنها نلاید اندامات  اندام  ا  که  ر روند استقرار صتلح متان  ایدتا  کنتد، 

یلره یرای استقرار صلح یاید اندامات  یه نف  حقوق یشر، توسعه، امنی  و عتدال  اندتام 

مشتترک های حقوق هملستگ  نظیر حتق یتر توستعه، میتراد شو ق صلح ایدای ، مقوله

 جامعته گیتر ق  ر وانت  پیوستتگ  ایتن حتوزه،یشری ، محیط زیس  را نیتز  ر یتر م 

خواند زیرا صلح  ر این معنتا، نته الملل  را یه اندام اندامات  جام  و هماهنگ فرا م یین

های ستتخ   رگیتتری یعنتت  رویتتاروی  نظتتام  و مستتلح افتترا  و تنهتتا نتتاظر یتته جنلتته

افزاری نظیر عوامتل اعتقتا ی، فرتری و ی نرمیسترهاو هاس  یلره علل، موجلات  ول 

 ق(Galtung, 20004: 48)گیر  فرهنگ  و نایرایری اجتماع  و انتوا ی را نیز  ر یر م 

کنتد  از یروز خشون  ظاهری جلتوگیری م  صرفاتینایراین،  ر حال  که صلح منف  

ق خشون  ستاختاری اندیشدصلح مثل  یه از میان یر ن خشون  ساختاری  ر جامعه م 
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مطرح شد یه موان  موجو  یر سر راه رشد و شروفای  اطتالق « 1گالتونگ» که  ر نظریات

گر  ق خشون  ساختاری زمان  وجو   ار  که نیازهای انتوا ی و اجتماع  افرا  یته م 

نحو مناسل  فراهم نشده یاشد و توزی  مدد  منای  و امرانتات عا النته صتورت نگیتر  

تتوان یته (ق یه عنوان مثال از  الیل یتروز نستل کشت   ر روانتدا م 124: 1388)یرتون، 

ی تلعیض آمیز  ول  یلژیک پ  از انقال رواندا یته عنتوان مستتعمره یته ایتن هااس یس

 ول  پ  از جنگ جهان  اول اشاره کر ق یلژیک انلی  چهار ه  رصدی توتست  را یتر 

شتد و یتک  ر شناسنامه افرا  نیتد م اکثری  هشتا  و پنج  رصدی هونفر یرتری یو ن 

توانس  هوی  ختو  را یته یتک توتست  تغییتر  هتد تتا از احتترام و هوتو ثروتمند م 

امرانات ییشتری یرخور ار یاشدق  ر پ  سقو  هواپیمای حامل رئی  جمهور روانتدا  ر 

ؤل مستو -که توتس  یو نتد-، افرا  گرایان هوتر، جلهه هوا اران رواندا را 1994آوریل 

 این حمله  انس  و شروع یه نسل کش  کر ق

صلح را یه معن  همرتاری، همگرایت  و وفتاق میتان جوامت  « گالتونگ» ر مدموع، 

  (ق ایتن  یتدگاه، یتر ملتان44: 1389 اند )ساعد، انسان  یرای  ستیای  یه جهان  یهتر م 

ان وفاق میتآرمان گرا استوار اس  و حدانل حفظ وض  موجو  را یه حداکثر همراری و 

 هتدق یته های خشتون  ارتقتام م های انسان  یرای از میان یر ن زمینتهها و گروهانسان

الملل  همین  لیل طرفداران صلح مثل ، گاه یرای نایو ی خشون ، یه تقوی  هوی  یین

نماینتد و   و نتژا ی تاکیتد م متذهل یا جهان  یه منظور پیشگیری از اختالفتات نتوم ،

های سیاستت ، انتوتتا ی و اجتمتتاع  یرایتتر  ر  رون جوامتت   ر زمینتتهخواستتتار روایتتط 

 (ق221: 1384یاشند )نوام، م 

های تحقق  ر مطالعات صلح یاید صلح منف  یا نلو  جنگ را از طریق گسترش زمینه

الملل  حاک  از آن است  کته تتالش یترای ایدتا  صلح مثل  تعقیب نمو ق اما رویه یین

های جامعته ملتل و اندامات جامعه جهان  یو ه اس ق تالش صلح منف  همواره  ر ر  

هتا یته هتا و تشتویق  ول و ممنوعی  جنگ میان  ول   یمحدو ملل راج  یه سازمان

تواند حاک  از تالش ی  ونفه جامعته الملل  م حل و فول مسالم  آمیز اختالفات یین

یستترها و  الیتل متا ی و الملل  یرای استقرار صلح منف  یاشدق امتا یررست  عمیتق یین

                                                           
1. Johan Galtung 
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معنوی مخاصمات اخیر حاک  از آن اس  کته فقتر،  رآمتد سترانه پتایین، یت  ستوا ی، 

ای  ر های واگیر ار، تغذیه و یهداش  ناکاف  و تخریب محیط زیس  تأثیر عمتدهییماری

اس ق انتشار گزارش  ستورکاری یرای صلح توسط پتترو    اشتهیروز منازعات معاصر 

وی یتر فرهنتگ پیشتگیری از  رگیتری و منازعتات و همچنتین انتدامات  غال  و تأکید

هتا حتول محتور فرهنتگ صتلح، یتارزترین یونسرو یرای تمرکز  ه  یه اندامات  ول 

های وایسته یه آن  ر زمینه توجه یه صلح مثلت  ملل و سازمانهای عملرر  سازمانجلوه

امنی   ر پاسداری سیاست  از اندامات شورای  اگرچه (ق26 :  1389)ساعد،  یو ه اس 

ی کیفتری ها ا گاهالملل  ییشتر ناظر یه صلح منف  یو ه اس  اما ایدا  صلح و امنی  یین

توان تالش یرای پیشلر  رویرر  صلح ایدای  تلقت  الملل  یوگسالوی و رواندا را م یین

ان  یتو  یتأستالمللت  و همچنتین ی عتدال  کیفتری یینکارکر های که رر یرو نمو ق

الملل  یوگستالوی ستایق و الملل  آن را تقوی  نمو ق ایدا   ا گاه کیفری یینکیفری یین

ی حقتتوق یشتتری اگتتر چتته نتوانستت  تلعتتیض، هتتاتخل روانتتدا و محاکمتته عتتامالن 

انتوا ی و خشون  ساختاری نها ینه شده  ر ایتن جوامت  را از  -ی اجتماع هاینایرایر

 هتاآنرا یه آتش افزوزان این کارزار فرستا  که انتدامات  میان یر  ار  اما حدانل این پیام

ماندق این امر از طریق یاز ارنتدگ   ر یر افروختن آتش جنگ و نسل کش  ی  پاسخ نم 

از ارترا  جنایات آت  یه عنوان یر  از کارکر های فایده انگارانه عتدال  کیفتری نایتل 

علارت اس  از توانتای  یتک یاز ارندگ   (Menneck, 2007: 319-339)تحقق اس ق 

نظام حقون  یرای منورف نمو ن فر  از رفتارهای مدرمانه از طریق تهدید یته مدتازات 

یاز ارندگ   ر عدال  کیفتری  .(Akhavan, 1998: 741)های عدم تأیید یا  یگر جلوه

  ختاو نتاظر یته آن یاز ارندگ یاشدقالملل  یه  و وجه خاو و عام نایل تحقق م یین

های گستتر ه و ه یا تعقیب و محاکمه تعدا ی از افرا  مسؤول یا ملاشران خشون اس  ک

سیستماتیک  ر مخاصمه مسلحانه، سایر افرا   رگیر منازعه از تر  مدازات از ارترتا  

خشون  یار سریاز زنندق یاز ارنتدگ  ختاو از یتک ستو  جرائمرفتارهای غیر انسان  و 

ی رویتن الملل  ارا ه سیاست ، منتای  متال ، پرستنل،تأکید  ار  چنانچه محاکم کیفری یین

کارشناس ، صالحی  اجرای   ستگیری متهمان اصل ،  ا ستان، شهو  و ا له کاف  یترای 

ی هاخشتون حمای  از صدور کیفرخواس   اشته یاشند  جلوگیری فتوری از ارترتا  

ق از ستوی (kritz,1997:127)نریب الونوع  ر منازعات جاری امرانپتذیر خواهتد یتو  
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 هتاآنسازی مدرمان از طریق تح  تعقیتب نترار  ا ن  یگر یاز ارندگ  خاو یا ناتوان

گیرند از آثتار و خور ق زیرا حت   یرتاتورهای  که هرگز مور  محاکمه نرار نم پیوند م 

نتایج صدور کیفرخواس  ییش از هر چیز واهمه  ارنتدق صتدور کیفرخواست  و تحت  

و کارآمتد  ر  هتاآنآفرینان منازعات  اخل  مندر یه محاق رفتتن تعقیب نرار  ا ن نقش 

ق (Goldston, 1995: 620)یاشتد پروای اعمتال غیرانستان  م جلوگیری از ارترا  ی 

المللت  یاز ارندگ  عام نیز از طریق تأکید یرکارکر  ویژه و  رازمدت محاکم کیفتری یین

علنت  و وستی  مدرمیت  تأکیتد  ار   از طریق اعالم جرائمیر جلوگیری از ارترا  آت  

(Levitt, 2001: 196) تواننتد متان  ق یاز ارنتدگ  عتام و ختاو  ر یهتترین حالت  م

 ارترا  اعمال غیر انسان   ر آینده شوندق

المللت  یته استتقرار یاز ارندگ   رکنار سایر اهداف و کارکر های عدال  کیفری یین

ه ی  کیفری، تالش یترای جلتران خستارت نمایدق پایان یخشیدن یصلح ایدای  کمک م 

،  الیتتل و هتتازهیانگنریانیتتان، شتتنیدن و تأییتتد سرگذشتت  آنتتان، اطتتالع یتتافتن از 

شتان ارترتا  ، یستتگان و جامعههتاآنهای یه عمل آمده از جرایم  که علیه ریزییرنامه

حقتوق  جرائمکه همواره جلران خسارت ارزشمندی یرای نریانیان « ییان حقیق »یافته و 

های ناشت  از مخاصتمه و یشری اس  یه منزله گام نها ن  ر راه یهلو  و کتاهش آستیب

 :Clamp, K- Doak, 2012) رگیری اس  و  یگر یر صرف نلو  جنگ متمرکز نیس ق 

339-340) 
از طریق تالش یرای یازسازی مدد  جامعه مخاصمه ز ه از هتم  1یازپروری اجتماع 

و ظرفیت  ستازی یترای حاکمیت  نتانون از طریتق یته  گسسته و احترام یه حقوق یشتر

یتدنام »هتای حقتوق یشتری و رسمی  شناختن مسؤولی  کیفری یرای مرترلتان تخل 

از  یگتر کارکر هتای  هتاآنسوم رفتارها و ایدا  ضمان  اجترای کیفتری یترای  2«کر ن

تحت   یاشندق هنگام  که یدترین اشرال نقض حقوق انسان الملل  م عدال  کیفری یین

گر   یتدون نسل کش ، جنای  علیه یشری  و جنای  جنگ  جرم انگاری و مدازات م 

شو  کته انتتدار شک احترام یه حقوق یشر تقوی  و یه تمام اعضای جامعه نشان  ا ه م 

محاکمات، از یک سو نوید یختش  (Hampton, 1984)نانون ما فوق تمام  افرا  اس ق 

                                                           
1. Social Rehabilitation 

2. labelling 
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ها یه ن  نوم  و نقض سیستماتیک حقوق اولیه انسانپایان  وران  اس  که  ر آن خشو

شد و از ستوی  یگتر یته منزلته آغتاز تشویق م « ارزش»عنوان یک رفتار عا ی و حت  

های واالی انسان   ر آن مور  احتترام و تشتویق نترار ای اس  که یشری  و ارزش وره

اشتدق خطت  کته یگیرندق این یه معنای کشیدن خط پررنگ  میتان گذشتته و حتال م م 

کنتدق گذشته تیره و خشون  یار را از آینده روشن و تو م یا احترام یه شأن انسان جدا م 

(Akhavan, 1998: 741-742, 746-751)  محاکمات صرفنظر از اینره توستط محتاکم

الملل ، عامل شتا   هنده گذار از خشتون  یته ستازش و مل  وان  شوند یا محاکم یین

 ثلات سیاس  هستندق

الملل  فرصت  اس  یرای ارتلا  یرنترار کتر ن یتا فتر  متخلت ، عدال  کیفری یین

پیرامون که عمل مدرمانه  ر آن جا شرل گرفته اس ق محاکمتات  تریزرگنریان ، جامعه 

المللت  یفهماننتد کنند یه مدرم، نریان ، جامعه مخاصمه ز ه و حت  جامعه یینتالش م 

یو ه اس  و  ر عتین حتال یتر هندارهتای موجتو   ر که چه رفتاری اشتلاه و نا رس  

جامعه تأکید کر ه و جامعه را از ماهی  غیر نایل نلول رفتار محروم شده آگتاه نماینتدقق 

شتر  وستتانه و احتترام یته هتای حقتوق یالملل  از طریق القام نرملذا عدال  کیفری یین

 ,Akhavan)  هدقکید نرار م حقوق افرا ، یاور یه حاکمی  نانون را نیز مدد ات مور  تأ

حاکمی  نانون رویرر ی انقالی  نسل  یه نظم موجتو  و هندارهتای  (.199:748-749

 یاشتدقمقلول ندار  یلره  رصد  تثلی  نظم سیاس  حاکم و استقرار صتلح و ستازش م 
(Aucoin,2007: 38) 

لملل  است  ایین عدال  کیفری المل  یر   یگر از کارکر هایاعالم هندارهای یین 

معروف اس ق طلق نظریه اعالم ، هتدف اولیته محاکمتات کیفتری  1«نظریه اعالم »و یه 

های فراگیر یاشدق اللته این یه معنای نا یده گرفتن ستایر اهتداف الملل  یاید اعالم نرمیین

 راجت  یته مدتازات است ق« 2امیل  ورکهیم» این  یدگاه یرگرفته از تئوری نیس ق مذکور

که یترای ایتال) محرومیت ، تقویت   و  مدازات شرل  از پیام اخالن  اس ی معتقد یو

انستدام  حفظ صحیح مدازات، لذاعملرر  رو قهملستگ  و وحدت اجتماع  یه کار م 

  و اخالنت ی مقتد ،هتانرماعمتال  هستتند کته  جرائم رایز و هملستگ  جامعه اس ق

                                                           
1. Expressive Theory 

2. Emile Durkheim 
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اسخ جمعت  کته نتدرت وانعت  یه عنوان یک پ مدازات کنندقینیا ین جامعه را نقض م 

کند  نقش مهم   ر جلوگیری از ستقو  نظم اخالن  مشترک رامتدل  و  ویاره تأیید م 

ی زنتدگ  هتانرمی اخالنت  و هتاارزش  ویارهاخالن  جامعه و تقوی ، انسدام و تأیید 

نظتر وی، مدتازات روشت  یترای ایتال) اعتلتار نتانون و مخالفت  یتا  یه اجتماع   ار ق

 (Gorland, 1990: 28-35)یاشدق ی اخالن  م هانرمنانض  رفتارهای

شو  اهداف و کارکر هتای فایتده انگارانته عتدال  کیفتری همانطور که مالحظه م 

ی ناش  از هاینایرایریا رف   اندتالشالملل  صرفات یر نلو  جنگ تأکید ندارند یلره  ر یین

ایدتای   ر مقدمته اساستنامه  جنگ یه استقرار صلح ایدای  کمک کننتدق رویرتر  صتلح

الملل  نیز منعر  شده اس ق مقدمته  یتوان ارترتا  ایتن جنایتات را  یوان کیفری یین

فراتتر از « رفتاه جهتان »یتدیه  است  واژه  1 انتدقتهدید صلح، امنی  و رفاه جهتان  م 

توان ییانگر ضرورت رف  خشون  ساختاری  ر جوام  یاشدق یته اس  و م  فقدان جنگ

از میان جنایات مشمول صالحی   یوان کیفری یین الملل ، جنای  علیته یشتری   عالوه

یاینتد و محاکمته مرترلتان ایتن و نسل کش   ر غیر مخاصمه مسلحانه نیتز ارترتا  م 

جنایات  ر حال  عدم ونوع مخاصتمه مستلحانه نیتز محتمتل است ق عتدم محتدو ی  

 ر مخاصتمه مستلحانه ییتانگر آن  الملل  یه جنایات ارترتای صالحی   یوان کیفری یین

اس  که کارکر   یوان یه غیر مخاصمه مسلحانه نیز نایل تسری اس  و از تتالش یترای 

رو  و از طریق کارکر های میان مدت عتدال  کیفتری نلو  جنگ و صلح منف  فراتر م 

 نهدقالملل   ر راه تحقق صلح مثل  گام م یین

 

 المللیصلح ملی و بین .5-2

المللت  وضعیت  اجتماع  اس  متناسب یا نتوع جوامت  اعتم از  اخلت  یتا یینصلح که 

الملل   اشته یاشتدق صتلح متور  منانشته  ر حقتوق محل ،  اخل  یا یین جلوهتواند م 

الملل  اس  که یه  لیل نایلی  انعطاف مفهوم و اجتزای صتلح و الملل غاللات صلح یینیین

الملل  و تأثیر مناف  این  و یر یرتدیگر، ممرتن ه یینارتلا  متقایل جوام   اخل  یا جامع

                                                           
1. "… Recognizing that such grave crimes threaten the peace, security and well-being 

of the word…" 
 Rome statute of the international Criminal Court, preamble. https//www/icc-cpi.int/ 

resource-library/documents/rs-eng.pdf 
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اس  صلح مل  و محل  را نیز  ر یر یگیر  و آن را تح  الشعاع نرار  هدق عرت  ایتن 

توانتد موضوع نیز صا ق اس  یعن  صلح محل  و مل  نیز چناچه یته مختاطره افتتد م 

کتان آن  ر اواختر نترن ملل متحتد و ارالملل  را متأثر نمایدق عملرتر  ستازمانصلح یین

الملل  حتاک  از های یینمل  یه صالحی  صرفاتهای ییستم  ر توسعه تدرید  صالحی 

آن اس  که یرخ  متوار  خشتون  و نقتض سیستتماتیک حقتوق یشتر و حقتوق یشتر 

های نوم ، نژا ی یا مذهل  یتک ای از انلی  وستانه  رون جوام  مل  و حت  علیه پاره

الملل  محسو  شو ق  ر این فتر ، دی علیه صلح و امنی  یینکشور ممرن اس  تهدی

هتا یتا ها یلره متضمن روایط یهینته  ول تایع  از روایط  ول  صرفاتالملل  نه صلح یین

ها یتا یرتدیگر و  ر  رون آمیز انستاناتلاع خو  و حت  روایط  وستانه و غیتر خشتون 

ماتیک گستر ه حقتوق یشتر و نقض سیست (ق27-28 :  1389جوام  مل  اس  )ساعد، 

الملل  تلقت  حقوق  وستانه  ر یوگسالوی سایق و رواندا نیز تهدید و صلح و امنی  یین

الملل  یوگسالوی سایق و رواندا توسط شورای امنی  های کیفری یینشد و ایدا   ا گاه

لمللت  االملل  اندام شدق اساسنامه  یوان کیفتری ییننیز یا هدف حفظ صلح و امنی  یین

نمایتدق یته ایتن نیز تودیق نمو  این جنایات صلح، امنی  و رفتاه جهتان  را تهدیتد م 

الملل  پیوند خور ق گرچته یته  لیتل ارتلتا  تنگاتنتگ ترتیب عدال  کیفری یا صلح یین

 الملل  و صلح مل  تالش یرای استقرار صلح مل  نیز کمک نمایدقصلح یین

 

 صلح پیشاجنگ و صلح پساجنگ .5-3

های پساجنگ و یه عنتوان وضتعی  ملتنت  یتر معاهتده یتا ستایر لح معموالت  ر وضعی ص

الملل  و یه منظور خاتمه یخشیدن یه منازعات مسلحانه یه کتار های ارا ه یازیگران یینجلوه

هتای صتلح یته منظتور انعقتا  معاهتدات شو ق مذاکرات صلح و تشریل کنفران گرفته م 

یاشتندق تشتریل محتاکم کیفتری نظتام  صتلح پستاجنگ م  ای ازالملل  صتلح جلتوهیین

الملل  نظیر نورملرگ، توکیو، یوگسالوی سایق، رواندا، کاملوج و عراق نیتز از مظتاهر و یین

پیشاجنگ صلح نیتز مهتم و نایتل توجته  جنلهشوندق اما های صلح پساجنگ تلق  م جلوه

ش، جلوگیری از ونتوع جنتگ و یاشدق این یعد از صلح نه تنها  ر جستدوی ثلات، سازم 

های نلتل از جنتگ یتا یته الملل   ر وضعی خشون  یلره افزایش و توسعه هملستگ  یین

(ق  ر  ستتورکار صتلح 28: الت : 1389یاشد )ساعد، علارت  وضعی  نه جنگ، نه صلح م 
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ستران  1992ژانویته  31 ر پاسخ یته اعالمیته  1992ملل متحد  ر سال که  ییر کل سازمان

ای امنی  ارائه  ا ، یا  ر نظر گرفتن تفریک زمان  صلح  ر مقط  جنتگ، سته مفهتوم شور

حفظ صلح، استقرار مدد  صلح، تحریم صلح یا استقرار مدد  صتلح یعتد از مخاصتمه را 

 . هدرا تشریل م ملل ایدا  نمو  که ملنای عملیات حفظ صلح سازمان

 

المللت  نظیتر نتورملرگ، توکیتو، یاشتد تشتریل محتاکم کیفتری یینالزم یه ذکتر م 

یدتا   یتوان های صلح پستاجنگ است ق امتا ایوگسالوی سایق، رواندا از مظاهر و جلوه

های یاز ارنده یا توجه یه جنله -یه عنوان مرج   ائم  عدال  کیفری –الملل  کیفری یین

و منحور یه فر ش و یرخ  جنایات مشمول صالحیتش نظیتر جنایت  علیته یشتری  و 

تواند گام  م  - یاشد نمها منو  یه ونوع مخاصمه مسلحانه که تحقق آن –نسل کش  

 گ تلق  شو ق ر تحقق صلح پیشاجن

 

 گیرینتیجه

ی جنگ یه صتلح روی آور ق وی نتاامن ، یت  هابیآسهایز از تر  ناامن ، هرج و مرج و 

اعتما ی و جنگ را وض  طلیع  و صلح را منو  یته اعتمتا  و اعتمتا  را امتری ستاختگ  

شو  و نهایتات صتلح  ستاختگ  و شترننده  انس  که یا تر  و متایع  از  ول  محقق م 

آور ق  یدگاه وی ملتن  یر تر  و حتدانل  است ق ایتن  یتدگاه مندتر یته ارمغان م  را یه

المللت  ختو  را کنتد روایتط یینهتا توصتیه م پیدایش رئالیسم سیاس  گر ید که یه  ول 

یراسا  اصل مناف  مل  تنظیم نمایند و یا افزایش ندرت خو  و ایدتا  موازنته نتدرت یتا 

ضمین نمایندق حاصل مواجهه ایتن رویرتر  یتا نقتض جتدی ها، یقای خو  را تسایر  ول 

و  کنتد محقوق انسان ، سیاس  عمل  اس  که یا نا یده گرفتن عدال ، صلح را جستتدو 

نمایدق  ر مقایل، کان  یا ارائه فلسفه اخالق گترای ختو  تحقتق عدال  را نریان  صلح م 

ظتام حقتوق  اخلت ، تضتمین الملل  را منو  یه تحقق  موکراس   ر نصلح  ر جامعه یین

المللت  و یته ی یینهاستازمانهتا  ر مشارک  سیاس  مر م  ر حرومت ، عضتوی   ول 

رسمی  شناختن حقتوق اتلتاع ختارج   انست ق اندیشته ای حتداکثری کته ستنگ ینتای 

تا این زمتان  ملل نرار  ا قلیلرالیسم سیاس  را ینا نها  و حقوق یشر را  ر  ستور کار سازمان

هتا یته حتل و فوتل اختالفتات ملل  ر ممنوعی  جنگ و تشویق  ول ی سازمانهاتالش
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ملل رویرتر  صتلح ایدتای  را  ر الملل  موداق صلح سلل  یو  اما یه تتدریج ستازمانیین

پیش گرف ق شورای امنی  تح  تأثیر فلسفه اخالق گرایانه کانت ، ایدتا  محتاکم کیفتری 

الملل  تلق  کر ق این محاکم کیفری از یک ستو نالملل  را ضامن حفظ صلح و امنی  یییین

کنند و از سوی  یگر یا یه رستمی  شتناختن مستؤولی  احترام یه حقوق یشر را ترویج م 

 هنتد و از طریتق کارکر هتای میتان متدت  نظیتر کیفری فر ی حاکمی  نانون را یسط م 

م یه حقتوق یشتر و اعتالم یاز ارندگ ، توجه یه نیازهای نریانیان، یازپروری اجتماع ، احترا

الملل  ندم  ر راه تتالش یترای رفت  خشتون  ستاختاری ناشت  از جنتگ هندارهای یین

گذارندق از آندا که عدال   ر  ستور کار سازمان ملل نلتو  و یترای اولتین یتار عتدال  م 

الملل   ر  ستور کار شورای امنی  نرار گرفت  الملل  از روزنه تحقق صلح یینکیفری یین

زمان ملل ناگزیر از تلیین رایطه صلح و عدال  کیفری یو ق نظریه مشروطه یا میانه متور  سا

ای که یا یته رستمی  شتناختن و مالحظته توجه و اهتمام شورای امنی  نرار گرف ق نظریه

کندق طرفداران کانت  نیتز یتا الملل  حمای  م وانعیات سیاس  از ایدا  محاکم کیفری یین

مسؤولی  کیفری فر ی  ر نالتب نظریته مشترو ، حاکمیت  نتانون و  تالش یرای استقرار

 هندق این امر از یک سو یا یاز ارندگ  از ارترا  جنایات آتت  یته حقوق یشر را ارتقام م 

کند و از سوی  یگر محاکمه عامالن نقض ارتقام حقوق یشر و تحقق صلح مثل  کمک م 

گتر   و یتر امنیت  رفتار غیتر نتانون  م  حقوق ینیا ین یشر یاعث پیش یین  پذیری نتایج

گذار ق لذا ضمن تأیید اثلات فرضیه پژوهش، اندام شورای امنی   ر ایدا  محاکم صحه م 

الملل  یوگسالوی سایق و رواندا یه عنوان انتدام  یترای حفتظ صتلح و امنیت  کیفری یین

ارتقتام و توستعه ی مالحظته نمتو  و آن رویرتر  تریزرگیاید  ر چارچو   الملل  رایین

ملل یا پایان جنگ سر  یه تدریج  ر  ستور کار ختو  نترار  ا  حقوق یشر اس  که سازمان

و هر یک از ارکان مختل  این سازمان کوشید یه فراخور اشتغاالت خو  پای  ر راه تحقتق 

ی هتا ژگیوآن نهندق  یدگاه  که متأثر از لیلرالیسم سیاس  و افرتار کانت  یتو ق اگتر چته 

ها، فقدان حاکمی  یرتر و یالمنتازع و از الملل   ر تساوی حاکمی   ول جامعه یین خاو

ی یتزرگ متان  هانتدرتطرف   ر هم تنیدگ  شدید آن یتا سیاست ،  یپلماست  و منتاف  

گستتر ه و سیستتماتیک حقتوق  نقضاندامات عاجل و ناط   ر مواجهه یا تمام  موا یق 

ه ای موار  شاهد سیاس  عمل  و رجحان صتلح یته انسان  گر یده اس  و همچنان  ر پار

یهای نا  یده گرفتن عدال  یرای نریانیان نقض حقوق یشر هستتیمق مهتم تتر آن کته آینتده 
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الملل همچنان احترام یه حقوق یشر و تتالش یترای رعایت  آن را از پیش روی حقوق یین

  شتاهد ایتن مدعاست ق المللالملل  اس ق ایدا   یوان کیفری یینطریق عدال  کیفری یین

الملل  که علیرغم تمام  انتقا های  که یته عملرتر  آن نها   ائم  متول  عدال  کیفری یین

 ی ذات  و حقوق ینیا ین انسان  اس قهاارزششده امید یخش توسعه فرهنگ احترام یه 

 

 منابع:

لتل المآرام و عقایتد امانوئتل کانت   ر زمینته حقتوق یین» ق(1390) قمحمدیاران ، 

، شتماره المللای پلایسمطالعاات بین، «الملل امانوئل کان ()فلسفه حقوق یین

 ق 147-168صص  پندم،

ترجمه ند   ریایندری، جلد  وم، تهتران:  ،تاریخ فسلفه غرب ق(1365) قراسلیرتراند، 

 نشر پروازق

، ترجمه هوشنگ فرخدستته، چتاپ اول، شناسی صلح جامعه ق(1388) قیوتون، گاستون

 انتشارات جامعه شناسانقتهران: 

 ،«نظر کان   ر یا  هایز، صلح و فرمانلر اری» ق(1385) قتننیآرتوس تیموآیراکسینین،

 ق129-152صص  شماره  واز ه، ،فلسفه و کالم مترجم علدالرسول حسن  فر،

حق بار ، « المللنییحق یر صلح و رویرر  نظام حقون  » ق(1389) قشاهوجعفری، 

 ق 179-220، صص جهان  صلح اسالم  مدم  ساعد،، نا ر صلح عادالنه

صلح و عدال  مفهوم، یر هتم کتنش و چشتم انتدازهای » ق(1389) قساعد، محمد جعفر

 ق 39-55صص  ،نا ر ، ساعد،حق بر صلح عادالنه ،«عمل 

ستاعد،  ،حق بر صلح عادالناه، «ملنا و معنا»گفتمان صلح عا النه،  ق(1389) قساعد، نا ر

  ق17-39صص  نا ر،

محستن محلت ، چتاپ اول،  مته، ترجالملالفلسفه حقوق بین ق(1388) قفرناندوستون، 

 های حقوق شهر  انشقتهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش

چتاپ اول، ، الملل، دیالکتیا  ارز  و واقعیاتحقوق بین (ق1388ق )شهلازی، آرامش

 قهای حقون  شهر  انشمؤسسه مطالعات و پژوهشتهران: 
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ریزی دکتارین امنیات ای بر طرحهای امنیت؛ مقدمهنظریه ق(1383) ق علعلدا  خان ، 

 وم، تهران: انتشارات مؤسسه فرهنگ  و مطالعات  و تحقیقتات  چاپ ، جلد اول،ملی

 الملل  ایراز معاصر تهرانقیین

صلح جاویدان و حکومت قانون، دیالکتی  همانندی  ق(1394) قا فلسف ، هدای 

 تهران: فرهنگ نشرنوق، چاپ اول، و تفاوت

، چتاپ اول، تهتران: ستازمان کردهاایروها، الملال: نظریاهروابط بین ق(1384) قنوام، علدالعل 

 ها )سم (قمطالعه و تدوین کتب علوم انسان   انشگاه

اول،  چتاپ محستن حریمت ، هترجمت ،فیلسوفان جناگ و صالح ق(1391گال ، وق ق)

 مرکزق نشر ویراس   وم، تهران:

: مؤسسته انتشتارات تهتران چاپ چهارم، ،فلسفه نقادی کانت ق(1385) قمیرکمدتهدی، 

 امیرکلیرق

نسل  اخالق و سیاس   ر اندیشته امتام » ق(1390) قمحمو مدیدی، حسن  نریان ، 

صتص  شماره شتانز ه، ،رهیافت انقالب اسالمی ،«و امانوئل کان  -ره–خمین  

 ق 88-67

: ستازمان تهران ، چاپ سوم،های روابط بین المللهتحول در نظری ق(1386) قرایحممشیرزا ه، 

 مطالعه و تدوین کتب علوم انسان، )سم (ق

 ،ای بر مفاهیم، گساترده و نظریااتمطالعات صلح، مقدمه ق(1390) قمهسامه پیشانیان، 

 اول، تهران: انتشارات خرسندیق چاپ

 زا ه، چاپ اول،حمیرا مشیر ه، ترجمهاسیاست میان ملت ق(1374) ق جمورگنتا، هان ق 

 الملل  وزارت خارجهقمطالعات سیاس  و یین  فتر :تهران

مقایسه صلح پایدار  ر اندیشه انسان محور » ق(1390) قسا اتمیر محمدی، معوومه 

ستال  وم،  ،معرفات ادیاان، «کان  و صلح عا النه  ر اندیشه متفرتران شتیع 

 ق 117-146صص  شماره چهارم،

  یهیمت ، چتاپ اول، تهتران: خشتایار متهترج ،هاابز لسافهف ق(1385) قمارشتالمیسنر، 

 نام آوران فرهنگ طرح نوق مدموعه
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صتتلح عا النتته  ر پرتتتو اشتتتغاالت و عملرتتر  » ق(1389) قا نژنتتدی متتنش، هیلتت 

، نا ر ساعد، مدمت  جهتان  حق بر صلح عادالنه، «الملل های کیفری یین ا گاه

 ق 99-132صص  صلح اسالم ،

المللت  های ییننقش  ا گاه» ق(1389) قمحمدرضاا   ضیای  ییگدل ، ل نژندی منش، هی

فصالنامه تصصصای فقاه و ، «المللت کیفری  ر حفظ و استقرار صلح و امنیت  یین
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