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  حقوق بشر يالملل بيندر نظام  يمفهوم عدالت انتقال نييتب 
  بر پرونده مصر ديبا تاك 

 
 

  *ذاكريانمهدي 
 **يوسف باقري حامد

  
    ديباچه

 كه حكومت آنها در حال گذار در درون جوامعي 1عدالت انتقالياين امري بديهي است كه  
حقوق بشر  فاحشهاي دنبال نقضه اصوال انتقال در اين نوع جوامع ب. شوداست، محقق مي
اعمال ارتكابي عليه اتباع هاي گذشته مقامات استبدادگر و مصونيت آنها از و سوء استفاده

حفظ نظم و امنيت، قدرت  نياز به ،در ساختار داخلي اين نوع جوامع. افتدخويش اتفاق مي
شود تا موضوع نظم و امنيت با  ميهمين امر سبب  نامحدود و فوق قانون را افاده نموده و

                                                                                                                                        
 . دكتر مهدي ذاكريان، استاديار دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه ازاد اسالمي واحد علوم تحقيقات است. *

(mzakerian@yahoo.com) 
لوم اجتماعي دانشگاه يوسف باقري حامد، دانشجوي دكتري حقوق بين الملل عمومي دانشكده خقوق و ع.**

 (Yousef.bagheri@yahoo.com). اسالمي واحد زنجان است آزاد

  
1- Transitional Justice. 

  1-28ص  ، ص1394، پاييز 2سال دوازدهم، شماره  ،(ISJ)المللي  فصلنامه مطالعات بين
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در  قانون منجر به تضعيف حاكميت نهايتاً همين موضوع. اقتدار حاكميت يكسان تلقي شود
شود؛ از همين جاست كه لزوم تحقق عدالت انتقالي و امنيت داخلي مي راستاي تحقق نظم
  (Delbrueck, 1987:263-264).نمايدضرورت پيدا مي

اين عدالت با هدف اطمينان از اجراي صحيح تعهدات حقوق بشري و قواعد حقوق  
در روند  ،بنابراين. اجرايي خواهد داشتبشر دوستانه در داخل جامعه در حال انتقال قابليت 

اجرايي آن، تعقيب كيفري اشخاص مسئول و حمايت از قربانيان با تمسك به قواعد 
اذعان حقيقت يعني محاكمه و اعالن جرايم . رسدي حقوق بشر ضروري به نظر ميالملل بين

قالي است كه ي بارز عدالت انتها ارتكابي مجرمين و همچنين مجازات آنها از ديگر ويژگي
 .را به همراه دارد 3و حتي عدالت اجتماعي 2، ترميمي1خود عدالت كيفريدر درون 

در جامعه در حال  4كلي تحقق صلح پايدار طور  بهايجاد اصالحات مبتني بر دموكراسي و 
انتقال كه در حال گذار از انواع نقض جدي حقوق بشري است؛ از مهمترين دستاوردها و 

شايد بتوان گفت پيدايش چنين مفهومي از . رودعدالت انتقالي بشمار ميداليل موجوديت 
ي الملل بينكيفري است كه چه در سطح ملي و چه در سطح عدالت مديون سياست پيكار با بي

  (Ten, 1987: 5).مورد توجه واقع شده است

ايجاد آشتي ملي و وحدت پس از مخاصمه و همچنين بوجود آوردن يك دولت  
دموكراسي محور كه مبناي آن مبتني بر اصول حاكم بر حقوق بشر است، از ديگر تحوالت 

گردد؛ كه در سايه تحقق نوين محسوب مي الملل بينو نظام حقوق  الملل بينحاكم بر روابط 
بنابراين، رعايت حقوق بنيادي و ذاتي . حاصل گرديده استي الملل بينچنين عدالتي در جامعه 

 الملل بينباشد كه از آن نيز در نظام حقوق انسان كه معطوف به كرامت و حيثيت بشر مي
شود؛ بايستي در جامعه در حال گذار مورد احترام قرار بعنوان حقوق غير قابل سلب ياد مي

حقوقي كه بر كرامت و منزلت . در نگرددگيرد و تحت هيچ شرايطي جواز عدول از آنها صا
گيرد كه بشري است و زمان و مكان از اين جهت به بشر تعلق مي انساني استوار بوده و صرفاً

                                                                                                                                        
1 - Retribution. 
2 - Restoration. 
3 - Social justice. 
4- Sustainable Peace. 
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ها هستند به عبارت ديگر، با وجود اينكه دولت) 15: 1372ندوشن، ( .تابدو قيدي را بر نمي
و براي اعاده وضعيت عادي و  كنندكه وضعيت تهديد كننده نظم عمومي خود را شناسايي مي

ورزند؛ لكن رفتار آنها نيز بايستي در قالب نظامات استقرار نظم به اقدامات مقتضي مبادرت مي
به رغم اين مهم، امروزه در جوامع در حال . حقوقي از حيث رعايت مقررات كنترل گردد

يا  1الشمول هدات عامها مجاز نيستند فارغ از برخي قواعد بنيادي موسوم به تعانتقال، دولت
      (Questiaux, 1982:8).ي اقدام نمايندالملل بينها نسبت به جامعه تعهدات دولت

ها در جامعه يي هستند كه با اتمام كشمكشها امنيت و صلح پايدار، عدالت و آشتي مولفه
 يك امروزه آشتي بعنوان. در حال گذار با روي كار آمدن يك دولت انتقالي مورد انتظار است

 ها براي قرن اختالف آفريقايي حل كه ريشه در آيين از مفهوم عدالت انتقالي بشمار آمده عنصر
تعادل و فراهم نمودن  بازگرداندن قانون، اجراي از هدف اصلي اين مولفه، در. داشته است

 گذار به حال در يجامعه هر ساختار دروني. است 2مجازات، جاي زمينه امنيت و صلح به
دقيق مفهوم آشتي در زمان وقوع دوره انتقالي و پس از آن در روند آتي كشور  عيينت منظور
عنصر عدالت  ترين دقت مورد ارزيابي قرار گيرد، چرا كه هدف از آن بعنوان اصلي به بايستي

اي است كه در مرحله ماقبل گذار انتقالي؛ جلوگيري از نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه
بنابراين،  (Sarkin and Daly, 2004:101-104). جدي مورد نقض واقع شده است به صورت

آنچه كه در اين ارزيابي داراي اهميت است؛ لزوم توجه به موضوعاتي از قبيل اوضاع وخيم 
گذشته، حقيقت، عدالت و نهايتا دموكراسي است كه در زمان گذار بايد از سوي دولت انتقالي 

ي بويژه سازمان ملل الملل بينهاي ته در اين راستا نبايد از نقش سازمانالب. مدنظر گرفته شوند
ها خاصتا و ديگر دولت) مردم نهاد(ي غير دولتي الملل بينهاي متحد و حتي ساير سازمان

هاي كه در حل مسئله و بهبود ها و سياستها، برنامهكشورهاي همسايه در ارائه خط مشي
چنين  در(Ibid, 168). گردند، غافل شدگذار موثر واقع مي اوضاع نابسامان جامعه در حال

گيرند و به عنوان يك مكمل در جامعه ايفاي جوامعي صلح و عدالت در طول هم قرار مي
    )390- 385: 1389ذاكريان، (.نمايند مينقش 

                                                                                                                                        
1 - Erga Omnes. 
2 - Punishment. 
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از كشور تونس آغاز گرديد، وليكن به . م 2010با توجه به اينكه بهار عربي در اواخر سال  
با وجود اينكه تنها كشور مصر . سرعت سراسر خاورميانه به ويژه كشور مصر را فرا گرفت

هاي مردمي در كشورهاي همچون ليبي، نبود كه تحت تاثير چنين بهاري قرار گرفته بود، قيام
ي الملل بينهاي استبدادگر خويش تعجب جامعه بحرين، تونس و امروز در يمن عليه حكومت

هاي كه بحران هر كدام يك از آنها، بويژه مصر در رسانه يطور  به. يخترا به خود برانگ
هاي مردمي در مصر كه نهايتا منجر به قيام. ي به يك مسئله روز تبديل گرديدالملل بينداخلي و 

آنجا شد، معلول خشونت، نقض حقوق بشر و حقوق  وقوع يك انقالب داخلي در
- مشروعيت مقامات مستبد وقت در آن جامعه مي بشردوستانه در زمان قيام و همچنين عدم

كه با  طوريه شان موفق بودند، بتونس و مصر هر دو در تحقق انقالب در درون جامعه. باشد
كشور تونس با . ايجاد فشار از سوي مردم، مقامات مستبدشان مجبور به دادن استعفا گرديدند

رضاتي كه در جريان تظاهرات تدوين قانون اساسي جديد به بررسي فساد در گذشته و تع
مردمي رخ داده بود، روي آورد و كشور مصر نيز در اثر عدالت انتقالي در آنجا به محاكمه 
. رئيس جمهور مخلوع يعني آقاي حسني مبارك و ساير مقامات ارشد رژيم گذشته روي آورد

(Perish and Shook and Brahm, 2012:5-6)   

اين  ،هرسيد پايان به نيز هاانقالب از بسياري و است مرده عربي بهار ئيكه امروزهآنجا از
 بحراني زمان يك در ها رسانه تمركز و يالملل بين يات جامعهتوجه امر سبب كمرنگ شدن

 در تحوالت به عالقه از گذشته. است بوده بحرين و مصر تونس، در انتقالي عدالت براي
، است رسيده حداقلبه  انتقالي عدالتنسبت به  يالملل بين توجه مبارك،حسني  محاكمه
 و هاگروه ميان اعتمادي بي ،داراي كشمكش مصر جامعه در گسترده هاياستفاده سوءوليكن 
صلح  اهداف توسعه و امنيت به ستيابياز همه مهمتر عدم د و دولت نهادهايميان  درحتي 

 در موثر بوده و در كشور مصر قانون حاكميتجويانه؛ مسائلي هستند كه در حوزه تضعيف 
 .باز گردانده است مختلف اشكال در خشونت از اي دورهآن كشور را به  نهايت،

هاي ناظر بر آن در اجراي مقاله حاضر به دنبال بررسي ابعاد عدالت انتقالي و چالش  
اينكه چرا پروسه عدالت انتقالي . تعهدات حقوق بشري با مطالعه موردي كشور مصر است

نبوده است؟ پرسش كليدي است كه در اين پژوهش بدان پرداخته  آميز در مصر موفقيت
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 يالملل بينهاي ناظر بر عدالت انتقالي در نظام براي پاسخ به اين پرسش، بايد چالش. شودمي
ه بخش تدوين گرديده است؛ به همين منظور، اين پژوهش در س. گيرد مورد مطالعه قرار
نتقالي، تشابه و تفاوت آن با ساير مفاهيم مرتبط ، به بررسي مفهوم عدالت امبحث نخست

هاي جوامع در حال گذار در راستاي پشتيباني و ايجاد پردازد كه به صراحت بر تالشمي
شرايط مناسب جهت مشاركت داوطلبانه مردمي و ارتباط ميان آنها كه تحت تاثير چنين 

عدالت انتقالي با حقوق بشر  ارتباطبيان در مبحث دوم به . داللت دارد اند،عدالتي قرار گرفته
مدد نمايش رجحان كرامت انساني و غالبيت  تا به شودو حقوق بشردوستانه پرداخته مي

حقوق بشر و  الملل بينحقوق بشر بر مالحظات سياسي، سازگاري عدالت انتقالي با نظام 
، الملل بيننهايتا در مبحث سوم با توجه به منابع حقوق . نشان داده شودبشر دوستانه حقوق 

هاي وضعيت حاضر و راهكارهاي ترويج آشتي و صلح پايدار در راستاي از بين بردن چالش
فرضيه اين . گرددمذكور در اجراي تعهدات حقوق بشري در دولت انتقالي مصر تبيين مي

نيت كيفري به مقامات پژوهش اين است كه حمايت از فرهنگ معافيت و دادن مصو
استبدادگر تا هر زمان ادامه داشته باشد؛ عالوه بر اينكه ما را از حركت به سوي امنيت و صلح 

ي واقعيت تلخ مخاصمه مسلحانه را چه در سطح ها پايدار مانع خواهد گرديد، بلكه شعله
با پيدايش اين رو عدالت انتقالي از . ي افزون خواهد نمودالملل بينداخلي و چه در سطح 

المللي كيفري و شوراي حقوق بشر در حال طي نمودن المللي همچون ديوان بيننهادهاي بين
را تشكيل خواهد  مصربنياد اصلي هر حركتي به سوي صلح در  ،عدالت. روند جهاني است

اجراي عدالت، . داد داد و دوباره حيات اين ملت را در دستان ستمكاران قرار نخواهد
از طريق تقويت نهادهاي جزءو اين مهم . را تقويت خواهد بخشيد مصر در حاكميت قانون

  .امكان پذير نخواهد شد مصرقضايي، پليس ملي و ساير نهادهاي دولتي و محلي در سراسر 
  

، تشابه و تفاوت آن با الملل بينعدالت محوري حقوق : ـ عدالت انتقالي 1
  ساير مفاهيم مربوطه

  تعريف عدالت انتقالي. 1ـ1
در جوامع در حال  عدالت انتقالي نوع خاصي از عدالت است كه دستيابي به آن صرفاً 

اهميت چنين عدالتي زمانيست كه از ديدگاه . انتقال از مخاصمه يا سركوب امكانپذير است
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آن در راستاي التيام بخشي به حقوق نقض شده قربانيان كليه تعهدات مربوط به مسئوليت 
مهمترين . به رسميت شناخته شده است قربانيانات وارده به دولت هدف و جبران خسار

دستاورد ناشي از اجراي عدالت انتقالي، استحكام بخشي به اعتماد مدني و توسعه يك 
بنابراين، زمينه اجرايي عدالت انتقالي در . دولت كامالُ دموكراتيك در سايه قانون است

دولت مسئول آغاز خواهد  صورت وقوع نقض گسترده و سيستماتيك حقوق بشر در
با توجه به وصف نقض سيتماتيك حقوق بشر كه مرتبط با نقض تعهدات ناشي از . گرديد

ي در كل است، بايد اذعان كرد كه در چنين شرايطي هيچ خللي نه تنها به الملل بينجامعه 
ها يه دولتشود بلكه كلباشند؛ وارد نميمي حقوق قربانياني كه مستقيماُ متاثر از چنين نقضي
ي خود را از هيچ تالشي مضايقه الملل بينبايد در راستاي تضمين رعايت اين تعهدات 

به كرامت انساني،  احترام 1.رويدادهاي تلخي نباشدننمايند تا جهان ديگر؛ شاهد اينچنين 
آيند كه تضمين رعايت تعهدات حقوق بشري و احترام متقابل از جمله مصاديقي بشمار مي

  . اجرايي عدالت انتقالي مدخليت يافته استدر حوزه 
بنابراين، مهمترين زيربناي اصل عدالت انتقالي؛ آزادي افراد انساني در اداره امور  

هاي اخالقي و شان خواهد بود، چرا كه اساس چنين عدالتي مبتني بر ارزشخصوصي
يك سبقه طوالني سازمان ملل متحد از ) 225- 224: 1392ذاكريان و عمادي،.(دموكراسي است

در راستاي كمك و مساعدت براي جوامع ويران شده بوسيله مخاصمات مسلحانه يا در حال 
اي كامال ظهور از يك دولت سركوبگر به برقراري حاكميت قانون و حركت به سوي جامعه

از آنجايي كه سازمان ملل متحد داراي سياست انتقاد گرايانه . دموكراتيك برخوردار است
حصول توافقي راجع به صلح ناشي از عفو براي جرايمي همچون ژنوسيد، جرايم  نسبت به

عليه بشريت، جنايات جنگي، نقض جدي حقوق بشر و قواعد حقوق بشردوستانه است؛ به 
يي كه براي ها همين منظور هيچ مساعدتي براي رهايي عامالن چنين جناياتي در دادگاه

اصول حاكم بر عدالت انتقالي منحصر به فرد و . مودمحاكمه آنان تشكيل شده است، نخواهد ن
  :Paust, 2013) (4-3 هاي خاص اجتماعي استقابل اجراء در حوزه

افراد انساني مضطرب عواملي هستند كه در  وجود نهادهاي متزلزل شده، عدم امنيت و 
                                                                                                                                        
1- http://www.ictj.org 
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حقوق مدني، سياسي،  نقض 1.خواهند بودتاثيرگذار  ي در حال انتقالرشد حركت جامعه

اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و همچنين شناسايي طبقات تبعيض و آسيب پذير از جمله 
آيند كه زمينه اصلي اجراي عدالت انتقالي را ها، زنان و كودكان از مواردي بشمار مياقليت

كومت البته در اجراي اين عدالت نبايستي از غايت ذاتي آن كه منتج به ح. نمايدفراهم مي
قانون و برقراري نظم مبتني بر دموكراسي است كه آن هم ضامن بقاي صلح پايدار و ارتقاي 

  )53- 52: 1393ذاكريان، (.است، غفلت نمود آميز همزيستي مسالمت
  

 عدالت انتقالي به عنوان مفهوم حقوقي يا فرا حقوقي و يا مغاير حقوقـ  1ـ 1ـ1

عدالت به عنوان ارزشي مطلوب مورد از آنجايي كه در طول تاريخ معرفت بشري  
در واقع . رسد مفهوم عدالت مفهومي متنازع فيه باشدمي به نظرتوجه قرار گرفته است، 

شود كه نظريه خاصي از عدالت بيان گردد؛ چرا كه تبيين هر اختالف نظرها زماني شروع مي
ي متعددي از اه در زمينه. اي از نظريه عدالت استمفهومي از عدالت در حقيقت، گونه
چرا كه تنوع در اين  توان از نظريات عدالت استفاده كرد؛عملكردها و مناسبات اجتماعي مي

توقف نقض تعهدات حقوق بشري . ها مفاهيم متعددي از عدالت را مطرح نموده استزمينه
يي از ها نمونه ها و برخورد با مجرمين و مجازات آنها، جبران خسارات وارده بر زيانديده

  .گيرندي زندگي انساني هستند كه با موضوع عدالت انتقالي در ارتباط قرار ميها حوزه
تشريح مفهوم عدالت بايد همراه با مالحظه روابط متعدد انساني صورت گيرد، چرا كه 

از ميان مفاهيم متعدد عدالت آنچه كه پيوند . است 2محورعدالت داراي مفهومي زمينه 
ي ها دغدغه. حقوق بشردوستانه داراست، عدالت انتقالي استبيشتري با حقوق بشر و 

اصلي در حوزه عدالت انتقالي ايجاد امنيت و صلح پايدار است؛ كه پس از خاتمه دادن به 
. نمايدي؛ جامعه را به سوي آشتي و ثبات هدايت ميالملل بينهاي غير خشونت و كشمكش

نتقالي صرفا محدود به محاكمه و مجازات بنابراين، امروزه ميزان گستردگي اجرايي عدالت ا
مقامات استبدادگر نيست، بلكه تامين صلح و حركت به سوي دموكراسي در جوامع 

                                                                                                                                        
1- http://www.unrol.org 
2- Context-dependent. 
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عدالت انتقالي بيشترين كاربرد را در سياست با وجود اينكه . گرددپساكشمكش را شامل مي
است؛ لذا روند  ي بسياري روبرو بودهها و اخالق دارد و معني آن نيز در طي زمان با تفاوت

شكلي حقوقي و الزامي  1يالملل بينسيس ديوان كيفري أتاجرايي امروزي عدالت انتقالي با 
  :Aust,2006) (426-425.به خود گرفته است

در جوامع داراي كشمكش، هيجانات ناشي از تغيير حكومت در مراحل انتقالي  اصوالً 
بايد مراقب بود كه چنين هيجاناتي منجر به كند، البته در اين گونه موارد موجوديت پيدا مي

عالوه بر اين، از . نقض حقوق افراد انساني نگردد؛ مانند آنچه كه در داخل مصر رخ داد
آنجائيكه محاكمه و مجازات اشخاص در مظان اتهام بايد بر پايه حقايق و مستندات باشد، 

ود؛ چرا كه قبل از اين كه همين امر دليل محكمي بر مفهوم حقوقي عدالت انتقالي خواهد ب
توان جنايات ارتكابي محرز شوند و يا عامالن و قربانيان اين جنايات مشخص شوند؛ نمي

اي مطمئن متضمن رعايت قواعد بنيادين داشتن آينده. بر اساس حدسيات قضاوت نمود
ري حقوق بشري است كه آن هم پيامد بينش افراد انساني از عدالت انتقالي در قبال جلوگي

  . هاي ضد بشري استگي سوء استفادهاز گسترده
اگر هدف از اجراي عدالت انتقالي را كمك به نابودي و ريشه كن نمودن چنين سوء 

باشد بدانيم، ها از عدالت كيفري و برقراري عدالت اجتماعي كه نتيجه اين انتقال ميگياستفاده
بر اساس چنين نگاهي است كه موضوع . مبايستي بر حقوقي بودن عدالت انتقالي اقرار نمايي

تحقق مسئوليت براي جرايم ارتكابي انجام شده در گذشته و اشاره بر اينكه چنين اعمال 
ذاكريان، .(گذارداي نبايد در آتيه بدانها ارتكاب يافت در حقيقت به اين ادعا صحه ميمجرمانه

1392 :75 -76(     
  

  الملل بينـ عدالت محوري حقوق 2ـ1
  )مسئوليت پذيري(ـ عدالت انتقالي به عنوان مسئوليت مشترك1ـ2ـ1

امروزه منع خشونت، جلوگيري از نقض حقوق بشر و ترويج دموكراسي در جوامع  
مبتني بر ديكتاتوري اموري هستند كه دغدغه مشترك و چه بسا مسئوليت مشترك همگان 
                                                                                                                                        
1- International Criminal Court. 
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اساسي نظام حقوق  ها يكي از اصولعليرغم اينكه حاكميت دولت. شودمحسوب مي
ملل متحد مورد پذيرش قرار گرفته  منشور 1)4(و  )1( 2ي است و اين امر در ماده الملل بين

است؛ داللت بر اين واقعيت است كه بعد خارجي حاكميت دولت، استقالل دولت را حفظ 
 ي داخل سرزمينها يا رخداد ها در امور داخليخواهد نمود و آن را از مداخله ساير دولت

شامل بنابراين، دستور كار عدالت انتقالي در وهله نخست . مصون نگه خواهد داشت خويش
. هاستامور داخلي دولت باشد كه به لحاظ سنتي، داخل در محدودهموضوعات متعددي مي

كه مداخله خارجي البته مسئوليت مشترك براي تحقق عدالت انتقالي، متضمن اين معناست 
لذا هنگامي كه قواعد . وري ممكن است گاهي اوقات خواسته شودباط با چنين امدر ارت

ي در داخل قلمروي يك الملل بينهاي غير حقوق بشر يا حقوق بشردوستانه در كشمكش
هاي ديگر ممكن است خود را مكلف به مداخله ببيند؛ افتد، دولتميدولت به مخاطره 

شان اهميت دارند و خواه به اين دليل كه خواه به اين دليل كه افراد انساني قرباني نقض، براي
از آثار فرامرزي آن نقضها بيم دارند و حتي خواه به هر دو دليل ممكن است دست به 

  .زنند 2اقداماتي در قالب مسئوليت حمايت
از آنجائيكه حقوق افراد انساني يا بعبارت ديگر حقوق بشري ويژگي فرامرزي دارند؛  

  بهآيد؛ حال انتقال به عنوان يك دغدغه مشترك بحساب ميعدالت انتقالي در جوامع در 
. كامل برقرار نخواهد شد به صورتهاي مشترك امنيت متقابل بدون تالش طوري كه

(Gasper, 2005:224-225) تواند توسط يك تحقق حقوق بشر و رعايت قواعد بنيادين آن نمي
مسئوليت پذيري با اشاره به اين رهيافت عدالت انتقالي در قالب . دولت منزوي عملي گردد

ي در كل الزامي است؛ بر همين الملل بيننكته كه رعايت تعهدات ناشي از قواعد آمره و جامعه 
  . ريزي شده است منطق پايه

ي كه در رابطه با جهاني شدن وجود دارد؛ از جمله گستره ها البته در ارتباط با ديدگاه 
ر جهاني نقض تعهدات حقوق بشري موجب تهديدات نسبت به حقوق شهروندان و آثا

                                                                                                                                        
  .سازمان بر مبناي اصل تساوي حاكميت كليه اعضاء آن قرار دارد): 1(2ماده   -1

تهديد به زور يا استفاده از آن عليه تماميت ارضي يا استقالل المللي خود از  كليه اعضاء در روابط بين): 4(2ماده 
  .سياسي هر كشوري يا از هر روش ديگري كه با مقاصد ملل متحد مباينت داشته باشد خودداري خواهند نمود

2 - Responsibility to protect.  



  

  

 
ت 

العا
 مط

امه
صلن

ف
 بين

لي
لمل
ا

 
(I

S
J)

  /
ره 

شما
46  /

10  

اين . عطف توجه به مفهوم عدالت انتقالي به عنوان يك مسئوليت مشترك شده است
ها همچنين با تاكيد بر وابستگي متقابل و نياز به همكاري بر نحوي استفاده از اين ديدگاه

  . اند اثر گذار شده الملل بيني فعلي جامعه ها مفهوم در گفتمان
و 1ها را بر مبناي سرزمين، تفكيك مسئوليتالملل بينامروزه با وجود اينكه نظام حقوق  

ها با ها گذاشته است؛ لكن مسئوليت پذيري ساير دولتخود حاكميت بر عهده 2تابعيت
اصل عدم مداخله . گيردحاكميت داخلي دولت و اصل عدم مداخله در تعارض قرار نمي

انجام امور خويش بدون دخالت دولت خارجي است و  متضمن حق هر دولت حاكم براي
به رسميت  الملل بينتجلّي يك نظام حقوقي دولت محور است كه اين حق در قواعد عرفي 

 1970مقرر منشور ملل متحد جاي گرفته و در اعالميه شناخته شده است و حتي در اصول 
  .3راجع به روابط دوستانه مجدداّ تكرار شده است

سد كه اصل عدم مداخله مانعي بر سر تالش براي ارتقاي امنيت شهروندان رمي به نظر 
. جوامع داراي كشمكش تلقي گردد، اما تعارضي با انديشه عدالت انتقالي نخواهد داشت

 الملل بيناحترام به حاكميت و اصل عدم مداخله مطلق نبوده و با تحوالت نظام حقوق 
ها حوزه صالحيت داخلي دولت الملل بينحقوق با توسعه . شودي آنها تعريف ميمحدوده

ي كه از الملل بينهاي ها يا سازمانو اعمال اقدامات دسته جمعي در قالب مداخله دولت
ي داراي خشونت نمايند؛ در راستاي برقراري عدالت در جامعهها اقدام ميسوي دولت

  (Bird, 2011:887). گرددمعين مي

  بهتوان در اهداف سازمان ملل متحد نيز جستجو كرد، ميها را پذيري دولت مسئوليت 
ها در زمينه حل و ي دولتالملل بينمنشور ملل متحد به مشاركت  1ماده  3در بند  طوري كه

ي كه واجد شرليط بشردوستانه و اجتماعي بودن است، پرداخته الملل بينفصل مشكالت 
 4همكاري، تعهد به الملل بينجامعه  ها دري دولتالملل بينپس يكي از تعهدات . شده است

                                                                                                                                        
1 - Territory. 
2 - Nationality. 
3- UNGA, Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and 

Cooperation among States in accordance with the Charter of the United Nations, 24 October 
1970, A/RES/2625(XXV), available at: http://www. refworld. org/docid/ 3dda1f104. 

4 - Duty to Cooperate. 
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. باشدهاي سياسي، اجتماعي و يا اقتصادي خود دارند، ميقطع نظر از اختالفاتي كه در نظام

  بهوجود داشته و دارند؛  الملل بينهاي گوناگون روابط ها در عرصهاين قبيل مشاركت
ت افراد انساني در هدف از آنها حفظ صلح، رفاه كلي ملل متمدن و تحقق امني طوري كه

در تعهدات حقوق بشري همچون ممنوعيت تجاوز و يا نسل . باشدي ميالملل بينجامعه 
كشي، حق تعين سرنوشت و رعايت حقوق بنيادين بشري به علت اهميت حقوق مورد 

به همين منظور، اگر دولت . اند ها در حمايت از آنها ذينفع دانسته شدهبحث، كليه دولت
اي جهت سركوب حقوق شهروندان خود زند، دست به اعمال غير بشردوستانهاي خودكامه
هاي ارتكابي بايستي در قالب هاي ديگر در راستاي توقف و عدم تكرار نقضدولت
 هاي ثالث به مداخله بشردوستانه كه از حقوق و تكاليف خويش براي حمايت از دولت

ين راستا عليرغم تحقق مبناي عدالت انتقالي در ا. آيد، مبادرت نمايندقربانيان نقض بشمار مي
توان به حق استناد به كه همان نقض حقوق بشر و قواعد حقوق بشردوستانه است، حتي مي

  (Laurd, 1995:350). مسئول از سوي اشخاص ذينفع اشاره كرد 1مسئوليت
ها، در صورتي كه در مورد مسئوليت دولت الملل بينبموجب طرح كميسيون حقوق  
ها مكلف جدي نقض شود، ساير دولت طور  بهاز قواعد برتر مرتبط با حقوق بشر  يكي

هاي مشروع؛ با يكديگر مشاركت خواهند بود كه براي خاتمه دادن به آن نقض از روش
داشته باشند و نيز داراي تكليفي مبني بر عدم شناسايي وضعيتي كه منجر به آن نقض شده و 

   2.داشتخواهند در راستاي بقاي آن وضعيت همچنين تعهد به عدم مساعدت 
اصطالح مداخله بشردوستانه در حوزه عدالت انتقالي به خودي خود بحث برانگيز است، 

بدون رضايت آن ) دولت مسئول(چرا كه عموماّ در معناي استفاده از زور در يك دولت 
هاي پذيري دولت مسئوليت حمايت كه در واقع بيانگر مسئوليت. شوددولت بكار گرفته مي

قانوني  هاست، زماني داراي وجاهتي دولتالملل بينغير از دولت هدف در حوزه مسئوليت 

                                                                                                                                        
1 - Right to Invoke Responsibility. 
2- International Law Commission, Articles on Responsibility of States for Internationally 

Wrongful Acts, art 40. According to Para 2 of this article, ‘A breach of such an obligation 
is serious if it involves a gross or systematic failure by the responsible State to 
fulfill the obligation’. 
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تر هدف از آن پيشگيري يا متوقف بعبارت دقيق. است كه همراه با اهداف بشردوستانه باشد
نمودن نقض حقوق بشر ـ خصوصا تهديد نسبت به حيات و يا امنيت فيزيكي شهرونداني 

   (Chester man, 2001:35-36). اند ـ استي كشمكش مورد آزار قرار گرفتهامعهكه در ج
تواند در شود، آنست كه چگونه مداخله بشردوستانه مياي كه اكنون مطرح ميمسئله 

راستاي عدالت انتقالي قانوني تلقي گردد در حالي كه موضوع چنين عدالتي در ارتباط با 
ها است؟ در يا بعبارتي مربوط به حاكميت داخلي دولتدولت هدف و افراد قرباني نقض 

پاسخ به اين سوال بايد اذعان نمود كه موضوع مداخله بشردوستانه مربوط به حوزه 
ها است كه غالبا در قالب اقدامات دسته جمعي قهريه همچون ي دولتالملل بينمسئوليت 

هاي ثالث عليه از سوي دولت 1اعمال غير قهري مانند اقدامات متقابل مداخله نظامي و يا
همانطوري كه اشاره شد، حمايت از حقوق بشر و حقوق . گردددولت مسئول اعمال مي

باشد و از طرفي زماني كه در حاكميت اي براي تضمين عدالت انتقالي مي بشردوستانه وسيله
اي خشونت و نقض فاحش تعهدات قواعد برتر مربوط به حقوق بشر رخ داخلي جامعه

دهد؛ اينجاست كه موضوع مداخله بشردوستانه جهت توقف و عدم تكرار يا حتي جبران مي
خسارات وارده به قربانيان جرايم ارتكابي و از آن فراتر نيز محاكمه اشخاص و مقاماتي كه 

از مصونيت اعمال ارتكابي خويش برخوردار بودند؛ در دادگاه داخلي يا ديوان  قبالً
 طور  بهبنابراين، اصوال  (Benvenuti, 2014:120-121).گردديي كيفري مطرح مالملل بين

مطلق يك رابطه دو سويه ميان مسئوليت حمايت و تحقق عدالت انتقالي در راستاي عدم 
البته ناگفته نماند كه . انحراف آن از مسير خود در جوامع در حال انتقال وجود نخواهد داشت

ء تنها در موارد خاصي آن هم با رعايت شرايطي حقّ مداخله بشردوستانه حتي در زمان اجرا
   2.ي مرتبط آمده است، تحقق خواهد يافتالملل بينكه در منشور ملل متحد و ديگر اسناد 

 توانبوجود آمده، مي الملل بينبنابراين، با توجه به تحول مهمي كه امروزه در زمينه حقوق 
                                                                                                                                        
1 - Counter Measures 

تجويز چنين . توان بر اساس تهديديات انجام شده ارزيابي نمودآستانه مداخله بشردوستانه يا مسئوليت حمايت را مي - 2
هاي گسترده و يا سيستماتيك حقوق بشر تي عليه دولت هدف زماني مشروعيت خواهد داشت كه نقضمداخال

ارتكاب يافته شود كه هم جدي باشند و هم غير قابل جبران و اعمال اقدامات در نظر گرفته شده در قبال تهديدات 
  .فوري و اضطراري دولت مسئول باشند
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گرديده انجام اقداماتي در شكل  ها سبباذعان كرد كه تقدم حقوق بشر بر حاكميت دولت

انسان محوري در حوزه حقوق بشر و به . مسئوليت حمايت وجاهت قانوني پيدا نمايد
كه پيامد مستقيم عدالت محوري اين نظام است؛ دليلي  الملل بينطريق اولي نظام حقوق 

قاطع در راستاي حمايت از اين ادعاست كه مداخالت بشردوستانه استثنايي غير مدون بر 
   (Teson, 2001:4-5). منشور ملل متحد است) 4( 2ممنوعيت مقرر در ماده 
 الملل بينوق طرح مواد كميسيون حق) 1( 41شود كه بر اساس ماده همچنين مالحظه مي

ها مكلفند با توسل راهكارهاي حقوقي براي ها، دولتي دولتالملل بيندر مورد مسئوليت 
با وجود . پايان بخشيدن به نقض جدي قواعد بنيادين حقوقي با همديگر همكاري نمايند

تواند در نشده، لكن همكاري مي اي اينكه در اين بند به جزئيات نوع چنين همكاري اشاره
هاي غير نهادين امكان همكاري ي انجام گيرد و در عين حالالملل بيني ها وب سازمانچارچ

روشن اعالم نموده است كه تعهد  طور  به الملل بينكميسيون حقوق . نيز مهيا گرديده است
ها شخصاّ از يك نقض جدي متضرر شده باشند يا خير، به همكاري فارغ از اينكه دولت

جهت  ي، يك تعهد كليالملل بيندر جامعه  (Bird,Opcit: 886-888).اعمال خواهد گرديد
ها را نسبت تضمين حقوق بشر در جوامع مختلف موجوديت يافته كه مشاركت كليه دولت

به اجراي اسناد حقوق بشري و لزوم همكاري با يكديگر چارچوب منشور ملل متحد 
 . الزامي نموده است

  
 ـ عدالت انتقالي و توسعه قواعد حقوقي 2ـ2ـ1

اي اعم از بزرگ يا كوچك، قدرتمند و يا ضعيف بايستي در چارچوب قواعد هر جامعه 
رفتارهاي مجاز يا ممنوع . حقوقي كه براي توسعه آن جامعه تنظيم شده است، حركت نمايد

آنجائيكه هدف نهايي تدوين از . همه برگرفته از اصول حاكم بر توسعه قواعد مذكور است
مكلفند كه  الملل بينها در جامعه قواعد حقوقي تامين امنيت انساني است؛ لذا كليه دولت

مون رفتار خود با يكديگر و حتي با اتباع خويش از تعهدات ناشي از اين قواعد حقوقي اپير
از مدرن توسعه شايد بتوان آغ. شوند، تبعيت نمايندقواعد برتر نيز محسوب مي كه غالباً

اي كه در رهوهاي ملي در قرون وسطي جستجو كرد، دقواعد حقوقي را با ظهور دولت
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ها دستاوردهاي بسزايي داشته ارتباط با مسائل ديپلماتيك و تجارت دريايي براي دولت
زيادي از طريق  تا حدود الملل بينالبته نبايد ناديده انگاشت كه رشد قواعد حقوق . 1است

 ايگسترده ي رخ داده است، در بطن برخي از اين معاهدات به طيفالملل بينهدات حقوق معا
ي همچون حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، خلع الملل بينهاي از مسائل مرتبط با نگراني

  2.شده استمبسوط اشاره  طور  بهسالح، جنايت عليه بشريت 
كند، وجود تعامل قواعد طبيعي جدا ميهاي مبتني بر دموكراسي را از نظام آنچه كه نظام

ي حقوق بشر همواره با الملل بيننظام . حقوقي با وقايع اجتماعي در اين گونه جوامع است
محيط داخلي و بيروني خود در تعامل بوده و سعي در ايجاد تعادل ميان اجزاء خود جهت 

واعد آمره در جامعه تبديل تعهدات حقوق بشري به ق. باشدهاي زمان ميپاسخگويي به نياز
بنابراين، استعداد تطبيق اين . ي نوين دست مايه ثبات و توسعه قواعد حقوقي استالملل بين

گونه قواعد با وقايع اجتماعي سبب شده است كه رهايي از ستم و سلطه قدرت استبدادي 
امروزه هسته اصلي نظم عمومي . براي شهروندان جامعه مبتي بر ديكتاتوري فراهم آيد

ي الملل بيني رعايت تعهدات حقوق بشري است، چرا كه اين قواعد الزمه نظام حقوق الملل ينب
ذاكريان، (. گيري نظام حقوقي غير ممكن خواهد بود باشند و با فرض عدم آنها شكلمي

1388 :116 -121(  
هاي مستقل و داوطلبانه كه با هدف پيشبرد منافع، اي است كه از گروهجامعه مدني جامعه 

هاي ها و تشكلاين مجموعه نهادها، انجمن. هاي افراد عضو بوجود آمده استعالئق و سليقه
اجتماعي كه وابسته به دولت حاكمه نيستند، وليكن نقش تعيين كننده در قوام جامعه و 

رابطه توسعه قواعد . پيشگيري از خشونت عليه افراد انساني از سوي دولت حكمران دارند
توان در بحث جامعه در حال انتقال چنين مطرح كرد كه توسعه تقالي را ميحقوقي و عدالت ان

يعني استيفاي حقوق انساني صرف نظر از نژاد، رنگ، شان و  گرايي چنين قواعدي سبب انسان
هاي كه در چنين شود و دولتها در جامعه در حال گذار يا انتقال ميموقعيت اجتماعي انسان
تفكيك قوا و ايجاد يك پارلمان  بايستي مبتني بر قانون، اصل آيندجوامعي بر سر كار مي

                                                                                                                                        
1 - http://www.infoplease.com 
2 - http://www.un.org/en/globalissues/internationallaw 
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15  
ي خود را شروع نمايند تا دموكراسي در جامعه ديكتاتوري زير سايه ها عادالنه فعاليت

   )156- 154: 1380بشيريه،.(عدالت انتقالي تحقق يابد
جامعه  به همين منظور جامعه در حال انتقال زماني مبتني بر عدالت انتقالي است كه آن 

پس از گذر از يك دوره خشونت و تبعيض بتواند اصول مرتبط با دموكراسي و احترام به 
در  گرايي حقوق بشر و مهمتر از همه به بحث حق و آزادي مشاركت همگاني و كثرت

هاي كه بندي معناي اختيار تك تك شهروندان به انتخاب و عضويت در هر يك از گروه
البته بايد مواردي چون حاكميت اكثريت و رعايت حقوق . باشدخواهند درآيند، پايبند مي

ي عدالت انتقالي كه همان ياقليت، نظارت قوا بر يكديگر جهت رسيدن به غايت نها
  . باشد، به موارد مذكور ضميمه نمودمي 1حكمراني مطلوب

، آشكار و روشن گرايانه بيني پيشهاي قابل گذاري حكمراني مطلوب از طريق سياست
آيد كه ي مدني بوجود ميمنصه ظهور خواهد رسيد و در چنين شرايطي است كه جامعه به

فعال در كليه امور عمومي مشاركت نموده و تحت حكومت قانون هر  طور  بهدر آن همه 
به  )148: 1386تاموشات،.(كس در گرو رفتار ارتكابي خود مسئوليت پيدا خواهد كرد

توان از حاكميت قانون و مشاركت حداكثري را مي گويي، پذيري، پاسخ هرحال مسئوليت
هاي منحصر به فرد حكمراني مطلوب ذكر كرد كه همگي اينها جز با توسعه قواعد ويژگي

حقوقي بويژه حقوق بشري و تحقق صحيح عدالت انتقالي در جامعه گذار امكانپذير نبوده و 
  . نخواهد بود، دانست

  
   با ساير مفاهيم مرتبطـ تشابه و تفاوت عدالت انتقالي 3ـ1

  ـ عدالت انتقالي و عدالت حقوقي1ـ3ـ1
طرفي اقتضاي اين را دارد كه در مقام اساس بي. طرفي استمبناي عدالت حقوقي بي 

 )97: 1390،سيد فاطمي(. اجراي قواعد حقوقي، عوامل نامربوط و غير دخيل تاثيرگذار نباشند
اي يكسان مشمول اجراي قاعده حقوقي بايد به گونهي مشمول يك ها بنابراين، افراد و گروه

                                                                                                                                        
1 - Good Governance. 
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د و در درون هر قاعده حقوقي، نسوي عدالت گرايش دار همواره به يواعد حقوقق. آن باشند
كم صورت عدالت  البته چنين عدالتي صوري است، اما دست. خورد چشم مي جوهر عدالت به

روط سعادت اجتماعي است و در هر حال، عدالت يكي از ش. شود اي ديده مي در هر قاعده
خوبي تنظيم  تحقق آن روابط همراه با تفاهم و تعاون ثمربخش ميان افراد جامعه سياسي را به

پيوند مفهوم عدالت حقوقي با دو مولفه برابري و آزادي در حوزه حقوق بشر، اقتضاي . كند مي
هاي اساسي آزاديها و مداري را دارد كه رسالت خود را تضمين حقهاي قانونوجود نظام

پس مهمترين فاكتور برخورداري افراد جوامع بشري از چنين حقوقي صرفا . شهروندان بدانند
 . انسان بودن آنهاست، چراكه انسان بما هو انسان شريف بايد در نظر گرفته شود

طرفانه از حق همه افراد انساني در عدالت حقوقي در جامعه در حال انتقال بايستي بي 
از اين نگاه ) 99: 1390،سيد فاطمي(.هاي بشري حمايت نمايدري از حقوق و آزاديبرخوردا

هرگونه برخورد . گردداست كه عدالت حقوقي به معناي برابري افراد در مقابل قانون تلقي مي
طرفي و در نتيجه ناديده گرفتن عدالت حقوقي خواهد نابرابر در اين زمينه در واقع نقض بي

  . بود
مهمترين دستاورد عدالت حقوقي در جوامع انساني بويژه در جوامع در حال انتقال؛  بنابراين، 

شود و هدف از آنجائيكه دموكراسي به سازمان حكومت مربوط مي. برابري در مقابل قانون است
از عدالت انتقالي تحقق دموكراسي در جامعه در حال انتقال است، لذا رعايت حقوق فردي و 

برابري افراد ) 146: 1383،بنتام(. كنداط بين عدالت حقوقي و انتقالي را تعيين ميدفاع از آنها ارتب
انساني در مقابل يكديگر حداقل شرايط ضروري تامين نوعي زندگي انساني سالم است كه اين 

  . شود مگر در سايه تحقق عدالت حقوقيممكن نمي
دموكراسي هسته اصلي عدالت انتقالي است، چرا كه هدف از آن حكومت مردم يا  

نقطه شروع دموكراسي برابري شهروندان . ي جمعي استها گيرينظارت همگاني بر تصميم
در مقابل قانون است و اينجاست كه افراد جامعه در مورد موضوعات عمومي حق مشاركت 

شان و برابري ميان آنها در اعمال اين نظارت، ات جمعيكنند و نظارت آنها بر موضوعپيدا مي
توان نتيجه گرفت كه نابرابري جامعه در پس مي. دهدمياصول اساسي دموكراسي را تشكيل 

حال انتقال را از اهداف خويش منحرف خواهد كرد، چرا كه ناتواني در حفاظت از حقوق 



  
 

 
بين

ت 
العا

 مط
امه

صلن
ف

 
لي
لمل
ا

 
(I

S
J)

  /
ره 

شما
46 / 

17  
وگيري از اين انحراف به عمل آيد براي اينكه جل. سياسي و مدني را در پي خواهد داشت

  . بايستي زمينه عدالت حقوقي در جامعه فراهم گردد
  

  عدالت انتقالي و عدالت ترميمي ـ2ـ3ـ1
است، اين رويكرد  افراد مسئول، قربانياندالت ترميمي رويكرد جامعي نسبت به منافع ع

اصطالحات متعددي . شودتحت وصف و نام واحدي توصيف نمي انتقاليجديد از عدالت 
عدالت محلي، عدالت : نظير ؛رود در سرتاسر جهان براي تبيين اين رويكرد بكار مي

غيررسمي، عدالت سبز، عدالت عقالني، عدالت التيام دهنده، عدالت انساني و مردمي، 
  ) 26- 25: 1382،عباسي(. عنوان همان عدالت ترميمي است ترين ولي شايع. ..عدالت پويا و

جمعي با  طور  بهرميمي همه آحاد اجتماع اعم از قربانيان و افراد مسئول در عدالت ت
آنچه كه در عدالت ترميمي حائز اهميت است، جبران خسارات . كنندپيامدهاي آن برخورد مي

اي و هاي ريشهوارده و يا غرامت است كه مهمترين هدف آن را در كنار فيصله كشكمكش
   )227- 226: 1392ذاكريان و عمادي،.(دهدده تشكيل ميجلوگيري از اعمال اشتباه در آين

و اعضاي متاثر اجتماع، روشي قابل توجه براي نشان  افراد مسئول، قربانيان ييرويارو
اين شيوه رضايت بزه ديده از دستگاه عدالت در . دادن جنبه ارتباطي جرم و عدالت است

در اين عدالت نيازهاي افراد در مواجهه با جنايات و حتي مخاصمات . يابدميافزايش 
هاي ي كه زمينه يا فرصت براي آناني كه متاثر از زيانطور  بهشود داده ميمسلحانه پاسخ 

  1. شوداند، ايجاد ميوارده بوده
هاي امن براي مشاركت چنين تالشهاي عمدتا در جهت پشتيباني و امكان ايجاد فرصت

. گيرد، انجام مياند انه و ارتباط ميان اشخاصي كه تحت تاثير چنين عدالتي قرار گرفتهداوطلب
بنابراين وجوه مشترك آن با عدالت انتقالي در اين است كه در هر دو عدالت حمايت از 

كه حركت به سوي  چرا ؛شودقربانيان و مجازات مجرمين در اولويت قرار گفته مي
ون احساس امنيت انساني و همچنين بدون اميد به مجازات اي دموكراسي محور بد جامعه

                                                                                                                                        
1 - http://www.csc-scc.gc.ca/restorative-justice 
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درخواست غرامت و عذر خواهي از سوي . پذير نخواهد بود مرتكبين به جرم عمال امكان
توان به عنوان انگيزه اصلي افراد قرباني در جوامع در حال انتقال دانست افراد مسئول را مي

  .ي كشمكش بايد مدنظر قرار گيرداراكه در زمان تحقق عدالت انتقالي در جامعه د
  

 ـ عدالت انتقالي، حقوق بشر و حقوق بشردوستانه2

  ـ عدالت انتقالي و جهاني شدن1ـ2
رسد عدالت انتقالي به عنوان يكي از عناصر نظام جهاني انسان محور اطالق به نظر مي

اين رهيافت انسان دهد فراتر از همه چيز با عدالت انتقالي همانگونه كه نام آن نشان مي. گردد
حال سوال اين است كه چگونه احترام به . محور از ساير مفاهيم عدالتي متمايز گرديده است

حقوق بشر و بشردوستانه در عين حال كه هسته اساسي عدالت انتقالي است، قدرت بيشتري 
  دهد؟به تحقق چنين عدالتي مي

ها در اين ديدگاه. يافته است هاي رئاليستي توسعهعدالت انتقالي در واكنش به ديدگاه
شوند و منافع آنها همان معرفي مي الملل بينها به عنوان بازيگران اصلي نظام حقوق دولت
  آيد بنابراين، در اين مفهوم سنتي، نسبت به مفاهيم حقوق بشري شان بشمار ميقدرت

م براي فعليت ها بايستي شرايط الزاين درحالي است كه دولت. گرددتفاوتي احساس مي بي
هايي مفاهيم حقوق بشري بيانگر محدوديت. يافتن حقوق بشر و دموكراسي را ايجاد نمايند

. ها نبايستي در تعامل خود با افراد موجود در مرزهاي خود آن را زير پا گذارنداست كه دولت
ها را به جهان شمولي حقوق بشر دربردارنده الگوهايي است كه محدود سازي قدرت دولت

احترام به حقوق بشر همانگونه كه در بخش قبلي بدان اشاره شده به ايجاد . همراه دارد
دموكراسي در جامعه در حال انتقال منجر خواهد شد و قدرت دولت نيز در ارستاي 

منشي (. دموكراسي از طريق ايجاد اعتماد و همكاري در ميان شهروندان تقويت خواهد گرديد
واقعيت اين است كه عدالت نيز به مثابه ) 108- 106: 1387،فيليپانگهارت، نناتان و  پوري،

در عرصه  طوري كه  بهحقوق بشر و بشردوستانه از ويژگي جهانشمولي برخوردار است، 
  . آيدجهاني شدن عدالت، ايجاد جامعه مدني حائز اهميت بشمار مي

د و در عين كندر يك جامعه مدني است كه دموكراسي جايگاه واقعي خود را پيدا مي
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بنابراين، از آنجائيكه . گرددحال امكان همكاري ميان شهروندان و دولت فراهم مي

جهانشمولي حقوق بشر بر مبناي فضيلت انساني بنا گرديده؛ با حقوق فردي داراي انطباق 
- توان ادعا كرد كه ستون فقرات يك نظام هنجاري و ارزشي را در هر جامعهپس مي. باشدمي

دهند و رفتارهاي اجتماعي و فردي در كليه جوامع بر حقوق بشري تشكيل مياي مفاهيم 
سيد (. شودمبناي موازين و اصول حاكم بر حقوق بشري مورد سنجش قرار گرفته مي

  )180- 179: 1390،فاطمي
جهاني بودن عدالت انتقالي نيز در حقيقت خود از دستاوردهاي تمدن نوين بشري 

ادعا نمود كه استانداردهاي حاكم بر عدالت انتقالي تعلق به يك توان نمي. شودمحسوب مي
جامعه خاص دارد، بلكه اين استانداردها در واقع بيانگر حقوقي هستند كه تمام جوامع 

. تواند به رشد و توسعه برسدانساني بويژه جامعه در حال انتقال در فضاي حمايتي آن مي
و  بشر حقوق جهاني اعالميه پذيرشتوجه به  توان باجهان شمولي عدالت انتقالي را مي

 بشر محسوب حقوق سرچشمة و ايپايه منابع از كه بشر حقوق يالملل بين يها نامه پيمان

   )120- 118: 1389،ذاكريان(.دريافت ؛شوند مي
 بشري، حقوق يها نامه احترام به پيمان آن پي در و اعالميه اين شمولي جهان بنابراين، 

تواند قدرت بيشتري به اجراي چنين حمايت از عدالت انتقالي است، ميكه كانون اساسي 
  . عدالتي دهد

توان به جهان شمولي هنجارهاي حقوق بشري كه بر اين اساس ضمن آنكه مي 
اي به جهاني توان به گونهحاصل رويكر اخالقي حق مدار است، پايبند بود، همچنين مي

پافشاري نمود؛ چرا كه يكي از اهداف عالي  بودن و فضيلت مداري عدالت انتقالي نيز
عدالت انتقالي حركت افراد انساني در جامعه در حال انتقال به سمت وحدت در زندگي 

شان است و چنين امري تا زماني كه هنجارهاي برتر حقوق بشري در آن اجتماعي
  .دهدجامعه بوجود نيايد، رخ نمي

  
  ـ عدالت انتقالي و جامعه امن2ـ1ـ2
هاي مربوط به جامعه امن با توجه به برنامه توسعه ملل متحد، بدنبال يك سري فعاليت 

. شودامنيت انساني، توسعه انساني و پاراديم دولت سازي در سطح اجتماعي مطرح مي
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. تمركز مطالعه در جامعه امن بر دو شاخص امنيت گروهي و شخصي پايه ريزي شده است
كه به نوبه خود چنين  آزادي 1.آيدامعه امن بشمار ميرهايي از ترس، هسته اصلي يك ج

رهايي را بدنبال دارد، در جامعه در حال انتقال بايستي ميان شهروندان، نخبگان و همچنين 
در چنين موقعيتي است كه آن جامعه به يك جامعه مدني . اشخاص غيردولتي حاكم باشد

ي در مواقع برخورد با هرگونه جنايتي شود كه در آن جامعه در سايه عدالت انتقالتبديل مي
فرد انساني ذينفع اصلي و نهايي نظام  ،در جامعه امن. گرددمي دارفوري برخور به صورت

تمركز بر افراد انساني كه از اجزاي ذاتي جامعه امن است، خواستار . است الملل بينحقوق 
   )86- 85: 1389تيگر شتروم،(.توجه خاص به نيازها و منافع افراد است

. شودها مقدم دانسته ميدر چنين جوامعي منافع و نيازهاي افراد انساني بر نيازهاي دولت
آيد بايستي طوري اجرايي شود عدالت انتقالي كه در يك جامعه مبتي بر خشونت بوجود مي

كه نظم حاكم بر آن جامعه  يطور  بهكه آن جامعه را به سوي يك جامعه امن هدايت نمايد، 
كه  در چنين وضعي است كه اين عدالت به اهداف خود. حالت فرد محور درآيدرا به 

  .شودمهمترين آنها ايجاد يك جامعه امن است، نزديك مي
ها با قراردادن عدالت انتقالي در يك شناسايي حقوق افراد حداقل به اندازه حقوق دولت

ا حقوق بشر نشان داده شود سازگاري عدالت انتقالي بسنت حقوقي رو به تكامل با عث مي
اند، براي آن توسعه يافته الملل بيناگر رژيم نهادها و قواعد حقوق بشري در حقوق . شود

يقينا توسعه عدالت انتقالي در جوامع . نمايندبوده است كه از حقوق افراد انساني حمايت مي
وق بشر و امن با توجه به احترام به كرامت انساني و حقوقي كه در اعالميه جهاني حق

توسعه قوي عدالت انتقالي و . هاي حقوق بشري نهفته است، امكانپذير خواهد شدنامهپيمان
خواهد  الملل بيناز آن سبب ايجاد تغييرات اساسي در حقوق  الملل بيندفاع جدي جامعه 

كه رهيافت مبتني بر پايه دولت و حاكميت به تدريج جاي خود را به رهيافت  يطور  به. شد
   )13: 1382سيد فاطمي، (.ي بر فرد انساني خواهد دادمبتن

  
  هاي مرتبط با عدالت انتقالي در مصرـ ارتباط و چالش3
  ـ ارزيابي عدالت انتقالي در برابر نقض حقوق بشر و بشردوستانه در مصر1ـ3

 ها ي خودسرانه، نبود آزادي تجمعات و آزادي بيان، وجود شكنجه در زندانها بازداشت 
                                                                                                                                        
1 - http://www.reed.edu 
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عدم رعايت حقوق شهروندان مصري را  ، مواردي هستند كهنظام مند حقوق بشرو نقض 

وضعيت حقوق بشر در مصر از زمان روي كار . دهددر جامعه در حال انتقال مصر نشان مي
احزاب مخالف دولت و  طوري كه  بهتغيير فاحشي نداشته است،  'السيسي 'آمدن دولت 

، در حال حاضر امكان اند مورد حمله دولت بوده ي مذهبي كهها و تشكل ها شماري از گروه
در مصر، وضعيت حقوق بشر در اين  2013اتفاق ژوئيه كه پس از  چرا ؛فعاليت ندارند

مورد شكنجه قرار  دولتكشور تضعيف شده و بسياري از اعضاي جريانات مخالف 
اينجاست كه . نندك ميدرحالي است كه سياسيون مصري اين ادعاها را رد  البته اين. اند گرفته

ي غربي باشد تا با ها اهرم مناسبي براي دولتتواند به مثابه جهانشمولي حقوق بشر مي
ي حقوق بشري به دولت قاهره، در ايجاد ثبات و ارتقاي ها اعمال فشار از طريق سازمان

در پي سركوب تجمعات دانشجويي توسط مقامات مصري . كراسي در مصر گام بردارندودم
ي خودسرانه و ايجاد جنايات بر صدها نفر از اتباع مصري سازمان عفو ها و دستگيري

در آن اعالميه به . اي صادر نمودجهت برقراري دموكراسي در آن كشور اعالميه الملل بين
آور سركوب اعتراضات دانشجويي و توسل به زور با هر ابزاري از جمله تيراندازي گاز اشك 

قانوني  خاتمه دادن به اعتراضات و همچنين بازداشت غيردر داخل محوطه دانشگاه براي 
سازمان در ادامه در اعالميه صادره اعالم نمود كه هرگونه استفاده از . افراد محكوم گرديد

ي حقوق بشر انجام پذيرد و اعمال خشونتي الملل بينزور توسط پليس بايد با رعايت قواعد 
به راهپيمايي مشغول  آميز مسالمت طور  بهه توسل به زور عليه افراد دانشجو ك ددرفراين
ه در گزارشي منتشر شد  اين سازمان 1.نگيرداز سوي مقامات امنيتي مصر صورت  اندشده
، در اند مصري كه اكثر آنان از طرفداران محمد مرسي بوده 400و  يك هزار:، افزودخود

اثر توسل نيروهاي كه علت مرگ بسياري از آنان بر  اند اقدامات خشونت بار كشته شده
كه مسئوالن  درصورتي؛ تاكيد كرد  الملل بينسازمان عفو . امنيتي مصر به زور بوده است

ي مصر مملو از افرادي خواهد شد كه به ها مصري شيوه تعامل خود را تغيير ندهند، زندان
 يي اين كشور مملو از قربانيانها و همچنين بيمارستان اند شيوه غيرقانوني بازداشت شده

  2.اند زور مرتكب شدهبه كه نيروهاي امنيتي مصر با خشونت خواهد بود 

                                                                                                                                        
1 - http://www.amnesty.ca 
2 - Ibid. 
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 2012در ژوئن   ارتش مصر، محمد مرسي رئيس جمهوري مصر را كه مردم اين كشور
بعد از تظاهرات گسترده مردمي در همه مناطق مصر براي بركناري حسني مبارك ديكتاتور 

مرسي توسط ارتش، مصر صحنه اختالفات پس از بركناري . مصر انتخاب كردند، بركنار كرد
حسيبه حاج . شدو اقدامات خشونت بار ميان نيروهاي امنيتي مصر و طرفداران مرسي 

در اين گزارش  الملل بينصحراوي معاون مدير برنامه خاورميانه و شمال آفريقا درسازمان عفو 
و   بشر بودهبه حقوق  اعالم كرد كه مصر در هفت ماه اخير، صحنه تجاوزهاي گسترده

سازمان   اين مقام 1.سابقه بوده است بيمصري برخورد خشونت باري را داشتند كه   مقامات
جامعه مدني و دادن اجازه  در ادامه بر لزوم كاهش سلطه مسئوالن مصري بر الملل بينعفو 

. مصر تاكيد كرد  آميز و ديگر اقدامات قانوني به مردم براي برگزاري تظاهرات مسالمت
به منزله خيانت به همه كساني است كه   مصري  ي فعلي مقاماتها سياست: اظهار داشت  وي

ي اصلي انقالبيون در انقالب ها به دنبال صلح و آرامش و عدالت اجتماعي به عنوان خواسته
   2.مصر هستند 2011
 پردازد كه به منظور جبران جنايات جدي تحتاز آنجائيكه عدالت انتقالي به اقداماتي مي 

همچون تعقيب افراد مسئول، تمرينات حقيقت گويي، پرداخت غرامت به  الملل بين حقوق
توان به اين قربانيان، ايجاد نهاد اصالحات براي محافظت در برابر سوء استفاده است، لذا مي

نتيجه رسيد كه اين امر در جامعه در حال انتقال مصر با نقض حقوق بشر و بشردوستانه هنوز 
  .استمحقق نشده 

  
  ـ نقش عدالت انتقالي در ايجاد جامعه با ثبات مصر2ـ3

ترين مضوعاتي كه در جريان انقالب مصر بروز كرد نقض فاحش حقوق بشر از مهم 
ترين از اين رو، يكي از مهم. توسط مقامات حكومتي اعم از سياسي، نظامي و امنيتي بود

بوده،اجراي عدالت در قبال هاي مردم در كشور مصركه شاهد تغيير حكومت خواسته
مقامات رژيم سابق، فرماندهان و مقامات امنيتي و نظامي و به طور كلي ناقضان حقوق بشر 

باشد و در شاهد تغيير رژيم از ديكتاتوري به دمكراسي مي راز آنجايي كه اين كشو. است
                                                                                                                                        
1 - www.amnesty.org/egypt-s-defence-human-right. 
2 - Ibid. 
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لت انتقالي گرديد، روند اجراي عداعين حال، به عنوان يك جامعه در حال انتقال تلقي مي

هاي چراكه كه در مصر تاكنون مكانيسم. در اين كشور موجب ثبات آن نگرديده است
  . اي نبود كه مورد رضايت مردم اين كشور گرددمختلف اجراي عدالت انتقالي به گونه

عدالت انتقالي در مصر در روند كامال معكوسي نسبت به خواست و مطالبات مردم پيش 
وزهاي اوليه و حتي در زمان حكومت مرسي سعي شد به عدالت اگرچه در ر. رفته است

هاي مردم رسيدگي شود اما كودتاي نظاميان عليه قضايي به عنوان يكي از مهمترين خواسته
هاي حقيقت ياب كميسيوندولت محمد مرسي سبب شد عدالت در قبال متهمان اجرا نشود 

. الب مصر خيلي زود تشكيل شدكنندگان در جريان انقدرباره حوادث و كشتار تظاهر
هاي ميسيونيي درباره نتايج كها گزارش 2011شوراي ملي حقوق بشر مصر نيز در مارس 

محمد مرسي، رئيس جمهور وقت، نيز . ياب در خصوص حوادث مصر منتشر كردحقيقت
يابي درباره كشتار تظاهركنندگان در در پنجم ژوئيه دستور جمع آوري اطالعات و حقيقت

ها در مصر منجر به اجراي اما هيچ يك از اين اقدام. ق مختلف اين كشور را صادر كردمناط
عدالت انتقالي در مصر نشد نشد زيرا دستگاه قضايي مصر كه شريك جنايات حسني مبارك 

  .بود، بدون تغيير باقي ماند
هاي متهمان به ويژه حسني مبارك، جمال مبارك و حبيب در نهايت در مصر دادگاه 

لعادلي، وزير كشور رژيم مبارك، به اتهام كشتار و ضرب و جرح تظاهركنندگان، رشوه ا
آنچه كه فراموش شد عدالت بود،  ها اما در جريان اين دادگاه. خواري و فساد مالي آغاز شد

زيرا نظام قضايي مصر در قبال اين دادگاه راهبرد اتالف وقت را در پيش گرفت و در نهايت 
حسني . به نمايشي صرف تبديل شد ها ه دولت مرسي كودتا كردند و محاكمهنيز نظاميان علي

مبارك، جمال مبارك و حبيب العادلي از اتهام رشوه خواري و فساد ملي تبرئه شدند اما 
   1.تظاهركنندگان محاكمه نشدندهنوز به اتهام كشتار و ضرب و جرح 

فاحش حقوق بشر هستند؛  به عالوه خود مجريان عدالت اكنون در مصر متهم به نقض 
تعلل در محاكمه . زيرا در جريان كشته و زخمي كردن هزاران شهروند مصري نقش داشتند

                                                                                                                                        
1 - www.ictj.org 
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گيرد كه دادگاه محمد مرسي و شماري از سران اخوان مقامات رژيم مبارك در حالي انجام مي
فرآيند المسلمين در سريعترين زمان و به اتهام واهي جاسوسي و كشتار مردم برگزار شد و 

همگي اين مسائل حاكي از عدم وجود اصالحات در نظام . برگزاري آن هنوز ادامه دارد
دالوري، (. باشد كه ايجاد ثبات در آن را به يك آرزو تبديل كرده استحاكميتي مصر مي

1388 :30 -32(   
  

  دستاورد
ين در عدالت انتقالي نقش مهمي در راستاي ايجاد ثبات در جامعه در حال گذار و همچن

ي آتي در جامعه انتقالي عليه افراد ها ها و آزار و اذيتجلوگيري از تكرار انواع خشونت
چشم پوشي از عدالت در روند ايجاد صلح نه تنها كمك به ايجاد صلح . انساني داراست

يكي . باشد ميو خشونت مخاصمه مسلحانه بلكه خود عاملي براي تداوم نا امني،  ،كند نمي
ها و اي استوار بر ارزشايجاد جامعه. عدالتي بوده است بي، جاد انقالب در مصراياز داليل 

باشد؛ در  ميكرامت انساني مستلزم تعميق و ترويج فرهنگ مسئوليت پذيري و پاسخگويي 
حالي كه دامن زدن به فرهنگ معافيت و مصونيت و عدم پاسخگويي به جنايات فاجعه بار 

نقض حقوق قرباني برجاي مانده از  دههاخواست دادخواهانه اعتنايي به  بيگذشته و حال و 
رود كه بلكه بيم آن مي ،نه تنها ما را در مسير صلح رهنمون نخواهد كرد بشد و بشردوستانه

هيج  تا زماني كه عدالت تحقق نيابد، هيچ صلحي در. سازد تر ي جنگ را افروختهها شعله
  . پايدار نخواهد بود اي از جمله جامعه مصرجامعه
المللي كيفري المللي همچون ديوان بيناز اين رو عدالت انتقالي با پيدايش نهادهاي بين 

عدالت بنياد اصلي هر حركتي . و شوراي حقوق بشر در حال طي نمودن روند جهاني است
را تشكيل خواهد داد و دوباره حيات اين ملت را در دستان  مصربه سوي صلح در 

را تقويت خواهد  مصر اجراي عدالت، حاكميت قانون در. داد ان قرار نخواهدستمكار
از طريق تقويت نهادهاي قضايي، پليس ملي و ساير نهادهاي دولتي  جزءو اين مهم  بخشيد

  . بوجود نخواهد آمد مصرو محلي در سراسر 
دن هاي حقيقت ياب بايستي رسيدگي به مواردي از جمله شكنجه، ناپديد شكميسيون 
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25  
. هاي خويش قرار دهندغير قانوني را در راس فعاليت طور  بهاجباري افراد، قتل شهروندان 

عالوه بر اين، دولت در حال گذار مصر بايد اقدامات الزم را در جهت جبران فوري 
خسارات براي قربانيان نقض حقوق بشر در راستاي ايجاد امنيت جامعه و همچنين نشان 

نهايتاً اينكه عدالت انتقالي در صورت اجراي صحيح . مال نمايددادن حسن نيت خويش اع
تواند به عاملي مهم در ايجاد صلح پايدار و ثبات و آرامش و در عين مند قطعاً ميو ضابطه
  .هاي مردمي در مصر باشداي براي حكومتحال زمينه
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