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Abstract
There has always been controversy between peace-making on the one hand, and
providing justice on the other hand, in war-torn societies. Proponents of peace argue
that the pursuit of justice and accountability will only intensify the conflict, while
proponents of justice and accountability argue that lasting peace is not possible
without justice. The main question under discussion is what is the relationship
between peace and justice? Is the perception of duality rooted in reality or is it due
to a misconception of these two concepts? The present article has led to the view
that the discussion of the duality and conflict between peace and justice is
fundamentally incorrect. Peace is more than an immediate cessation of violence, and
so justice goes beyond punishment, and ultimately there is an interaction between
peace and justice, and justice is the basis for consolidating peace after conflict in
war-torn societies. Therefore, both peace and justice must be taken in account in
such societies. Because a justice-oriented approach can provide an opportunity to
foster and maintain lasting and comprehensive peace. However, it can be said that
each conflict has its own unique characteristics, and therefore, it is not possible to
take a single approach to all civil wars. The use of library data and international
documents and practice in the framework of a descriptive-analytical research, has
helped us to prove the utility and effectiveness of this approach.
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چکیده
بین برقراری صلح از یک سو و اجرای عدالت از سوی دیگر ،همواره در جوامع جنگزده بحث و
اختالفنظر بوده است .طرفداران صلح معتقدند پیگیری عدالت و پاسخگویی صرفاً سبب تشثدید
درگیری میشود و در مقابل طرفداران عدالت و پاسخگویی معتقدند کث برقثراری صثلح پایثدار
بدون عدالت امکانپذیر نیست .پرسش اصلی موضوع نوشتار حاضر این اسثت کث نسثبت میثان
صلح و عدالت در واقع امر چیست؟ تلقی دوگانگی ریشث در واقعیثت دارد یثا ناشثی از تصثوری
نادرست از این دو مفهوم است؟ مقالۀ حاضر ب این رویکرد گراییده است ک موضوع دوگثانگی و
تضاد میان صلح و عدالت اساساً نادرست است .صلح مسئل ای بیش از توقف فوری خشونت بوده
و ب همین ترتیب عدالت نیز امری فراتر از مجازات است ،در نهایت اینک میثان صثلح و عثدالت
تعامل وجود دارد و عدالت زمین ساز تحکیم صلح پس از درگیثری در جوامثع جنثگزده اسثت.
بنابراین ،صلح و عدالت توأمان باید در جوامع جنگزده پس از درگیری مورد توج قثرار گیثرد،
چراک رویکرد عدالتمحور می تواند فرصتی را برای پرورش و برقراری صلح پایدار و جامع فراهم
سازد .هرچند میتوان گفت هر درگیری ویژگی خثا و منحصثرب فردی دارد و ازایثنرو شثاید
نتوان رویکرد واحد و مناسبی را برای همۀ درگیریهثا در نظثر گرفثت .بهرهگیثری از دادههثای
کتابخان ای ،اسناد و روی های بینالمللی در قالب پژوهشی توصیفی -تحلیلی راقمان این نوشتار
را در اثبات سودمندی و مؤثر بودن رویکرد یادشده یاری رسانده است.

کلیدواژگان
جنگ داخلی ،جوامع جنگزده ،درگیریهای داخلی ،صلح ،عدالت.
 .1دانشیار دانشکدۀ حقوق ،دانشگاه قم ،قم ،ایران (نویسندۀ مسئول).
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مقدمه
یکی از مسائل مهم در جوامع جنگزده ،همواره بحث جسثتوجوی صثلح و ضثرورت برقثراری
عدالت در دوران پس از درگیری بوده است .ب زعم طرفداران عدالت ،بازخواست افثراد از طریث
دادگاههای بینالمللی میتواند یکی از ابزارهای برقراری صلح باشد .اما ،مسئلۀ قابل تأمل در این
خصو این است ک مظنونان جنایات بینالمللی ممکثن اسثت همثان افثرادی باشثند کث در
مذاکرات صلح نقش دارند .در اینجاست کث پیییثدگیهای مربثو بث تعقیثب عثدالت آشثکار
میشود؛ با این توضیح ک کنشگران و فعاالن حوزۀ صلح ،اغلب مخالف تعقیب کیفثری و صثدور
قرار بازداشت علی افرادی هستند ک در مذاکرات صلح شرکت دارند؛ با این استدالل ک این امر
میتواند مانع دستیابی ب تواف صلحآمیز و در نتیج پیییدهتر شدن روند مذاکره شود .طثرفین
درگیر در چنین شرایطی ،حتی ممکن است مصونیت از پیگثرد قثانونی را بث عنوان پیششثر
انعقاد موافقتنام های صلح (مانند مذاکرات صلح لومث در سثیرالئون بثا هثدف پایثان دادن بث
درگیری ها) مطرح کنند .از طرفی ،باید توج داشت ک گاهی مظنونان ب ارتکاب جنایات بثرای
جلوگیری از تعقیب ،محاکم و اجرای احکام کیفری علی خود دست ب خشونت بیشتر میزنند
و همین امر تالش برای اجرای این احکام علی چنین افرادی را پیییده میکنثد .بثا ایثن حثال،
هرچند ممکن است پیگیری عدالت در جریان درگیریها ،چالشبرانگیز باشد ،امثا تثأثیر فثوری
صدور قرار بازداشت برای مظنونان جنایات سبب میشود مظنونان ب دلیل فشار و دسثتوری کث
از ناحیۀ احزاب و گروههای سیاسی خودی بر آنها تحمیل میشود ،مجبور ب احترام ب حاکمیت
قانون و صلح پایدار شوند.
بدیهی است مذاکرات صلح در اینگونث جوامثع اهمیثت بسثیاری داشثت و در عثین حثال،
همواره با چالشها و پیییدگیهایی همراه بوده است .همانطورک بیثان شثد ،اختالفنظرهثای
زیادی میان طرفین مذاکره وجود دارد و پیوست عدم تعقیثب کیفثری و اعطثای عفثو بث عنوان
بخشی از مذاکرات مطرح می شده است .همیش این هشدار وجثود داشثت کث پثس از امضثای
توافقنامۀ صلح ،اگر تعقیب کیفری دنبال شود ،پیامدی جثز بازگشثت مجثدد خشثونت نخواهثد
داشت .در واقع ،خطر تعقیب کیفری بهان ای برای عدم امضای اینگون موافقتنام ها میشود .با
این حال ،با وجود انتقادهای وارده ب سثازوکارهای عثدالت ،نمیتثوان منکثر نتثایث م بثت ایثن
سازوکارها شد .دستور کار پاسخگویی در قلب مثذاکرات در برخثی جوامثع جنثگزده از جملث
اوگاندا ،در نهایت ب امضای توافقنامۀ اصول پاسخگویی و سازش میان طرفین درگیر منجر شثد.
این امر از چالش برانگیزترین اقدامات برای دستیابی ب توافث اسثت ،چراکث در اینجاسثت کث
معرکۀ صلح در برابر عدالت خودنمایی میکند.
هرچند ،اصرار بر اجرای عدالت سبب شده است ک در برخی جوامثع رهبثران ارشثد از
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ترس دستگیری ،حاضر ب انجام مذاکره و شرکت در فرایند صثلح نشثوند ،امثا بث کارگیری
سازوکار های نرم تر و جایگزین عدالت از جمل استفاده از عدالت ترمیمی انگیزه ای را بثرای
انجام مذاکرات میان طرفین درگیر ب منظور برقراری و تقویت آشثتی در این گونث جوامثع
پدید می آورد .تجربۀ رواندا و صربستان نشان می دهد ک عدالت ترمیمی نقثش بسثزایی در
آشتی پس از جنگ دارد .ایجاد دادگاه های محلی در رواندا با هدف کشف حقیقت و نیل ب
سازش و آشتی نقش مهمی در این خصو داشت ( .)Clark, 2011: 29ازاین رو توافقنامثۀ
مسئولیت پذی ری و سازش در این گون جوامع باید با هثم پثیش رود ،هرچنثد ممکثن اسثت
فرایند اجرای آن را کند سازد.
این مقالث بثا روش توصثیفی  -تحلیلثی ،بثر مبنثای داده هثای کتابخانث ای ،درصثدد
پاسخگویی ب این پرسش است ک چث نسثبتی میثان صثلح و عثدالت وجثود دارد؟ آیثا
برداشت دوگانگی میان صلح و عدالت ریش در واقعیت دارد یا ناشی از تصوری نادرسثت
از این دو مفهوم است؟ یافت های تحقی حاضر نشان می دهد ک معرکۀ دوگانگی و تضاد
میان صلح و عدالت اساساً نادرست است .صلح صرفاً ب معنی توقف فوری خشونت نبوده
و ب همین ترتیب عدالت نیز امری فراتر از کیفر است .در نتیج  ،این دو مفهوم عالوه بثر
تعامل با یکدیگر ،عدالت می تواند زمین ساز تحکثیم صثلح پثس از درگیثری در جوامثع
جنگ زده باشد .بنابراین ،الزم است صلح و عدالت توأمان در نظر گرفت شوند .چگثونگی
سازگاری عدالت و صلح و امکان ،بلک ضرورت پیشثبرد توأمثان ایثن دو فراینثد ،مسث ئلۀ
اصلی این پژوهش است.

نگاهی تاریخی
سیر تحول رابطۀ میان صلح و عدالت در شرایط پثس از درگیثری سث مرحلثۀ اصثلی را
تجرب کرده است .با تجربۀ دادگاه های نورنبرگ و توکیو ،جامعۀ بین المللی شاهد تغییثر
تدریجی پارادایم از صلح ب سمت عدالت بثوده اسثت (  )Teitel, 2003: 69کث نمایثانگر
گرایش ب سوی هنجارهای حقوق بشری است و در اینجاست کث موضثوع عثدم پثذیرش
مصونیت از تعقیب و مجازات در دستور کار قرار می گیرد .مرحلۀ نخس تِ بح ب تغییرات
رژیم های سیاسی در آمریکای التین در دهۀ  1980و اوایثل دهثۀ  1990برمی گثردد؛ بثا
توج ب اینک ک در آن زمان برقراری ثبات سیاسی بهترین نوع پاسخگویی تلقی می شد
) ، (Kushleyko, 2015: 32رهبران اقتدارگرا در آرژانتین و شیلی بثا اسثتدالل در جهثت
فراموشی دست جمعی نسبت ب اشتباهات گذشت  ،اعطای عفو و بخشش های عمثومی را
ب عنوان توجیهی برای گذار ب دموکراسی قلمداد می کردند ) .(Renée, 2014: 1امثا ،در
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دهۀ  1990جامعۀ بین المللی شاهد تغییر الگوی حاکم ،از یثک سثو ،بث سثمت رویکثرد
کیفری و تقاضا ب منظور پاسخگویی هرچ بیشتر ،و از سوی دیگر ،مبارزه با مصثونیت از
مجازات بود؛ ازاین رو گسترش تعقیب کیفری از طری دادگاه های داخلی و بین المللی ب
ضرورتی اساسی برای تأمین عدالت و صلح تبدیل شد (  .) Sander, 2017: 1همان طورکث
در کمیسیون حقیقت یاب و آشتی در آفریقای جنثوبی تجربث شثد ،ایثن مرحلث سثبب
تضعیف و بی اعتباری عفوهثای بی قیدوشثر و حرکثت بث سثمت عفوهثای هوشثمند و
مشرو ب عنوان ابزاری برای دستیابی ب عدال ت ترمیمی شد ( .)Kushleyko, 2015: 32
سرانجام در سثال  ،1999سثازمان ملثل متحثد موضثع رسثمی خثود را مبنثی بثر عثدم
مشروعیت عفوها در خصو جنایات سنگین و شثدید اعثالم کثرد1و ایثن ،آغثاز رسثمی
 .1قانونی بودن بخشودگی طب حقوق بینالملل در کنار هنجارهای حقوق بشر ،سازوکارهای عدالت انتقالی و
حقوق بینالملل کیفری ب طور چشمگیری پیشرفت کرده است .ب همین اندازه ،جرائمی از جمل نسلکشی،
جنایات علی بشریت و جنایات جنگی در زمرۀ نقض فاحش هنجارهای آمره و تعهدات عام (ارگا امنس) تحت
حقوق بینالملل عرفی است ( (Bassiouni, 2016 :17و دولتها موظفاند اینگون جرائم را طب هنجارهای
بینالمللی مورد تعقیب قانونی قرار دهند .این تعهد از معاهدات مختلف بینالمللی از جمل مادۀ 49
کنوانسیون اول  1949ژنو ناشی میشود .از طرفی نسبت ب این جنایات بینالمللی (نسلکشی ،جنایات
جنگی ،جنایات علی بشریت و شکنج ) صالحیت جهانی اعمال میشود .صالحیت جهانی در حقوق عرفی و
معاهدهای مورد توج قرار گرفت است .بنابراین کشورها موظفاند اینگون جرائم را طب هنجارهای
بینالمللی مورد تعقیب قانونی قرار دهند .همانطورک بیان شد ،کنوانسیونهای ژنو دولتها را متعهد ب
جرمانگاری نقضهای جدی بدون در نظر گرفتن محل ارتکاب ،کردهاند .هرچند کنوانسیونهای ژنو هنگام
درگیریهای مسلحانۀ بینالمللی قابل اجراست ،اما کمیتۀ بینالمللی صلیب سرخ اعمال تعهد ب پیگرد قانونی
را در درگیریهای مسلحانۀ غیربینالمللی نیز در سال  2005ب رسمیت شناخت و تعداد بسیاری از کشورها
در حال حاضر خود را ب وسایل الزم برای اعمال صالحیت جهانی در مورد چنین جنایاتی مجهز کردهاند.
تعدادی از قوانین ملی ،ب ویژه از زمان تصویب اساسنامۀ دیوان کیفری بینالمللی ،شواهدی از حقوق بینالملل
عرفی برای تعمیم صالحیت جهانی ب نقض جدی قواعد بینالمللی در درگیریهای مسلحانۀ غیربینالمللی،
ارائ میدهد ) .(Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949,1978: 36-37معاهدات
دیگر مانند کنوانسیون  1984منع شکنج و سایر مجازاتهای بیرحمان  ،غیرانسانی یا تحقیرآمیز ،کشورها را
ملزم ب استرداد یا پیگرد قانونی مجرمان یافتشده در قلمرو تحت صالحیتشان بدون در نظر گرفتن محل
ارتکاب جرائم میکند .دولتها تا اواسط ده  1990ب ندرت از صالحیت جهانی استفاده میکردند ( Sriram, et
 .)la., 2019:10معروفترین پرونده ،تالش قضات اسپانیایی برای پیگرد قانونی پینوش ب دلیل ارتکاب جنایاتی
ک در زمان حکومت وی در شیلی صورت گرفت  ،میباشد (بایرز .)86 :1379 ،از سال  2002با الزماالجرا
شدن اساسنامۀ رم ،همۀ دولتهای عضو طب مادۀ  17موظف ب تعقیب جرائم تحت صالحیت دیوان هستند.
الزام و تعهد ب تعقیب قانونی چنین جنایاتی ب معنی غیرقانونی بودن مصونیت از مجازات برای ارتکاب این
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مرحلۀ سوم تحول رابطۀ میان عدالت و صلح در وضعیت های پس از درگیری است.

مفاهیم صلح و عدالت
در طول تاریخ همواره عدالت و صلح دو گمشثدۀ بسثیاری از جوامثع بشثری بثوده اسثت (فثتح
طاهری63 :1393 ،؛  .)ICTJ, 2009: 1برای درک بهتر نسبت میان صلح و عدالت ارائۀ تعریفثی
از این دو مقول حائز اهمیت و ضروری است ک در اینجا ب این مهم پرداخت خواهد شد.

 .1صلح
صلح در دو مفهوم م بت و منفی همثواره مثورد توجث محافثل علمثی و آکادمیثک بثوده اسثت
(حسینی و حسینی .)646 :1397 ،صلح در معنای منفی یا حداقلی ب نبثود جنثگ و خشثونت
(مانند زمانیک آتشبس برقرار میشود) تعریف میشود .در مقابل ،صلح م بت ب معنای تفثاهم
و ترمیم روابط (کوهکن )11 :1395 ،و مستلزم وجود عناصری م بت از جمل آشتی ،دوسثتی و
همکاری است تا از این رهگذر صلح پایدار برقثرار شثود .مفهثوم خشثونت نیثز شثامل خشثونت
مستقیم ،ساختاری و فرهنگی است (کریمی و حافظنیا .)3-4 :1397 ،ازاینرو صثلح منفثی بث
معنای فقدان خشونت مستقیم سازمانیافت است ،ولی صلح م بثت بث معنثای نبثود خشثونت
ساختاری و فرهنگی و وجود و رواج عدالت ،هماهنگی و برابری اسثت .بنثابراین همثواره از ایثن
معنا برای ارزیابی صلح در سطوح مختلثف اجتمثاعی ،ملثی و بینالمللثی اسثتفاده شثده اسثت.
ازاینرو دستیابی ب صلح م بت و پایدار ،اجرای سازوکارهای عدالت را ضروری مینماید و تصثور
یا ادعای دوگانگی و ناسازگاری عدالت و صلح را کاذب و غیرواقعثی جلثوه میدهثد ،زیثرا صثلح
صرفاً فقدان درگیری مسلحان نیست ،بلک احیای عدالت و حاکمیت قانون ،برای میانجیگری و
جنایات برای م ال رویکردهای عفوهای عمومی است .تغییر در تفکر حقوقی بینالمللی در مورد قانونی بودن
یا قابل قبول بودن بخشودگی و عفو توسط دادگاه ویژۀ سیرالئون متبلور شد ،با این نتیج ک «در مواردی ک
صالحیت قضایی جهانی است ،یک کشور نمیتواند صالحیت دولت دیگری را برای تعقیب مجرم با اعطای عفو
از آن سلب کند» .بنابراین اعطای بخشودگی توسط یک کشور در رابط با جرائم سنگین بینالمللی ک در آنها
صالحیت جهانی وجود دارد ،مؤثر نیست .بنابراین دادگاه ویژۀ سیرالئون عفو عمومی را ک طب توافقنامۀ صلح
لوم  1999اعطا شده بود ،رد کرد و آن را توافقی داخلی دانست ک نمیتواند جایگزین کنوانسیون بینالمللی
شود .درحالیک اساسنامۀ رم خود اشارۀ خاصی ب عفو نکرده است ،اما تعهدات مربو ب این جنایت ب این
معناست ک دیوان کیفری بینالمللی میتواند از ب رسمیت شناختن بخشودگی خودداری کند .طب قوانین
بینالمللی ،با توج ب اینک عفو عمومی جنایات بیرحمان را نیز پوشش میدهد ،تا حد زیادی غیرقابل قبول
تلقی میشود و دادگاههای بینالمللی ملزم ب حمایت از آنها در عمل نیستند (.)Scharf, 1999: 507–528
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حل اختالف میان افراد و اصالح روابط اجتماعی ،ضروری است.

 .2عدالت
همواره دیدگاههای متفاوتی در مورد عدالت در فرهنگها ،مذاهب و ادوار مختلف وجثود داشثت
است1.بین عدالت و بروز منازع و درگیری رابط ای معکثوس وجثود دارد .در واقثع ،بیعثدالتی،
نابرابری ،سرکوب و نقض حقوق بشر ب افزایش نزاع و درگیری منجر میشود .عدالت برای ایجاد
مشارکت و همکاری اجتماعی الزم است و بیعدالتی ،هم نتیجث و هثم علثت درگیثری اسثت.
پرداختن ب عدالت ،ب ویژه در فرایند عدالت انتقالی مهم است ،چراک در ایثن شثرایط یعنثی در
دوران پس از درگیری ،جامع در تالش است تا از گذشتۀ خشثونتآمیز خثارج شثود و ب سثوی
شرایطی جدید و عادالن پیش رود.
عدالت انتقالی ب معنای «اعمال سیاسثت حقثوق بشثری در شثرایط خثا » و دربردارنثدۀ
چارچوبی فراخ متشکل از رویکردهای گوناگون دربارۀ ترمیم و مجازات اسثت« .عثدالت انتقثالی
شامل طیف وسیع و کاملی از فرایندها و سازوکارهای مثرتبط بثا تالشهثای یثک جامعث بثرای
سازش با میراث نقضهای گسترده [حقوق بشر] در گذشت برای اطمینان از پاسخگویی ،تحقث
عدالت ،دستیابی ب آشتی و جلوگیری از بازگشت مجدد درگیثری اسثت» ;(Jallow, 2009:77
) .UNDoc. SC/2004/616: 4در این زمین  ،عدالت کیفری رویکردی تنبیهی را اتخاذ میکند و
ب طور خا از مجازات مجرمان و ناقضان قانون دفاع میکند تثا بتوانثد بث منظور جلثوگیری از
مصثثونیت از مجثثازات ،بازدارنثثدگی الزم را ایجثثاد کنثثد .در مقابثثل ،عثثدالت ترمیمثثی رویکثثردی
قربانیمحور را مورد توج قرار میدهد و خشونت را چیثزی جثز نقثض حقثوق افثراد نمیدانثد،
بنابراین عدالت را جستوجوی بازسازی ،آشتی ،سازش و اعتمثاد تلقثی کثرده و درصثدد ایجثاد
 .1عدالت در مفهوم اجتماعی ب معنای سهیم شدن در منافع اجتماعی است .درحالیک مؤلف های عدالت اقتصادی ب
آنی فرد دریافت میدارد ،معطوف است .مؤلف های عدالت اجتماعی در صورت تحق  ،عدالت اقتصادی را نیز با خود
ب ارمغان خواهند آورد؛ عدالت اجتماعی در اولین نگاه مشتمل بر منابعی چون فرصتهای آموزشی ،مشاغل ،تأمین
اجتماعی و غیره است ک از بُعد امکان دسترسی مورد توج هستند .مؤلف های عدالت اجتماعی و عدالت اقتصادی،
ب منزلۀ راههای برقراری عدالت ،تأمینکنندۀ کارامدی یک نظام سیاسیاند؛ از جمل مؤلف های عدالت اقتصادی،
عدالت توزیعی است ک طب آن هر کس مستح سهمی است ک ب موجب توزیع دارا میشود (کدخدایی و
عباسیان )7 :1399 ،ب طور کلی ،عدالت توزیعی یا عدالت اقتصادی یا عدالت اجتماعی در معنای خا کلم  ،یعنی
توزیع منابع ،امکانات و خدمات ب صورت عادالن میان اعضای اجتماع ،ب گون ای ک همگان بتوانند فرصت استفاده از
آن امکانات ،خدمات و کاالها را داشت باشند .ب عبارت سادهتر عدالت توزیعی ،عدالت در توزیع کاالهای اقتصادی در
بین اعضای جامع است (رستمی و قبادی.)67 :1397 ،
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پاسخگویی فردی ،جلوگیری از بازگشت خشونتها ،ثبت سواب تاریخی ،تثرویث التیثام ،تثأمین
وسیلۀ جبران خسارت برای قربانیان و حمایت از ظرفیتسازی است) .(Porter, 2015: 14ب طور
کلی ،پیگیری اقدامات عدالت انتقالی کیفری و ترمیمی بسیاری از عناصر حیاتی مورد نیثاز را از
طری جبران خسارت ،پاسخگویی ،بازدارندگی ،روایت تاریخی صثادقان و در نهایثت سثازش در
کل جامع  ،برای برقراری صلح جامع و پایدار برای جوامع پثس از جنثگ فثراهم میکنثد .پثس
چگون است ک برخی عدالت را مانع صلح میپندارند؟ آیا ب واقع چنین اسثت یثا آنکث عثدالت
آنگون ک ما برآنیم زمین ساز صلح و ضامن پایداری و اسثتواری آن اسثت؟ در اینجثا شایسثت
است قدری بیشتر ب بررسی و نقد این رویکردها پرداخت شود.

 .1 .2عدالت مانع صلح
مهمترین انتقاد وارد بر حامیثان عثدالت پثس از جنثگ ،ایثن اسثت کث عثدالت سثبب تشثدید
درگیریها میشود؛ با این استدالل ک متهمان ب جنایات جسور خواهند شد تا برای بقا مبثارزه
کنند و این امر نتیج ای جز تشدید خشونت و طوالنی شدن درگیثری نخواهثد داشثت (Bratt,
) .1999: 75; Sriram, 2007: 587بث عالوه ،تثالش بثرای محاکمث  ،دسثتاوردی جثز تضثعیف
مذاکرات و دستیابی ب توافقات صلح ندارد ،چراک سبب میشود رهبران مقصثر ،انگیثزۀ الزم را
برای کنار گذاشتن اسلحۀ خود نداشثت باشثند (Scharf, 1999: 509; Human Rights Watch,
) .2009: 18ازاینرو تهدید ب تعقیب افرادی ک هنوز در سمت خود هستند ،سبب از بین رفتن
قدرت بازدارندگی تهدید ب تعقیب و اجرای عدالت میشود1.ب همین دلیل تالش بثرای مبثارزه
با مصونیت از مجازات با ترویث مسئولیتپذیری در سازوکارهای عدالت انتقالی ،مانع رونثد صثلح
میشود و ب دلیل بیثباتی ،وضعیت شکنندۀ قبل از اختالفات را طوالنی خواهد کرد .تهدید بث
تعقیب و مجازات ممکن است ب پاسخ پیشدسثتان یثا تالفیجویانث و شثروع مجثدد خشثونت
منجر شود2.در واقع ب نظر میرسد طرفداران عدالت ب تفاوتهای ظریف شرایط سیاسثی توجث
کافی ندارند ،زیرا اقدامات قضایی ممکن است در عمل ب بازگشت منازع یا بدتر شدن درگیری
مسلحان منجر شود .بنابراین ،طرفداران صلح در پثی توافث پثس از درگیثری هسثتند و مایثل
نیستند این تواف  ،از طری تالش برای پاسخگویی ب جنایات خدشث دار شثود .بث زعم آنهثا بثا
 .1کیفرخواست اولیۀ دیوان کیفری بینالمللی علی البشیر ب اخراج  13آژانس کمک بشردوستان انجامید .تهدی ِد
کیفرخواست ،البشیر و سایر رهبران مرتکب را تحریک کرد تا با تشدید خشونت و درگیریها بر مسند قدرت
بمانند ).(Akhavan, 2009: 648
 .2برای م ال شورش  Ntagandaدر جمهوری دموکراتیک کنگو در سال  2012ب دلیل ترس شخصی او از پیگرد
قانونی بود ).(Sriram, 2007: 587
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اعطای عفو عمومی و مصونیت از پیگرد قانونی این امکان فراهم میشود تا طرفین درگیثر بثرای
ورود ب مذاکرات صلح یا کنار گذاشتن اسلح متقاعثد شثوند ( Human Rights Watch, 2009:
 .)11در واقع ،اعطای بیقیدوشر عفوهای عمومی ابزاری مهم در اقدامات مربو ب صلحسازی
تلقی میشود.

 .2 .2عدالت زمینهساز صلح
با وجود انتقادهای وارد در خصو اجرای عدالت در وضعیتهای پس از درگیثری بث دلیل نقشثی
ک میتواند در ب خطر انداختن صلح داشت باشد ،رویکرد مقابل آن نیز وجود دارد مبنی بر اینکث
عدالت انتقالی در خدمت صلح است و میتواند ب برقراری صلح کمثک کنثد .بثا ایثن توضثیح کث
کیفرخواستها و تحقیقات نقش مهمی در ب حاشی راندن عامالن جنایات و سثلب مشثروعیت از
آنان دارد و قدرت چانث زنی ایثن افثراد را کثاهش میدهثد (.)Human Rights Watch, 2009: 11
سازوکارهای قضایی عدالت کیفری ،فقط افرادی را ک بیشترین مسثئولیت را در قبثال شثدیدترین
نقضها دارند ،تحت تعقیب قرار میدهد .در واقع با اعمال مسئولیت کیفثری فثردی ،از مسثئولیت
کیفری جمعی و حمالت انتقامجویان جلثوگیری میشثود و صثرفاً بث حثذف آن مرتکبثان عمثدۀ
جنایات از نهادهای قدرت منجر میشود ( .)Kritz, 1997: 128ازاینرو ،اعمال عدالت ن تنها سثبب
تضعیف مذاکرات صلح نمیشود ،بلک ب مذاکرات و برقراری صلح کمک خواهد کرد1.
همانگون ک مطالعات ح کایت دارد ،اعطای عفو عمومی و مطل ابزاری ناکارامد برای خاتم
دادن ب خشونت بوده است2و حتی اعطثای چنثین عفثوی در درازمثدت بث فراموشثی جمعثی
 .1برای م ال ،در ماه م  ،1999صدور کیفرخواست علی رئیسجمهور یوگسالوی از سوی دادگاه ویژۀ یوگسالوی
سبب شد ک میلوسویچ فقط یک هفت بعد تواف صلح را بپذیرد .ب همین ترتیب ،دادگاه ویژۀ سیرالئون در
ژوئن  2003دستور بازداشت چارلز تیلور ،رئیسجمهور لیبریا ،را ب اتهام ارتکاب جنایات جنگی صادر کرد ک
همزمان با آغاز مذاکرات صلح در لیبریا بود .ازاینرو کیفرخواست ب جای تضعیف مذاکرات صلح ،موجب شد تا
تیلور در داخل و خارج مشروعیت نداشت باشد و وی ب امید جلوگیری از پیگرد قانونی ،در  11آگوست 2003
با کمال میل از سمت خود دست کشید .همینین ،اقدام قانونی علی رهبر گروه شورشی در سودان سبب شد
مذاکرات صلح در جوبا ( )Jubaسال  2006برای اولین بار در بیش از یک ده پس از صدور کیفرخواست با
موفقیت انجام گیرد .در نتیج  ،سودان با امضای پروتکل مارس  2004ک ب نیروهای اوگاندا اجازه میداد ب
پایگاههای گروه شورشی در جنوب سودان حمل کنند ،قدرت نظامی شورشیان را تضعیف و ب مذاکرات صلح
کمک کرد (.)Human Rights Watch, 2009: 22; Akhavan, 2009: 642-643
 .2اعطای عفو ب گروههای شورشی بین سالهای  1974تا  2007ب منظور تأمین صلح صورت گرفت است ک در
این میان  28دولت (بیش از یک بار) و  19دولت (بیش از س بار) مبادرت ب اعطای عفو کردند .میزان تأثیر
عفوها فقط  34درصد بوده و میزان تأثیر عفوهایی ک ب شورشیان ب طور جداگان یا مستقیم ًا با مشارکت در
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موردنظر نسبت ب جنایات وحشیان منجر نمیشود1.در واقع ،مصثونیت از مجثازات ،بث نوعی بث
مرتکبان جنایات پاداش میدهد و این مسئل ب ویژه در مواردی ک در نتیجۀ مذاکرات صلح ،این
اشخا نائل ب پستهای دولتی میشوند ،مشکلسازتر اسثت (Human Rights Watch, 2009:
) 35و با توج ب اینک جنایات گذشت بیکیفر مانده ،ممکن است جامع بث جای دسثتیابی بث
صلح ،شاهد افزایش خشونت و درگیریهای پیدرپی پس از اعطثای بخشثودگی باشثد ،چراکث
بالقوه امکان ارتکاب مجدد این جنایات ب قوت خود باقی است )Kritz, 1997: 127(2و از طرفی،
انتظار تداوم عفو برای جنایات ،سبب جسثارت خاطیثان و مرتکبثان میشثود ( Human Rights
 .)Watch, 2009: 61ازاینرو این ادعا ک عفو سبب برقراری صلح ،اعم از م بت یا منفی میشود،
با چالش جدی روب رو میگردد؛ با این توضثیح کث در بهتثرین حالثت ،مصثونیت از مجثازات و
بیتوجهی ب عدالت ممکن است ب تحق صلح منفی کمک کند ،اما در ایجاد آشتی واقعی ناکام
است .از طرفی ،محدود کردن صلح ب صلح منفثی ،مثانع ایجثاد رویکثردی جثامع در خصثو
صلحسازی ب عنوان اقدامی برای برقراری صلح پایدار است .در مقابل ،مفهوم صلح در وج وسیع
آن یعنی صلح م بت ،ب معرکۀ صلح در برابر عدالت خاتم خواهد داد و مثا را بث ایثن واقعیثت
رهنمون خواهد ساخت ک هیچگونث دوگثانگی میثان صثلح و عثدالت در وضثعیتهای پثس از
درگیری وجود ندارد و آنی ادعا میشود ،چیزی بیش از دوگانگی کاذب نیست.

تعامل میان صلح و عدالت
با وجود انکارناپذیر بودن وجود نظریۀ دوگانگی صلح و عدالت ،باید توج و تأکید داشت کث بث
واقع رویکرد عدالت انتقالی و رویکردهای صلحسازی پس از درگیریها ،همواره دامنۀ وسثیعی از
دیدگاههایی ظریف را دربارۀ تعامل میان عناصر صلح و عدالت در جوامع جنثگزده در برگرفتث
است .هدف از عدالت انتقالی بیشک پیگیری عدالت برای دسثتیابی بث صثلح بلندمثدت اسثت.
درحالیک این ادعا وجود دارد ک عدالت کیفری از جمل مجازات و بازدارندگی بثرای دسثتیابی
ب بسیاری از اهداف صثلح بلندمثدت ضثروری اسثت ،امثا تحقث آشثتی واقعثی مسثتلزم درک
صحیحتر و دقی تر از عدالت ب عنوان مفهومی فراتر از عدالت کیفری است .در نهایت ،ترکیبی از
تواف صلح ب منظور تأمین صلح و کاهش خشونت اعطا شد ،حتی کمتر بوده است (.)Renée, 2014: 109
 .1تجرب در آرژانتین ،شیلی و جنبشها در دوران فرانکو در اسپانیا ،این واقعیت را نشان میدهد ک اعطای عفو ب
فراموشی جمعی نسبت ب جنایات ارتکابی منجر نشد (.)Renée, 2014: 109
 .2برای م ال ،توافقنامۀ صلح لوم در سال  ،1999جبهۀ متحد انقالبی و دولت را مورد عفو عمومی قرار داد و ب برخی
اعضای شورشی ،پستهای دولتی اعطا کرد .با وجود پذیرش مصونیت از مجازات برای تأمین صلح ،ب دلیل امتناع
جبهۀ مذکور از خلع سالح ،جنگ طی دو ماه از سرگرفت شد (.)Human Rights Watch, 2009: 60
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عناصر عدالت ترمیمی و کیفری شامل اصول بازدارندگی ،پاسخگویی ،حاکمیت قانون ،شکسثتن
چرخۀ مصونیت از مجازات و یک رویکرد قربانیمحوری کث بثر حقیقثتجویی و حقیقثتگویی
متمرکز باشد ،این امکان را فراهم میسازد ک عدالت را از درییۀ وسیعتری نگریسثت .ازایثنرو
تفکیک بین انواع مختلف عدالت ،یعنی عدالت کیفری و ترمیمی ،امری مهم است.
تحق عدالت (اعم از کیفری و ترمیمی) نقش مهمثی در ابثراز تقبثیح عمثومی در خصثو
رفتار مجرمان  ،فراهمسازی امکان پاسخگویی مرتکبان ب شکل مستقیم و اطمینثان از اقثدامات
مربو ب عدالت برای قربانیان از طری جبران خسثارت دارد1 .ایثن مسثئل از اهمیثت ویثژهای
برخوردار است ،زیرا بیانگر گسست آشکار در چرخۀ بیکیفرمانی و زمین ساز مشروعیت حکومت
جدید و بازگشت اعتماد میشود ک ب نوبۀ خود میتواند ب ثبات بلندمدت و دستیابی ب صثلح
پایدار منجر شود .عالوهبر این ،عدالت اساسثاً بث برقثراری حاکمیثت قثانون2در جوامثع پثس از
درگیری کمک میکند .احترام و پایبندی ب حاکمیثت قثانون وسثیل ای بثرای تثرویث صثلح در
جوامع جنگزده و ازهمگسیخت است (اطهثری و همکثاران .)133 :1391 ،عثدم اعمثال قثانون
امکان ارتکاب جرائم و مصونیت از مجازات را فراهم میکند .کما اینک ارتقای حاکمیثت قثانون
پیششر الزم برای آشتی در جوامعی مانند سیرالئون ،رواندا و کثامبوج بثوده اسثت ( Jallow,
 .)2009: 77از طرفی ،مدل ترکیبی عدالت انتقالی (کمیسثیونهای حقیقتیثاب و دادگاههثا) در
کشورهای جنگزده در برخی موارد میتواند ب عنوان مکمل فرایند توسع پس از درگیری عمل
 .1در اجرای عدالت انتقالی دو گروه مرتکبان نقض حقوق بشر و قربانیان نقض حقوق بشر مورد توج هستند.
مرتکبان کسانی هستند ک در دوران قدرت یا در دوران رژیم گذشت مرتکب نقض گستردۀ حقوق بشر شدند.
این افراد میتوانند شامل رهبران حکومتها ،خانواده و وابستگان آنها ،مقامات سیاسی و حزبی و نیروهای
نظامی ،امنیتی و قضایی رژیم گذشت باشند .قربانیان نیز بخش دیگر عدالت انتقالیاند .مجمع عمومی سازمان
ملل متحد در قطعنامۀ «اصول پای ای و راهنمای ح جبران و غرامت برای قربانیان نقض حقوق بشر»
( ،)2005اصطالح قربانی را اینگون تعریف کرده است« :قربانیان افرادی هستند ک فردی یا جمعی متحمل
آسیبهایی شامل آسیب روحی و جسمی ،عاطفی ،خسارت اقتصادی یا نقض حقوق ذاتیشان از طری فعل یا
ترک فعلهایی شوند ک نقض گستردۀ حقوق بشر بینالمللی یا نقض جدی حقوق بشردوستانۀ بینالمللی را
تشکیل میدهد» .این قطعنام قربانیان را ب دو دستۀ مستقیم و غیرمستقیم تقسیم میکند و قربانیان مستقیم
را اشخاصی میداند ک خود متحمل خسارات و قربانی نقض گستردۀ حقوق بشر شدهاند و قربانیان غیرمستقیم
را نیز خانواده یا وابستگان قربانیان مستقیم میداند (ذاکریان و میرعمادی.)74-73 :1395 ،
 .2حاکمیت قانون معموالً ب اصل حکمرانی اشاره دارد ک طب آن همۀ افراد ،واحدها ،مؤسسات و نهادها ،از جمل خود
دولت ،در برابر قوانین مطاب با هنجارها و موازین بینالمللیِ حقوق بشر پاسخگو هستند (مرکزمالمیری:1394 ،
 .)32-30از طرفی ،قانون مبنای عمل و هرگون اقدام است و در هیچ امر عمومی ،ارادۀ فردی هیچ جایگاهی ندارد و
فقط قانون است ک مشروعیت و صالحیت ایجاد ح و حکم دارد (عباسی و یعقوبی.)46 :1399 ،
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کند ،چراک هر دو جنبۀ عدالت یعنثی عثدالت کیفثری و عثدالت ترمیمثی را در دوران پثس از
درگیری در جوامع جنگزده ب منظور برقثراری صثلح و ثبثات و جلثوگیری از بازگشثت مجثدد
خشونت لحاظ میکنند .هدف تأکید بر واقعیتهای خشثونتها و ریشث های آن اسثت ،بث جای
اینک با این خشونتها ب عنوان جرائم خاموش ،نامرئی و کماهمیت برخورد شثود؛ همانطورکث
در برخی موارد نسبت ب برخی از سبعیتهثای گسثترده اغمثاد شثد .بثرای م ثال ایثن مثدل
ترکیبی در سیرالئون  ،دالیل و ریش های درگیری را ک نابرابریهای گسترده بود ،مثورد توجث
قرار داد ،ازاین رو توج ب مالحظات جنسیتی در دوران پس از درگیری و ترویث و ارتقای عدالت
در جهت کاهش یا از بین بردن نابرابریهثا ،سثبب میشثود ضثمن محکثوم شثدن آن فجثایع،
مرتکبان ب سبب اعمال وحشیانۀ ارتکابی خود ،مسثئول و پاسثخگو باشثند ( Nowrojee, 2005:
 .)85-87در واقع ،وجود این دو نهاد فرصت بسیار مهمی را بثرای بررسثی و ثبثت کامثل جثرائم
خشونت جنسی تحمیلشده بر زنان ،فراهم کرد و نیز فرصتی بثرای پثرداختن بث نابرابریهثای
جنسیتی موجود در جامعۀ سیرالئون و حاکمیت قانون فراهم ساخت.
رویکردهای اتخاذشده در نهادهایی ماننثد دیثوان کیفثری بینالمللثی ،دادگاههثای بینالمللثی
کیفری ویژه و دادگاههای موقت ،دادگاههای ملی ،کمیسیونهای حقیقتیاب و هیأتهای تحقیث ،
برای پیگیری عدالت پس از درگیریهای داخلثی ،ب وضثوح نشثان میدهثد کث عثدالت از طریث
نهادهای قانونی یکی از بهترین ابزارها برای تعیین مسئولیت ناشی از ارتکاب شدیدترین جنایثات و
نقضهای فاحش حقوق بشر است .عملکرد دادگاههای ویژه برای یوگسالوی ساب و روانثدا حثاکی
از نقش م بت اجرای عدالت کیفری و پاسخگویی در فرایندهای صلحسازی پس از درگیری و عثدم
تجویز عفو و مصونیت از مجازات و نیز در جهت حرکت ب سمت برقثراری حاکمیثت قثانون اسثت
( .)Jallow, 2009: 77-79در واقع ،اجرای عدالت میتواند سبب کاهش خشم جمعثی و جلثوگیری
از حمالت انتقامجویان شود و بنابراین ب برقراری صلح بلندمدت کمک میکنثد (Minow, 1998:
) .11ب همین دلیل ،موضوع بازدارندگی توجی مهم دادگاهها در بوسنی بوده و ایثن اعتقثاد وجثود
داشت است ک عدالت کیفری زمین را برای رسیدن ب صلح پایدار فراهم میکنثد و هثیچ صثلحی
بدون عدالت وجود نخواهد داشت).(Vinjamuri, 2010: 191-211
از طرفی ،ح بر کشف حقیقت ،عنصری پیییده در فرایندهای عدالت انتقالی است و عامثل
مهمی ،هم برای کسانی است ک خواهان صلح فوری بدون در نظر گرفتن عدالت هسثتند و هثم
برای کسثانی کث بثرای رسثیدن بث صثلح خواهثان عثدالت هسثتند .احثراز حقیقثت ،بخشثی
جداییناپذیر در فرایند ایجاد صلح پس از جنگ است .در ایثن زمینث توجث بث ایثن اسثتدالل
ضروری است ک حقیقتگویی الزمۀ برقراری و تحق آشتی است ک ب موجثب آن هثر طثرف
قادر ب ارائۀ روایت خود از حقیقت ،شنیده شدن و تأیید آن است؛ ب خصو اینک ب ندرت بین
گروههای قربانی و مرتکب مرزبندی سثیاه و سثفید وجثود دارد .بثرای جلثوگیری از روایتهثای

 12فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی ،دورۀ ؟؟ ،شمارۀ ؟؟ ،؟؟ ؟؟

رقیب ک سبب ایجاد اختالف در آینده میشود ،ضروری است مردم یاد بگیرنثد کث بث صثحت
حقای دیگران اعتماد کنند ( .)Clarrk, 2008: 335اگرچ عثدالت در برخثی جوامثع (از جملث
آرژانتین ،شیلی و بوسنی هرزگوین) ب تعوی افتاد و کمتر مورد توج قرا گرفت ،کمیسیونهای
حقیقتیاب و آشتی راه میان ای را برای از بین بردن فاصلۀ بثین عثدالت و صثلح ارائث دادهانثد.
رویکرد صلح در مفهوم م بت آن ،ب شناخت نیازهای قربانیان و تسهیل در برقراری روند صلح و
آشتی میان طرفین درگیر کمک میکند ( .)Renée, 2014: 99کمیسیونهای حقیقتیاب ضمن
گردآوری سابق ای از جنایات گذشت  ،تصویر و نمایش دقیقی از آنها در آینده ارائث میدهنثد و
بدینترتیب امکان التیام و تسکین زخمهای ناشی از درگیری و خشونت را فراهم میکنند .برای
م ثثال ،در آفریقثثای جنثثوبی مجرمثثانی ک ث جثثرائم سیاسثثی خثثود را ب ث طور کامثثل در فراینثثد
حقیقتگویی افشا کردند ،مشمول عفو مشرو شدند ( .)Mallinder, 2011:115این رویکثرد در
سایر فرایندهای صلحسازیِ پس از درگیری در جوامع دیگر مورد توج قرار گرفت ،چراک ب نظر
میرسد این جوامع با اعطای عفو مشرو برای گفتن حقیقت ،ب عدالت ترمیمی دست خواهند
یافت ،زیرا گفتن حقیقت با آشتی طرفین و ترمیم آسیبها ،موجب برقثراری صثلح در اینگونث
جوامع میشود ( .)Renée, 2014: 10اعطای عفو در این چارچوب ابزاری برای یادآوری ،تصثدی
و بخشش بوده ک متفاوت از عفوی است ک در مفهثوم فراموشثی جمعثی در بافثت کشثورهای
بنثابراین ایجثاد آرشثیو سثواب
آمریکایی التین اعطا میشثده اسثت (.)Porter, 2015: 99
دقی تاریخی حاوی بیان حقای انکارناپذیر برای هر دو گروه قربانی و مرتکب ،ب آشتی و صثلح
پایدار کمک میکند ،روندی ک ممکن است هم نقش جلوگیری از تجدیدنظرطلبی ،هثم جنبثۀ
پاالیشی و هم پیشگیری داشت باشد .روند بازیابی صلح پثس از جنثگ بثدون پیگیثری عثدالت،
اغلب از رسیدگی ب نیازهای قربانیان جلوگیری میکند و بث جامعث احسثاس رکثود و انفعثال
میدهد .در واقع ،عنصر اصلی پیگیری عدالت پس از جنگ شثامل احثراز حقیقثت و همینثین
مجازات افرادی است ک مستقیماً موجب رنث انسانها شدهاند ،و نیز جبثران خسثارت وارده بث
قربانیان و اجازۀ مصالح است ( .)Bassiouni, 2003: 191-204تالشهثا بثرای جبثران و تثرمیم
خسارات وارده ب قربانیان از عناصر اساسی عدالت انتقالی است و برنام های جبران خسارت کث
ب عدالت کمک میکنند ،نوعی شناسایی و تصدی ایثن مسثئل اسثت کث شثهروندان مثدیون
قربانیان یعنی کسانی هستند ک حقوق اساسثی آنهثا نقثض شثده اسثت (.)Sooka, 2006: 320
بی تردید عفو و بخشش جمعی در صورتی مؤثر خواهد بود ک از طرف قربانیان ب عمل آیثد ،نث
دولت .در واقع ،این قربانیان هستند ک در مقام اعطای بخشش ب مرتکبان قثرار دارنثد .از آنجثا
ک فرایندهای صلحِ همراه با بیکیفرمانی مرتکبان ،معموالً ب عفو مرتکبثان منجثر میشثود ،بثا
حقوق قربانیان تزاحم پیدا میکند .بیتردید فدا کردن عدالت و پاسخگویی ،نمایشی کوتاهمثدت
از مصلحتاندیشی در مقابل ارزشهای ماندگارتر انسثانی اسثت (.)Bassiouni, 2003: 191-204

دوگانگی صلح و عدالت در وضعیتهای پس از مخاصمات داخلی 13

بنابراین ،اقدامات مربو ب آشتی از جمل جبثران خسثارت ،بایثد در چثارچوب مجموعث ای از
اهداف همیون عدالت بثرای قربانیثان ،پاسثخگویی مرتکبثان ،حقیقثتگویی و ایجثاد نهادهثای
دموکراتیک ،جبران خسارت افراد آسیبدیده در درگیری ،پرداختن بث ریشث های درگیثری ،از
بین بردن ترس از زندگی با یکدیگر ،بازسازی و اعادۀ اعتمثاد بث دولثت و نهادهثای آن و ایجثاد
همبستگی1اجتماعی در میثان شثهروندان مثورد توجث قثرار گیثرد ( .)Sooka, 2006: 321ایثن
اهداف در مجموع یک بستۀ جامعِ گذار ایجاد کرده و ب بازسازی و برقراری صلح کمک میکند.
عالوهبر این ،برای برقراری صلح ب روشثی پایثدار و جثامع ،بایثد توجث داشثت کث عثدالت
نمیتواند صرفاً تالفیجویان باشد .اتخاذ رویکردی قربانیمحور ضروری است ،زیرا ترمیم وضعیت
قربانی و برقراری آشتی در حلوفصل مسائل ناشی از درگیری بسیار حیثاتی اسثت .در واقثع بثا
تأیید و شناسایی درد و رنجی ک قربانیان متحمل شدهاند ،احراز حقیقت ،اعالم اسامی مرتکبان
و جبران خسارت ،امکان سازش و آشتی برای قربانیان فراهم میشثود و احسثاس عثدم اجثرای
عدالت را کاهش میدهد و در نتیج احتمال بروز مجدد درگیری را فرو میکاهد.
در این میان ،جبران خسارت برای قربانیان از مهمترین رویکردهای عدالت انتقالی است کث
ب طور سنتی مخاطب اصلی این فرایندهای پاسخگویی ،دولثت و مرتکبثان هسثتند ( Sriram et
 .)al., 2009: 11طب قواعد حقوق بینالملل ،دولتها ملزم ب جبران خسارت قربانیان نقضهای
حقوق بشر هستند .این جبران خسارتها میتواند اشکال مختلفثی از جملث کمکهثای مثادی
(مانند پرداخت غرامت ،پرداخت مستمری ،کمکهزین یا بورس تحصیلی) ،کمثک روانشناسثی
(مانند مشاورۀ بعد از حادثث ) و اقثدامات نمثادین (ماننثد سثاخت و برپثایی بناهثای تثاریخی و
یادبودها ،تعیین روزی ملی برای بزرگداشت و یادآوری واقع ) داشثت باشثد .در ایثن زمینث  ،در
شیلی «کمیتۀ ملی جبران خسارت و آشتی» و در آفریقای جنثوبی «کمیتثۀ جبثران خسثارت»
ایجاد شد .بدیهی است دولتها در صورت نقضهای حقوق بشری ،ملزم ب پرداخت غرامثت بث
قربانیان نقض هستند .این تعهد برای جبران خسارت از طری اسناد مختلثف حقثوق بینالملثل
مورد تأکید قرار گرفت است2.اصطالح جبران خسارت ب عنوان اصطالحی عمومی ب منظور رفثع
 .1همبستگی ،طب تعریف ارائ شده از سوی کمیسیون فرعی ترویث و حمایت از حقوق بشر ب معنی اشتراک افراد
و گروهها در مسئولیت و منافع است .همینین ،مادۀ  1اعالمیۀ پیشنهادیِ ح خل ها و افراد ،همبستگی را
این گون تعریف کرده است :همگرایی منافع و اهداف و اقدامات میان مردمان و افراد ،ب منظور حفظ نظم و نیل
ب اهداف مشترک ک مستلزم اقدام جمعی و مشارکت همگان ب منظور برقراری صلح و عدالت است (رزاقی و
شایگان.)1444 :1399 ،
 .2مادۀ  8اعالمیۀ جهانی حقوق بشر ،مواد  2و  9می اق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی ،کنوانسیون بینالمللی
رفع هرگون تبعیض نژادی ،مادۀ  14کنوانسیون مبارزه با شکنج و سایر مجازاتهای بیرحمان  ،غیرانسانی یا
تحقیرآمیز ،مادۀ  39کنوانسیون حقوق کودک  ،1989مادۀ  3کنوانسیون اله  ،1907مادۀ  91پروتکل
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خسارات واردۀ مادی و غیرمادی1و پوشش دامنۀ گستردهای از اشکال جبثران از جملث غرامثت،
رضایت 2،بازپروری و بازپثذیری قربانیثان3و تضثمین عثدم تکثرار اسثتفاده میشثود (طثرح مثواد
مسئولیت دولتها در برابر اعمال متخلفانۀ بینالمللی ،2001 ،مواد  30و 34؛ اساسثنامۀ دیثوان
کیفری بینالمللی :2002 ،مادۀ  .)75در واقع ،جبران خسثارت از ایثن نظثر بث طور گسثتردهای
شامل غرامت و جبران خسارت اقتصادی است .این غرامت باید کافی ،مثؤثر ،بث هنگام ،مطلثوب،
مورد تواف و متفاوت باشد .با توج ب اینک گروههثای مختلفثی از قربانیثان از خشثونت تثأثیر
میپذیرند پرداخت غرامت باید متفاوت باشد .ازاینرو ،پرداخت غرامت ممکن است شثامل کثاال،
خدمات ،پول ،حقوق قانونی مانند حقوق شهروندی ،عذرخواهی و مجلس یادبود بثرای قربانیثان
باشثثد4.پرداخثثت غرامثثت موجثثب اعتمادسثثازی مجثثدد در جامع ث میشثثود .بثثا ایثثن حثثال ،در
سازوکارهای غرامت در خصو تعیین دقی گروه دریافتکننده غرامت ،میزان پرداخت ب فرد،
تصمیم در مورد دریافت مادی یا ارائۀ خدمات ویژه و تناسب میان جرم و غرامت ،محدودیتها و
انتقاداتی وجود دارد (ذاکریان .)160 :1390 ،همینین جبران ،جنب های نمادینی نیثز دارد کث
رضایت کامل و برابر قربانی را جلب میکنند با هدف بازسازی افرادی ک آثار نقضهای ارتکثابی

الحاقی ب کنوانسیون ژنو  1949مربو ب حمایت از قربانیان درگیریهای مسلحانۀ بینالمللی 1977
(پروتکل الحاقی اول) و مواد  68و  75اساسنامۀ دیوان کیفری بینالمللی.
 .1خسارت مادی شامل از دست دادن درآمد و ظرفیت کسب ب غیر از سایر ضررهای مادی است و آسیب غیرمادی
برای جبران از دست دادن عزیزان ،درد و رنث ،تحقیر ،شرم ،تخریب ،از دست دادن موقعیت اجتماعی و نفوذ
در خان یا زندگی خصوصی فرد قابل درک است ( Commentary to article 36 of the ILC Articles on State
)Responsibility, 2008: 99, para. 3, 4, 16
 .2یکی از رایثترین روشهای جلب رضایت توسط دولتها ،عذرخواهی است ،یا ب صورت شفاهی یا توسط مقام ذیصالح
یا حتی رئیس دولت نوشت میشود .در چارچوب عدالت انتقالی ،نمون هایی از عذرخواهی را میتوان از اظهار تأسف
رؤسای جمهور صربستان مونت نگرو و کرواسی برای نقضها توسط هموطنان خود در طی درگیریهای یوگسالوی و
عذرخواهی توسط صدراعظم آلمان از مردم لهستان ب دلیل رفتارهای نازیها در طول جنگ جهانی دوم مشاهده کرد
(.)Commentary to article 37 of the ILC Articles on State Responsibility, 2008: 107, para. 7
 .3بازپروری قربانیان از طری مراقبتهای پزشکی و روانشناختی با هدف ورود و پذیرش قربانیان ب جامع پس از
پایان درگیری است .یکی از مأموریتهای کمیسیون حقیقتیاب آفریقای جنوبی بازپروری قربانیان آپارتاید
بود و دیوان کیفری بینالمللی ب این موضع ب عنوان نوعی جبران خسارت پرداخت است (اساسنامۀ دیوان
کیفری بینالمللی :2011 ،بند  1مادۀ  )75فرایند جبران خسارت ،ن تنها سبب ب رسمیت شناختن قربانیان
میشود ،بلک این امر ب دلیل تمایل و اراده برای جدی گرفتن نقضها و اختصا منابع برای ترمیم آنها،
سبب اعتماد شهروندان و ب ویژه بین قربانیان و مرتکبان از یک طرف و قربانیان و دولت از طرف دیگر میشود
(.)United Nations Office of the Special Adviser on Africa, 2007: 1-26
 .4برای م ال در رواندا مجرمان تعهد دادند ک منازل بازماندگان نسلکشی را بازسازی کنند (ذاکریان.)160 :1390 ،
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را متحمل شدهاند ک این امر میتواند از طری فرایندهای قضایی و غیرقضایی محقث شثود .در
این زمین  ،سیاستهای بازیابی حافظۀ تثاریخی و جبثران خسثارت جمعثی ،بخشثی اساسثی از
فرایند جبران خسارت تلقی میشود .برخی از فرایندهای عدالت انتقثالی (ماننثد رونثدی کث در
کلمبیا ب دنبال خلع سالح و رفع بسیث عمومی انجام گرفت) بر حقوق قربانیثان ،ادعاهثای آنهثا
برای جبران خسارت و همینین آشتی تأکید کردهاند ( .)Sriram et al., 2019: 11بنثابراین ،بثا
توج ب اینک در سالهای اخیر قربانیان در نقشی محوریتر قرار گرفت انثد و ب تثدریث جبثران
خسارت قربانیان ناشی از نقضها ،مورد توج بیشتری بوده ،حساسیت زیادی نسبت ب نیازهای
قربانیان در فرایندهای عدالت انتقالی و صلحسازی وجود دارد .ایثن تحثوالت بث ظهثور مفهثوم
جدیدی از عدالت یعنی حرکت از الگوی انتقامجویان ب سمت الگوی ترمیمثی یثا تحثولآفرین
کمک کرده است ک طب آن ب جای تأکید صرف بر مجازات مرتکب ،بر احیا و بازسازی افثراد و
جامع ب طور کلی ،ن تنها برای جبران ،بلک برای آشتی تأکیثد دارد .ازایثنرو در برخثی مثوارد،
نسبت ب قربانیان جبران خسارت میشود.

مطالعۀ موردی
مسئلۀ صلح ب همراه عدالت در دادگاههای ویژۀ رواندا و یوگسالوی ساب مورد توج قرار گرفثت
و هر دو دادگاه بر این مسئل تأکید داشتند ک هیچ صلحی بدون عدالت ،ب وجود نخواهد آمثد.
در این خصو معاون دادستانِ دادگاه یوگسالوی ساب بیان داشت« :این دادگاه ابثزاری بثرای
صلح بوده و تعقیب کیفری اشخا مرتکب نقضها ،موضوع اصلی در فراینثد صثلح یوگسثالوی
ساب تلقی میشود» .در واقع ،تأثیر اصلی محاکمات کیفری کمک ب صثلح اجتمثاعی اسثت .از
این تجربیات و تجربۀ کشورهایی مانند موزامبیک و آنگثوال کث بثدون پیگثرد قثانونی بث صثلح
رسیده بودند ،میتوان نتیج گرفت ک صلح بدون مسثئولیتپذیری اغلثب در بلندمثدت پایثدار
نیست ( .)Waddell & Clark, 2008: 17-18تغییر گفتمان «صثلح در مقابثل عثدالت» بث ایثن
گفتمان ک اصوالً «هیچ صلحی بدون عدالت نمیتواند وجثود داشثت باشثد» ،شثاهدی بثر ایثن
مدعاست .این گفتمان ،در فرایندهای صلحسازی از طری سازوکارهای عدالت انتقالی در روانثدا
و بوسنی مورد توج قرار گرفت .پس از موافقتنامۀ صلح دایتون در بوسنی مسئلۀ صلح در برابر
عدالت مطرح شد ( .)Schuett, 1997: 91-114همینین ،از سوی اتحادیۀ اروپثا مطثرح شثد کث
«راه صلح از عدالت میگذرد و انتظار میرود کسانی ک قدرت را پثس از یوگسثالوی در دسثت
میگیرند با دادگاه کیفری بینالمللی برای یوگسثالوی سثاب همکثاری کننثد» ( Kerr, 2007:
 .)373در این زمین  ،سازوکارهای عدالت و آشتی در رواندا ترکیبی از محلی (گاکاکثا) 1و جهثانی
1. gacaca
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(دادگاه ویژه) با هدف طراحی دادگاههای گاکاکا در رواندا با اهدافی از جمل نیاز ب رسیدگی بث
پروندههای بسیار زیاد در خصو نسلکشی ،کشف حقیقت و نیل بث صثلح و آشثتی طراحثی
شدهاند .دادگاه گاکاکا شکل مدرنی از سازوکار دادرسی سنتی است کث از نظثر فرهنگثی بثرای
روانداییها آشناست .گاکاکا ( معنای تحثتاللفظی آن روی چمثن اسثت) ،دادگثاه مصثالح آمیز
سنتی است ک توسط حکومت رواندا برای رسیدگی ب مواردی از نسلکشی ایجاد شده ک وف
رویۀ سنتی ،برای حلوفصل درگیری در جامع ب صورت علنثی بثا مشثارکت کثل جامعث برپثا
میشده است .با الهام از فرهنگ سنتی روانثدا در خصثو یثک سیسثتم غیررسثمی دادرسثی،
جایی ک مردم قبالً در آگاکاکا (چمنزار) کنار هم مینشسثتند و اختالفثات خثود را حلوفصثل
میکردند ،حوزۀ قضایی گاکاکا (دادگاه) در سال  2001و در پی نسلکشی سال  1994تأسثیس
شد .این سیستم بث منظور حقیقثتگویی و حقیقتیثابی و از بثین بثردن فرهنثگ مصثونیت از
مجازات و با هدف بازسازی ،آشتی و ایجاد وحدت ضمن سرعت بخشیدن ب محاکمۀ کسانی ک
ب اتهام نسلکشی بازداشت شده بودند ،میپرداخت .سیستم گاکاکا با مشثارکت افثراد عثادی و
دعوت از وکال ب عنوان دادگاه دائمی ،ب جنایات نسلکشی (البت ن نسثبت بث متهمثان ردیثف
اول و طراحان و سرکردگان نسلکشی) میپردازد .در واقع ،در قالب گاکاکا تالشی برای تسثهیل
عدالت ترمیمی صورت گرفت است .یعنی مجازات بث شثیوههای آشثتیجویانۀ آگاهانث (ماننثد
مشارکت جامع در جلسات دادرسی و همینین خدمات اجتماعی و جبثران خسثارت بث عنوان
اشکال مجازات) شکل گرفت است ( )Waddell & Clark, 2008: 28در واقع ،بین دادگاه ویثژه و
دادگاه محلی گاکاکا همپوشثانی وجثود دارد .درحالیکث نهادهثای ملثی و بینالمللثی مقامثات
بلندپای و میانی را ک مرتکب شدیدترین نقضها شدهاند ،اداره میکنند ،گاکاکثا بث نقضهثای
ارتکابی مرتکبان سطح پایین میپردازد .بزرگترین فضیلت این فرایند تقویت تعامل رودررو بین
طرفین درگیری و ب تبع آن آشتی و ادغام مجدد میان طرفین بوده است .این امر برای طثرفین
برای رسیدگی ب دالیل اصلی درگیریهای خود و در نهایت تسهیل آشتی ،کاری فراتر از تثوان
نهادهای بینالمللی بود.

نتیجهگیری
با وجود تغییرات خوشبینانۀ سیاسی-اجتماعی و اقتصادی حاصلشده در برخثی جوامثع دارای
سابقۀ منازع و درگیری داخلی ،آنی اینگون جوامع توانست اند تا حدی ب دست آورنثد ،صثلح
منفی است ،چراک هیچگون درگیری در این جوامع وجود ندارد ،اما در عین حال هیچ سازش و
آشتی واقعی نیز میان افراد و گروهها شکل نگرفت اسثت .ازایثنرو ضثمن تأکیثد بثر اینکث هثر
درگیری ویژگی منحصرب فردی دارد ،عدالت میتواند بخشی از حلوفصل اختالفات و مشثکالت
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پس از درگیری در فرایندهای صلحسازی ب منظور برقراری صثلح پایثدار باشثد ،امثا تفسثیرهای
محدود از صلح و عدالت ب دوگانگی کاذب بین صلح و عدالت منجر میشثود ،درحالیکث درک
جامعتر در خصو صلح و عدالت ،یعنی صلح م بت بث عنوان فراینثدی بلندمثدت و پایثدار ،بثا
تمرکز بر عدالت ترمیمی ،این دوگانگی کاذب را برطرف و آشکار میسازد کث بیشثتر ابتکثارات
صلحسازی پس از جنگ ب نوعی مستلزم اجرای عدالت برای پیشبرد مؤثر آشتی است .ب همین
میزان ،رویکردهای حمایتی در خصو مصونیت از مجازات و اعطثای عفثو بیقیدوشثر مثانع
برقراری صلح است و در بسیاری موارد سبب افزایش و بازگشثت خشثونت میشثود .در مقابثل،
پاسخگویی مرتکبان نقض فاحش حقوق بشر و حقوق بینالملل بشردوستان  ،ب مشروعیتزدایی
از آنها و ب حاشی راندن ایشان منجر میشود و میتواند ب مذاکرات صلح کمک کنثد و تحقث
دامنۀ وسیعی از اقدامات مربو ب آشتی را ب عنوان عناصثر اصثلی در رونثد صلحسثازی فثراهم
کند .با این حال ،هرچند رویکرد مبتنی بثر عثدالت میتوانثد بث جلثوگیری از بازگشثت مجثدد
درگیریهای خشونتآمیز و برقراری صلح پایدار بینجامد ،اما این امر بث معنثای مصثون بثودن
نهادهای عدالت از خطا و لغزش ،دخالت سیاسی و برخورد گزینشی این نهادها نیست .بث منظور
مصونسازی نسبی نهادهای ملی عدالت میتوان نوعی نظارت قضایی بینالمللی را پیشنهاد کرد.
دیوان کیفری بینالمللی میتواند مرجع مناسبی برای ایفای چینی نقشی باشد ،اساسثنامۀ ایثن
دیوان ب رغم تکمیلی تلقی کردن صالحیت قضایی دیوان ،این امکان را فثراهم کثرده اسثت کث
چنانی دیوان تشخیص دهد ک دولتی مایل یا قادر ب اجرای عدالت قضایی و تضمین دادرسثی
منصفان نیست ،صالحیت رسیدگی خواهد داشثت .عالوهبثر ایثن میتثوان تشثکیل دادگاههثای
مختلط یا بینالمللیشده را نیز تجربۀ قابل اسثتفادهای در ایثن زمینث دانسثت .بث هثر تقثدیر،
اقدامات مربو ب مسئولیتپذیری و پاسخگویی ب عنوان نقطثۀ شثروع حثل اخثتالف ضثروری
است ،هرچند ب رغم تأکید بر اینک بدون عدالت هیچ صلح م بتِ پایداری وجود نخواهد داشثت،
محدودیتها و انتقادهای وارد بر نهادهای عدالت را نیز نباید از نظر دور داشت.

منابع
 .1فارسی
الف) کتابها
 .1مرکزمالمیری ،احمد ( ،)1394حاکمیت قانون :مفاهیم ،مبانی و برداشثتها ،تهثران :مجلثس
شورای اسالمی ،مرکز پژوهشها.

 18فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی ،دورۀ ؟؟ ،شمارۀ ؟؟ ،؟؟ ؟؟

ب) مقاالت
 .2اطهری ،سید اسدال ؛ موسوی ،سید محمدرضا؛ بخشثی تلیثابی ،رامثین (« ،)1391تهدیثدات
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