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در همين راستا مى توان گفت اين مقوله در پارادايم صلح و امنيت ديده شود. با 
توجه به اين، هدف نهايى اين پژوهش گنجاندن موضوع حقوق بشردر مباحث 
امنيت جامع در سياست جهانى بوده است. به نحوى كه با تحليل سازه انگارانه و 
گفتمانى، لزوم رويكرد و راهكار انجام مذاكرات رسمى بين المللى در اين خصوص 
تبيين شود. با فرِض اين موضوع، اين سوال مطرح مى شود كه چه راهكارهايى 
براى نزديك شدن ديدگاه هاى حقوق بشر در جهت تحقق نظريه امنيت جامع 
در سياست جهانى وجود دارد؟ براى پاسخ به اين سوال، با روش كيفى و نيز 
استدالل هاى استقرايى و قياسى به تجزيه و تحليل موضوع پرداخته شده است.
نتايج نشان مى دهد انجام مذاكرات  نهادينه در سطح جهانى و منطقه اى در 
قالب سازمآن هايى مانند سازمان ملل متحد، اتحاديه اروپا و سازمان همكارى 

اسالمى بهترين راهكار تحقيق امنيت جامع مى باشد.
واژه هاى كليدى:  حقوق بشر، اسالم، غرب، نظام بين الملل، امنيت جامع.
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مقدمه
در دوران معاصر، شكاف و فاصله طبقاتى در ابعاد مختلف اقتصادى و اجتماعى 
بين افراد جامعه در كشورهاى جهان به حدى عميق و پيچيده شد كه عموماً حقوق 
مردم توسط حاكمان به خطر افتاده و يا مدنظر قرار نمى گيرد. از طرفى، نظر به 
اينكه اكثريت مردم جهان، قائم بر مقّدرات اجتماعى خود نيستند، لذا حقوق اساسى 
آن ها توسط حاكمان و يا گروه هاى ذى نفوذ ناديده گرفته مى شود. به طورى كه اين 
بى عدالتى و تجاوز به حقوق ملت ها در قرن بيستم به حدى رشد پيدا كرده بود كه 
بالفاصله از فرداى پايان جنگ جهانى دوم( كه ثمره اى جز كشتار و سركوبى منزلت 
انسآن ها نداشت) با تشكيل سازمان ملل و سپس موضوعات حقوق بشر در 10 
سپتامبر سال 1948 تحت عنوان اعالميه حقوق بشر مشتمل بر يك مقدمه و 30 
ماده به تصويب رسيد كه در آن به انواع آزادى هاى فردى، نژادى، مذهبى، برابرى و 
كرامت انسآن ها اشاره شده است. اما امروزه در عمل و اجرا، پرداختن به موضوعات 
حقوق بشر در جوامع گوناگون جهان به يك مسأله پرهياهوى جامعه جهانى تبديل 
شده است. در اين رابطه نگاه متفاوت و متمايز برخى از جهان بينى ها و از جمله 
اسالم  و غرب در تعريف حقوق اساسى، آزادى هاى فردى و اجتماعى بشر، در صورت 
عدم گفتمان، حلقه بغرنجى در تاريخ جامعه بشر خواهد گذاشت كه آثار سوء آن 

همچنان درد بى عالج جوامع و ملت هاى آن ها خواهد بود.
در اين راستا، پژوهش حاضر به بررسى و تبيين نگاه متفاوت كشورهاى جهان 
به مسأله حقوق بشر ، با روش تحليل گفتمانى و اثر آن در پروژه امنيت جامع نظام 
بين الملل مى پردازد. در اين رابطه مى توان گفت به عنوان مثال انسان از نگاه اسالم و 
غرب متفاوت تعريف مى شود. در اسالم، انسان حّى متعاليه است. يعنى انسان داراى 
حياتى همواره زاينده به سمت تعالى و تكامل مى باشد. بر اين اساس، انسان مبدأ 
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و معاد دارد، مختار و انتخاب گر است، خوب را از بد تميز مى دهد وبا تربيت پذيرى 
مسير رشد و تعالى را مى پيمايد. لذا انسان در برابر خدا، پيامبران، رهبران الهى، 
هم نوعان و وجدان انسانى خويش مسئول و پاسخگو است. از نظر اسالم، هيچ انسانى 
بر ديگرى مزيت و برترى ندارد، مگر در عمل به آموزه هاى دينى و كسب كماالت 
معنوى و تقواى الهى. بنابراين، خصوصيات نژادى، قومى، جغرافيايى و ... مايه برترى 
نيست؛ بلكه عمل صالح انسان است كه قابل تحسين مى باشد. همچنين در مكتب 
اسالم ارزش هاى اخالقى، كه اصول انسانى مى باشند، ريشه در فطرت انسآن ها دارد. 
اين ارزش ها اصولى ثابت و جاودانه هستند و گذشِت زمان و تحوالت اجتماعى سبب 

تغيير و دگرگونى آن ها نمى شود و تا بشر بوده، به همين ترتيب خواهد بود.
همچنين مكتب سكوالر غرب، انسان را در سه مرحله سنت- مدرن و پست 
اجتماعى- كه همواره به سود و  مدرن- حيوان ناطق، ابزار ساز، پيشرفته و نهايتاً 
منافع خود نگاه مى كند، معرفى مى نمايد. بنابراين، دنياى غرب انسان را يك بُعدى 
تبيين مى كند و اساِس تفكر آن، تمّتع و لذت جويى انسان مى باشد. در اين تفكر، 
برخى انسان را موجودى مى دانند كه در قالب جنسيت عمل مى كند و همه زندگى 
را غريزه جنسى مى داند. عده اى، انسان را موجودى مى دانند كه در چارچوب قدرت 
عمل مى كند. گروهى، انسان را موجودى خودخواه و سودپرست معرفى مى كنند كه 
همواره و صرفاً به دنبال منافع مادى خودش مى باشد. در حالى كه بسيارى مى گويند 
اخالق نوعى خفقان است كه با هستى انسان سازگار نيست و بايد آن را دور انداخت 
و تأكيد دارند كه بايد سازمان دين را منحل كرد. زيرا اين قيدى است كه مانع 
پيشرفت و تحول مى باشد. درآخر نيز برخى (از جمله داروين) انسان را خيلى پست 
و بى ارزش جلوه مى دهند و مى گويند انسان از نسل ميمون است و سرانجامى مانند 

آن خواهد داشت. 
در تبيين و شناسايى اين مكاتب به دليل اينكه از لحاظ مبانى، نگاه متفاوتى 
مضافاً  دارد.  فرق  نيز  آن ها  بشرى  حقوق  شاخص هاى  نتيجه  در  دارند،  انسان  به 
بشر  حقوق  مباحث  به  تاريخى  سير  در  كه  ضرورى است  موضوع  اين  به  توجه 
اديان الهى همواره در برابر  بايد بزرگ ترين سهم را به اديان الهى داد. زيرا اصوالً 
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ستمكاران و قدرتمندان غاصب و ناقض حقوق انسان ظهور كرده اند. آن ها در بُعد 
تعليمات اجتماعى نيز براى عدالت و تساوى حقوق انسآن ها و رفع تبعيض نژادى 
و امتيازات طبقاتى مبارزه نموده اند. بطورى كه نمونه هايى همچون مبارزه حضرت 
ابراهيم با نمرود، حضرت موسى با فرعون، حضرت عيسى با روحانيون يهودى، قيام 
و ايستادگى حضرت محمد(ص) در برابر ستمكاران در تاريخ وجود دارد. بنابراين، 
ترديدى نيست كه مفاهيم عاليه انسانى از قبيل كرامت انسان، آزادى، مساوات و 
غيره كه امروزه مطرح مى باشد، ريشه در تعاليم انبياى الهى دارد و آن ها بر آزادى، 
برابرى و برادرى انسآن ها و دورى جستن از ظلم، برترى طلبى و خشونت مذهبى به 
چشم مى خورد. اين در حالى است كه در غرب، دانشمندان علوم اجتماعى همچون 
ماركس، دوركيم، فرويد و غيره دين و آموزه هاى آن را الزم براى دنيا و ساختارهاى 
سياسى و اجتماعى نمى دانند. همچنين على رغم اينكه امروزه بيشتر كشورهاى 
جهان به لحاظ اختالفات فرهنگى و غيره، چالش هاى فرهنگى و نسبيتى با غرب 

دارند، غربى ها ادعاى جهان شمولى موازين حقوق بشرى را دارند.
در اين پژوهش، با فرض اينكه «انجام مذاكرات نهادينه در سطح جهانى و 
منطقه  اى در قالب سازمآن هايى مانند سازمان ملل متحد، اتحاديه اروپا و سازمان 
كنفرانس اسالمى بهترين راهكار تحقق امنيت جامع در باره حقوق بشر مى باشد» به 
دليل گنجاندن موضوع حقوق بشر در مباحث امنيت جامع و سياست جهانى، پس 
از تحليل سازه انگارانه و گفتمانى، فرضيه مورد تجزيه و تحليل قرار مى گيرد. ازاين رو، 
با هدف كاربردى و عملى تحقيق يعنى لزوم رويكرد و راهكار انجام مذاكرات رسمى 

بين  المللى در اين خصوص خواهيم رسيد.  

1.تعاريف واژه ها و اصطالحات كليدى
با توجه به عنوان موضوع يعنى «حقوق بشر و انجام مذاكرات پارلمانى، راهكارتحقق 

امنيت جامع» واژه هاى كليدى آن به شرح زير مى باشد:
1-1. حقوق بشر1: به مجموعه حقوقى گفته مى شود كه بر اساس نظريه حقوق 

1 .Human rights
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طبيعى و به موجب قانون طبيعى يكسان، به افراد بشر داده شده و جزء ذاتى و 
جدايى ناپذير موجوديت انسانى آن ها به شمار مى آيد. در اين مورد، نهادهاى حقوقى 
و قضايى (داخلى و بين  المللى) مى بايد از آن دفاع كنند(آشورى، 1393: 131). 
دراين تعريف از حقوق بشر، انسان را تنها به اعتبار اينكه انسان است، داراى حقوق و 
آزادى هايى مى شناسند كه همه انسآن ها، به طور برابر و بدون هيچ تبعضى بايد از آن 
بهره مند گردند. بنابراين، هر فرد انسانى مى تواند بدون هيچ گونه تبعيضى به ويژه از 
حيث نژاد، رنگ، جنس، زبان، دين، عقيده سياسى و يا هر عقيده ديگرى و همچنين 
موقعيت اجتماعى، ثروت، نوع والدت يا هر وضعيت ديگر، از تمام حقوق و همه 
آزادى هاى حقوق بشر به طور برابر بهره مند گردد. در واقع، حقوق بشر استانداردى 
است براى فرموله كردن زندگى اجتماعى به نحوى كه عدالت، آزادى، كرامت(حيثيت) 
براى  منصفانه  به طور  و  تبعيض  بدون  اجتماعى  روابط  در  انسان  منافع  و  انسانى 
همه تأمين شود. به عبارت ديگر، حقوق بشر، ادعاهاى فرد انسانى در برابر دولت 
مى باشد( هّكى، 1389 : 28-27). به همين دليل است كه حقوق بشر به صورت 
يكى از ايدئولوژى هاى سياسى  محورى زمانه ما درآمده است. انديشه و دستاورد 
قابل مالحظه كنونى آن، تا قبل از جنگ جهانى دوم، چه در روابط بين الملل و چه 
در محيط فكرى و سياسى آن زمان، هيچ گونه جاپايى نداشت و يا جايگاه ناچيزى 
داشت. اما فاجعه انسانى جنگ جهانى دوم توسط آلمان نازى، شرايط جديدى را 
براى پيدايش تعبير تازه حقوق بشر فراهم ساخت كه دفاع از تقدس هر فرد انسان 
را آسان تر كرد. از اين تاريخ، انديشه حقوق بشر در منشور سازمان ملل متحد كه در 
سال 1945 انتشار يافت، گنجانده شد. گنجاندن انديشه حقوق بشر در دل رژيم هاى 
بين المللى معاصر با تصويب اعالميه جهانى حقوق بشر در سال 1948 ميالدى و 
سپس امضاى معاهدات ميثاق بين المللى حقوق مدنى و سياسى و ميثاق بين المللى 
حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى در سال 1966 ميالدى و تا يك دهه پس از 
آن توسط اكثر كشورهاى جهان، الزام آور شد. آمارها نشان مى دهد تا سال 2005 
ميالدى تعداد 140 دولت ( از جمع 191 دولت جهان) ميثاق هاى بين المللى را امضا 
كرده بودند. در سطح كلى تر، همه دولت ها دست كم پاى يكى از اسناد قانونى حقوق 
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بشر را امضا كرده اند. اين معاهدات به شكل كامل رعايت نمى شود، ولى حتى آنان 
كه در عمل  به داليل سياسى منكر ارزش حقوق بشرند، گفتمان حقوق بشر را به 
خدمت مى گيرند(گريفيتس، 1388: 448- 447).  دراين ميان غربى ها در خصوص 
بيشترى  اهميت  ديگران،  مداخالت  از  بودن  آزاد  در  افراد  حقوق  به  بشر،  حقوق 
مى دهند. حال آنكه در شرق، به حقوق اقتصادى و اجتماعى به نسبت حقوق مدنى 
و سياسى اولويت داده مى شود (ايوانز و نونام، 1391: 352) . اما در نهايت مى توان 
گفت كه حقوق بشر يعنى همه حقوق براى همه . همچنين نبايد فراموش كرد كه، 
چشم پوشيدن از حقوق بشر، بيش از آنكه منطقاً غيرممكن باشد، از لحاظ انسانى 

ويرانگر است.
2-1. اسالم: اسالم، يكى از سه دين بزرگ توحيدى جهان است. اسالم به 
است.  شيعه  و  سنى  ميان  شكاف  آن ها  مهم ترين  كه  مى شود  تقسيم  فرقه هايى 

همچنين اسالم در روابط بين الملل در دو سطح عمل مى كند: 
الف- در دولت: تعدادى از دولت ها را مى توان براساس تعلق و وابستگى آن ها را 
به طور سنتى اسالمى خواند، خواه ترتيبات كلى آن ها مذهبى باشد، خواه عرفى، يكى 
از اَشكال اساسى در تشخيص اين مقوله عضويت در سازمان كنفرانس اسالمى است. 
در همين رابطه، دولت هايى كه اسالم در آن تفوق دارد، اين مسأله به رشد بازگشت 
به مبانى منجر شده است كه معموالً از آن با عنوان بنيادگرايى ياد مى شود. اين 
بنيادگرايى به دليل فراملى گرايى ذاتى اسالم از مرزها فرا رفته و ماوراى سرحدات را 

تحت تأثير قرار مى دهد. 
ب- درنظام دولتى: در اين سطح، باتوجه به مرحله اول، واكنش هاى عميقى 
به ويژه در غرب در برابر بنيادگرايى اسالمى شكل گرفته است. تصاويرى از رهبرى 
دولت هاى اسالمى به خصوص در ايران كه مجهز به شمشير جهاد هستند و همچنين 
تصويرى از رويارويى اسالم و غرب، در سطحى وسيع تر ترسيم و ارائه مى  شود. در اين 
بينش، هراس از تهديد نويسندگان به مرگ،  قتل، گروگان گيرى، جنگ اقتصادى، 
تروريسم دولتى و جنگ ميان دولت ها با سروصدا مطرح مى شود. همچنين اسالم 
مى تواند، شواهد استعار و امپرياليسم در يك دوره زمانى طوالنى در عصر مدرن و 
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مداخله هاى دوران جنگ سرد به مقابله برخيزد (ايوانز و نونام، 1391: 428- 426). 
در اين راستا، معموالً اعتقاد بر اين است اسالم گرايى1 مى تواند اسالم سياسى نيز 
ناميده شود. چرا كه اين نقش سياسى اسالم است كه در كانون مهم ترين توجهات 
سياسى قرار گرفته است. اسالم سياسى فى نفسه و لزوماً در بسيارى از اصطكاك هاى 
بالقوه و موجود ميان اسالم و غرب دخيل نيست ( فولر و لسر، 1384 : 11). در اين 
ميان، هرگونه بيان مذهبى و فرهنگى جهان اسالم را كه مى تواند با حقوق بشر غربى 
مورد مقايسه و تطبيق قرار گرفته و در نهايت منجر به گفتمان آن ها در پروژه امنيت 

جامع گردد، توجه قرار مى گيرد. 
3-1. غرب: مفهوم غرب از معانى  متفاوتى براى افراد مختلف، در مقاطع زمانى 
گوناگون و در شرايط خاص برخوردار است. گاهى برخى از انديشمندان هر آنچه را 
كه به لحاظ فكرى و فرهنگى به اروپا شبيه باشد، غرب مى گويند و در جايى ديگر 
از تمدن هاى غرب و شرق و نيز كشورهاى شرقى و غربى سخن به ميان مى آورند. 
در اين رابطه گراهام فولر انديشمند غربى مى نويسد: ما خط گسله اى را كه از نظر 
جغرافيايى بين جهان اسالم و جهان مسيحيت امتداد دارد، توجه قرار مى دهيم، 
كه در امتداد آن مسلمانان و مردم مغرب زمين با يكديگر مواجه مى شوند. سپس 
به سمت جنوب و به داخل آفريقا رفته و از منطقه بالكان و قفقاز عبور مى كند و تا 
آسياى مركزى، جايى كه اسالم و روسيه با هم تالقى مى كنند، امتداد مى يابد. (فولر 
و سر، 1384: 15). در اين تعريف كليه كشورهايى كه آيين مسيحيت دارند، مورد 
توجه قرار گرفته است. اما مراد از غرب در تعبير اين پژوهش، عالوه بر جهان معنوى، 
به تمام كشورهايى كه از لحاظ سياسى، فرهنگى، اقتصادى و استراتژيك رابطه اى 
نزديك با اروپا داشته باشند، غرب گفته مى شود. بنابراين كشورهايى مانند اسرائيل 
و اياالت متحده هم غرب محسوب مى شوند. آن ها در مجموع كماالت اخالقى و 
مذهبى خود را رها نموده و فرهنگ مدرن و سكوالر را جايگزين كردند، كه در بحث 

اسامى ما در اين پژوهش و به ويژه در حوزه حقوق بشر قرار دارد.
شده،  برگرفته  نظام ها  تحليل  از  كه  اصطالح  اين  بين الملل:2  نظام   .1-4
1 .Islamism
2 .International system
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در روابط بين الملل در دو زمينه توصيفى و تحليل تبيينى به كار مى رود: الف- 
درتوصيفى، اشاره به نظام دولتى دارد كه در آن گروه ها و منافع درون آن خرده 
نظام تلقى مى شوند و سياست خارجى در مقابل بيرونى صورت مى گيرد كه نظام 
بين الملل است. در همين رابطه، در نظام بين الملل سنتى، تأكيدى خاص بر اهداف و 
سمت گيرهاى قدرت هاى بزرگ صورت مى گيرد. معموالً دانشورانى كه به نظام هاى 
بين المللى گذشته، حال و آينده مى نگرند، دو فرايند بنيادى را در نظام تشخيص 
مى دهند كه عبارتند از تعارض و همكارى. دولت ها در تالش براى مقابله با اين 
فرايندهاى نظام، درگير رژيم آفرينى و نهادسازى شده اند. سازمآن هاى بين المللى 
مانند جامعه ملل و سازمان ملل متحد و همتايان منطقه اى آن ها نمونه هايى از 
اين تعريف مى باشند. ب- در تحليلى تبيينى، نظام بين الملل براى تعيين سطح 
مناسب تحليل به كار گرفته مى شود و تبيين ها بايد با اين سطح تحليل هم خوانى 
داشته باشد. انديشمندان اين حوزه مى گويند نظام بين الملل به شكل بنيادى رفتار 
كنش گران دولتى منفرد را در درون خود  تعيين مى كند. نخستين وظيفه تحليل، 
كشف ويژگى هاى قانون گونه نظامى است كه همه كنش گران منفرد بايد به آن 
توجه كنند. در اين تعريف از نظام، به دليل سرشت آنارشيك آن، اغلب امنيت هدف 
اوليه دولت ها تلقى مى شود( ايوانز و نونام، 1391: 419-418). اين پژوهش  با توجه 
به هدف خود از هر دو تعريف توصيفى و تحليلى تبيينى توأمان در نظام بين الملل 

استفاده مى كند.
5-1. امنيت جامع: امنيت در لغت، حالت فراغت از هرگونه تهديد يا حمله 
سياسى  اصطالح  در  را گويند.  حمله  و  تهديد  هر  با  رويارويى  براى  آمادگى  يا  و 
و حقوقى، آن را به صورت امنيت فردى، امنيت اجتماعى، امنيت ملى و امنيت 
بين المللى به كار مى برند كه دست آخر امنيت جمعى و امنيت جامع را هم به آن 
اضافه كرده اند (آشورى ، 1393: 39-38). در اين رابطه تحليل گران روابط بين الملل 
مدت هاست كه براى دستيابى به يك نگرش واحد براى جلوگيرى و حل منازعات 
از طريق همكارى و تعاون، بحث كرده اند. آن ها به دنبال آن بوده اند كه در مسائل 
امنيتى فقط راه هاى نظامى مطرح نباشد. در اين راستا هريك از نگرش امنيت 
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امنيت  در  كرده اند.  پيدا  مدافعانى  دسته جمعى،  امنيت  و  مشترك  امنيت  جامع، 
جامع، گفته مى شود كه ذاتاً امنيت ابعاد چندگآن هاى دارد. در آن صورت بايد به 
ريشه هاى اختالف سياسى و ديپلماتيكى كه در گذشته وجود داشته است، توجه 
نمود. در ضمن بايد به مسائل ديگرى مانند عدم توسعه اقتصادى، اختالفات تجارى، 
افزايش ناموزون جعيت، نابودى محيط زيست، قاچاق مواد مخدر، تروريسم و نقض 
حقوق بشر نيز توجه كافى مبذول داشت (سيمبر و قربانى شيخ نشين، 1388 : 

  .(258-259
 لذا با توجه به پروژه سازى امنيت جامع در جامعه جهانى، يكى از مسائل مورد 
توجه وجّدى آن يعنى مباحث مربوط به حقوق بشر، در ديدگاه هاى متفاوت ازجمله 

اسالم و غرب تحليل گفتمانى خواهد شد كه در ادامه به آن پرداخته مى شود.
 

2. روش پژوهش: اين پژوهش با روش توصيفى- تحليلى و نيز استدالل هاى 
استقرايى و قياسى ضمن بهره گيرى ازكتاب ها، مقاالت و گزارش هاى مرتبط، به دنبال 

بررسى راهكار تحقق امنيت جامع در حقوق بشر مى باشد. 

3. چارچوب نظرى پژوهش:  پژوهش حاضر در پيشبرد اهداف خود، توجه 
به نظريه سازه انگارى را در حوزه نظرى الزم مى داند، كه در ادامه به آن پرداخته 

مى شود:
از  يكى  به عنوان  سازه انگارى  بشر:  حقوق  در  سازه انگارى  نظريه   .3-1
اصلى ترين نظريه هاى مطرح در روابط بين الملل در دهه گذشته،  بيش از آن كه 
به عنوان يك نظريه محتوايى مطرح باشد، نوعى فرانظريه است كه تمركز آن بر 
انف2(1989)،  نيكوالس   ،(1989) كراتوكويل1  فردريش  سازه انگارى  بحث هاى 
آلكساندر ونت3 (1992) و جان راگى 4 هستند. طبق نظريه آن ها، دنياى اجتماعى 

1. Fredrich kratochwill
2. Nicholas onuf
3. Alexander wendt
4. John Ruggie



فصلنــامه
پژوهش هاى

روابط بين الملل،
دوره نخست،

شماره چهاردهم
زمستان 1393

21

چيز خاص و معينى نيست، بلكه بيشتر زمينه اى بين ذهنى دارد. يعنى براى افرادى 
كه آن را ساخته اند و در آن زندگى مى كنند و آن را مى فهمند، داراى معنى است. 
اين ساختار توسط افراد در زمان يا مكان خاص ساخته شده يا شكل گرفته است. 
اين نظريه پردازان، با آن دسته از پست مدرن ها همراهند كه اعتقاد دارند چيزى به 
اسم حقيقت وجود ندارد. آن ها بر نقش عقايد و شناخت مشترك دنياى اجتماعى 
تأكيد دارند(جكسون و سورنسون، 1393: 305). همچنين سازه انگاران بر ساختار 
اجتماعى كنش دولت ها در سطح نظام بين الملل تمركز مى كنند. از ديدسازه انگاران، 
كشورها هرآنچه را كه مناسب و الزم مى دانند، انجام مى دهند. از اين رو، كشورها را 
هنجارهايى هدايت مى كنند كه هويت هاى بازيگران اصلى در سياست جهانى و قواعد 
رسمى و رويه هاى بازى بين المللى را تعريف مى كنند (شيهان، 1388: 226). اما به 
نظر ونت (از بنيانگذاران سازه انگارى) ساختار آن در سياست بين المللى به نوعى ديگر 
و جمعى است. از نظر كاربرد خشونت، داراى حالت يا سمت گيرى خاص خود نسبت 
به ديگرى است كه مى تواند در سطح ُخرد به اشكال متعددى تحقق يابد. مثًال حالت 
دشمنان (ايران و آمريكا در فرهنگ هابزى منطقه خاورميانه) حالت متخاصمان، 
تهديدگرى هستند كه هيچ حّد  و مرزى در خشونت بر ضّد يكديگر نمى شناسند. 
حالت رقبا(آمريكا ، روسيه و چين)، حالت رقيبانى است كه براى پيشبرد هدف هاى 
خود دست به خشونت مى زنند، اما از كشتن و نابودى يكديگر خوددارى مى كنند 
وحالت دوستان، حالت متحدانى (اروپا و اياالت متحده) است كه براى حل و فصل 
اختالف هاى خود از خشونت استفاده نمى كنند و در برابر تهديدهاى امنيتى(مانند 
ايران هسته اى) مانند يك تيم عمل مى كنند. دولت در نظام ها و ساختارهايى كه 
زير سلطه يكى از اين سه مقوله قرار گيرد، زيرفشار متناظر هستند تا آن نقش را 
در هويت ها  و منافع خود درونى سازند. در اين صورت، اين معانى جمعى اند كه 
به ساختارهاى سازمان دهنده كنش، شكل مى دهند(حق شناس، 1390: 111). با 
اين همه، اصلى ترين مسأله سازه انگارى در روابط بين الملل بُعد هستى شناسى آن 
است. آن ها اساساً كانون بحث را از معرفت شناسى به هستى شناسى منتقل كرده اند. 
استدالل آن ها هم اين است كه ايده ها، باورها و ارزش هاى مشترك نيز داراى ويژگى 
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ساختارى هستند و نفوذ زيادى بر كنش هاى اجتماعى و سياسى دارند (قربانى 
شيخ نشين، 1391: 54-53). به اين ترتيب، سازه انگارى در يك بُعد، هستى شناسى 
دولت محور جريان اصلى را مى پذيرد (يعنى كنش گران اصلى را در جامعه بين الملل 
دولت ها و البته گاهى و شايد به بيان دقيق تر، افراد نماينده دولت ها مى داند). اما در 
مورد نگاهى كه به رابطه كنش گران به عنوان كارگزار با ساختار نظام بين الملل دارد، 
رهيافتى بينابينى اتخاذ و بر قوام متقابل كارگزار و ساختار تأكيد مي كند. از سوى 
ديگر، سازه انگاران در بررسى ساختار نيز آن را بر خالف واقع گرايان در ابعاد مادى 
خالصه نمى كنند و بر بُعد معنايى و زبانى ساختارها تأكيد دارند و در عين حال، 
در اينجا نيز چارچوب معنا محور را نمى پذيرند و در كنار بُعد معنايى و غيرمعنايى، 
اهميت ابعاد مادى را نيز مدنظر قرار مى دهند (مشيرزاده، 1393: 334). سخن اصلى 
اين پژوهش، تحقيق بر روى همين ارتباط ميان سازه انگارى در درون يك جامعه 
دينى(مانند اسالم)، با جامعه غير دينى(سكوالر غرب) است كه مى تواند محصول 
تعامالت بين ذهنى آن ها از درون جامعه شان باشد. از اين نظر، سازه انگارى يك 
فرانظريه است كه با رويكرد جهان شمولى، ما را در اين پژوهش به اين سو مى كشاند 
كه بيش از تكيه به عوامل مادى، بر ايده هايى تمركز كنيم كه در درون جامعه هاى 

متفاوت، به ويژه اسالم و غرب، بر حقوق بشر تأثير مى گذارند.   

4. يافته هاى پژوهش
به اين منظور براى تأييد يا رد  فرضيه داليلى آورده مى شود، از جمله:  حمايت از 
حقوق بشر ضامن صلح و تحكيم نظام بين المللى، انجام برخى از مذاكرات حقوق 
در  بين المللى  سازمان هاى  مذاكرات  جهانى،  صلح  روند  بر  غرب  و  اسالم  بشرى 
پيشبرد اهداف حقوقى بشر، همكارى سازمان هاى حقوق بشرى با سازمان كنفرانس 
اسالمى، سازمان ملل و اتحاديه اروپا ،كه هر كدام از آن ها در تدوين هدف كاربردى 
اين مقاله، به عنوان يافته هاى پژوهش تأثير مى گذارند. لذا تشريح اين موضوعات در 

ارزيابى فرضيه تحقيق الزم خواهد بود:
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1-4. حمايت از حقوق بشر: ضامن بقاى صلح و تحكيم نظام بين المللى
در يك نگاه كلى، ارتباط و نقش حقوق بشر در تقويت هرچه بيشتر صلح و امنيت، 
بين المللى قابل تأمل مى باشد. اگر دقت داشته باشيم، عنصر كليدى مفهوم سنتى 
امنيت، امنيت ملى است كه ناظر بر امنيت نظامى كشورهاست. به همين منظور، 
چالشى كه بر اين مفهوم وارد مى شود، اين است كه گاهى اين تأكيد بر مفهوم 
حاكميت، خود موجب مى شود كه تهديدى عمده عليه امنيت مردم آن كشور با 
ساير كشورها به شمار مى آيد. بنابراين، اگر امنيت را به صورت انسان مدارانه ترى 
ارزيابى كنيم، حداقل جنبه اى كه از آن به دست مى آيد، توجه بيشتر به حقوق 
بشر آن خواهد بود (Booth,1991:313-327) . در اين رابطه، عبارت « صلح و امنيت 
بين المللى» كه در فصل هفتم منشور ملل متحد آمده (سازمان ملل متحد، 1388: 
67) مى تواند با عبارت صلح و امنيت نوع بشر در ارتباط باشد، چون در آن از جنايت 
عليه صلح و امنيت بشر ذكر شده است. در واقع، در بيان صحيح از صلح، نمى توان 
آن را بدون عنصر حقوق بشر تعريف كرد و در عبارتى ساده، صلح نمى تواند باشد، 
اگر حقوق بشر نباشد. از اين رو، در اعالميه جهانى حقوق بشر و در حمايت از همه 
اعضاى خانواده بشرى، ضمن شناسايى كرامت ذاتى و حقوق برابر، از آن به عنوان 
مبناى آزادى، عدالت و صلح در جهان ياد مى شود. عبارت هاى مشابهى در بندهاى 
نخستين مقدمه دو ميثاق بين المللى حقوق بشر، و در سطح منطقه اى در سازمان 
امنيت و همكارى اروپا و در سند نهايى هلسينگى مورخ اول اوت 1975 به تصويب 
رسيده كه در همه آن ها، اهميت جهانى حقوق بشر و آزادى هاى بنيادين، و احترام 
به عامل حياتى صلح، عدالت و رفاه را الزمه روابط دوستانه و همكارى ميان آن ها با 
ساير كشورها مى دانند. بنابراين، حقوق بشر در ارتباط با صلح مى تواند پذيراى دو 
نقش باشد: اول اينكه، از بروز درگيرى هاى مسلحانه پيشگيرى كرده، و دوم اينكه، 
ضامن بقاى صلح باشد(وكيل، 1391: 156). در همين راستا امروزه، اغلب مواردى 
كه تهديدى عليه صلح و ثبات بين المللى محسوب مى شوند، ريشه در نقض جدى 
حقوق بشر دارند. بنابراين، منطقى است جامعه بين المللى به حمايت از حقوق بشر 
و پيشگيرى از رخداد مناقشات، سمت و سويى تازه به خود بگيرد(وكيل، 1391: 
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231). همچنين در ماده اول اعالميه جهانى حقوق بشراسالمى قاهره، همه دولت ها 
و جمعيت ها و افراد را به حمايت و دفاع از حقوق حيات و امنيت مكلف نموده است. 
در همين رابطه در آيات قرآنى، جامعه مسلمانان، به طور فراوان، از صلح و صفا و 
ايجاد آن در جامعه دستور اكيد صادر شده است(جعفرى، 1392: 113).  بنابراين، 
حمايت همه نهادها و سازوكارهاى جهانى و منطقه اى از جمله سازمان كنفرانس 
اسالمى، سازمان ملل متحد، اتحاديه اروپا، آفريقا، آمريكاى التين و ... از حقوق 
بشر مى تواند ضمن پيشگيرى از بروز درگيرى ها، ضامن بقاى صلح و تحكيم نظام 
بين المللى در جهان باشد. لذا، در اين راه انجام مذاكرات پارلمانى نهادينه در سطح 

جهانى و منطقه اى راهكارى براى تحقق امنيت جامع باشد.

2-4. انجام برخى از مذاكرات حقوق بشرى اسالمى و غرب بر روند صلح جهانى
 براساس بررسى هاى موجود اين تحقيق، يك تمايز اساسى در نگاه حقوق بشرى 
اسالم نسبت به حقوق بشر غرب وجود دارد. عمده اين تمايزات براساس اهداف 
ترسيم شده در خصوص حكومت اسالمى است كه مبتنى بر اصول انكارناپذيرى در 
معرفت شناسى، هستى شناسى و انسان شناسى است كه در حكومت هاى غربى بدين 
شكل يافت نمى شود. اما در همين راستا هم مى توان مشتركاتى از اهداف حكومت 
اسالمى با ساير حكومت ها را جستجو كرد. عمده اين اشتراكات در حكومت اسالمى 
به اهداف مقدمى (از سه هدف عالى، ميانى و مقدمى در اسالم) بر مى گردد. اهداف 
حكومت  در  اهدافى  پژوهش،  اين  نگارنده  بررسى هاى  براساس  اسالم  در  مقدمى 
اسالمى هستند كه در صورت پيگيرى مى تواند در تعامل و مذاكره حقوق بشرى 
با غرب تأثير مثبتى بر روند صلح در جامعه جهانى گذاشته باشد. اين اهداف در 
حكومت اسالمى شامل: دفاع از جان، مال و آبروى افراد- تأمين نظم، امنيت، رفاه و 
آسايش شهروندان- حمايت از محرومان جامعه، تأمين و احياى آزادى هاى مشروع، 
حمايت از حريم خانواده و گسترش سالمت و بهداشت مى باشد(شبان نيا،1389: 
26-29). پيگيرى اين اهداف در حكومت هاى اسالمى با برخى از اهداف حقوق 
بشرى غرب، به ويژه در نسل دوم(حقوق رفاهى) و يا نسل سوم(حقوق همبستگى) 
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منجر به مذاكراتى مى شود كه مى تواند تأثير مثبتى بر صلح جامعه جهانى گذاشته 
باشد. لزوماً پيگيرى اين موضوعات در سطح بين المللى، گفتمان نظرى را به وجود 
نخواهد آورد اما مى تواند در عمل منجر به مذاكرات وسيع جهان اسالم با غرب شود 
كه نتيجه آن صلح جهانى خواهد بود. بر اين اساس، در سطح جهان بين كشورهاى 

اسالمى با غرب در خصوص حقوق بشر موارد زير قابل مذاكره مى باشد:
الف- حمايت از گروه هاى خاص: برخى گروه هاى اجتماعى وجود دارند كه 
براى رسيدن به حقوق برابر با ديگران، نيازمند برخى حمايت هاى خاص هستند. 
اين نيازمندى ها باعث شده تا در سطح جهان با برنامه ريزى دقيق در جهت رفع 
نابرابرى ها و تعالى و ارتقاى وضعيت اين گروه ها، گام هايى برداشته شود. بنابراين، 
اسنادى در حوزه حقوق كودكان، حقوق زنان، حقوق اقليت ها، حقوق پناهندگان 
و حقوق معلوالن در عرصه بين المللى با نگرش و رويكرد جبران ساز امضاء شده 
(هّكى،1389: 110)، كه حمايت همه كشورها از جمله كشورهاى اسالمى را مى طلبد. 
لذا الزم است در اين خصوص بين كشورهاى اسالمى با كشورهاى حامى حقوق 
بشر بين المللى به ويژه غرب مذاكراتى صورت گيرد تا به صلح جهانى كمك نمايد.
ب-  حمايت از صلح:  در ارتباط با صلح و حقوق بشر بايد گفت، صلح به 
عنوان حق بشرى است. از اين رو، ارتقاى حقوق بشر، بستر مناسب در جهت ايجاد 
عوامل كارآمدى است  كه منجر به تحقق صلح مى شوند(Falk,1995: 43) . در همين 
رابطه، گفته مى شد كه بناى اجتماعى جنگ به خيلى از موقعيت هاى خشن زندگى 
روزمره، مانند فقر، گرسنگى و اشكال مختلف خشونت ارتباط پيدا مى كند. لذا از 
اين به بعد بايد به صلح مثبتى برسيم كه به حذف خشونت و فرهنگ نظامى گرى 
مى پردازد(Goldstein, 1992: 138-139). در اسالم نيز از صلح به عنوان يكى از مبانى 
اساسى چارچوب حقوقى خود از آن پشتبانى مى نمايد. در بيش از يك صد آيه از 
واژه سالم و مشتقات آن ذكر شده، حال آن كه واژه جنگ تنها در شش آيه مى باشد 
(وكيل، 1391: 27). بنابراين، براى رسيدن به چنين صلحى كه حق همه بشريت 
است، نيازمند مذاكرات و حمايت همه جانبه تمام جهان بينى هاى متفاوت دنيا از 

جمله اسالم است كه خود منادى صلح در جهان مى باشد.  
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مجموعه  به  بشردوستانه  حقوق  بشر دوستانه:  حقوق  از  حمايت  ج-  
مى كند(گويين  محدود  شرايط جنگى  در  را  خشونت  كه  مى شود،  قواعدى گفته 
وود،1387: 19). ازاين رو، حمايت از غيرنظاميان، بيماران، مجروحين و اسيران در 
رابطه  اين  در  مى دهد.  شكل  را  بشردوستانه  حقوق  قواعد  اساس  جنگى،  شرايط 
سال  در  آن  الحاقى  پروتكل هاى  و  سال 1949  در  ژنو  چهارگانه  كنوانسيون هاى 
1977 مهم ترين منابع بين المللى آن مى باشند(Roberts and Guelff , 2004 , 49) . در 
چنين شرايطى، اگر قبول كنيم كه اصوالً جنگ پديده اى ضد حقوق بشرى است. 
در صورت وقوع جنگ به هر علتى، بهتر آن است كه قواعدى وجود داشته باشد تا 
حتى درشرايط جنگى نيز، بتوان دردها و رنج هاى بشرى را كمتر كرد. لذا حمايت 
از حقوق بشر دوستانه و مذاكره در اين خصوص در سراسر جهان حق بديهى جامعه 
بشرى است، كه كشورهاى جهان ازجمله كشورهاى اسالمى و غربى مى توانند با و 

ورود به چنين مذاكراتى در شرايط جنگى، به روند صلح جهانى كمك كنند.
و  حمايت  يك  زيست،  محيط  از  حمايت  زيست:  محيط  از  حمايت  د- 
همبستگى جهانى را مى طلبد. هم اكنون، محيط زيست با حقوق بشر(در نسل سوم) 
به هم نزديك شده اند. قواعد حقوقى مدرن بر اين نكته تأكيد دارد كه يكى از حقوق 
محيط  يك  است.  پاكيزه  و  سالم  محيطى  در  زيست  حق  از  عبارت  بشر  اساسى 
آلوده سبب نقض اساسى حقوق بشر مى شود و همچنين منجر به فقر و تنزل مقام 
انسان خواهد شد (Joyner , 2005,219) . بنابراين، همه كشورهاى جهان بايد براى 
حمايت از منابع طبيعى و منابع غيرقابل تجديد، حفاظت و مديريت عادالنه ميراث 
حيات وحش، جلوگيرى از تخليه مواد سمى، جلوگيرى از آلودگى درياها و نابودى 
تششعات هسته اى و مبارزه با اثرات آن براساس اعالميه استكهلم، ريو و بروكسل 
به حقوق جهانى محيط زيست احترام بگذارند(هكى، 1389: 190-188). از اين رو، 
مسئووليت حفظ و بهبودى محيط زيست براى نسل حاضر و نسل هاى آينده بر 
عهده همه كشورها مى باشد. لذا كشورهاى جهان از جمله اسالم و غرب صنعتى (كه 
مانع عمده تحقق حقوق بشر در حوزه زيست محيطى است)، بايد با روحيه و بينش 
مشاركت جهانى، مذاكره و همكارى در زمينه محيط زيست را داشته باشند. در اين 
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صورت، به روند صلح جهانى كمك خواهد شد. در پايان  اين موضوع بايد اشاره كرد، 
عالوه بر موضوعات چهارگانه فوق مى توان در زمينه هاى ميراث مشترك بشريت، 
حقوق كار، حقوق تأمين اجتماعى، توسعه انسانى، دولت رفاه، حق توسعه، انتخابات، 
حكومت قانون، دموكراسى، جامعه مدنى و ... هم مذاكراتى در سطح جهانى از جمله 
بين كشورهاى اسالمى با كشورهاى غربى انجام داد، اما باتوجه به نوع نگاه متفاوت 

آن ها در جهان بينى شان نمى توان به مذاكراتى در اين حوزه ها اميدوار بود.

3-4. حقوق بشر سازمان هاى بين المللى: راهكارى براى تحقق امنيت جامع
بسيارى از رويدادهاى پديد آمده در نظام بين المللى كنونى متأثر از چند موضوع 
جنگ  دوم،  و  اول  جهانى  هاى  جنگ  ستفالى،  و  نظام  رابطه،  اين  در  مى باشد. 
سرد، نظام اقتصاد كمونيستى، بازار آزاد، ارتباطات، بازرگانى جهانى و رويدادهاى 
تروريستى به شدت درچيدمان روابط بين المللى و موضوعات مربوط به انسان و 
بشريت تأثير گذاشته است. در اين چيدمان، اقتصاد و بازرگانى، ارتباطات و اطالعات، 
فن آورى و صنعت، دادگسترى، زور و قدرت و مانند اين ها در حلقه مفاهيمى مانند 
تأمين سعادت بشرى انسان ها، كرامت انسان ها و احترام به حقوق بشر تعريف شده 
است. بر اين مبنا، اصالحات در سازمان ملل متحد، گسترش داد و ستد جهانى، 
منع تكثير سالح هاى كشتار جمعى و هسته اى، رويارويى با تروريسم، استفاده از 
فن آورى ارتباطى و اطالعاتى، فعاليت شركت هاى بازرگانى، حمايت از محيط زيست، 
پيشرفت و توسعه پايدار و ... براساس تأثير آن ها بر ميزان تأمين  حقوق همه افراد 
بشر مورد ارزيابى قرار مى گيرند(Whitman, 1999: 67) . در اين تحول و تكامل در 
روابط بين الملل، در عرصه بين المللى نياز به يك اجماع جهانى در قرن بيست و يكم 
داريم، تا به هنگام نقض حقوق بشر واكنش هاى جهانى در آن به وجود بيايد. اين، 
در صورتى اتفاق خواهد افتاد كه سازوكارهاى بين المللى و منطقه اى در پرتو همين 
ارتباطات بين المللى، به همبستگى بين المللى و وجدان دسته جمعى در هنگام نقض 
حقوق بشر برسند. در اينجا، با توجه به موضوع پژوهش، انجام مذاكراتى در سطح 
سازمان هاى بين المللى، همچون سازمان ملل متحد و يا سازمان همكارى اسالمى 
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براى رسيدن به اجماع جهانى، يكى از راهكارهاى تحقق امنيت جامع در نظر گرفته 
مى شود، كه در ادامه به آن مى پردازيم:

1-3-4. نقش حقوق بشرسازمان ملل متحد در امنيت جامع
در زمينه حقوق بشر، اولين اقدامى كه سازمان ملل انجام داد، تنظيم استانداردهاى 
از  راستا،  اين  در   .(137 بود(پك،1381:  بشر  حقوق  رعايت  براى  بين المللى 
دستاوردهاى بزرگ سازمان ملل متحد، ايجاد مجموعه اى از قوانين حقوق بشر، 
يعنى قانونى كه مورد حمايت همگانى و بين المللى قرار گيرد و همه ملت ها بتوانند 
آن را بپذيرند و همه مردم بتوانند به آن بپيوندند. اين سازمان مجموعه اى گسترده 
و  تدوين  را  بين المللى  مدنى  و  سياسى  فرهنگى،  اجتماعى،  اقتصادى،  حقوق  از 
سازوكارهايى براى ترويج حمايت از اين حقوق و كمك به دولت ها براى اجراى 
مسئوليت هاى خود به وجود آورده است. بنياد و اساس اين مجموعه قوانين، منشور 
ملل متحد و اعالميه جهانى حقوق بشر است كه به ترتيب در سال هاى 1945 و 
1948 به تصويب مجمع عمومى رسيدند. سازمان ملل از آن زمان قوانين حقوق بشر 
را به تدريج گسترش داد تا معيارهاى ويژه براى زنان، كودكان، معلوالن، اقليت ها، 
كارگران مهاجر و ساير گروه هاى آسيب پذير را در  بر گيرد كه اينك حقوقى دارند 
كه از آنان در برابر روش هاى تبعيض آميزى كه مدت ها در جوامع بسيارى رايج 
بودند، حمايت مى كند (سازمان ملل متحد، 1388: 227). البته ناگفته نماند كه 
سازمان ملل يك نهاد سياسى است و سياست هاى پيچيده نظام بين المللى، همچون 
سياست هاى مربوط به حقوق بشر را هم منعكس مى كند. اين سازمان، معموالً به 
دليل نفوذ قدرت هاى بزرگ، دامنه اختياراتش كم و منابع اش محدود مى باشد. اما 
با همه ضعف هايش، نمايانگر نگرانى جهان در مورد حقوق بشر است و بر آن تأكيد 
دارد (هنكين، 1383: 104). توجه به نقش سازمان ملل افزايش يافته است، «به 
ويژه افزايش شمار كشورهاى عضو سازمان و به نسبت آن افزايش شمار كشورهايى 
كه كنوانسيون هاى حقوق بشر را تصويب نموده اند(اين موضوع) نشان دهنده اعتماد 
كشورها به سازمان ملل متحد براى حمايت و ضمانت حقوق بشر است.» (ذاكريان، 
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1392: 120). بر اين اساس، به عنوان نمونه شوراى امنيت يكى از ارگان هاى سازمانى 
ملل متحد است كه به دنبال حمايت از امنيت بشرى، مسئوليت اوليه حفظ صلح و 
امنيت بين المللى را به عهده دارد. اين شورا، در استفاده از از زور و تحريم ها در برابر 
نقض حقوق بشر، از حمايت اكثر كشورهاى جهان برخوردار است. آنچه كه روشن 
است، دو موضوع حقوق بشرى به طور ويژه وارد مباحث شوراى امنيت شده است: 
الف-جنايت عليه بشريت، كه شورا در هنگام نقض فاحش حقوق بشر دوستانه 
و حقوق بشر وارد عمل مى شود. مانند پرونده هاى بالكان، رواندا، ليبى، سوريه و ... 

ب-حق حمايت و مسئوليت حمايت، به اين معنى كه اگر كشورى نتواند و يا 
نخواهد از شهروندانش حمايت بكند، جامعه بين المللى مى تواند و مسئوليت حمايت 
از آن را داراست. از ارگان هاى ديگر سازمان ملل متحد؛ مجمع عمومى است كه 
فعاليت هاى قابل توجهى در حمايت و توسعه حقوق بشر انجام مى دهد- شوراى 
اقتصادى و اجتماعى، كه با صدور آراء مشورتى، انجام مطالعات، صدور قطعنامه و ... 
در توسعه و ارتقاى حقوق بشر و آزادى هاى اساسى براى همگان نقش موثرى دارد- 
كميسيون حقوق بشر، يكى از كميسيون هاى تابعه شوراى اقتصادى و اجتماعى بود 
كه از سال 2006 جاى خود را به شوراى حقوق بشر داد- شوراى حقوق بشر، در 
برگيرنده كميسيون حقوق بشر سابق و شوراى حقوق بشر فعلى است كه در كانون 
نهادهاى حقوق بشر مبتنى بر منشور ملل متحد قرار دارد و متشكل از 47 كشور 
عضو همه قاره ها است. بر پايه دستورالعمل آن، همه كشورهاى عضو سازمان ملل 
متحد بايد طى جلسه اى معين،گزارشى از وضعيت حقوق بشر خود را ارائه و نيز 
گزارش و پرسش ساير كشورها و سازمان هاى مردم نهاد را گرفته و آن گاه گزارش 
نهايى از وضعيت حقوق بشر كشور مربوطه تهيه و تصويب شود تا ثابت كنند نظارت 
بر حقوق بشر را جهان شمول كرده اند- دبيرخانه، كه شخص دبيركل به عنوان مسئول 
اقدامات و فعاليت هاى سازمان ملل متحد بر حقوق بشر نقش بسيار مهمى در آن 
ايفا مى كند- كميسارياى عالى حقوق بشر، كه مرجع عملى حقوق بشر در سازمان 
ملل متحد  است و داراى وظايف اساسى زير مى باشد؛ ترويج اصل جهان شمول 
حقوق بشر، حمايت از حقوق بشر درسطوح ملى و بين المللى، تسهيل همكارى هاى 
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بين المللى در حقوق بشر، هماهنگى و تشويق به تصويب و اجراى استانداردهاى 
بين المللى حقوق بشر، كمك به توسعه و حمايت از ارگآن هاى حقوق بشرى، پاسخ 
به نقض هاى جديد، اقدام پيشگيرانه (ديپلماسى پيشگيرانه)، ارائه آموزش، خدمات 
اطالع رسانى و همكارى هاى تكنيكى در زمينه حقوق بشر. در آخر هم مى توان گفت 
كه با توجه به اهميت رعايت حقوق بشر در هزاره جديد و جايگاه آن در تحكيم 
صلح و امنيت بين المللى، همچنين ارتباط دو مقوله حقوق بشر و صلح بين المللى 
كه امروزه در ارتباط متقابل با يكديگر محسوب مى شوند، نقش ارگان كميسيارياى 
عالى حقوق بشر كه در اين زمينه فعاليت مى كند، برجسته تر مى باشد(ذاكريان، 
1392: 140-120). از اين رو، بين المللى سازى حقوق بشر، نيازمند همكارى همه 
كشورهاى جهان، از جمله كشورهاى اسالمى است تا بتواند به عنوان عامل ضرورى 
براى پيشبرد حقوق بشر در سطح جهان عمل نمايد. بنابراين، وجود سازمان ملل 
متحد و مجموعه ارگان هايش و رابطه اى كه با حكومت ها و نهادهاى غيردولتى 
دارند و نيز فعاليت هاى گوناگونش، به تشويق احترام جهانى نسبت به حقوق بشر و 

آزادى هاى اساسى و رعايت آن ها كمك كرده است.
با اين توضيح، پژوهش حاضر به اين نتيجه مى رسد كه، مذاكرات حقوق بشرى 
سازمان ملل متحد در كنوانسيون، ميثاق ها و قطعنامه ها يكى از راهكارهاى تحقق 

امنيت جامع در سطح جهان مى باشد.

2-3-4. نقش حقوق بشرى سازمان هاى بين المللى مردم نهاد1در امنيت 
جامع

سازمان هاى بين المللى غيرحكومتى يا مردم نهاد مانند عفو بين الملل، ديده بان حقوق 
بشر، قلم، شوراى جهانى كليساها، فدراسيون بين المللى حقوق بشر، كميسيون 
بين المللى حقوقدانان، انجمن جهانى روزنامه نگاران و ... كه در زمينه هاى مختلف 
حقوق بشر فعاليت مى كنند، از جمله نهادهاى بين المللى هستند كه در هزاره جديد 
اهميت يافته (ذاكريان، 1392: 145) و نقش آن ها در مذاكرات بين المللى حمايت 

1 .I.N.G.O 
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از حقوق بشر مثبت تلقى مى شود. يكى از داليل توجه به اين سازمان ها، به ويژه در 
نزد جامعه اسالمى اين است كه (معموالً)ديگر متهم به ابزار كاپيتالسيم يا جاسوسان 
اياالت متحده و انگليس و... نيستند. همچنين به دليل ورود به مباحث مربوط به 
و  بين المللى  و  ملى  سطح  در  توسعه  حق  بشر،  حقوق  از  حمايت  مدنى،  جامعه 
فعاليت هاى انسان دوستانه در سراسر دنيا، اگر چه به عنوان يك ارگان رسمى كميته 
حقوق بشر در قطعنامه هاى سازمان ملل مشاركت ندارند، اما توانستند به عنوان 
سازمان هاى مردم نهاد بين المللى جايگاه خاصى را در ادبيات حقوق بشر مخصوصاً 
در چگونگى ارتباط سازمان ملل متحد با مسائل حقوق بشر داشته باشد. نقش اصلى 
اين سازمان ها در جلب توجه افكار عمومى بين المللى به نقض حقوق بشر، ارائه 
گزارش هاى دوره اى و ساالنه در مورد وضعيت حقوق بشر كشورها، تمركز و سعى 
در ايجاد هنجارهاى نوين بين المللى، ايجاد ارتباط بين نسل هاى مختلف حقوق 
بشر، شركت در فرآيند قانون گذارى بين المللى حقوق بشر درسازمان ملل متحد و 
خلق عرف بين المللى از جمله فعاليت هاى عملى اين سازمان ها در حمايت از حقوق 
بشر است. همچنين در تحقق شعارهاى جهان شمولى و ارتباط متقابل حقوق بشرى 
سازمان هايى  چنين  بنابراين،  (ذاكريان، 1392: 146-147).  دارند  موثرى  نقش 
ضمن توسعه و احترام نسبت به حقوق بشر، موجب همبستگى بين بشريت و دفاع از 
حقوق بشر در سطح عمومى و گسترده در جامعه بين المللى شده اند. در اين صورت، 
سازمان هاى بين المللى مردم نهاد با توجه ويژه به حقوق بشر در دنيا و اهداف جمعى 
آن در ارتباط با روابط همه جهان بينى هاى جهان از جمله اسالم و غرب، مى تواند به 
عنوان يكى از راهكارهاى تحقق امنيت جامع در اين پژوهش مورد تأييد قرار گيرد. 
در اين رابطه، شكل (4-1) نقش فعال و موثر سازمان هاى بين المللى مردم نهاد را در 

زمينه حقوق بشر نشان مى دهد:
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شكل 4-1: نقش سازمان هاى بين الملل مردم نهاد در حقوق بشر

منبع: (ذاكريان، 1392: 147)

4-4. حقوق بشر سازمان هاى منطقه اى: راهكارى براى تحقق امنيت جامع
يكى از پديده هاى دوره پس از پايان جنگ جهانى دوم، تشكيل سازمان هاى منطقه اى 
بوده است. در اين رابطه منشور ملل متحد طى مواد 52 الى 54 (فصل هشتم 
ترتيبات منطقه اى) تشكيل سازمان هاى منطقه اى را براى انجام امور مربوط به حفظ 
صلح و امنيت بين المللى را مطرح و رابطه آن ها را با سازمان ملل متحد تبيين كرد. 
با آن كه نزديكى جغرافيايى در كنار مجموعه عوامل اجتماعى، اقتصادى، سياسى و 
فرهنگى كشورهاى عضو هر سازمان شاخص اصلى در تشخيص ماهيت منطقه اى 
آن گرديد، اما به سازمان هاى ديگر هم كه اعضاى آن از نظر جغرافيايى نزديك 
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نبودند و حتى در قاره ديگر قرار داشتند، سازمان منطقه اى اطالق شد(مصفا،1376: 
806-805). با اين مقدمه، سازمان كنفرانس اسالمى، اتحاديه اروپا و يا آ.سه. آن 
هم جزو سازمان هاى منطقه اى قرار خواهند گرفت. در اين ميان سازمان كنفرانس 
اسالمى با محوريت دين و با 57 كشور در چهار قاره جهان(گل افروز و همكاران، 
1392: 19) شايد از نظر عده اى به طور كامل منطقه اى نباشد، اما در اين پژوهش به 
دليل تعريف ارائه شده (به ويژه در قسمت آخر آن) دررديف سازمان منطقه اى قرار 
گرفته است. و از آنجا كه در اين پژوهش از آن به عنوان راهكار تحقق امنيت جامع 
ياد برده مى شود، در كنار اتحاديه اروپا به عنوان سازمان هاى منطقه اى تأثيرگذار در 

حقوق بشر، و در صلح و امنيت جهان به بررسى آن ها پرداخته مى شود.

1-4-4. نقش حقوق بشرى سازمان كنفرانس اسالمى در امنيت جامع
از تحوالت موثر در هزاره جديد، افزايش سازوكارهاى منطقه اى حمايت از حقوق 
بشر است. وجود ترتيبات مختلف منطقه اى مانند اعالميه حقوق بشر اسالمى كه از 
دل سازمان كنفرانس اسالمى بيرون آورده شد، بيان گر اهميت يافتن موضوعى به 
نام حقوق بشر نزد فرهنگ ها و ملت ها در مناطق مختلف جغرافيايى است(ذاكريان، 
1392: 141). سازمان كنفرانس اسالمى كه بزرگ ترين سازمان منطقه اى(مصفا، 
1376: 809) است، در سال 1969 ميالدى تأسيس شده (عزتى، 1390: 157). و 
تنها سازمان بين المللى است كه محور تأسيس آن دين بوده است(عزتى، 1390: 
160). هم اكنون اعضاى سازمان كنفرانس اسالمى، حدود يك سوم اعضاى سازمان 
ملل متحد و بالطبع مجمع عمومى را تشكيل مى دهند(سازمان ملل متحد،1388: 
298-293). براساس بررسى هاى به عمل آمده، تنها برخى از كشورهاى عضو مانند 
عربستان، تركيه، ايران، اندونزى، مالزى و چند كشور ديگر از وضعيت اقتصادى 
به نسبت مناسبى برخوردارند، ولى بقيه در رديف كشورهاى در حال توسعه و يا 
در حداقل توسعه قرار دارند. اما اين كشورها از نظر تعداد – در صورت هماهنگى 
داشتن- براى به تصويب رساندن تصميم هاى خود در مجمع عمومى سازمان ملل 
از امكان مناسبى برخوردارند. از طرفى هم، به دليل اين كه آن ها با ساير كشورهاى 



16

حقوق بشر و انجام 
مذاكرات نهادينه 
جهانى و منطقه اى، 
راهكار تحقق امنيت 
جامع 

قاره خود نيز منافع مشتركى دارند، بنابراين، ميزان قدرت آن ها در تصميم گيرى هاى 
ساير اركان سازمان ملل، به ويژه در حوزه حقوق بشر، مهم تلقى مى شود. در حال 
حاضر، با داشتن چنين جايگاهى و همچنين با داشتن جمعيتى در حدود يك و نيم 
ميليارد نفر و در وسعتى بيش از 31 ميليون كيلومترمربع كه بخش بزرگى از گستره 
سياسى،  معادالت  در  مى تواند  اند(آيسيكو، 1387: 1)،  برگرفته  در  را  زمين  كره 

اقتصادى و فرهنگى جايگاه و شأن متناسب با خودشان را پيدا كنند. 
در زمينه حقوق بشر، كشورهاى عضو سازمان كنفرانس اسالمى در مقدمه منشور 
اين سازمان، تعهدشان را نسبت به منشور ملل متحد و حقوق اساسى بشر كه مقاصد و 
اصول آن، زمينه را براى همكارى ثمربخش ميان تمام مردم جهان را  فراهم مى آورد، 
براساس  آن  عضو  كشورهاى  تالش  لذا،  (عزتى،1390: 158-159).  كرده اند  اعالم 
اصول پنج گانه خود، به ويژه حل و فصل از طريق راه هاى مسالمت آميز و پرهيز از 
تهديد، براى تحقق اهداف هفت گانه خود، از جمله اتخاذ اقدامات الزم براى حمايت 
از صلح و امنيت بين المللى، براى ازبين بردن تبعيض نژادى، و افزايش همكارى با 
كشورهاى غيرعضو (آيسيكو، 1387: 14-13)، در جهت روند تحقق امنيت جامع و 
نيز احترام به حقوق بشر در سطح جهان  راهكار منطقه اى حائز اهميتى است. به اين 
ترتيب، در همكارى با سازمان كنفرانس اسالمى در سطح بين المللى، گام عملى و 
جدى در جهت آغاز روندى برداشته مى شود كه به تشكيل امنيت جامع مى انجامد.

2-4-4. نقش حقوق بشرى اتحاديه اروپا در امنيت جامع
اتحاديه اروپا در ميان خيل نهادها و سازمان هاى منطقه اى و جهانى، موقعيت ممتاز 
و يگانه اى دارد. حيات سياسى آن در دو دوره متمايز دوران جنگ سرد، و پس از 
آن در قالب معاهده ماستريخت در سال 1992 تقسيم بندى شده است. از آن سال، 
گام هاى بلندى به سوى توسعه و تعميق هم گرايى برداشته شده، گسترش مرزهاى 
جغرافيايى اتحاديه به سمت جمهورى هاى اروپاى مركزى و شرقى، تشكيل اتحاديه 
پولى و مالى در قالب پول واحد اروپايى (يورو) در اين راستا بود. افزون بر اين، سران 
اروپا با هدف توسعه نهادى اتحاديه و نيز تقويت نقش بين المللى آن، اقدام به تشكيل 
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نهاد نمايندگى سياست خارجى و امنيتى مشترك نمودند، تصميمى كه در جريان 
نشست ماستريخت گرفته شد و پس از معاهده آمستردام(1997) به مرحله اجرا 
درآمد. هم اكنون، اين سازمان منطقه اى با حضور و نقش جهانى خود، بلوك تجارى 
قدرت مندى است كه داراى روابط اقتصادى گسترده با قدرت هاى بزرگ اقتصادى 
هم چون اياالت متحده، ژاپن، چين و هند مى باشد. اين اتحاديه با 20 درصد واردات 
و صادرات جهانى به موازات توانمندتر شدن تدريجى نفوذ و قدرت اقتصادى خود در 
نظام بين الملل، تالش مى كند تا به يك بازيگر سياسى موثر در سياست بين الملل هم 
تبديل شود. نقش و مشاركت موثر اتحاديه اروپا در بسيارى از بحران هاى بين المللى، 
مانند صلح خاورميانه، فعاليت هاى هسته اى ايران، كره شمالى، مناقشه روسيه و ... 
به خوبى بيانگر نفوذ بين المللى آن در جهان امروز مى باشد(قوام و كيانى، 1390: 19-

17). در شرايط فعلى 27 كشور عضو اتحاديه اروپايى (خالوزاده، 1390: 284)، به طور 
كلى اهميت زيادى به مبحث حقوق بشر، ارتقاى دموكراسى و برقرارى حاكميت قانون 
در تنظيم روابط خود با كشورهاى ثالث مى دهند. در واقع در كليه موافقت نامه هاى 
همكارى اقتصادى- تجارى اتحاديه اروپا با كشورهاى ديگر، بند رعايت حقوق بشر 
وجود دارد. اولين سند اتحاديه اروپا در خصوص تدوين استراتژى حقوق بشر در سال 
1995 مى باشد. در همين رابطه، دومين سند در گزارش پيشنهادى كميسيون روابط 
خارجى، در خصوص ارتقاى نقش اتحاديه اروپا در امور حقوق بشر و دمكراتيزه كردن 
در كشورهاى ثالث در مورخ 23 مه 2006 مورد تصويب آن اتحاديه قرار گرفت و 
مقرر گرديد سياست اتحاديه در روابط خارجى بر اساس موضوع حقوق بشر تنظيم 

شود. حوزه فعاليت كميسيون در اين خصوص عبارت است از :
ارتقاى سياست هاى با ثبات و منسجم در حمايت از موضوع حقوق بشر و 
دموكراسى در سياست هاى اتحاديه اروپا و نيز در سياست هاى كشورهاى عضو.

دادن ارجحيت به مسئله حقوق بشر و ارتقاى دموكراسى در روابط با كشورهاى 
ثالث عمدتاً از طريق ديالوگ سياسى و كمك هاى خارجى.

تصويب يك ديدگاه استراتژيك نسبت به موضوع ابتكارات اروپايى براى ارتقاى 
دموكراسى و حقوق بشر در كشورهاى ثالث (خالوزاده، 1390: 245).
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همچنين در راستاى موفقيت نظام اروپايى حمايت از حقوق بشر به ويژه شكايت 
افراد از دولت ها به دادگاه اروپايى حقوق بشر واقع در استراسبورگ(ذاكريان، 1392: 
142) اهميت اين اتحاديه در خصوص صلح و امنيت جهانى بيشتر هم شده است. 
در اين صورت، با توجه به اهميت رعايت حقوق بشر در هزاره جديد و جايگاه آن 
در تحكيم صلح و امنيت بين المللى و همچنين ارتباط دو مقوله حقوق بشر و صلح 
بين المللى، كه امروزه در ارتباط متقابل با يكديگر مى باشند، سازوكارهاى منطقه اى 
و مذاكرات پارلمانى اتحاديه اروپا در حمايت از حقوق بشر، بيان گر موفقيت اين روند 
در اروپا است. براين اساس، اتحاديه اروپا به عنوان كارآمدترين سازمان منطقه اى 
در خصوص حمايت از حقوق بشر، نقش اساسى در صلح و امنيت جهان را دارد. 
بنابراين، سازوكارهاى منطقه اى و جهانى اين اتحاديه يكى از راهكارهاى تحقق 

امنيت جامع و موضوع اين پژوهش مى باشد.

5-4. انجام مذاكرات نهادينه  سازمان هاى بين المللى و منطقه اى  براى 
تحقق امنيت جامع

باتوجه به فعاليت هاى حقوق بشرى مطرح شده در سازمان هاى بين المللى هم چون 
سازمان ملل متحد و سازمان هاى بين المللى مردم نهاد، و نيز سازمان هاى منطقه اى 
امنيت  و  صلح  ايجاد  جهت  در  اروپا،  اتحاديه  و  اسالمى  كنفرانس  سازمان  مانند 
بين الملل، اكنون پژوهش حاضر به دنبال راهكارى براى تحقق نظريه امنيت جامع و 
در نهايت نزديكى ديدگاه اسالم و غرب مى گردد. به اين منظور، هريك از سازمان هاى 
فوق با گفتگوهاى حقوق بشرى خود به عنوان يك ابزار سياست خارجى، آمادگى 
مذاكرات  قالب  در  ملل  سازمان  سازوكارهاى  و  مقررات  با  همكارى  براى  را  خود 
مشخص كرده اند. در اين راستا، برخى از همكارى هايى كه زمينه عملى براى تحقق 
امنيت جامع الزم است، آورده مى شود و زمينه هاى همكارى سازمان هاى منطقه اى 
يعنى سازمان كنفرانس اسالمى و اتحاديه اروپا با سازمان هاى جهانى مانند سازمان 

ملل متحد، براى انجام مذاكرات نهادينه در موارد زير مطرح خواهد شد:
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1-5-4. همكارى سازمان كنفرانس اسالمى با سازمان ملل متحد
به طور كلى، جهان مذهب و جهان حقوق بشر هميشه به راحتى هم زيستى نداشتند. 
مذهب (از جمله دين اسالم) به عنوان يك ايدئولوژى خودكفا با حقوق بشر جهانى(و 
غربى) سازگارى ندارد (هنكين، 1383: 112). اما با توجه به آن كه همواره ارزيابى 
تمهيدات منشور ملل متحد در عمل براى محققان سازمان هاى بين المللى عالقه 
تحقيقاتى بوده است، لذا پيگيرى همكارى سازمان ملل متحد با سازمان كنفرانس 
اسالمى به عنوان تنها سازمان منطقه اى بزرگ كه بر محور دين تأسيس شده است 
(عزتى، 1390: 160)، در فصل هشتم آن جلب توجه مى نمايد. از طرفى در زمان 
تدوين منشور ملل متحد، چون طرفداران منطقه گرايى خواهان توجه بيشترى به 
سازمان هاى منطقه اى بودند. لذا تمهيدات منشور براى ترتيبات منطقه اى بيشتر، 
تأكيد بر نقش پر رنگ سازمان هاى منطقه اى از جمله سازمان كنفرانس اسالمى در 
جهت حفظ صلح و امنيت بين المللى لحاظ شده است(مصفا، 1376: 806). در مورد 
همكارى ميان سازمان ملل متحد و سازمان كنفرانس اسالمى، يكى از اصلى ترين 
زمينه هاى همكارى، گذشته از اصول و مقاصد منشور ملل متحد، وجود تمهيدات 
فصل هشتم آن مى باشد. در همين رابطه، تأكيد منشور سازمان كنفرانس اسالمى 
در مقدمه خود بر احترام  به منشور ملل متحد و اصول آن نيز مهم تلقى مى گردد. 
بر اين اساس، براى پيشبرد اهداف پژوهش و نيز فرضيه حاضر، به برخى از موارد 
همكارى، در منشور دو سازمان نگاهى خواهيم انداخت. با توجه به بررسى هاى به 

عمل آمده در منشور سازمان ملل متحد:  
 اول اينكه، در بند 1 ماده 52 منشور مقرر گرديد: «هيچ يك از مقررات منشور 
مانع وجود قراردادهايى يا موسسات منطقه اى براى انجام امور مربوط به حفظ صلح 
و امنيت بين المللى كه متناسب با اقدامات منطقه اى باشد، نيست؛ مشروط به اين كه 
قراردادها يا موسسات و فعاليت آن ها با مقاصد و اصول ملل متحد سازگار باشد.» 
دراين صورت، مى توان نتيجه گرفت در چارچوب منشور ملل متحد، ماهيتاً تشكيل 
سازمان هاى منطقه اى از جمله سازمان كنفرانس اسالمى براى به انجام رساندن امور 

مربوط به حفظ و صلح و امنيت بين المللى پذيرفته شده مى باشد.
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دوم اينكه، در بند 2 ماده 52 منشور اعضاى ملل متحد مى توانند قبل از مراجعه 
به شوراى امنيت از طريق سازمان ها (از جمله سازمان كنفرانس اسالمى) به حل و 

فصل مسالمت آميز اختالفات خود بپردازند.
سوم اينكه، در بند 3 ماده 52 منشور شوراى امنيت، حل و فصل مسالمت آميز 
اسالمى)  كنفرانس  سازمان  جمله  (از  منطقه اى  موسسات  طريق  از  را  اختالفات 

تشويق مى كند.
چهارم اينكه، در ماده 53 منشور، اعمال قوه قهريه توسط اين سازمان را بدون 
رضايت شوراى امنيت قدغن مى كند. يعنى براساس تمهيدات منشور، در صورت 
سازمان  جمله  (از  منطقه اى  وسازمان  متحد  ملل  سازمان  صالحيت  بين  تعارض 

كنفرانس اسالمى)، سازمان ملل متحد مقدم خواهد بود.
پنجم اينكه، به طور كلى در ماده 1 منشور  بر حفظ صلح و امنيت بين المللى، 
توسعه روابط دوستانه در ميان ملل و حصول همكارى هاى بين المللى در حل مسائل 

تأكيد شده است. از طرفى در منشور سازمان كنفرانس اسالمى داريم كه :
 اول، در مقدمه منشور كشورهاى عضو، تعهدشان را نسبت به منشور ملل 
متحد و حقوق اساسى بشر، كه مقاصد و اصول آن زمينه را براى همكارى ثمر بخش 

ميان تمام مردم جهان فراهم مى آورد، اعالم نموده اند.
دوم، در بند 1 ماده 2 منشور در بخش مقاصد سازمان، اتخاذ تدابير الزم به 

منظور حمايت از صلح و امنيت بين المللى مبتنى بر عدالت آمده است.
سوم، در بند 2 ازماده 2 منشور دربخش اصول سازمان، تعهد به موازين حقوق 
بين الملل از جمله برابرى همگانى دولت ها، احترام به حق خودمختارى، عدم مداخله 
حل  و  كشورها  ارضى  تماميت  و  استقالل  حاكميت،  به  احترام  داخلى،  امور  در 

اختالفات از طريق مسالمت آميز و عدم توسل به زور ذكر شده است.
با اين توضيحات از دو منشور، مى توان گفت كه از لحاظ نظرى ديدگاه مشتركى 
براى مذاكرات و همكارى دو سازمان وجود دارد. لذا تأكيد منشور ملل متحد و منشور 
سازمان كنفرانس اسالمى براى روابط آن ها در اينجا به وضوح ديده مى شود. اما آغاز 
همكارى عملى آن ها از سال 1974 پس از ثبت منشور سازمان كنفرانس اسالمى 
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در دبيرخانه سازمان ملل متحد(مطابق ماده 102 منشور ملل) شروع شد. در ماه 
اوت سال 1975 نمايندگان اعضاى سازمان كنفرانس اسالمى طى نامه اى تقاضا 
كردند كه در سى امين اجالس مجمع عمومى سازمان ملل متحد، موضوع اعطاى 
وضعيت ناظر به سازمان كنفراس اسالمى طرح و تصويب شود. در متن اليحه وابسته 
به تقاضا، نمايندگان اظهار داشتند كه كنفرانسى كه در سال 1969 با هدف تقويت 
همكارى و اتحاد در ميان ملل مسلمان ايجاد شده، آن ها خود را پاى بند به اهداف 
و اصول منشور ملل متحد مى دانند. هم چنين از آنجايى كه كنفرانس بسيارى از 
مسائل بين المللى را در زمينه هاى سياسى، اقتصادى، اجتماعى و بشردوستانه مدنظر 
قرار داده و آن ها با سازمان ملل متحد ارتباط دارند، اعضاء خواستار برقرارى رابطه 
نزديك بين دوسازمان براى تقويت هر دو در تمام زمينه هاى فعاليت مى باشند. پس 
از آن بود كه طى قطعنامه مجمع عمومى تصميم گرفتند كه از سازمان كنفرانس 
اسالمى براى شركت در جلسات و فعاليت مجمع به طور ناظر دعوت به عمل آورند. 
در ادامه، در سال 1980 با پيشنهاد پاكستان(يكى از اعضاى فعال سازمان كنفرانس 
اسالمى) معيارهاى خاصى بر همكارى بيشتر با سازمان ملل براى طرح قطعنامه اى 
در دستور كار مجمع عمومى قرار گرفت. در نهايت طرح پيشنهادى پاكستان، با 
وجود مخالفت برخى از كشورها از طريق اجماع در مجمع عمومى به تصويب رسيد 
كه موارد همكارى اين دو سازمان در موارد در قطعنامه آمده است: 1- صلح و امنيت 
بين المللى 2- خلع سالح 3- حق خود مختارى4-استعمارزدايى 5- حقوق اساسى 
بشر 6- ايجاد نظام نو اقتصادى بين المللى.  در همين رابطه، از آن سال به بعد، 

ارتباط دو سازمان در موارد زير ادامه دارد:
1- تصويب قطعنامه همكارى هر ساله در مجمع عمومى(بدون رأى گيرى).

2- گزارش ساليانه دبير كل به مجمع، درباره ارتباط بين سازمان ملل متحد و 
سازمان كنفرانس اسالمى.

3- توزيع اسناد سازمان كنفرانس اسالمى به عنوان اسناد ملل متحد و بالعكس.
سران  اجالس  مانند  مهم  اجالس هاى  در  سازمان  دو  هاى  دبيركل  شركت 

.(810-812  :1376 متحد(مصفا،  ملل  عمومى  مجمع  و  سازمان 
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موارد ذكر شده، زمينه هاى عملى اين دو سازمان به شكل نهادينه مى باشد كه 
پايه گذار همكارى و مذاكرات براى حفظ صلح و امنيت بين الملل در سطح جهان 
است. لذا همكارى سازمان ملل متحد و جهان شمول آن، با تنها سازمان منطقه اى 
كه داراى پتانسيل قدرتمند جهانى و دينى است، مى تواند در تحقق امنيت جامع 

تأثير مثبت بگذارد.
كه  است  اين  داشت،  اسالمى  سازمان كنفرانس  از  توان  مى  كه  انتقادى  اما 
اين سازمان با وجود اين كه مى تواند در حفظ صلح و امنيت بين الملل و حل و 
فصل اختالفات منطقه اى فعال باشد، اما در عمل اين طور ديده نمى شود.  موارد 
همكارى نكردن اين سازمان با سازمان ملل متحد(يا حداقل همكارى) در جنگ هاى 
خاورميانه، از جمله حمله اسرائيل به لبنان و غزه يا موضوع فتنه داعش در عراق و 
سوريه يا حمله عربستان به يمن يا طالبان در افغانستان و پاكستان و بحران بحرين 
و... از نمونه هاى بارز در اين زمينه مى باشد كه نشان دهنده عملكرد ضعيف آن در 

مواجهه جهانى است.

2-5-4. همكارى اتحاديه اروپا با سازمان ملل متحد
اتحاديه اروپا، موفق ترين الگوى هم گرايى منطقه اى و يكى از پر نفوذترين سازمان هاى 
بين المللى به شمار مى آيد، اين اتحاديه در مهم ترين سازمان هاى بين المللى، نظير 
سازمان ملل متحد، ناتو، صندوق بين المللى پول، بانك جهانى و سازمان تجارت 
جهانى حضور موثر و نفوذ گسترده دارد. افزون بر آن، اين اتحاديه به دليل روابط 
دوجانبه با كشورهاى اياالت متحده، روسيه، هند، چين و ژاپن و نيز سازمان هاى 
منطقه اى ، با گستره و دسترسى جهانى و بهره مندى از پيشرفته ترين فناورى هاى 
صنعتى از اهميت بااليى در جهان برخوردار مى باشد. بايد توجه داشت كه اصوالً 
اتحاديه اروپا با دو هدف اساسى توانست هم گرايى در اروپا را شكل دهد: اول برقرارى 
و نهادينه سازى صلح ميان كشورهايى كه چند قرن با هم جنگ و ستيز داشتند. 
دوم، تعميق همكارى هاى اقتصادى ميان اعضا، جهت توسعه رفاه ميان شهروندان 
اروپايى و رعايت حقوق بشر(كيانى، 1390: 307). در خصوص امنيت بايد گفت 
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اتحاديه اروپا، نهادمندترين بخش دنياست و در آن مراجع امنيتى متعدد از زير 
مناطق گرفته تا خود اتحاديه اروپا و از محيط زيست گرفته تا ارزش هاى سياسى 
جهان شمول وضعيت امنيتى را تحت تأثير قرار مى دهند. اين اتحاديه در بسيارى 
از مجموعه هاى امنيتى منطقه اى مى تواند ابتدا توزيع قدرت جهانى را بررسى كند و 
سپس آن را جزو شرايط مجموعه خود تلقى نمايد (بوزان و ويور، 1388: 198). در 
اين راستا، اتحاديه اروپايى تالش دارد تا با الگويى متفاوت به عنوان قدرت نرم افزارانه 
در عرصه هاى مديريت بحران، پيشگيرى از مناقشات، صلح بانى و بازسازى اقتصادى، 
سياست خارجى هنجارى را به مورد اجرا گذاشته و به گسترش و تعميم معيارهاى 
اروپايى در سطح نظام بين الملل بپردازد. در اين رابطه، ارتقاى همگرايى منطقه اى، 
حقوق بشر، توسعه، گسترش دموكراسى و حكومت قانون از اهداف اعالمى سياست 
خارجى مشترك اروپا در جهان مى باشد(سازمند، 1390: 78). در خصوص حقوق 
بشر، پس از پايان جنگ سرد و سقوط شوروى (سابق) و امپراتورى آن در اروپاى 
شرقى، به واسطه تعهدات بين سازمان ملل متحد و كشورهاى اتحاديه اروپا در اسناد 
كنفرانس هاى پاريس، وين، بُن و  به ويژه كپنهاك و مسكو، حقوق بشر به تفصيل 
بشر  حقوق  ديگر  براى  مبنايى  و  بشرى  مهم  حق  به عنوان  دموكراسى  و  تشريح 
تعيين شد. بنابراين، آرمان حقوق بشر به اروپاى مركزى و اروپاى شرقى گسترش 
يافت، سپس پيشرفت هاى سياسى و اقتصادى اروپاى غربى به عنوان بخشى از روند 
اروپاى  كشورهاى  عضويت  درخواست هاى  اروپا،  اتحاد  برپايى  سوى  به  پيشرفت 
مركزى و شرقى و ديگر همسايه ها را به سوى خود سرازير كرد و آن ها را به نظام 
اروپايى حقوق بشر و پيوستن به آن ها متعهد كرد. به گونه اى كه ازسال 1997 به بعد، 
نظام اروپايى حقوق بشر به سرعت گسترش يافت و دولت هاى اروپايى، تعهد نسبت 
به حقوق بشر را در منطقه تحكيم بخشيدند(هنكين، 1383: 107). اكنون به جايى 
رسيده اند كه حتى در تنظيم روابط خود با كشورهاى ثالث امور سه گانه، حقوق 
بشر، ارتقاى دموكراسى و برقرارى حاكميت قانون را از شروط روابط با ديگر كشورها 
قرار داده اند. در حال حاضر، گفتگوى حقوق بشرى اتحاديه با شمارى از كشورها 
ادامه دارد كه به عنوان يك ابزار سياست خارجى مشترك اتحاديه به خدمت گرفته 
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شده است. گفتگو و يا تبادل نظرهاى حقوق بشرى اتحاديه در قالب كنوانسيون ها، 
معاهدات و يا موافقت نامه هاى دوجانبه يا منطقه اى با كشورهاى متقاضى الحاق به 
اتحاديه اروپا، با كشورهاى حوزه آفريقا، كارائيب و پاسفيك در قالب موافقت نامه 
كوتونو1، از طريق موافقت نامه تجارت، توسعه و همكارى با آفريقاى جنوبى، از طريق 
روابط با كشورهاى آمريكاى التين، در قالب روند بارسلون با كشورهاى مديترانه اى، 
از رهگذر گفتگوى سياسى با كشورهاى آسيايى در قالب آ. سه. آن و آسم، در فرآيند 
روابط با كشورهاى غرب بالكان، و از كانال هاى روابط دوجانبه با ساير كشورها در 
قالب موافقت نامه هاى مشاركت و همكارى در حال انجام است(خالوزاده، 1390: 
246-245). از اين رو، اتحاديه اروپا با داشتن چنين رزومه قوى در اقتصاد، سياست، 
تجارت و به عنوان سمبل برقرارى و نهادينه سازى صلح و حقوق بشر در درون اعضاى 
خود، به عنوان نهاد مندترين بخش دنيا، موفق ترين الگوى هم گرايى منطقه اى و يكى 
از پرنفوذترين سازمان هاى منطقه اى حقوق بشرى از غرب به دنيا معرفى شده است. 
لذا، امروزه غرب با توجه به نظم اروپايى رعايت حقوق بشرى خود در اتحاديه اروپا، 
سعى در جهان شمولى حقوق بشر مّدنظر غربى را دارد. آن ها حتى براى ارتباط با 
كشورهاى ديگر از حقوق بشر و دموكراسى به عنوان ابزار سياست خارجى استفاده 
مى كنند. در نتيجه ايده هاى صلح و امنيت بين المللى غرب وسازمان ملل متحد 
با هم منطبق اند. همكارى آن ها با هم و ارتباط آن ها با كشورهاى عضو سازمان 
ملل متحد برپايه حقوق بشر قرار گرفته است. البته اين وضع، در صورت همكارى 
با كشورهاى عضو سازمان كنفرانس اسالمى و نيز ارتباط آن ها در خصوص حمايت 
از صلح و امنيت بين الملل، مى تواند بهترين راهكار براى تحقق امنيت جامع باشد.

بشر  حقوق  بحث  اينكه،  داشت  مى توان  اروپايى  اتحاديه  به  كه  انتقادى  اما 
در  است،  زياد  بسيار  اروپايى  كشورهاى  در  شده)  (ذكر  كه  آن  اهميت  على رغم 
بسيارى از موارد به صورت يك ابزار سياسى از سوى اتحاديه و كشورهاى عضو آن در 
روابط خود با كشورهاى ديگر به كار گرفته مى شود. در اين رابطه، بعضاً ديده مى شود 
كه اتحاديه و اعضاى آن با كشورهايى روابط بسيار گسترده اى دارند كه نقض حقوق 

1 .Traite de kotono 
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بشر در آن كشورها بسيار وخيم است و ابتدايى ترين حقوق اساسى مورد نظر آن ها 
هم نقض مى شود. لذا بايد در نظر داشت موضوع حقوق بشر در تنظيم روابط اتحاديه 
اروپايى با كشورهاى جهان، معلولى از فضاى كلى، منافع سياسى و اقتصادى است 
و صرفاً در چارچوب موضوعات حقوق بشرى قرار ندارد. در مجموع با توجه به اين 
چالش در اتحاديه اروپا، بازهم اين اتحاديه كه نمادى از حقوق بشر غربى است، در 
صورت همكارى با كشورهاى سازمان همكارى اسالمى مى تواند بهترين راهكار براى 

تحقق امنيت جامع در جهان امروز باشد.

نتيجه گيرى
با بررسى داليلى كه اشاره شد و يافته هاى پژوهش، اين نتايج به دست مى آيد كه در 

تأييد يا رد فرضيه تحقيق نيز، تأثير خواهد گذاشت:
1- حمايت از حقوق بشر، ضامن بقاى صلح و تحكيم نظام بين المللى است. 
و  جهانى  سازوكارهاى  و  نهادها  همه  حمايت  كه  است  شده  ثابت  رابطه  اين  در 
منطقه اى از جمله سازمان كنفرانس اسالمى، سازمان ملل متحد، اتحاديه اروپا، 
آفريقا، آمريكاى التين و... از حقوق بشر مى تواند ضمن پيشگيرى از بروز درگيرى ها، 
ضامن بقاى صلح و تحكيم نظام بين المللى در جهان باشد. لذا در اين راه، انجام 
مذاكرات پارلمانى نهادينه در سطح جهانى و منطقه اى راهكارى براى تحقق امنيت 

جامع مى باشد.
2- انجام برخى از مذاكرات حقوق بشرى اسالم و غرب بر روند صلح جهانى 
تأثير مثبت خواهد گذاشت. در اين رابطه ثابت گرديد كه بين كشورهاى اسالمى 
با غرب در خصوص حقوق بشر حداقل در چهار مورد  قابل مذاكره مى باشد. اين 
موارد عبارتند از: 1-حمايت از گروه هاى خاص و ضعيف جهان 2- حمايت از صلح 

در جهان 3- حمايت از حقوق بشردوستانه 4-حمايت از محيط زيست.
3- توجه به حقوق بشر سازمان هاى بين المللى، راهكارى براى تحقق امنيت 
جامع مى باشد. در اين رابطه مباحث الزم االجرايى حقوق بشر در سازمان ملل متحد 
به عنوان بزرگ ترين و گسترده ترين تشكيالت سازمانى جهان مى تواند به عنوان 
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استاندارد بين المللى رعايت حقوق بشر قلمداد گردد. لذا وجود سازمان ملل متحد 
و مجموعه ارگان هايش و رابطه اى كه با حكومت ها و نهادهاى غيردولتى دارند، در 
كنار مذاكرات حقوق بشرى آن در كنوانسيون ها، ميثاق ها و قطعنامه هاى صادر شده، 

يكى از راهكارهاى تحقق امنيت جامع در سطح جهانى مى باشد.
همچنين سازمان هاى بين المللى مردم نهاد  (I.N.G.O) مانند عضو بين الملل، 
ديده بان حقوق بشر، قلم، شوراى جهانى، كليساها، فدراسيون بين المللى حقوق 
بشر، كميسيون بين المللى حقوق دانان، انجمن روزنامه نگاران و ... كه در زمينه هاى 
مختلف حقوق بشر فعاليت مى كنند، مى توانند ضمن توسعه و احترام نسبت به 
حقوق بشر موجب همبستگى بين بشريت و دفاع از حقوق بشر در سطح عمومى 
بين المللى  سازمان هاى  اين صورت،  در  گردند.  بين المللى  جامعه  در  گسترده  و 
مردم نهاد با توجه ويژه به حقوق بشر در دنيا و اهداف جمعى آن در ارتباط با روابط 
همه جهان بينى هاى جهان از جمله اسالم وغرب، مى توانند به عنوان يكى ديگر از 

راهكارهاى تحقق امنيت جامع در اين پژوهش در نظر گرفته شوند.
4- توجه به حقوق بشر سازمان هاى منطقه اى، راهكارى براى تحقق امنيت 
جامع مى باشد. در اين رابطه سازمان كنفرانس اسالمى كه محور تأسيس آن دين 
بوده است، با 57 كشور عضو در چهار قاره جهان جمعيتى در حدود يك و نيم 
ميليارد و با وسعيتى بيش از 31 ميليون كيلومترمربع كه بخش بزرگى از گستره 
زمين را در بر مى گيرد، و نيز با برخوردارى از يك سوم اعضاى سازمان ملل متحد 
مى تواند در تصميم گيرى هاى اركان سازمان ملل، به ويژه در حوزه حقوق بشر مهم 
تلقى گردد. كشورهاى عضو آن براساس اصول پنج گانه خود، به ويژه حل و فصل از 
طريق راه هاى مسالمت آميز و پرهيز از تهديد، و براى تحقق اهداف هفت گانه خود 
از جمله اتخاذ اقدامات الزم براى حمايت از صلح  و امنيت بين المللى، تالش براى 
از بين بردن تبعيض نژادى و افزايش همكارى با كشورهاى غير عضو در جهت روند 
تحقق امنيت جامع و نيز احترام به حقوق بشر در سطح جهان مى تواند راهكار 

منطقه اى حائز اهميتى براى امنيت جامع باشد.
همچنين اتحاديه اروپا با 27 كشور عضو و 20 درصد تجارت جهانى با دادن 



فصلنــامه
پژوهش هاى

روابط بين الملل،
دوره نخست،

شماره چهاردهم
زمستان 1393

27

ارجحيت به مسأله حقوق بشر و ارتقاى دموكراسى در روابط باكشورهاى ثالث و 
نيز انجام موفقيت آميز در حمايت حقوق بشر، به ويژه شكايت افراد از دولت ها به 
دادگاه حقوق بشر اتحاديه اروپا (واقع در استراسبورگ)، اهميت اين اتحاديه در 
خصوص صلح و امنيت جهانى بيشتر شده است. دراين صورت، با توجه به اهميت 
رعايت حقوق بشر در هزاره جديد و جايگاه آن در تحكيم صلح و امنيت بين المللى و 
ارتباط متقابل آن ها، و نيز ساز وكارهاى منطقه اى و مذاكرات پارلمانى اتحاديه اروپا 
در حمايت از حقوق بشر، مى توان از اهميت و جايگاه اين اتحاديه به عنوان يكى از 

راهكارهاى تحقيق امنيت جامع استفاده كرد.
جمله  از  منطقه اى  و  بين المللى  سازمان هاى  پارلمانى  مذاكرات  انجام   -5
همكارى سازمان كنفرانس اسالمى با سازمان ملل متحد و همكارى اتحاديه اروپا 
با سازمان ملل متحد كه زمينه هاى عملى براى تحقق امنيت جامع مى باشند، به 
تفصيل  بيان شده است. در اين ميان، گزاره هاى نظرى از جمله ارتباط منشور ملل 
متحد با منشور سازمان كنفرانس اسالمى و يا انطباق حقوق بشر اتحاديه اروپايى با 
حقوق بشر سازمان ملل متحد، توانست راهكارهاى عملى را براى تحقق امنيت جامع 
پديد آورد. لذا در آن ثابت شده است كه مذاكرات پارلمانى نهادينه حقوق بشرى 
سازمان كنفرانس اسالمى، سازمان ملل متحد و اتحاديه اروپا با يكديگر مى تواند 

راهكار عملى براى تحقق امنيت جامع در دو ديدگاه اسالم و غرب باشد.
از اين رو، با توجه به مثبت بودن كليه داليل فوق، فرضيه اين پژوهش در 
كشورهاى   در  جمله  از  جهان،  كشورهاى  در  بشر  حقوق  عملى  داليل  خصوص 

مى شود.* تأييد  جامع  امنيت  تحقق  براى  غربى  و  اسالمى 
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