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چكيده
اين مقاله در صدد ارائه تحليلی مبتنی بر حقوقبشر از سه مفهوم مرتبط يعنی هويت ،كرامت و فرهنگ است و از اين تفكر
حمايت میكند كه اِعمال ارزشها ،اصول ،هنجارها و معيارهای حقوق بشر بينالمللی به تمام ابعاد روابط بين هويت ،كرامت
و فرهنگ و به كار گيری ساز و كارهای حقوق بشر بينالمللی در همه آن جوانب ،هم برای پيش گيری از تعارض و هم برای
ايجاد صلح پس از آن ،ضرورت دارد .اين مقاله طرفدار اين فكر است كه به كارگيری اين ارزشها ،اصول ،هنجارها و
معيارهای حقوق بشر بينالمللی و به كارگيری سازكارهای حقوق بشر بينالمللی در همه ابعاد روابط بين هويت ،كرامت و
فرهنگ برای حفظ و ارتقاء تنوع فرهنگی و تكثرگرايی در جوامع چند قومی ضروری است.
واژگان كليدی :هويت؛ كرامت؛ تكثر گرايی؛ تنوع فرهنگی.

مقدمه
وقتي ساموئل هانتيگتون نظريه جعلي برخورد تمدنها را مطرح كرد در سراسر جهان شري به
پا كرد .اسلام چون ديوي جلوه داده شد و غرب به ذهنيت جنگهاي صليبي بازگشت .حوادث
وحشتناك يازده سپتامبر و پيامدهاي بعدي آن ،هم علت و هم معلول چنين تحولاتي بود .اعلاميه
دولت بوش در مورد جنگ جهاني عليه تروريسم ،تنشها و اختلافات را افزايش داده و تشديد
نمود .سلطه تنها ابر قدرت و عملكرد يكجانبه آمريكا در عراق كمك كرد تا نظريه هانتيگتون به
يك پيشگويي قابل تحقق درباره تنازع و خشونت تبديل شود.
امروزه در جهان آكنده از اختلافات فزآينده ،هم از طرف بعضي حكومتها و هم بخشيهايي
از جامعه جهاني ،به هويت 1به طور روزافزون به عنوان يك مسئله منفي و نامطلوب نگريسته
مي شود .آنها به ويژه به هويت قومي ،به طور فزآينده به عنوان چيزي كه بايد كنترل ،جذب و
همگون شود نگاه ميكنند .جوامع خودشان درباره اينكه چگونه با مسئله قوميت خويش برخورد
كنند ،سر در گم هستند.
حقوق بشر ،جلد ،5شماره ( 1بهار و تابستان .83 -11 ،)1831

نامه مفيد /0شماره سي و هشتم /
مهر و آبان 2831
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در بيشتر كشورها ،جوامع اقليت كه همچنان با محروميت از توسعه و فقر طاقت فرساي
هستند با تكيه بر هويت قومي خويش در مبارزه عليه تبعيضها و در مبارزه
روزافزوننامهروبه
مفيدرو /شماره
عدالت و هشتم /
براي سی
مهر اقت صادي ،به منظور كسب حق تعيين سرنوشت و سرانجام انشعاب و
اجتماعي و
جدايي ،و
 2831مي دهند .تنازعات مسلحانه و داخلي خيلي سريع برچسب تنازعات قومي
آبان نشان
واكنش

دريافت ميكنند.
در ساير كشورها مانند اندونزي ،بحرانهاي بينظير اقتصادي كه دو سوم جمعيت كشور را
زير خط فقر برده است ،عامل حمله اكثريت قومي به اقليت قومي ثروتمندتر ميشوند .و نيز در
ساير كشورها مانند بنگلادش اوضاع ناگوار اقتصادي در كشور ،شمار فزآينده اي از كارگران
مهاجر را وادارتممي كند كه در كشورهاي ثروتمندتر منطقه و خارج از آن در جستوجوي كار
باشند .اين كارگران مهاجر نه تنها با استثمار بلكه با تبعيض شديد نيز مواجه هستند .كشورهاي
نامه مفيد /
درگير غالباً با اتخاذ سياستها و اقدامات اقتدارطلبانه به اين امر واكنش نشان ميدهند .امروزه
شماره سي و
طرفداران محيط زيست به حق ،نگران آسيب به تنوع زيستي هستند و از گامهايي كه براي متوقف
هشتم
كردن چنين آسيبهايي برداشته ميشود ،حمايت ميكنند .متأسفانه جنبشي مشابه براي جلوگيري
از آسيب به تنوع فرهنگي وجود ندارد.
طي پنجاه سال گذشته مديريت دولتها در خصوص روابط قومي غالباً از رويهها و
نامه مفيد /
سياستهاي همگون سازي اجباري ،تبعيض ،عضوگيري و دخل و تصرف تا رويهها و سياستهاي
شماره سي و
نظاميگري ،پاكسازي قومي و قوم زدايي متغير بوده است .از طرف ديگر طي پنجاه سال گذشته،
هشتم  /مهر و
ابتكار جامعه مردم-به -مردم در خصوص روابط قومي ،غالباً الگوهاي موفقي ازآشتي ،ميانجيگري،
آبان 2831
واكنش به بحران و مذاكرات صلح به همراه داشته است .روشن است كه بايد از اين امر درس
گرفت .حكومت دموكراتيك بايد با تبديل شدن روز افزون به يك حكومت فراگيرتر ،به
چالشهاي قومگرايي و تكثرگرايي پاسخ دهد.
منشور سازمان ملل تصويري از جهان به ما ارائه ميدهد كه در آن تنوع فرهنگي يك گنج بي
قيمت است كه بايد آنرا پرورش داد ،از آن لذت برد و حفاظت و صيانت نمود؛ تصويري از جهان
كه تكثرگرايي تمجايگزين مرجح و برجسته است كه بايد براي آن تلاش كرد و بدان دست يافت و از
آن حفاظت كرد.
اعلاميه جهاني حقوق بشر يك چارچوب جهاني ،همگاني و تفكيكناپذير از ارزشها و اصول به ما
حقوق
مالكيت و نظم
بازارهاي كارآمد
831
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ميدهد كه مفاهيم محوري برابري ،عدم تبعيض ،مشاركت ،پاسخگويي ،سعادت و عدالت براي همه در
آن انعكاس يافته و تكرار ميشود .اين ارزشها ،اصول و هنجارها بايد به طور جدي و مستمر اعمال
شوند تا از تنوع فرهنگي و تكثرگرايي در كشورهاي چند قوميتي حمايت و آنها را تقويت كند .آنها بايد
به عنوان چارچوبي براي تجديد همكاري بينالمللي به كار گرفته شوند تا موج خيزش دوباره
يكجانبهگرايي در روابط ميان كشورها ،دولتها و مردم را متوقف و برعكس كند.
اين مقاله در صدد ارائه تحليلي مبتني بر حقوق بشر از سه مفهوم مرتبط يعني هويت ،كرامت
و فرهنگ است و از اين فكر حمايت ميكند كه اِعمال ارزشها ،اصول ،هنجارها و معيارهاي
حقوق بشر بين المللي به تمام ابعاد روابط بين هويت ،كرامت و فرهنگ و به كار گرفتن
سازوكارهاي حقوق بشر بينالمللي در همه آن جوانب هم براي پيشگيري از تعارض و هم براي
ايجاد صلح پس از آن ضرورت دارد .اين مقاله طرفدار اين فكر است كه به كارگيري اين ارزشها،
اصول ،هنجارها و معيارهاي حقوق بشر بينالمللي و به كارگيري سازوكارهاي حقوق بشر
بين المللي در همه ابعاد روابط بين هويت ،كرامت و فرهنگ براي حفظ و ارتقاء تنوع فرهنگي و
تكثرگرايي در جوامع چند قومي ضروري است.
هويت
لغت نامه وبستر ،هويت ( )Identityرا به معني ويژگي يا شخصيت متمايز كننده يك فرد
تعريف مي كند .اين تعريف هم در مورد افراد و هم در مورد جوامع يا جمعيتها به طور برابر
صحيح است.
واژه هويت معاني چندگانهاي در خود دارد و اين شگفتانگيز نيست كه بيشتر مردم
هويتهاي چندگانه دارند كه به عنوان مثال از جنسيت ،تمايل جنسي ،سن ،دين ،زبان ،قوميت،
نژاد و  ...نشئت ميگيرد .دو ميثاق حقوق بشر بينالمللي ،ابعاد مختلف هويت را مورد توجه قرار
دادهاند :بُ عد مدني :مثلاً حق بر اينكه نزد قانون در همه جا به عنوان يك شخص به رسميت شناخته
شود؛ بُعد سياسي :مثلاً حق بر راي دادن؛ بُعد اقتصادي :مثلاً حق بر تشكيل و پيوستن به اتحاديههاي
صنفي با انتخاب خود؛ بُعد اجتماعي :مثلاً حق خانواده براي صيانت توسط جامعه و دولت و بُعد
فرهنگي :مثلاً حق گروهها براي بهرهمندي از فرهنگ خاص خود ،عمل به دين خاص خود و استفاده
از زبان خاص خود.
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به عبارت ديگر وبستر ،هويت را «هماني در تمام آنچه كه واقعيت عيني يك چيز را تشكيل
شمارهبنابر هويت يك بعد عيني و نيز يك بعد ذهني دارد .از جهت ذهني ،هويت
مي /كند.
معنيمفيد
ميدهد» نامه
كهمهر
هشتم /
سی
وي از خود دارد و از لحاظ عيني ،هويت فرد تصوري است كه ديگران از او
تصوري واست
فرد،
آبان 2831
هويت ،هم امري واقعي است و هم امري اعتباري .فرآيند تعيين هويت بسيار مهم
دا رند .بنابر واين

است و غالب افراد و گروهها مدعي حقِ تعيين هويت خود هستند .معيارهاي حقوق بشر حاكم بر
فرآيند تعيين هويت است و ايجاب ميكند كه چنين فرآيندي ،فرآيند شناسايي دربرگيرنده باشد نه
اخراج كننده يا عدم شناسايي تبعيض آميز .همچنين نگاه كاريكاتوري و كليشهاي به هويت از
سوي نظام بين المللي حقوق بشر ممنوع است .همدلي و ادراك مشترك از هويت از سوي خود و
تم
هماهنگي و صلح را افزايش ميدهد .وقتي تنشها هويت را محاصره كنند يا وقتي
ديگران،
شناسايي وجود نداشته باشد يك بحران هويت پيش ميآيد كه غالباً به اختلاف و تعارض منتهي
نامه مفيد /
ميشود .اهميت نظام بينالمللي حقوق بشر از همين جاست؛ چرا كه سعي ميكند هويت را شناسايي
شماره سي و
كرده و بر آن تأكيد نمايد و اعمالي كه هويت را نفي يا انكار ميكند ،ممنوع نمايد.
هشتم
كرامت
فرهنگ وبستر ،كرامت ( )Dignityرا «كيفيت يا حالت ارزشمند ،محترم و عزيز بودن»
تعريف ميكند.نامه مفيد
كرامت /يكي از ارزشهاي مورد تأكيد منشور سازمان ملل است و در
شماره
هاي بينسيالملليو حقوق بشر و به درستي در همه اسناد منطقهاي و جهاني حقوق بشر تأكيد
كنوانسيون
شده مهر
هشتم /
است.و كرامت يك بُعد داخلي و يك بُعد خارجي دارد .كرامت از مباهات بر
زيادي بر آن
شخص2831
هويت آبان
يعني از احساس ارزشمند بودن خود نشئت ميگيرد .اما كرامت وقتي افزايش
مي يابد كه از طرف ديگران مورد شناسايي ،احترام و عزت قرار گيرد .بنابراين كرامت حاصل
تعامل بين ارزش و احترام است .يكي از وظايف اصلي چهارگانه كه بخش اساسي پارادايم حقوق
بشر هستند ،تكليف به احترام گذاشتن است.
اين ربط و نسبت ميان هويت و كرامت است كه به ما كمك ميكند تا تفاوتها و تنوع را
قدر دانسته و تمارج نهيم .درك و تحمل تفاوتها نه تنها كرامت بلكه صلح و هماهنگي را نيز
افزايش ميدهد .اين است علت آنكه يكي از اسناد بسيار مهم نظام بينالملل حقوق بشر يعني
كنوانسيون بين المللي محو كليه اشكال تبعيض نژادي هرگونه تبعيض نژادي ،تفكيك نژادي و
حقوق
مالكيت و نظم
بازارهاي كارآمد
831
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آپارتايد را محكوم ميكند و دول متعهد به كنوانسيون را ملزم ميكند كه همه رويههاي اين چنيني
را در قلمرو تحت حكومتشان «جلوگيري ،ممنوع و ريشه كن نمايند» .كنوانسيون محو كليه اشكال
تبعيض عليه زنان ،چنين امري را در خصوص زنان مقرر ميدارد.
نظام بينالمللي حقوق بشر ،رويههاي متعدد بياحترامي به كرامت انسان مانند :تبعيض،
محروم سازي ،عدم تحمل ،بيگانه هراسي ،پاكسازي قومي و نسلكشي را ممنوع كرده است و دو
مورد اخير در قوانين ديوان بينالمللي كيفري «جرايم عليه بشريت» تلقي شده است .رعايت،
حمايت ،ترويج و اجراي حقوق بشر نه تنها از كرامت فردي و جمعي انسان پاسداري بلكه فرهنگ
صلح را نيز ترويج ميكند.
فرهنگ
لغت نامه وبستر ،فرهنگ را به معني باورهاي مرسوم ،اَشكال اجتماعي ،ويژگيهاي مادي
يك گروه نژادي ،مذهبي يا اجتماعي و مجموعهاي از ديدگاهها ،ارزشها ،اهداف و اعمال مشترك
تعريف ميكند .نظام بينالملل حقوق بشر تمركز بر قوميت و نژاد را ميپذيرد و بر حق هر فرهنگ
خاص براي شكلگيري كامل آسوده از تحقير از سوي گروههاي قدرتمندتر تأكيد ميكند و بر اين
مطلب پاي مي فشارد كه محو تبعيض مبتني بر نژاد منوط به احترام همگاني به منحصر به فرد بودن
هر گروه قومي در جهان چند فرهنگياِمان است .بهرهمندي تك تك افراد از ميراث فرهنگي خود،
منوط به حمايت از حقوق فرهنگي كل گروه است.
ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي حق هر فرد را براي مشاركت در حيات
فرهنگي به رسميت ميشناسد .ميثاق بينالمللي حقوق مدني ،سياسي؛ حق اقليتهاي قومي ،مذهبي
و زباني را به صورت فردي يا همراه با ديگر اعضاي گروه خود ،براي بهرهمندي از فرهنگ خاص
خويش ،شهادت و عمل به دين خود يا استفاده از زبان خاص خود به رسميت ميشناسد .اعلاميه
جهاني سازمان ملل متحد در باره حقوق اقليتها ،در ماده ،1پنج حق ويژه اقليتها را كه براي
اقليتهاي قومي ،مذهبي يا زباني است ،برميشمارد:
 .2حق بهرهمندي از فرهنگ خاص ،شهادت و عمل به دين خودشان و استفاده از زبان
خود در خلوت و جلوت ،به طور آزادانه و بدون هيچگونه مزاحمت يا تبعيض؛
 .1حق مشاركت مؤثر در حيات فرهنگي ،مذهبي ،اجتماعي ،اقتصادي و سياسي؛
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 .8حق مشاركت مؤثر در سطح ملي و در مواقع مقتضي در سطح منطقهاي در
شماره مربوط به اقليتي كه به آن تعلق دارند؛
تصميمات
نامه مفيد /
هشتم  /مهر
برقراري و ادامه ارتباطات مسالمتآميز و آزاد با اعضاي گروه خود و با افراد
سی.4و حق
و آبان
2831به ساير اقليتها بدون هيچگونه تبعيض .اين حق همچنين شامل حفظ ارتباط
متعلق

در سراسر مرزها با شهروندان ساير كشورهايي ميشود كه با علائق ملي ،قومي،
مذهبي يا زباني به هم گره خوردهاند؛
 .5حق تأسيس و حفظ انجمنهاي خاص خودشان.
اعلاميه روشن ميسازد كه افراد متعلق به اقليتها ميتوانند حقوقشان را به صورت فردي و
تم
نيز همراه با ساير اعضاي گروه خود اعمال كنند .اعلاميه همچنين بين حقوق اقليتها و حقوق
برقرارمفيدمي/كند و بيان ميدارد كه اِعمال حقوق بيان شده در اعلاميه نبايد به بهرهمندي
ديگران توازن نامه
شمارهحقوقسيبشر وجهانشمول و آزاديهاي بنيادين ،آسيب بزند .اين امر اهميت ويژهاي دارد؛
همه افراد از
توان براي بررسي و اصلاح رسوم فرهنگي مضر مانند قطع اندام جنسي زنانه به اعلاميه
چرا كه مي
هشتم
استناد كرد.
اعلاميه دولتها را ملزم میكند به:
نامه مفيد /
هويت اقليتها در قلمرو دولتهاي مربوطه (ماده )2؛
وجود و
 صيانت از
سي و
شماره
برايوحمايت از چنين هويتي (ماده )2؛
 مهيا كردن
شرايطمهر
هشتم /

مناسب و انجام ساير اقدامات مقتضي براي تحقق آن اهداف (ماده )2؛
قوانين
2831
 تصويتآبان
 هر جا كه ل ازم است اتخاذ اقدام براي تضمين اين امركه اشخاص متعلق به اقليتها «بتوانند به
طور كامل و مؤثر و بدون هيچ گونه تبعيض و با برابري كامل در مقابل قانون همه حقوقشان را
اِعمال كنند» (ماده )4؛
 ايجاد شرايط مطلوب براي قادر ساختن اقليتها براي «اظهار خصايص و بسط فرهنگ ،زبان،
تم
مذهب ،عادات وسنن خودشان» (ماده )4؛
 اتخاذ اقدامات مناسب به گونهاي كه هر جا ممكن است «اقليتها بتوانند فرصتهاي كافي براي
حقوق
مالكيت و نظم
بازارهاي كارآمد
831
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يادگيري زبان مادري يا آموزش به زبان مادرياشان داشته باشند» (ماده )4؛
 تلاش در حوزه آموزش «جهت ترويج آگاهي از تاريخ ،سنتها ،زبان و فرهنگ اقليتهاي
موجود در قلمروشان» (ماده )4؛
 در نظر گرفتن اقدامات لازم براي آنكه «اقليتها بتوانند كاملاً در پيشرفت و توسعه اقتصادي
كشورشان مشاركت كنند» (ماده .)4
فهم حقوق بشر
اين مقاله از اين ايده حمايت ميكند كه اعمال اين ارزشها ،اصول ،هنجارها و معيارهاي
بين المللي حقوق بشر در همه ابعاد روابط بين هويت ،كرامت و فرهنگ و به كار بستن
سازوكارهاي بين المللي حقوق بشر در همه آن ابعاد ،كاري لازم و ضروري براي حفظ وگسترش
تنوع فرهنگي و كثرتگرايي در جوامع چند قومي است .اگر بناست حقيقتاً چنين راهبردي اتخاذ
شود ضرورت دارد كه همه و نه تنها سازمانهاي غير دولتي حقوق بشر ،فهمي مشترك و اساسي از
حقوق بشر را به وجود آورند.
حقوق بشر ،حقوق بشر است
 حقوق بشر حقيقتاً حقهاي حقوقي است كه در اعلاميه جهاني حقوق بشر ،ميثاقهاي مختلف
حقوق بشر ،كنوانسيونها ،معاهدات و اعلاميهها ،منشورهاي منطقهاي ،قوانين اساسي و عادي ملي
تقديس شدهاند.
 حقوق بشر خيلي بيشتر از حقهاي حقوقي است .حقوق بشر حقوق هستند نه صرفاً به خاطر آنكه
در اسناد حقوقي به رسميت شناخته شده اند.
 حقوق بشر در طبيعت هر انساني به طور ذاتي وجود دارد.
 حقوق بشر تعيين كننده و حافظ انسانيت است.
 حقوق بشر وجود دارد تا انساني بودن زندگي بشر را تضمين كند.
 حقوق بشر وجود دارد تا جبران تعديهاي غير انساني و ممانعت از آنها را تضمين كند.
 حقوق بشر ارزشها ،اصول و معيارهاي لازم را براي حفاظت از گرانبهاترين حقوق يعني حقوق
انسان بودن را كه حق زن بودن جزء اساسي و جدايي ناپذير آن است ،فراهم ميكند.
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حقوق بشر برای سعادت انسان لازم و ضروری است:
بشر بين بودن و صرف وجود داشتن ،تفاوت ايجاد ميكند.
 بهرهمندي
حقوقشماره
نامهازمفيد /
بشر وازهشتم /
 حقوق سی
كرامتمهرو هويت انساني (فردي و جمعي) پاسداري ميكند و بدين ترتيب به هستي
2831
ارزش و و
آبانبخشد.
معنا مي

 حقوق بشر از تماميت جسمي شخص و امنيت انساني همه مردم پاسداري ميكند.
 رهايي از ترس و فقر ،حداقل شرايط لازم براي وجود افراد ،جوامع و ملل است.
 حقوق بشر ،همگاني و وابسته به يكديگرند و در واقع بايد چنين باشند؛ زيرا ذاتي هر شخص انسانياند.
 حقوق بشر هم فردي و هم جمعي است و در واقع بايد چنين باشد؛ زيرا هيچ انساني يك جزيره
نيست و در تم
حقيقت وجود فردي و منفرد ما از تعامل اجتماعي ما با خانواده ،دوستان و جامعه معنا
پيدا ميكند .بنابراين حقوق بشر ،خود آتيه انساني ما را تعريف و از آن دفاع ميكند.
نامه مفيد /
شماره سي و
مفاهيم كليدی حقوق بشر
هشتم
حقوق بشر ،جهانشمول؛ جدا ناپذير؛ وابسته و مرتبط به هم هستند .حقوق بشر ،جهانشمول و
سلب ناشدني است.
در تمام قرون ،در تمام تمدنها ،در تمام اديان ،حقوق بشر براي همه انسانها و براي همه
مفيدو /حقوق بشر جدا ناپذير است.
ملل وجود داشتهنامهاست
اينشماره
سيكه بورخي حكومت هاي آسيايي بين نان و آزادي مطرح كرده اند ،نادرست
دوگانگي
هشتممي /مهر
گويند :والان نان ،بعد آزادي .اما از لفاظي گذشته ،به مرور زمان ،چنين
است .آنها
2831
حكومت آبان
نان مردم را تأمين مي كنند نه آزادي آنها را .مسئله واقعي جوامع ما ،نان در
هايي نه
مقابل آزادي نيست؛ بلكه مسئله و اقعي اين است كه چه كسي در جوامع ما چه مقدار از نان و
آزادي را دارد و چرا؟ بدون نان ،مشكل است انسان آزادي خود را اعمال كند و بدون آزادي هم
نان طعمش را از دست ميدهد.
وابسته و مرتبط به هم هستند
حقوق بشر تم
بنابراين حق تغذيه با حق كار ،حق سلامتي ،حق برخورداري از خدمات اجتماعي و مهمتر از
همه با حقوق زنان در ارتباط است .حق برخورداري از مسكن «مناسب» نمونه خوبي است .عوامل
حقوق
مالكيت و نظم
بازارهاي كارآمد
831
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و حقوق مرتبط به هم از قبيل موارد زير تعيين كننده مسكن مناسب هستند :دسترسي به شغل و
خدمات اساسي ،مراقبتهاي بهداشتي و كاري ،توان مالي كافي ،قابليت سكونت ،قابليت حصول و
تناسب فرهنگي.
پارهاي از حقوق از قبيل مصونيت از تبعيض راهي ميانبُر و ذاتاً مرتبط با بهرهمندي از چندين
حق بشري ديگر است .لكن ،تفكيك ناپذيري حقوق بشر و وابستگي و ارتباط آنها با يكديگر مانع
از اولويتبندي در فعاليت حقوق بشري نميشود .مسلماً اولويت بايد به حقوقي داده شود كه بيشتر
ناديده گرفته شده و كمتر تحقق يافتهاند و همچنين به حقوق كساني كه بيشتر مورد غفلت،
محروميت يا تبعيض بودهاند.
تكاليف مرتبط با حقوق بشر
حقوق بشر با خود چهار تكليف مرتبط به هم دارد كه دولتها بايد انجام دهند:
 .2تكليف احترام گذاشتن كه لازمه آن اجتناب كردن از مزاحمت در بهرهمندي
[ديگران] از حقوق است؛
 .1تكليف صيانت كردن كه لازمه آن ممانعت از نقض اين حقوق توسط نهادهاي دولتي
و طرف ثالث است؛
 .8تكليف ترويج كردن كه لازمه آن بالا بردن آگاهي عمومي درباره حقوق و راههاي
اثبات و صيانت از آنهاست؛
 .4تكليف تحقق بخشيدن كه دولت را ملزم ميكند كه اقدامات مناسبي را براي تحقق
كامل حقوق انجام دهد.
اين تكاليف هم مثبت (فعل) و هم منفي (ترك فعل) هستند .برخي از اين تكاليف بايد فوراً
انجام شوند در حاليكه برخي ديگر مي توانند به صورت تدريجي عمل شوند .اين تعهدات ،هم
تعهدات مربوط به فعل و هم تعهدات مربوط به نتيجه هستند .از اينرو ،تعهدات صرفاً با وضع
قانوني (كه مثلاً الزام ميكند كه يك سوم كل مناصب حكومت محلي بايد به زنان اختصاص يابد)
ادا نمي شود؛ بلكه بايد بررسي شود كه در واقع چه تعداد زن در نتيجه اين قانون ،مقام سياسي به
دست آوردهاند.
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مطابق روال ،تكاليف متوجه دولت است .لكن در نتيجه پيشرفتهايي كه زنان در شناسايي
آوردهاند ،اكنون اين امر پذيرفته شده است كه اين تكاليف متوجه بازيگران
حقوق خود
دستشماره
نامهبهمفيد /
عنوان  /مهر
(بهو هشتم
غيردولتيسی
نمونه خشونت خانگي عليه زنان) هم ميشود و اين تكاليف ميتواند فردي يا
جمعي باشد.و آبان 2831

اصول حقوق بشر
سه اصل حقوق بشر رابطه ويژهاي با ديوان سالاري مربوط به توسعه دارد :مشاركت ،عدم
تبعيض و حكومت قانون .اعلاميه حق بر توسعه ،اصل مشاركت در توسعه را چنين توضيح ميدهد:
هدفمند بودن .علاوه بر اين ،روشن ميسازد كه مشاركت هم هدف و هم وسيله در هم
آزاد ،فعال و تم
تنيده توسعه است.
/
مفيد
نامه
اعلاميه همچنين بر اصل عدم تبعيض و سهيم بودن منصفانه در منافع توسعه تأكيد دارد .اين
شماره سي و
اصل توجيه لازم براي هدفگيري برنامههاي توسعه به سمت آنهايي كه بيشتر از همه نيازمندند و
هشتم
معطوف ساختن سياستهاي تبعيض مثبت به آنهايي كه به لحاظ تاريخي مغفول و محروم از توسعه
بوده اند ،فراهم ميسازد.
اصل حكومت قانون رابطه شايان توجهي با برنامهريزي حكومتي دارد .اين اصل تأكيد دارد
نامه مفيد /
كه هيچ كس فراتر از قانون نيست .همه افراد مستحق حمايت برابر قانوني هستند .همچنين بيان
شماره سي و
ميدارد كه بايد براي هر حقي ،جبراني باشد و لذا ،حق بر جبرانِ به موقع و مؤثر ،برنامهريزي در
هشتم  /مهر و
حقوقي و قضايي را به چالش ميكشد.
اصلاح
2831
بخشهايآبان
حقوق بشر پويا است نه ايستا و دامنه آن اغلب به مرور زمان گسترش مييابد (مثلاً مصونيت از
شكنجه ديگر صرفاً به شكنجه جسماني مربوط نميشود) .دولتها هم ميتوانند دامنه حقوق بشر را با
قابل توجيه ساختن (قابل رسيدگي در دادگاه) جنبه هاي مختلف يك حق خاص گسترش دهند.
حقوق بشر
معيارهای تم
هر سند مربوط به حقوق بشر فهرستي از حقوق ضمانت شده توسط آن سند را در خود دارد .از
توصيف حقوقيِ حقي كه در آن سند وجود دارد با اصطلاح معيار حقوق بشر ياد ميشود .به عنوان
حقوق
مالكيت و نظم
بازارهاي كارآمد
831
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مثال ،معيارهاي حقوق بشر موجود در كنوانسيون حقوق كودك در زير آورده شده است:
 مصونيت از تبعيض؛
 حق آموزش؛
 آزادي انجمن ،عقيده ،بيان ،اجتماعات و جابجايي؛
 آزادي فكر ،وجدان و دين؛
 مصونيت از شكنجه و رفتارها و مجازاتهاي بيرحمانه ،غير انساني يا خوار كننده؛
 مصونيت از بازداشت يا حبس غيرقانوني يا خودسرانه؛
 حق محاكمه عادلانه؛
 حق برخورداري برابر از حمايت قانون؛
 مصونيت از مداخله خودسرانه در امور خصوصي ،خانوادگي  ،خانه يا مكاتبات؛
 حق پناهندگي از ظلم؛
 حق نام و تابعيت؛
 حق راي دادن و شركت در امور عمومي؛
 حق زندگي ،آزادي و امنيت شخص؛
 حق هر كس براي برخورداري از بالاترين استاندارد سلامت جسمي و رواني قابل حصول؛
 حق دسترسي به شرايط كاري مطلوب و عاقلانه؛
 حق برخورداري از غذا ،مسكن ،پوشاك و تأمين اجتماعي مناسب؛
 حق مشاركت در زندگي فرهنگي و بيترديد؛
 حق بر توسعه.
حمايت ،ترويج و تحقق حقوق بشر :رويكردهای تكميلی
درباره حقوق بشر دو رويكرد اساسي وجود دارد :رويكرد واكنشي و رويكرد كنشگرانه.
كانون توجه رويكرد واكنشي ،نقض هاست .اما تمركز رويكرد كنشگرانه جلوگيري از نقضها و
تضمين تحقق حقوق بشر است .هر دو رويكرد ،مكمل و تقويت كننده يكديگر ميباشند.
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رويكردهای نقض محور
محور معمولاً بر نقض كننده حقوق بشر متمركز است و به دنبال اعمال مجازات
نقض شماره
رويكردمفيد /
نامه
مي /مهر
ناقضيهشتم
بر چنين سی و
باشد .اما رويكرد نقض محور ميتواند بر قرباني نيز متمركز شود و در پي
هاي2831
كمكآبان
تضمين و
جبراني و توانبخشي قرباني باشد .اين رويكرد همچنين ميتواند به ناظر(كه نه

ناقض است و نه قرباني) متمركز شود و در پي آگاه كردن او باشد.
براي يك كارگزار توسعه ،رويكرد نقض محور كه بر سيستم نهادهاي حكومتي تمركز دارد،
به عنوان يك عامل تشخيص بيماري اهميت دارد .الگوهاي نقض حقوق بشر نشان دهنده ضعف
سيستماتيك است كه نيازمند رسيدگي از طريق توانمندسازي يا اصلاح نهادي است .نهادهاي دخيل
شامل نهادهاي تماست كه مسئوليت اعمال و اجراي قوانين را به عهده دارند.
نامه مفيد /
رويكرد های بازدارندگی
شماره سي و
رويكرد بازدارندگي داراي سه بعد است:
هشتم
 .2گسترش آگاهي درباره حقوق بشر و راههاي جبران آن از طريق آموزش حقوق بشر؛
 .1نيرومندسازي سازوكارهاي حمايت از حقوق بشر مانند نظام قضايي ،كميسيونهاي
ملي حقوق بشر ،بازرسان ويژه رسيدگي به شكايات مردم عليه مقامات دولتي 1و
مفيد /
نامه
رسانهها؛
سيو و
اجراي حقوق بشر از طريق اجراي برنامههاي توسعه در بخشهاي سنتي
شمارهتحقق
.8
توسعهمهر و
هشتم /
(مثل سلامت يا آموزش) در كاهش فقر و در حكومت داري.
شك2831
بيآبان
حقوق بشر درباره قدرت و قدرت دادن است .نويسنده اهل جمهوري چك ،ميلان
كوندرا 3به يادمان ميآورد كه «مبارزه انسان عليه قدرت ،مبارزه حافظه عليه فراموشي است».
حقوق بشر درباره قدرت است و با تأكيد ميگويد« :حق ،نه زور» .حقوق بشر درباره حافظه است و
كرامت ،هويت و خود انسانيتمان را به يادمان ميآورد.
رويكرد حقوق بشر به بهترين وجه در اين سخن تأثرانگيز خلاصه شده است كه «از نداشتن
كفش مي ناليدمتمتا اينكه بچهاي را ديدم كه پا نداشت» .حقوق بشر در باره ناله كردن از كفش نداشتنِ
تبعيضآميز و فعاليت در اين باره است .حقوق بشر درباره فهميدن اين نكته است كه چرا (به خاطر
سلاحهاي كشنده يا داروهايي مانند تاليدوميد) بچهها پا ندارند و فعاليت در اين باره است.
حقوق
مالكيت و نظم
بازارهاي كارآمد
831
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اوهام و برداشتهای غلط درباره حقوق بشر
اوهام و برداشتهاي غلط متعددي پيرامون حقوق بشر وجود دارد:
 حقوق بشر غربي بوده و براي بسياري از فرهنگها بيگانه است؛
 حقوق اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي حقوق واقعي نيستند؛
 حقوق بشر بيش از حد بر فرد در مقابل جامعه تأكيد ميكند؛
 حقوق بشر بيش از حد بر حقوق در برابر مسئوليتها تأكيد ميكند؛
 حقوق بشر رويكردهاي خصمانه و دعوايي را در مقابل سازش و توافق ترويج ميكند؛
 حقوق بشر وضع موجود را به تغيير اجتماعي ترجيح ميدهد.
همچنين نگرانيهايي درباره استانداردهاي دوگانه و گزينشي در روشي كه دولتهاي
قدرتمند در برابر دولتهاي ضعيف و فقير به حقوق بشر تمسك ميجويند ،وجود دارد.
سازوكارهای حقوق بشر برای حمايت ،گسترش و تحقق حقوق اقليتها
حمايت مؤثر از حقوق بشر اقليتها و گروههاي قومي ،ايجاد تعامل خلاقانه بين سازوكارها
در سطح بينالمللي ،منطقهاي و ملي را ميطلبد .در اينجا تقسيم كار مهمي وجود دارد:
 تعيين استاندارد و به رسميت شناختن حقوق (فردي و جمعي) با موفقيت زيادي در سطح ملي و
بين المللي ،از راه مذاكره ،صورت گرفته است كه منجر به امضا و تصويب معاهدات بينالمللي مانند
كنوانسيون محو كليه اشكال تبعيض نژادي و منشور اروپايي حقوق بشر شده است؛
 اجرا و اعمال چنين استانداردهايي بايد به صورت اجتنابناپذيري در وهله نخست در سطح ملي
صورت بگيرد .از اينجاست كه قوانين اساسي و حكومت مشروطه اهميت مييابد؛
 نظارت بر اجرا يا نقض اين استانداردها به صورت يك تلاش مشترك هم در سطح بينالمللي و
منطقهاي و هم در سطح ملي انجام ميگيرد .در ذيل به طور خلاصه سازوكارها و نهادهاي موجود
براي حمايت از حقوق بشر اقليتها و نيز بررسي چالشهاي مربوط به قوميت را مرور ميكنيم.
 .2سازوكارها و نهادهای بينالمللی و منطقهای
سازوكار اصلي بينالمللي ،سيستم حقوق بشر سازمان ملل است كه نقشها و كاركردهاي
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فراواني را از طريق يك سري نهادها به اجرا ميگذارد كه عبارتاند از :نهادهاي معاهدهاي،كميسيون
شمارهسازوكارها و رويههاي ويژه كمسيون حقوق بشر و كميتههاي زير مجموعه
سازمان /ملل،
حقوق بشرنامه مفيد
عالي /مهر
كميساريايهشتم
سی و
حقوق بشر ،شوراي اقتصادي و اجتماعي ملل متحد ( )ECOSOCاست كه آنها
آن،
2831
با همديگر و
كليدي زير را ايفا ميكنند:
آبانهاي
نقش

 تعيين استانداردها (قانونگذاری) :چنانكه پيشتر هم گفته شد ،اگرچه يك معاهده واحد
سازمان ملل متحد وجود ندارد كه حقوق بشر اقليتها را تحت پوشش قرار دهد ،اما چندين معاهده
و اعلاميه سازمان ملل متحد ،استانداردهاي مربوط به حقوق اقليتها را تعيين ميكند به ويژه
منشور سازمان ملل متحد؛ اعلاميه جهاني حقوق بشر؛ ميثاقهاي حقوق مدني ،سياسي و حقوق
اقتصادي ،تم
اجتماعي و فرهنگي؛ كنوانسيون ضد تبعيض نژادي؛ كنوانسيون زنان ()CEDAW؛
كنوانسيون حقوق كودك؛ كنوانسيون مربوط به نسلكشي و اعلاميه سازمان ملل درباره محو
نامه مفيد /
هرگونه عدم تحمل و تبعيض بر پايه عقيده يا دين؛ بيانيه يونسكو درباره نژاد و تعصب نژادي و
شماره سي و
منشورهاي حقوق بشر اروپايي ،آمريكايي و آفريقايي .اينجاست كه بخش قابل ملاحظهاي از حقوق
هشتم
بينالملل درباره اقليتها و گروه هاي قومي وجود دارد و مثل هميشه چالش در بخش اجرا و اعمال
است.
 ارتقا آگاهی :تعيين استانداردهاي بينالمللي با اينكه خود كار مهمي ميباشد ،اما اگر اين
نامه مفيد /
استانداردها فقط بر روي كاغذ بماند كافي نخواهد بود .نياز است كه آگاهي جهاني درباره چنين
شماره سي و
استانداردهايي ارتقا و حمايت از دولتها گسترش يابد تا با تصويب معاهدات بينالمللي اين
هشتم  /مهر و
استانداردها را بپذيرند .اين كار توسط دفتر كميسر عالي حقوق بشر سازمان ملل ،كارگزاريهاي
آبان 2831
متعدد سازمان ملل به خصوص يونسكو و يونيسف و مجموع تيم كشوري سازمان ملل كه در سطح
ملي كار ميكنند ،صورت مي گيرد .مشاركت مهمي نيز از سوي سازمانهاي غير دولتي ملي و
بينالمللي انجام ميشود.
 نظارت بر اجرا و نقضها :اين كار در سطح بينالمللي ،به وسيله كميسيون حقوق بشر سازمان
ملل؛ كميتههايي كه بر اساس شش معاهده اصلي حقوق بشر سازمان ملل شكل گرفته است (به نام
تم
نهادهاي معاهدهاي)؛ به وسيله گزارشگران ويژهاي كه توسط كميسيون حقوق بشر سازمان ملل ايجاد
ميشوند مانند گزارشگر ويژه درباره عدم تحمل و تبعيض مذهبي و به وسيله سازمانهاي غيردولتي
اجرا ميشود .در سطح منطقهاي اين كار به وسيله كميسيونهاي حقوق بشر اروپايي ،آمريكايي و
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آفريقايي (كه نهادهاي بينالدولي هستند) انجام ميشود و سازمانهاي غيردولتي بينالمللي ،منطقهاي و
ملي در اين امر آنها را كمك ميكنند .آنها با همديگر شكايتها و «وضعيتها» ،اجرا يا نقض اسناد را
بررسي ميكنند و به اين امر ميپردازند كه چه چيز ميتواند «تحريك احساس تاسف بينالمللي» به
حساب آيد .واكنشهايي كه به اعدام اُگوني ناين ( )Ogoni Nineدر نيجريه و كشتار كودكان
خياباني در برزيل صورت گرفت ،نمونههايي از تاثير «تحريك احساس تاسف» بينالمللي ميباشند.
جامعه مدني نه تنها براي نظارت بر نقضهاي فردي بلكه براي نظارت بر رويههاي گسترده
هم اهميت دارد .مركز اروپايي نظارت بر نژاد پرستي و بيگانه هراسي ،پژوهشي انجام داد و به اين
نتيجه رسيد كه در سال  2۹۹3چنين رويههايي در همه  25عضو اتحاديه اروپا در آن زمان وجود
داشته است.
نمونه جالب ديگر انجمن مستقل نظارت متل ( 4)MIMCOاست كه به وسيله يكي از
بزرگترين شركتهاي توليد كننده اسباب بازي دنيا ايجاد شده است تا بر اجراي مقررات شركت
در سال  2۹۹۱نظارت كند .اين نهاد مستقل ،كارخانههاي شركت متل را بازديد و توصيههايي را
به هيئت مديره شركت ارائه ميكند و بعد از شش ماه بازديد مجددي از كارخانهها به عمل ميآورد
تا اطمينان حاصل كند كه به توصيهها توجه شدهاست.
 اجرا :اين كار در وهله نخست در سطح ملي رخ ميدهد اما كارگزاري هاي توسعه سازمان ملل
و سازمانهاي غير دولتي بين المللي (به عنوان نمونه ،گروه حقوق اقليتها) حكومتها را در
انجا م تعهدات حاصل از معاهداتي كه به تصويب رسانده اند و در حمايت از تحقق تدريجي تمامي
حقوق بشر براي تمامي افراد بشر از جمله از طريق توسعه انساني پايدار ،ياري مينمايد.
سازمانهاي غيردولتي بين المللي مثل شفافيت بينالملل ( )Transparency International
ميتواند ايفاگر نقش هاي مهمي در اينجا باشد .نمونه جالب بين المللي ديگر ،شوراي نظارت بر
جنگلها (  )Forest Stewardship Councilميباشد كه ائتلافي از گروههاي طرفدار محيط
زيست ،صنعت چوب ،كارگران شاغل در جنگل ،مردم و جوامع بومي است كه براي تأييد ميزان
چوب برداشتي براي صادرات ،همكاري ميكنند.
 اِعمال :بار ديگر اين كار در درجه اول در سطح ملي انجام ميگيرد .اما ،گرايشي براي اعمال در
سطح منطقهاي (به ويژه توسط دادگاه اروپايي حقوق بشر) و در سطح بينالمللي از طريق
دادگاههاي ويژه (براي جنايات جنگي در يوگسلاوي سابق و رواندا) و همچنين از طريق ديوان
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كيفري بين المللي تازه تاسيس وجود دارد .سازمان غيردولتي ائتلاف براي يك دادگاه كيفري
شماره در طي مذاكراتي كه منجر به ايجاد دادگاه كيفري بينالمللي گرديد ،ايفا
حياتي را
نقش
مفيد /
بين المللينامه
اكنون وهمهشتم
كرد و سی
مهردادگاه به وجود آمده است؛ تسهيل كننده همكاري بين حكومتها و جامعه
كه /اين

2831بينالمللي شديداً تحت تاثير سياست و از اينرو فرآيندي گزينشي است و
آبانِعمال
مدني است .واما ا
فقط در موارد استثنايي ميتواند موثر باشد .از اين جهت ،اجرا و اِعمال ملي داراي اهميت حياتي
ميشود .سازوكارهاي منطقهاي هم از اهميت برخوردارند .فعاليت دادگاه اروپايي حقوق بشر
(وابسته به شوراي اروپا) و ديوان دادگستري اروپا (وابسته به اتحاديه اروپا) جهت حمايت از
حقوق بشر اقليت ها و مبارزه با نژاد پرستي و بيگانه هراسي ،سپاس و تحسين جهاني را كسب
تم براين ،سازمان امنيت و همكاري اروپا ( )OSCEدر سال  2۹۹8كميسارياي
كردهاست .علاوه
عالي براي اقليتهاي ملي ايجاد كرده است.
نامه مفيد /
سازوكارها و سي و
شماره
نهادهای ملی
.1
هشتم
سازوكارهاي اصلي در سطح ملي ،سازوكارهاي حكومتي است و سازمانهاي غيردولتي و
جامعه مدني نقش كمكي دارند .بنابراين توسعه نظام ملي براي حمايت و گسترش حقوق بشر و
حقوق اقليتها و توسعه نهادهاي ملي براي حكمراني دموكراتيك فراگير در واقع دو روي يك
سكه هستند :نامه مفيد /
استانداردسي و
 تعيين شماره
(قانونگذاری) :در سطح ملي در درجه اول وظيفه مجالس و قانونگذاران است
نقش مهر و
هشتم /
تكميلي دارد.
و قوه قضائيه
 2831وظيفه وزيران (مثل وزير آموزش و پرورش ،دادگستري ،حقوق بشر)،
 بالابردنآبانآگاهی:
سازمانهاي غيردولتي و جامعه مدني (شامل رسانه و سازمانهاي حرفهاي) است.
 نظارت و مراقبت :وظيفه نهادهاي عادي دولتي (مجلس ،قوه مجريه ،قوه قضائيه) و نيز وظيفه
سازمان هاي ويژه همانند كميسيون هاي حقوق بشر ،كميسيونهاي ملي درباره اقليتها ،زنان يا
جوانان و همچنين وظيفه نهاد بازرسي ويژه و رسيدگي كننده به شكايات مردمي است.
كميسيونهاي تمملي حقيقت يابي همچنين نقش تاريخي در آفريقاي جنوبي ،آمريكاي مركزي و
برخي ديگر از كشورهاي آمريكاي لاتين ايفا كرده است .همچنين اين وظيفه ،به نحوي مهم ،بر
عهده سازمانهاي غيردولتي و جامعه مدني است .به طور مثال در كاستاريكا نظارت شهروندان بر
حقوق
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كيفيت دموكراسي (در سال  ) 2۹۹۹-2۹۹3انجام شد كه تحولاتي مثبت در ارتباط با سيستم
انتخاباتي و بازنگري هاي سياست عمومي بر اساس قانون اساسي را تقويت كرد و همچنين
توجهات را به كمبودهاي حكومت مح لي جلب كرد .در بسياري از كشورها ،گزارش توسعه
انساني ملي كه اغلب كار مشترك سازمان ملل و حكومت ملي است ،عمل نظارت را انجام
ميدهد .از سال  2۹۹1تا به حال 25۱ ،مورد از اين گزارش ها در كشورهاي اروپاي شرقي و در
كشورهاي مستقل مشترك المنافع ( 2۰۱ ،)CISمورد در آفريقا ۱8 ،مورد در آمريكاي لاتين و
حوزه كارائيب 5۰ ،مورد در آسيا و حوزه اقيانوس آرام و  1۱مورد در كشورهاي عربي وجود
داشته است .اما ،موضوعات مربوط به حكمراني را در نظر بگيريم ،فقط  2۱مورد به حقوق بشر،
 12مورد به تمركز زدايي 8۰ ،مورد به انسجام و محرومسازي اجتماعي 1۹ ،مورد به مشاركت،
 2۱مورد به دموكراسي و  8مورد به نابرابري پرداختهاند.
 اجرا :كار وزيران و دستگاه اداري آنهاست كه از سوي سازمانهاي غيردولتي و جامعه مدني
ياري ميشوند.
 اِعمال :كار سيستم اعمال قانون است كه شامل پليس ،دادستانها و قضات مي شود .اما اينجا
هم نياز است كه سازمان هاي غيردولتي و جامعه مدني فشار خود را براي اِعمال موثر به كار
گيرند.
با توجه به اشارههاي مختصر فوق ،تعداد بسياري از سازوكارهاي حقوق بشر در سطح
بينالمللي ،منطقه اي و ملي از پيش وجود دارد .بايد اذعان كرد كه بسياري از اين سازوكارها نياز
به تقويت سازي و برخي ديگر از آنها نيازمند اصلاح هستند .اما همه آنها بالقوه ميتوانند به طور
راهبردي ،در كار حمايت ،گسترش و اجراي حقوق بشر اقليتها دخيل باشند .در اين صورت،
هويت و كرامت فردي و جمعي به رسميت شناخته شده و مورد احترام خواهند بود .تنوع فرهنگي
به جاي سركوب شدن و مورد ترس قرار گرفتن ،حفظ شده و مورد احترام خواهد بود .نقض حقوق
بشر به نام سنتهاي فرهنگي ترك شده و مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت و حقوق بشر اين
شريف ترين آفريده بشريت به عنوان منبع حياتي در پاسداري از انساني ماندن زندگي انسان؛ در
گرامي داشتن مهمترين ارزشهاي انساني و در تحقق ارزشمندترين حقوق بشر يعني حق انسان
بودن عمل خواهد كرد.
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يادداشتها
نامه مفيد  /شماره
 .2مفهومي كه نه تنها ساخته شده ،بلكه پيوسته در حال بازسازي است.
سی و هشتم  /مهر
و آبان 2831

1. Ombudsperson.
8. Milan Kundera.

4. the Mattel Independent Monitoring Council.
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آبان 2831
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