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اذندریانی،   گرجی  محسن،  رحمتی، 

( بهادر.  علی  نقش  1400جهرمی،   .)

صلح در تثبیت و تقویت کرامت و هویت 

های  نقاشی  در  آن  انعکاس  و  بشری 

اسالمی،   هنر  مشروطه،  انقالب  دوران 

 (، شماره صفحه  44)18

الملل و حتی حقوق داخلی کشورها   مقوله صلح را باید یکی از مقوالت مهم در حیطه حقوق بین

 آموزش حقوق بشری  مصادیق جایگاه خاصی دارد و تحقق ش حقوق بشری آموز اسناد دانست که در

است. حمایت از آموزش حقوق  صلح تحقق شرط های  پیش معنای  آنها به یافتن عینیت و  و شناسایی

باشد که در این بین، حق بر صلح از اهمیت خاصی برخوردار  بشری یکی از ملزومات جهان امروز می

باشد. با توجه به  المللی و حتی ملی دارای جایگاه خاصی میمجامع بینبوده و از سوی بسیاری از  

نیاز روزافزون امروز بشر به زندگی در صلح و آرامش و اساس این حق برای برخورداری از سایر حقوق  

های بشر دوستانه و غیره، بررسی و بحث در رابطه با مقوله صلح و وظایف  چون: توسعه پایدار؛ کمک

از ضروریات به شمار آمده که در این نوشتار به آن خواهیم پرداخت. پژوهش    دولت در قبال  آن 

های  ای انجام شده است. یافتههای منابع کتابخانهحاضر به روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر داده

المللی در حفظ حقوف و کرامت  پژوهش حاکی از این است که ضرورت صلح در سطوح ملی و بین

 های دوران انقالب مشروطه نیز قابل مشاهده است. ها در نقاشیین تالشبشری است. ا

 اهداف پژوهش:
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 مقدمه 

های انسان بوده است که ابتدا در سایه  گیری نخستین جوامع بشری از دغدغهمدیریت زندگی جمعی، از زمان شکل

ها برای دستیابی به این مهم افزایش یافته است. شکل ها  و نهادها، تالشلت رهبری و احد و سپس با اتکای به ایجاد دو

نسبت داد که طی گذشت   میالدی   17 قرن   از توان به قبلرا می آموزش حقوق بشری  مند در زمینهگیری نظریات نظام

حقوق بشری، بر این امر تاکید  گذار نظریه جدید آموزش  در این راستا، الک به عنوان پایهسالیان توسعه یافته است.  

  . 528:  1973)سابین و همکاران،  نقض آنها را ندارند     اجازه هابوده و دولت    مشخص حقوقی دارای   نوع بشر داشته که

 فرد از تشکیل جوامع مدنی و ایجاد قراردادهای اجتماعی که قبل و به شمار آمده  افراد  فطری  حقوق این حقوق جزو 

)کوجیمنز،  اند  فردی وجود داشته  به صورت حقوق می نماید، واگذار دولت به را طبیعی حقوق این اجرای  و اعمال حق

: 1383د )هایز،  باشند برای هدایت و رهبری نیازمند میها به دولتی قدرتمن(  بر این پایه، تمامی انسان317  :1990

آید رای منفعت دولت به شمار  نمیوسیله ای بها وظیفه منفعت رساندن به افراد را دارند و فرد  ( و لذا، دولت295

( البته، با پیدایش نظریه آموزش حقوق بشری و درج آن در متون قانونی، مبانی آموزش حقوق 319:  1990)کوجیمنز،  

)دنترز،  توسعه یافته است   حقوق  این و همچنین، چگونگی عملکرد هاحقوق انسان از بشری نیز در دو بعد میزان حمایت

 اساس نیازهای فراد در نظر گرفته که برمبانی آموزش حقوق بشری حقوق جدیدی را برای ا  که،طوری ه ب  ،(75:  1992

 نسل شود. در این بین، ایدهآموزش حقوق بشری می  توسعه و پویایی ها بوده و موجبفزآینده انسان  و  تغییر حال در

که توسط برخی از   به شمار آورد آموزش حقوق بشری  از  جدیدی  دسته عنوان را باید به آموزش حقوق بشری  سوم

 زیست محیط بر توسعه؛ حق بر صلح؛ حق بر صاحب نظران در این حیطه مطرح شده و مشتمل بر حقوقی چون: حق

مقوله حق بر صلح و تضمین آن یکی از مبانی اصلی نسل سوم آموزش    .(315:  1990)کوجیمنز،  باشد  سالم و غیره  می

در جامعه ایران از    ه در ادامه این نوشتار به بررسی وظایف دولت در قبال آن خواهیم پرداخت.حقوق بشری است ک

هایی برای ایجاد تحول در ساختاری سیاسی و به موازات آن حفظ حقوق  دوره قاجار و در جریان انقالب مشروطه تالش 

م یافته است لذا بررسی این مسئله و انعکاس  و کرامت انسانی انجام گردید. این تحوالت در برخی هنرهای این دوره تداو

 توان نکاتی را درباره تحوالت این دوره آشکار سازد. های این دوره می آن در نقاشی

در این راستا، محقق بر آن است  درخصوصو موضوع پژوهش حاضر تاکنون اثر مستقلی به رشته تحریر درنیامده است.  

تا به بررسی مسئله حق بر صلح و وظایف دولت در تضمین آن پرداخته و  این مهم را به طور مبسوطی در حیطه بحث  

تواند  ایت از حقوق و امنیت شهروندان میلت با احترام و حمو بررسی قرار دهد و لذا، به این سوال پاسخ دهد که آیا  دو

های دوره قاجار  نکته دیگر این که مسئله حقوق بشر و صلح چه بازتابی در نقاشی  کند؟  حق بر صلح آنها را تضمین

توان هدف اصلی این نوشتار را بررسی و کنکاش در  ت حق بر صلح و لزوم تضمین آن، میبا توجه به اهمی  داشته است.
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 - استفاده از روش توصیفیحیطه وظایف دولت در احترام به آموزش حقوق بشری و تضمین حق بر صلح دانست که با  

 ه است. ای صورت گرفتیلی و استفاده از منابع کتابخانهتحل

 و صلح   .اهمیت حقوق بشر  1

ت آموزش حقوق بشری می باشد که در نسل سوم آموزش حقوق بشری مورد  حفظ برادری و همبستگی یکی از ملزوما

دستیابی به صلح یکی از باالترین آمال    .(230:  1383)مهر پور،    ی از حقوق مهم آن، حق بر صلح استتوجه بوده و یک

حقوق به شمار  سایر   برای  شرطی پیش انسانی و  حق اعمال برای  انسانیست؛ بلکه، شرطی بشری است و نه تنها حقی

تاکید داشته ) به توسل ممنوعیت آید. در این راستا، منشور سازمان ملل متحد بر می   2از ماده    4بند  و 1مادهزور 

را به عنوان نخستین هدف در تحقق آموزش حقوق بشری  و حفظ صلح و امنیت  (1945متحد مصوب   ملل منشور

های اساسی به عنوان ابزاری در جهت    زش حقوق بشری و آزادی ( احترام به آمو65:  1984عنوان کرده است. )الستون،  

تا اصطالح  15:  1998تحقق صلح، )اپس،   توسط کمیسیون آموزش حقوق بشری و    "حق صلح"( سبب شده است 

 . (330: 1383)مهر پور، ل از جایگاه خاصی برخوردار گردد مجمع عمومی سازمان مل

حق برخورداری نوع بشر از صلح، امنیت و عدم تعارض و حقی بنیادی در  با این تفاسیر، آموزش حقوق بشری را باید  

که، طوری هباشد. ب ( که با صلح مرتبط می138:  2011،  )پومرانتز  چارچوب تحقق تمامی آموزش حقوق بشری دانست

انکار سیستماتیک   به  تنها  نه  افراد منجر میجنگ  و سیاسی  اجتماعحقوق مدنی  اقتصادی،  بلکه، حقوق  و  شود؛  ی 

ها  لذا، حمایت دولت ( و  121:  2003؛ داگالس،  98:  1993دهد )فرسیس،  ها را نیز تحت تأثیر قرار میسانفرهنگی ان

طلبد. در این بین، قانونگذار ایران نیز بر لزوم  ی، نظارتی، اجرایی و قضایی را میهای قانونگذاراز صلح در تمامی عرصه

 ه نیاز به بحث و بررسی مبسوطی دارد. حمایت و احترام به صلح و تاکید داشته ک

 .نقاشی در دوره انقالب مشروطه2

آرمانهای عصر مشروطه فرصتی برای   ای جدید از نظر فرم و مضمون شد.نقاشی ایران در دورۀ مشروطه وارد مرحله

تحول نقاشی فراهم ساخت. پیش از این، سرخوردگی شاه که ناشی از عقب ماندگی ایران به تجدد آمرانه و در پی آن،  

گرایانه جدید، همچنان در پی مشروعیت  تجدد هنری منجر شد. ولی هنر نقاشی با عوامل درباری خود و با فرم واقع

از رئالیسم و هنر متعهد  بخشی و نمایش قدرت ش اهانه بود. در حالی که روشنفکرانی همچون میرزاآقاخان کرمانی 

سخن میگفتند، نظام نقاشی نتوانست محتوایی اجتماعی، براساس خودآگاهی عصر مشروطه را به درون خود راه دهد.  

ه اجازه انتقال آشکار هنرمند  ها آگاهی بصری افزایش یافت ولی نه محدودیتهای فرهنگی جامعگرچه به واسطه رسانه

الملک نقاش این . کمالاز دربار به سمت مخالفان را می داد و نه نهاد آزادی خواه خود به اندازه کافی قوامی یافته بود

ها و نتایج بازر  دوره مسیر عبور به دنیای مدرن را نه لزوما در تغییرات بزرگ بلکه در ساخت و جست و جوی مصداق

پرستی و زنان و پوشش آنها  گرایانه از مردم عادی، تصویرسازی از خرافهکرد. در ساخت تصاویر واقعمی  مدرنیته دنبال
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عالوه بر این سبک در این دوره تاریخی شاهد رشد    (.121:  1396خورد )افلکی سورشجانی و همکاران،به چشم می

 ایم.انواعی دیگر از نقاشی نیز بوده

وایی رنگ و روغنی است ر ای، مکتبی از نقاشی خانهقهوهای شکل گرفت. نقاشی خانهوهین دوره تاریخی، نقاشی قه در ا

رمندانی مکتب ندیده در  که در اواخر حکومت قاجار و جنبش مشروطه با موضوعات رزمی، بزمی و مذهبی به دست هن 

صه هنر ایران  جدیدی در عر ها شکل گرفت. تحوالت مختلف اجتماعی و سیاسی دوره قاجار باعث ایجاد بستر  خانهقهوه

خواهی مردم توسط این حکومت استبدادی، انقالب مشروطیت سبب اجتماع و جنبش مردمی  شد. با سرکوب آزادی 

ای و  شد  ها  خانه  قهوه  میدر  باعث  جریان  پرده ن  روی  بر  نقاششود  قهوههای  تأثیربسزاییخانهی  چراکه    ای  بگذارد 

ای خانهترتیب جریان نقاشی قهوههای مهم اجتماع مردم در دوره قاجار بودند. بدین  پایگاهها به عنوان یکی از  خانهقهوه

ها  خانه، حرکتی ضد استبدادی و انتقادی علیه حکومت قاجار بوده و محتوای گفتمان درون قهوهدر دوران مشروطیت

شود )زارع و همکاران،  وطیت هم راستا میسزایی گذاشته که با جریان مشرها تأثیر بهدر این دوران بر موضوعات نقاشی

 (. بدین ترتیب نقاشی این دوره فریادی در راستای دستیابی عدالخواهی و آزادی بوده است.143: 1397

 آموزش حقوق بشری و جایگاه حق بر صلح در آن .3

ستخوش تغییرات و  ای بوده و در طول تاریخ دالمللی است که دارای ابعاد گستردهآموزش حقوق بشری مفهومی بین

باشد که فاهیم مهم در حیطه حقوق عمومی میتحوالت بسیاری شده است. در این بین، مفهوم حق بر صلح یکی از م

نظران در  نیازمند به توجه هرچه بیشتر صاحبالمللی و داخلی کشورها از جایگاه خاصی برخوردار بوده و در سطح بین

این حیطه می باشد. از این رو، در این قسمت به بررسی آموزش حقوق بشری و جایگاه حق بر صلح در آن خواهیم  

 پرداخت.   

ها  لی در راستای توجه به حقوق انسانالملها و نهادهای بینبشری را باید اولین تالش سازمان نسل اول آموزش حقوق

را مورد توجه قرار داده و بر پایه اصل آزادی انسان و بهره مندی از حقوق    حقوق مدنی و سیاسی  دانست که عموماً

ها  قتصادی در رابطه با برابری انساناساسی شکل گرفته است. با توسعه هرچه بیشتر حقوق مذکور، حقوق اجتماعی و ا

م آموزش حقوق بشری  و از بهره مندی از حقوق اقتصادی نیز وارد ادبیات آموزش حقوق بشری شد که به عنوان نسل د

ریشه پیدایش نسل دوم آموزش حقوق بشری به سخنرانی رئیس جمهور    .(445:  1978)واساک،  اند  نامگذاری شده

های چهارگانه افراد را رهایی از احتیاج و نیاز دانسته است و  انی دوم بازگشته که یکی از آزادی آمریکا طی جنگ جه

ز در این دسته از حقوق  امین اجتماعی، کار و سطح مناسب زندگی نی برخی حقوق اقتصادی و اجتماعی چون: حق ت

 پاالبته، از نظر برخی از صاحب نظران، هرچند که    .(1948)اعالمه جهانی آموزش حقوق بشری مصوب    اندجای گرفته

آموزش   جهانی اعالمیه تدوین به مربوط  توان می را الملل بین حقوق عرصه به آموزش حقوق بشری   نسل اول  نهادن

اما،  1948 در حقوق بشری  به   دانست؛    کشورهای  فشار اثر  بر آموزش حقوق بشری بیشتر دوم نسلحقوق مربوط 
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ای برای رشد و توسعه و گسترش یافته است که پیش زمینه  شکل گرفته1970   -  1960سال های   طی سوسیالیستی

 . (43-41: 1390 ،قاری سید فاطمی) سل سوم آموزش حقوق بشری بوده استن

المللی شدن آموزش حقوق بشری و توسعه ابعاد آن موجب ظهور نسل سوم آموزش حقوق  روند رو به گسترش بین

بشری شد. در این رابطه، منشور آفریقایی آموزش حقوق بشری این حق را مشمول: حق بر توسعه؛ حق بر صلح و حق  

غیرمنفک    های پیشین مرتبط کرده و آن را بشری را با نسل   سل از آموزش حقوقبر محیط زیست دانسته است که این ن

نشان می موارد مذکور نشانطوری هب  .(103:  1375)آمنگست و همکاران،  دهد  از دیگر نسل ها  و  که،  غایت  دهنده 

ها همیشه  ها بوده که پیش نیاز یک زندگی مطلوب است و هرچند، این پیش نیازگیری زندگی اجتماعی انسانجهت

گیرنده  برباشند؛ اما، رابطه تنگاتنگی با ابعاد زندگی فردی و اجتماعی انسان ها دارند که در  ل تغییر و تحول میدر حا

باشند. لذا، حق خودمختاری و تعیین سرنوشت، حق دسترسی  تماعی، سیاسی، مدنی و اقتصادی میتمامی حقوق اج

ی همراه با صلح و حق برخورداری از محیط زیست  آزاد به منابع طبیعی، حق توسعه اقتصادی، حق زندگی در جهان

  "هاحقوق ملت"توجه بوده و تحت عنوان  سالم را باید از حقوقی دانست که در نسل سوم آموزش حقوق بشری مورد  

 . (131: 1991)برجنتال و همکاران، وق بشری و ملت ها تصریح شده است در منشور آفریقایی آموزش حق 

آن از سوی   از ابعاد اصلی نسل سوم آموزش حقوق بشری است که منشاء عدم توجه به  در این بین، حق بر صلح یکی

یر کل  توان عدم توسعه یافتگی و عدم رعایت آموزش حقوق بشری دانست. در این راستا، دببرخی کشورها آن را می

قابله با آن الزم است  منشاء تنازع و جنگ همه جانبه و عمیق است و برای م"  دارد کهپیشین سازمان ملل اذعان می

ار  های اساسی، ترویج توسعه پایدنسبت به آموزش حقوق بشری و آزادی منتهای کوشش خود را برای افزایش احترام  

  "های مخرب به کارگیریماربرد سالح یندگان و تخفیف آالم و کاهش موجودی و کاقتصادی و اجتماعی برای تمام آ

 19931بخش یکم اعالمیه آموزش حقوق بشری و برنامه وین مصوب    9ر بند  بر این مبنا، د   .(5:  1376)کوفی عنان،  

المللی از توسعه اقتصادی و اصالحات دموکراسی در کشورهای توسعه نیافته تاکید داشته  بر لزوم پشتیبانی جامعه بین 

است و وجود فقر گسترده در کشورهای توسعه نیافته را مانع اصلی در برخورداری از آموزش حقوق بشری ازجمله صلح 

نسل سوم آموزش حقوق بشری و ابعاد  برنامه وین( با اذعان به آنچه بیان شد، می توان    14و    12)بند    داند میو امنیت  

آن را یکی از مقوالت مهم در کشورهای جهان دانست که در راستای توسعه صلح و همبستگی جهانی نقش به سزایی  

 باشد.لح یکی از ابعاد قابل توجه آن میداشته و حق بر ص

 ب مشروطه های دوران انقالو انعکاس آن در نقاشی  جایگاه حق بر صلح در آموزش حقوق بشری.4

 برگیرنده     تر دربوده و در مفهومی گسترده خشونت تجاوز و  معنای فقدان به عموما است مبسوط که ای هواژ،  صلح

یافته سالمتی، بهبود  و بین روابط  امنیتبین  فردی  رسمیت یا  اجتماعی رفاه موضوعات در المللی،  به  و   اقتصادی 

 سیاسی، بنیادگرایی  اقتصادی، عدالتی بی اجتماعی، عدالتیبی عبارتی، هرگونه ناامنی،انصاف است. به و برابری  شناختن

 
1 UN Doc. A/ Conf. 157/23 (1993); 32 I. L.M. 1661 
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المللی  ایگاه کشورها در سطح داخلی و بینشده و بر ج  صلح نقض به منجر به نوعی توانندمی افراطی گرایی و ملی مذهبی

باشند   ماده    .(منشور ملل متحد  2ماده   4بند)تأثیرگذار  راستا، در  این  امنیت  منش  1در  و  ور ملل متحد حفظ صلح 

روابطبین توسعه  اهدافی چون:  و  معرفی شده  ملل  سازمان  اصلی  اهداف  از  یکی  تحکیم  المللی   همکاری  دوستانه؛ 

 ا،لذ   باشند.این هدف می به رسیدن برای  صعود های متحد به عنوان پله ملل های فعالیت ساختن المللی و هماهنگبین

هایی  واحدها و مولفه ها است؛ بلکه، بهمربوط به انسان باشد که نه تنها،ح یکی از حقوق غیر قابل انکار می صل بر حق

الزامی   وجود یا زیستن به و حق های انسانی و نهادها نیزمرتبط بوده گروه  مردم و دولت؛ چون: داشتن را برای آنان 

 در نهادهای حقوقی حق  این وهمانطور که بیان شد، داشته بقا  حق گروه های مختلفویا   دولت ها،کند. تمامی انسانمی

 . (1292: 1991)ناستاس،  است شده شناخته رسمیت به نیز صریحا المللی بی

بررسی مسئله حقوق بشر و آزادی در نقاشی های دوران قاجار حاکی از این است که فقدان این مقوله ها زمینه را برای  

ای از این نقاشی که شاه قاجار و نماد  نمونه   1پیدایی یک نقاشی اعتراضی به استبداد گشوده است. در تصویر شماره

 استبداد را به تصویر کشیده است از جمله این آثار است. 

 

 (. 1396دیگران، نقاشی محمدعلی شاه در کنار شجره استبداد، در روزنامه گلستان. مأخذ: )افالکی سورشجانی و : 1تصویر

نقاشی دیگری نیز از این شاه قاجار در این روزنامه منعکس شده است. در حقیقت هنرمندان ناشناس کوشیده اند تا با 

، نیز  2انتخاب این سبک از نقاشی، به فقدان آزادی و حقوق اولیه در نظام استبدادی قاجار اشاره کنند. تصویر شماره  

 کشیده است.  محمدعلی شاه قاجار را به تصویر
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 (1396: محمدعلی شاه در کنار شجره استبداد، روزنامه گلستان سعادت، دوره قاجار. مأخذ: )افالکی سورشجانی و همکاران: 2تصویر

مربوط به تمامی مفاهیم بشری   که هایی قانونمند دانستآرمان  و   قوانین موجود ای ازرا باید آمیزه صلح بر پس، حق 

 های ش ارز دارای  که صلح به حق اخالقی مبانی باشند.می مبتنی سیاسی و مبانی اخالقی و حقوقی منابع بوده و بر

 حقوق رعایت لزوم و بشریت جامعه استقرار بشری، زیست محیط بشریت، حفظ هستند، مشتمل بر سیاسی و اخالقی

 به آنها از توانمی و اندآمده در آوری  الزام به صورت در آن بشری  بنیادین حقوق بشری می باشند که های آزادی  و

آموزش حقوق بشریاز جمله؛ اعالمیه   که، تمامی اسنادطوری هکرد. ب یاد صلح بر  حق  حقوقی برای  و مبانی قانونی عنوان

 حقوق و بشری  خانواده اعضای  کلیه ذاتی حیثیت صلح اشاره داشته و شناسایی به مفهوم میثاق حقوق مدنی و سیاسی

از مضمون اعالمیه فوق    .(38:  1992)بوتروس،    دانندمی جهان در صلح و عدالت آنان را آزادی، انتقال ناپذیر و یکسان

 پیش معنای  به آنها یافتن عینیت و شناسایی و آموزش حقوق بشری  مصادیق تحقق که توان چنین استنباط کردیم

حق بر صلح در جامعه  کننده  آموزش حقوق بشری تضمینقق مصادیق  و به عبارتی، تح  است صلح تحقق های شرط

باشد که رابطه تنگاتنگی با مقوله در جوامع می هویت و فرهنگ  از کامل بهره مندی  شرط باشند. صلحالملل میبین

عه باشد. لذا، توسپذیر نمیت بشری و حفظ آن، تحقق صلح امکانداشته و بدون به رسمیت شناختن کرام بشری  کرامت

بینصلح   روابط  حیطه  در  قلبپایدار  باید  را  کشورها  داخلی  و  عنوان و متحد ملل سازمان های فعالیت المللی   به 

 2داد.  قرار هدف آن ترینمقدس

ای دیگر از نقاشی نیز رواج یافت که ابزاری برای بیان اعتراض به استبداد و ظلم بود.  این نوع  در دوره مشروطیت، گونه

الت  گر است که در ترویج روح عد، نمونه ای از این نوع نقاشی روایت3ای بود. تصویر شماره  خانهقهوهنقاشی، نقاشی  

 ؤثر بوده است. خواهی و مبارزه  با استبداد م

 
2 The International covenant on Civil and Political Rights (ICPR), 1966 . 
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 ( 1397دستخوش همدانی، دوره قاجار. مأخذ: )زارعی و همکاران: : نقاشی پرده درویشی اثر حسین 3تصویر

در حقیقت با تکیه بر    ربوط به حادثه کربال را یکی از انواع موضوعات حماسی برگزیده بوداین نوع نقاشی که تصاویر م

 یای به آزادی در دوره مشروطیت بوده است.این سبک و مضمون تالشی برای نوعی مبارزه با استبداد و دست

 

 ( 1397ذ: )زارعی و همکاران: اکبر در کربال، اثر حسن اسماعیل زاده، دوره قاجار. مأخ: نقاشی مبارزه علی4تصویر

توان صلح را یکی از ملزومات جهان امروز دانست که حق برخورداری از آن از ملزومات  با توجه به آنچه بیان شد، می

 برای  مشارکت سازمان هدف"دارا بودن جهانی سالم و به دور از تبعیض و نابرابری است. بر طبق اساسنامه یونسکو،  

به   عدالت به بیشتر جهانی احترام  به منظور و فرهنگ دانش آموزش، طریق از ملل میان ارتقاء وسیلهبه   امنیت و صلح

دهنده  اساسنامه( که نشان  1ماده )  "باشدمی اساسی های و آزادی  آموزش حقوق بشری  تحقق و قانون حاکمیت واسطه

این رابطه، یکی از موارد متضمن برقراری  در    باشد.ها میی در راستای حمایت از حقوق انسانجایگاه خاص صلح جهان

دموکراتیک،   نحوی  به را خود تصمیماتای  که، اگر جامعهطوری موکراسی است. بهصلح در جوامع، اعمال برابری و د

عبارتی، استبداد و  گیرد و بهنمی  کار  به آرمانی هر راه  در را خود  اعضای  مال و  جان کند، علنی و بر مبنای عدالت اتخاذ 
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  .(135:  1995)فرانک،    شوندباشد، از جامعه محو میجوامع می  خودکامگی که مقدمه ای برای عدم برقراری صلح در

المللی متضمن برقراری صلح بوده طح داخلی کشورها و چه در سطح بینبرقراری عدالت و برابری در جوامع چه در س

ها به اخص  رسی نقش دولتالمللی مطرح کرده است. لذا، بر یکی از مهمترین اهداف جامعه بین   و حق بر صلح به عنوان

مل در حیطه بحث فوق دانست  راد را باید یکی از موارد قابل تأدولت ایران در تضمین حق بر صلح و حمایت از حقوق اف

 که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

 نقش حمایت از حقوق شهروندی   تضمین حق بر صلح و. 5

بیان شد، از سوی   همانطور که  نیازمند توجه هرچه بیشتر  باشد که  از آموزش حقوق بشری می  بر صلح یکی  حق 

افراد در   از حقوق  مسئولین را دارد. در این رابطه، دولت ها دارای عملکردی می باشند و نقش بسزایی در حمایت 

 راستای حفظ صلح و آرامش دارند  که در ادامه به بررسی آنها خواهیم پرداخت.

 بشر محور ای  اندیش ماهیت آن مبانی دارد و لذا، در تبیینغرب   محور  انسان اندیشه ریشه در  عموماً شهروندی  حقوق

 که است بر مبنای این رویکرد، شهروند کسی  .(48:  1386 زاده،فالح از نقل به ، 1383)سیمود،کامال نمایان است  

حقوق   .(51:  1386زاده، حفال از نقل به  1383)برناردی،دارد و   را قضاوت یا گذاری قانون قدرت و مشارکت شایستگی

 مقابل در برابری  از مندی  بهر سیاسی، های سمت تصدی  رأی، شهروندی مفهومی است که شهروند را برخوردار از حق

در اندیشه اسالمی   .(59  :1386زاده،   )فالح  داندحکومتی می مختلف خدمات  و مزایا از  مندی استحقاق بهره قانون و

حقوقی شهروندی  حقوق  می برای  اجتماعی نیز،  محسوب  مبینافراد  که  مقابل شود  در  آنها  بازیگران   سایر حقوق 

 شناسی و انسان شناسیهستی مبانی اساس شهروندی بر حقوق است. از منظر اسالم، ماهیت دولت خصوص به اجتماعی

مشخص شده   برای انسان تکالیفی حقوق این در مقابل است و وی  نوعی فطرت  بر مبتنی و خداوند از و منبعث اسالمی

سوره هود( بر این مبنا، می توان حقوق شهروندی   51است که مغایر با آزادی مطلق انسان ها در جامعه می باشد. )آیه  

امنیت، احترام و صلح در  را ماهیتی دانست که در مقابل بی عدالتی و نابرابری نسبت به انسان ها بوده و بر لزوم حفظ  

 المللی و چه در سطح داخلی تاکید دارد.چه در سطح بین بین جوامع 

مورد تدوین    "حقوق ملت"با پیروزی انقالب مشروطه و تدوین نخستین قانون اساسی در ایران نیز، فصلی تحت عنوان   

ص داده بود. بر مبنای اصول مذکور،  اصل را به مهمترین حقوق فردی و شهروندی اختصا   18قانونگذار قرار گرفت که  

: 1349شهری،  )بو  های قانونی یکسانی برخوردار بودندایرانی از حقوق شهروندی و حمایت  تمامی شهروندان و اتباع 

باشد. اولین نکته را باید تاکید قانونگذار بر لزوم برخورداری تمام  این میان دو نکته حائز اهمیت می  بعد( که در  به 332

ه گانه قانون اساسی، تمامی اساس اصول هجدشهروندی یکسان دانست. برایرانی از حقوق و امتیازات فردی و    شهروندان

برخوردارند و به عبارتی، تمامی مردم و اهالی   شهروندی  حقوق عمومی امتیازات از مذهبی نژادی، قومی، های اقلیت

در کشور ایران تطبیق   جدید اساسی تنها با قوانیننگرش نه   برابری را دارند. این شهروندی  و فردی  مملکت حقوق

 مملکت اهالی "از قانون اساسی:    8داشت؛ بلکه، در آموزه های اسالمی نیز ریشه داشته است. برای نمونه؛ بر اساس اصل  
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حقوق  همچنین، دومین نکته حائز اهمیت، جامعیت نسبی    "بود. خواهند الحقوقمتساوی  دولتی قانون مقابل در ایران

 شهروندی  حقوق مهمترین ملت، حقوق به مربوط هجده گانه اصول الذکر می باشد. درهروندی در قانون اساسی فوقش

 به سخن سیاسی نیز  و مدنی های آزادی  و  حقوق برخی از  و شده واقع مالحظه مورد عمومیت و بودن فراگیر  رعایت با

 است.  آمده میان

باشد که در طی تاریخ  ران میاز مفاهیم مورد توجه در نظام حکومتی ایکه بیان شد، حقوق شهروندی یکی  طورهمان

تدوین قوانین اساسی در ایران حائز اهمیت بوده و به نوعی بر لزوم حفظ امنیت، آرامش و حرمت افراد جامعه تاکید  

تمامی افراد    نیز اصل برخورداری از حقوق برابر و مساوی بین  1358داشته است. بطوریکه، در قانون اساسی مصوب  

قانون اساسی(   19)اصل  بود   نخواهد امتیاز و برتری بر یکدیگر غیره سبب و زبان نژاد، جامعه مورد توجه بوده و رنگ،

قانون   32فردی؛ )اصل امنیت با استناد به مضمون اصل مذکور در رابطه با حقوق شهروندی و اصولی دیگر چون: اصل

شغل؛  انتخاب  در  آزادی  قانون اساسی( اصل  22سکونت؛ )اصل محل نتخابا در  آزادی  و مسکن  مصونیت اساسی( اصل

توان، حقوق شهروندی در  قانون اساسی( و غیره می  39الی    34شهروندی )اصول قضائی قانون اساسی( حقوق  27)اصل

میثاق در  پذیرفته شده  با حقوق شهروندی  منطبق  را  ایران  اساسی   و اجتماعی اقتصادی، حقوق المللیبین  قانون 

 زبان، جنس، رنگ، نژاد، حیث  از  تبعیض نوع  بدون هیچ کرده است تا دانست که تمامی کشورها را متعهد  فرهنگی

آزادی؛ انتخاب   حق چون: هایی بینی کنند و مؤلفتمامی افراد پیش سیاسی و غیره حقوق یکسانی برای   عقیده مذهب،

 حق تشکیل مسکن؛ داشتن منصفانه؛ حق پاداش دریافت مساوی؛ دریافت دستمزد بیکاری؛ برابر در شغل؛ حمایت

 کارآموزی  و  تحصیل  حق اجتماعی؛ خدمات و  عمومی بهداشت از  استفاده حق آنها؛ در عضویت و صنفی سندیکاهای 

 امیرآورند )جرای حقوق شهروندی به شمار  فرهنگی را به عنوان ابعاد الزم اال های فعالیت در مشارکت ای و حق حرفه

 .(135- 148: 1381 ارجمند،

توانایی  گسترش فردی بر  زمانی است که بعد و مکانی اجتماعی، فردی، بعد  4از نظر برخی حقوق شهروندی دارای  

بر توانایی فرد در ایجاد رابطه ای توام با احترام   اجتماعی دارد، بعد تاکید رفتاری  و اخالق اصول به نسبت تعهد و فردی 

 حیطه مکانی در مشکالت تاکید دارد، بعد و مسائل بر آمدن فائق و عمومی زندگی در مشارکت  منظور مذاکرات بهدر  

 شهروندان که دارد تاکید موضوع  این بر زمانی کند و بعد می عمل فرهنگی، چند و ملی ای، محلی، ناحیه جامعه چند

و همکاران،   )فتحی اجارگاه   بمانند  غافل آینده و  گذشته تحلیل از و کنند محدود  زمان حال در  خیلی را  خود نباید

1388 :7 -10 ).  

در این بین، حقوق شهروندی  به اخص در بعد اجتماعی، می تواند با ماهیت حق بر صلح و لزوم ایجاد همبستگی بین  

گذار را نسبت به و تاثیر  ای دو جانبه و همجهت باشد و به عبارتی، رابطهافراد در راستای ایجاد صلح پایدار، همسو  

هایی دارا بودن توانایی که، برخورداری از حقوق شهروندی در ابعاد مختلف خود مستلزمطوری هیکدیگر داشته باشند. ب

 مسئولیت شدن داردیگران؛ عهده با مشارکتی جهانی؛ فعالیت جامعه یک از عضوی  عنوان به مشکالت با  چون: مواجهه
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 پاسدار  که زندگی شیوه خشونت؛ اتخاذ از عاری  بستر یک در تعارض حل دارد؛ توانایی  وجود جامعه در که وظایفی برای 

که در  باشد  ری و غیره از سوی افراد جامعه میآموزش حقوق بش از دفاع  و است؛ احترام محیطی های  ویژگی حامی و

باشد؛ حقوق بشری می  مهمترین ارکان آموزشهای فوق، حق بر صلح و آرامش که یکی از  صورت عدم دارای بودن مولفه

المللی  در سطح بین  های متعددی شده و به نوعی استقرار آن در جوامع چه در سطح داخلی کشورها و چهگرفتار آسیب 

 شود.دچار لغزش می 

ر جامعه  آنها و حفظ صلح  د امنیت تأمین با پیوند و حفظ حرمت افراد که در  آرامش بر مبنای آنچه بیان شد، تحصیل

در رابطه با این مقوله مفهوم حقوق شهروندی و لزوم برخورداری از آن در جوامع داشته که    باشد، رابطه تنگاتنگی بامی

نظام دارا میمهم،  را  بیشترین مسئولیت  حفظ    .(317:   1378راهبردی،   )پژوهشکده مطالعاتباشند  های حکومتی 

به شمار   دولت ها عملکرد سنجش برای  معیارهایی برقراری صلح و آرامشجامعه و  امنیت در تأمینحقوق شهروندی،  

کنند. لذا، عملکرد دولت و وظایف  استای دستیابی به موارد مذکور میمکلف به اعمال تعهداتی در ر را آیند و دولت می

 بحث و بررسی دارد.آن در احترام، حمایت و تضمین حق بر صلح یکی از موارد مهم و قابل تامل می باشد که نیاز به 

 سازوکار دولت در حمایت از حقوق شهروندی و تضمین حق بر صلح .6

باشد که ارتباط تنگاتنگی  از مفاهیم در حیطه حقوق عمومی میکه پیشتر بیان شد، حقوق شهروندی یکی  طورهمان

د. از این رو، نه تنها مجامع دار با مفهوم حق بر صلح داشته و تاثیر به سزایی بر گسترش آرامش و احترام به نوع بشر  

ها  اند؛ بلکه، دولتنینی را در این رابطه تدوین کردهکید داشته و قوابرقراری صلح و امنیت در جوامع تأ  المللی بر لزومبین

وضع اند. در این بین، قانونگذار ایران با تاکید بر لزوم رعایت حقوق شهروندی به  ر این رابطه قوانینی را وضع کردهنیز د 

قوانینی در این راستا پرداخته و در این خالل، مواردی چون: حق بر آزادی و برابری؛ حق داشتن امنیت؛ حق آزادی  

 عقاید و غیره را از اهمیت خاصی برخوردار دانسته است. 

 می   حقوقی نظام های  تمامیو حفظ امنیت انسان ها یکی از موارد مهم و قابل تامل در   جان و جسم به تعرض عدم

 و  غیرقانونی اعمال سایر  و  شکنجه تبعید؛ حبس؛ توقیف؛ ضرب؛ جرح؛ قتل؛ همچون:  تجاوز و تعرض هرگونهباشد که  

را منع کرده    غیره و  فحشا بردگی؛ و تملک همچون: اسارت؛ انسانی حیثیت و شئون منافی  که اعمالی یا خودسرانه

بر لزوم  57:  1388)طباطبایی موتمنی،    های خشونت و هاآسیب از افراد جان و جسم امان بودن در( و به عبارتی، 

توان منیت فردی و اجتماعی افراد را میتاکید داشته است. لذا، حفظ ا  (  1994برنامه توسعه سازمان ملل،  شخصی )

المللی دانست که از وظایف  داخلی کشورها و حتی، در سطح بین  سطحیکی از ملزومات برقراری صلح و آرامش در  

 باشد:وده و دارای مبانی به شرح زیر میاصلی دولت ها ب 

باشد ها میامنیت انسان حفظ به دولت تعهد حیات: حق حیات یکی از مبانی فلسفی در راستای تبیین حق .1

امنیت   و همچنین، حفظ خویش اتباع  امنیت رعایت هب ملزم را بوده و دولت انسانی حیات ارزش از ای  که جلوه

 از توانندمی امنیت، شهروندان سایه در با توجه به این امر که  کند.می  ثالث اشخاص تعدیات برابر در آنان



ران انقالب مشروطههای دونقش صلح در تثبیت و تقویت کرامت و هویت بشری و انعکاس آن در نقاشی  184   

 اکبر گرجی اذندریانی، علی بهادر جهرمی محسن رحمتی، علی

ها محسوب شده دولت  تکالیف  از امنیت افراد تضمین شوند، مندبهره اجتماعی و فردی  های و آزادی  حقوق

ابرند   وظیفه  مبنای  نخستین به عنوان   حیات نوع بشر از حراست و حفظ ( و لذا،1:  1391آبادی،  )نجفی 

 شود.برشمرده می هادولت 

ها حفظ کرامت هد دولت به حفظ امنیت انسانانسانی: از دیگر مبانی فلسفی در راستای تبیین تع کرامت  حفظ .2

بر مبنای ماهیت کرامت   گسترش یافته است.انسانی است که با گسترش روزافزون آموزش حقوق بشری،  

جنسیت و غیره را الزم االحترام دانست که ذاتا و تنها به  دین، نژاد، از ها فارغ انسان توان تمامیانسانی می

( لذا، و مقدمه اعالمیه جهانی آموزش حقوق بشری   1ماده )  باشندرخوردار میجهت انسان بودن از این حق ب

تواند بر کرامت انسانی آنها صدمه وارد کرده و به نوعی در اعمال  ها میمنیت انسانهرگونه نقض در تامین ا

 وظیفه دولت در این رابطه خلل ایجاد کند. 

فلسفی در راستای  نظران، یکی دیگر از مبانی  صاحبپیشرفت: از نظر برخی از   و توسعه الزمه فردی، امنیت .3

باشد که به نوعی به امر توسعه و پیشرفت جامعه می  سئوالنها به حفظ امنیت افراد توجه متبیین تعهد دولت

 برقراری  امنیت، حفظ برای  آغاز در  هادولت  که، از نظر برخی، گرچهطوری هبا امنیت افراد جامعه مرتبط است. ب

 پیشرفت و توسعه دولت ها، وظایف حوزه  گسترش و با بودند؛ اما، به تدریج آمده پدید عدالت اجرای  و نظم

 و نظم برقراری  کنار در و پیشرفت توسعه حقوق دانان افزوده شد و سبب شد تا امروزه آنها وظایف به نیز

 توسعه  و پیشرفت ( لذا،150-149:  1386)کاتوزیان،    ها برشمرنددولت  وظایف و اهداف عدالت را از اجرای 

مضامینی   شود؛ بلکه،اقتصادی را شامل میه تنها توسعه  ید که نآ به شمار می دولت مهم وظایف از جامعه یکی

در این   .(2001)بانک جهانی،    گیردفقر را نیز در بر می از کاستن و خشونت از  کاستن ترس؛ از چون: رهایی

 آموزش حقوق بشری  مشارکت مردمی، حفاظت از پاسخ گو، شفاف و راستا، دولت موظف است تا با قوانینی

: 2011آنها نظارت داشته باشد )پومرانت،   قدرت اعمال و دولتمردان شدن  انتخاب نحوه مدنی بر های آزادی  و

 ( و به این ترتیب، در حوزه توسعه و پیشرفت تاثیرات مثبتی را اعمال کند.160-161

 توسعه برد پیش برای  الزم های زمینه  و هاشرط ترین پیشمهم از  یکی شک با توجه به آنچه بیان شد، بدون 

آدمی و  مقام و شأن توسعه بر مبنای  که، تحققطوری همی باشد. ب افراد تک تک برای  یتامن وجود جوامع، در

عدالت و برابری در جامعه شکل گرفته و حفظ امنیت  دولت بر مبنای گسترش اختصاص اولویت در اقدامات

 بخشد. نیازهای اولیه انسانی را تحقق میموجبات توسعه و پیشرفت در جهت رفع  مردم برای  و آرامش

باشد که بیشتر جنبه حقوقی یین تعهد دولت ها حق بر امنیت میامنیت: از دیگر مبانی در جهت تب بر حق .4

افراد جامعه از جایگاه خاصی برخوردار شده   به مدرن نگرش  و مدرن های  دولت پدیداری  زمان داشته و از

افراد وضع  گوناگون امنیت های  نبهج است. در این راستا، نظام حکومتی کشورها قوانینی خاص را برای حفظ

 اصل در تعرض از افراد شغل و مسکن حقوق، جان، مال، مصونیت توان به تصریحاند که برای نمونه؛ میکرده

 از یکی عنوان جرم به وقوع  از پیشگیری  برای  مناسب ایران و یا اقدام اسالمی جمهوری  اساسی قانون 22

 امنیت شخصی  بر  اشاره کرد. لذا، حق   ایران اسالمی جمهوری  اساسی قانون  156اصل   در قضائیه قوه وظایف
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اساسی بسیاری از کشورها از   قوانین انسانی دانست که در حقوق ترین  بنیاد  و مهمترین  از یکی را باید همواره 

 جمله ایران مورد توجه بوده است.

امنیت که در بعد حقوقی در خور توجه می باشد، ها در راستای حفظ  تأمین: از دیگر مبانی تعهد دولت  بر  حق .5

المللی  حقوق بشری، ماهیتی فراگیر و بین  حق بر تامین امنیت افراد است که با جهانی شدن مفهوم آموزش

 و امنیت  آزادی  زندگی، که، در اعالمیه جهانی آموزش حقوق بشری مواردی چون: حقطوری هیافته است. ب

جهان   3)ماده  3شخصی؛  ممنوعیت شکنجهاعالمیه  بشری(  آموزش حقوق   یا ظالمانه  رفتار یا مجازات یا ی 

 اعالمیه جهانی آموزش حقوق بشری( و ممنوعیت حبس،  5 )ماده  4موهن  یا بشری  شئون و انسان برخالف

اعالمیه جهانی آموزش حقوق بشری( تصریح شده و به عبارتی، تامین امنیت جان   9ماده  )  5تبعید  یا توقیف

ا  ها مکلفند تا بها برشمرده شده است. لذا، دولت آزار و شکنجه از وظایف اصلی دولتو جسم افراد از هرگونه  

 حکومتی بر امنیت  تعدی مسئولیننه تنها از    تأمین امنیت،   بر  حق از هاتاکید بر لزوم برخورداری انسان

ها  ظت از آرامش، امنیت و حرمت انسانکنند؛ بلکه، به گسترش حفا جلوگیری  فردی  امنیت نقض  شهروندان و

 پرداخته و صلح و پایداری در جوامع به عنوان یکی از حقوق مهم بشری را  ایجاد کنند.  

ها بوده و  از تعهداتی است که بر عهده دولت  یکیها  د اذعان داشت که حفظ امنیت انسانبا توجه به آنچه بیان شد، بای

ها در سطح بین ند. در این بین، نقض امنیت انسانباشبه آنها اشاره شد، مورد توجه می  در این رابطه، مبانی که پیشتر

  و    مسلحانه مخاصماتها به این امر است که شایعترین شکل آن  از معضالت ناشی از عدم توجه دولتالمللی نیز یکی  

المللی به وضع طلبد. به این منظور، مجامع بینیها می را از سوی دولتبروز جنگ بین کشورها می باشد و وظایف

اند که تشکیل سازمان ملل و تدوین قوانین مرتبط با آموزش حقوق  استای حل و فصل اختالفات دست زدهقوانینی در ر

شود. در این راستا، در مقدمه  ی بین کشورها را شامل میو درگیر   بشری در راستای پیشگیری از وقوع هر گونه جنگ

از این  1 ماده 1 جنگ تاکید شده و طی بند از بالیای  آینده  های نسل نگهداشتن منشور ملل متحد بر لزوم محفوظ

آوردن به عمل  برطرف جلوگیری  برای  مؤثر  جمعی اقدامات منشور  آوردن و صلح ضد بر تهدیدات کردن و   فراهم 

 صلح  شود، به هدف حفظ صلح نقض به منجر است ممکن که هایییا وضعیت المللیبین اختالف حل و فصل موجبات

 مسلحانه مخاصمات  آمدن پدید از پیشگیری  و ها در جهت برقراری عدالتدولت اقدامات مهمترین المللی ازبین امنیت و

 اید.الملل به شمار میبین  در حقوق

 در ها موظفند تا قواعدی راخونریزی دولت   راستای حفظ امنیت نوع بشر و جلوگیری از هر نوع جنگ واز این رو، در  

ندان یک دولت با  رعایت کنند و از حیث نوع رفتار انسانی تفاوتی میان شهرو مسلحانه مخاصمات  جهت حل و فصل

 
 "دارد.  شخصی وامنیت آزادي زندگی،  حق هرکس "اعالمیه جهانی حقو بشر مقرر می دارد: 3ماده 3
 یا خالف انسانیت بر یا ظالمانه که  داد قرار رفتاري یا مجازات یا شکنجه تحت توان نمی را  احدي  "اعالمیه جهانی حقوق بشر مقرر می دارد:  5ماده  4

 "باشد. موهن یا بشري شئون
 "نمود. تبعید یا حبس توقیف، خود سرانه  توان نمی را احدي "اعالمیه جهانی حقوق بشر مقرر می دارد: 9ماده5
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 اسیران با انسانی رفتاری  به ملزم ها رادولت احتالمللی به صر ندارد. لذا، بسیاری از اسناد بینها وجود  اتباع دیگر دولت

 همچنین، و نداشته باشد شرکت جنگ در مستقیما اگر کسی"اند که  و چنین مقرر داشته  جنگی کرده مجروحان و

دیگری   علت هر یا اسارت یا زخم یا بیماری  علت به که کسانی یا باشند گذاشته زمین به اسلحه  که مسلحی نیروهای 

 نسب و اصل جنس،  عقیده، یا رنگ، یا نژاد، از ناشی که تبعیض گونه هیچ بدون احوال همه در نباشند، جنگ به قادر

اسیران جنگی   با معامله به  ژنو راجع قرارداد  3)ماده    "رفتار شود. انسانیت اصول  با باشد آن مشابه علت هر یا  ثروت یا

 به  ها از وارد کردن هرگونه لطمهنیز، دولت 1949ژنو  چهارگانه های  کنوانسیون مشترک  3 ماده ( طی1949مصوب 

ها و احترام به حقوق آنها از اهمیت خاصی  جنگ منع شده و رعایت حرمت انسان  افراد طی بروز بدنی تمامیت یا  حیات

،  1968مصوب   مسلحانهمنازعه   در آموزش حقوق بشری  نظیر: قطعنامه دیگری  مهم برخوردار بوده است. به عالوه، اسناد

کیفری در این رابطه وجود   المللیبین دیوان و اساسنامه 1997 سپتامبر ضد نفر مصوب های مین  از استفاده ممنوعیت

توجه به ماهیت قواعد بشر دوستانه و تاکید بر   اند.م انسانی را مورد توجه قرار دادهدارند که مقوله حفظ امنیت و احترا 

افراد نظامی امنیت  ا  حفظ  از مواردی  اغلب معاهدات و قطعنامهو غیر نظامی یکی  قابل های بینست که در  المللی 

 علیه صرفاً نظامی حمالت ساماندهی لزومالمللی کیفری بر اساسنامه دیوان بین 8ه؛ در ماده مشاهده بوده و برای نمون

 که غیرنظامی افراد علیه یا  غیرنظامی جمعیت به عمدی  حمله انگاری جرم و متخاصم تاکید شده مقابل طرف نظامیان

  جنگی پذیرفته شده است.  جرم یک عنوان به ندارند، درگیری  در مستقیمی  نقش

چه در  های انسانی از حقوق شهروندان  با حفظ حرمت انسانی و تکریم ارزشموظفند که   هادولت مجموع، تمامی در

کرده و از هر گونه جنگ و مخاصمه مسلحانه جلوگیری به عمل آورند.  المللی دفاع  سطح داخلی و چه در سطح بین

از تعهدات دولت در راستای  جنگی یکی جلوگیری از ارتکاب جرایم برابر هر گونه بی عدالتی و در انسان ها کرامت حفظ

ی صلح پایدار به  باشد تا به برقرارریزی و هدفمندی بیشتری مینوع بشر است که نیازمند برنامه  امنیت و حرمت حفظ

 های بشری منجر شود. عنوان یکی از حق

 گیری نتیجه

 اسناد دردانست که    الملل و حتی حقوق داخلی کشورهااز مقوالت مهم در حیطه حقوق بین مقوله صلح را باید یکی  

 آنها به یافتن عینیت و و شناسایی آموزش حقوق بشری  مصادیق  جایگاه خاصی دارد و تحقق آموزش حقوق بشری 

 بروز های زمینه کلیه که گفت سخن پایدار صلح از توانزمانی می که،طوری هاست. ب صلح تحقق های شرطپیش معنای 

المللی کشورها اعمال شوند.  ای برقراری صلح در سطح ملی و بین های الزم برزمینه باشند و پیش رفته بین از صلح نقض

ری به عنوان یکی از حقوق اصلی نسل سوم آموزش حقوق بشهمچنین، باید خاطر نشان کرد که اعمال حق بر صلح  

ای واال در بین  باشد؛ بلکه، خود نیز دارای مرتبهالمللی میهایی در سطح ملی و بینشرطنه تنها نیازمند به اجرای پیش

که، برای رسیدن به توسعه پایدار در  طوری هآید. بشمار می ایه و اساس دیگر حقوق بهسایر حقوق است و به نوعی پ 

ارائه   و حتی  افراد  با  ارتباطات مناسب  امدادکمکجهان هستی، داشتن محیط زیستی سالم، داشتن  و  های بشر  ها 

در یا  ها در سطح خارجی  صورت نبود صلح و امنیت بین کشور  بوده و در  دوستانه، برپایی صلح در جوامع از ضروریات
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که بیان   لذا همانطوریکی از حقوق مطرح شده دست یافت.  توان به هیچ  المللی نمیدر داخل کشورها در سطح بین

تاکید داشته  ای و داخلی کشورها نیز بر اهمیت حق بر صلح  بسیاری از مجامع منطقه  المللیشد، عالوه بر مجامع بین

اند. قانونگذار ایران نیز با تدوین قوانینی چون: آیین های اصلی حقوقی دانستهاز مولفه  و در قوانین خود این مقوله را

هایی چون:  م پرداخته و در خالل حق دادرسی کیفری؛ قانون اساسی؛ قانون مدنی و منشور حقوق شهروندی به این مه

ایران به مقوله صلح توجه   رامش، بر حق بر صلح نیز تاکید داشته است. لذا، قانونگذاآزادی؛ عدالت؛ برابری؛ امنیت؛ آر

خاصی داشته و در تالش بوده است تا با احترام و حمایت از حقوق و امنیت شهروندان به تضمین حق بر صلح در کشور  

ح و زیست مسالمت آمیز  رسیدن به یک مدل ملی حافظ صلالمللی بپردازد.  خلی و چه در سطح بینچه در سطح دا 

ار با نظام هنجاری  مدار و کرامت باور ایرانی اسالمی و همچنین، سازگطریق ایجاد چارچوب هنجاری شهروندتنها از  

مین صلح دولت را در رسیدن به هدف تض  1395شود. در این راستا، منشور حقوق شهروندی مصوب  ایران محقق می

گی ملی رعایت حقوق شهروندان را به عنوان برنامه و خط مشی دولت رهنمون  رامش و همبست یاری کرده و برای ایجاد آ

باشند. جامعه ما  ابطه دارای عملکرد قابل قبولی میمی سازد؛ هرچند که قوانینی دیگر چون قانون اساسی نیز در این ر

رخی از شرایط از  نظمی در ببشری در آن کم نیست و خشونت و بیدر شرایطی است که از میزان نقض آموزش حقوق  

های یکدیگر  حقوق مردم و عدم توجه به خواسته   دهد. بی حرمتی بهبسیاری از افراد جامعه را رنج میمواردی است که  

توان به این دلیل دانست. ها را میدادگاهسبب بروز بسیاری از مسائل قانونی بین افراد جامعه شده و کثرت مراجعت به  

اد به برخی عملکردهای دولت و عدم توجه به مبانی اصلی حقوقی در کشور، موجب شده  در این بین، عدم اعتماد افر

تواند به برپایی صلح پایدار نیز صدمه وارد  دستخوش تهدید شده و این امر میاست تا مقوله امنیت و آرامش در جامعه  

اسداشت حقوق شهروندی است  ر از پهای آن در ایران متکثری صلح و آرامش و محکم کردن پایهکند. لذا، راه حل برقرا 

پره پذیری منشور حقوق شهروندی میکه تحقق اعتماد، رواداری  و خشونت  و  امیدواری، نشاط  ثبات،  و  تواند  یزی 

اعمال قوانین به طور کامل و توجه به حقوق افراد در جامعه از جایگاه خاصی برخوردار  جویی را تضمین کند. مسالمت

تعهدات دولت در احترام  بوده و نیاز به دقت عمل بیشتری دارد. لذا، باید چنین اذعان داشت که اعمال درست و مناسب  

ورت فردی و چه به صورت  کننده حق بر صلح چه به صو امنیت شهروندان، بدون شک تضمینو حمایت از حقوق  

گذاری مناسب از سوی دولت در جهت اعمال قوانین موجود و توجه هر چه بیشتر به تک  د. سیاستجمعی خواهد بو

راستای، حفظ کرامت    تک افراد جامعه در ایران از جمله مواردی است که باید توسط دولت مورد توجه قرار گرفته و در

 عمل آید. ها بیشترین تالش به و ارزش انسان
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