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 دهیچک

تنوع فرهنگي به عنوان میراث مشترک بشریت، ویژگي ذاتي جامعه بشري است كه ضامن بقاا و جواوگیري ا       

و با عنایت به اهمیت موضوع تنوع فرهنگي و چالش باشد ها و مویت ها در طول تاریخ مي نابودي هویت افراد، گروه

طوباد  لا ا تا    المووي ماي نوین، این موضوع توجه بیش ا  پیش را در عرصه بین هاي نوین این مقوله در عصر

الموواي باا هاد   هااي باین هاي جهاني و جنگ سرد، ایجاد و تقویت نقاش ساا مان جامعه جهاني پس ا  جنگ

 ا  ایان رو تاسایس  بوده اساتهاي گوناگون  و حمایت ا  فرهنگامنیت دسته جمعي  به صوح جهاني و دستیابي

سا مان مول متحد به كاهش جنگ هاي داخوي و بین المووي منجر شده و همچنین ا  طریق انعقاد و اجراي اسناد 

المووي الزام آور سبب ارتقاي فرهنگ و تنوع فرهنگي گردیده است  در اینجا این سوال مطرح مي شود كه نقش  بین

في خشونت مي توان به ارتقاي تنوع فرهنگاي صوح و امنیت در تحقق تنوع فرهنگي چیست؟ آیا با حفظ صوح و ن

كمک كرد ؟در پاسخ به این پرسش این فرضیه مطرح مي شود كه رابطه معنا داري میان نفي خشاونت و تحقاق 

تنوع فرهنگي وجود دارد و نیل به صوح و آرامش و عدم خشونت به یقین به حفظ تنوع فرهنگي موجود در جهان 

هااي تهدیاد پدیاداري خشاونت  تمامي فرهنگ ها و تعام ت فرهنگي موثر،  میناهخواهد انجامید و با احترام به 

 المووي مستقر خواهد گردید  برطر  شده و صوح و امنیت موي و به تبع آن صوح و امنیت بین

 هاکلید واژه

 سا مان مول متحد، صوح و امنیت بین المووي المول، ، حقوق بینتنوع فرهنگي، جنگ سرد
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 مقدمه

 العادهدر عصر جدید اهمیت و گستر  فوقبه خصوص مهم حقوق بین المول كه بسیار ي ا  مباحث یک     

المووي مي باشد  مفهوم صوح و امنیت بین المووي در طول  حفظ صوح و امنیت بین استي پیدا كرده  یاد

تغییر نموده است   مان مفهوم ثابتي نداشته است و با توجه به گ شت  مان و تغییر و تحوالت بین المووي 

در واقع تحول در محیط بین المووي باعث تغییر در مفاهیم بین المووي خواهد شد كه در این میان مفهوم 

  صوح نیز تحت تاثیر تحوالت متعدد بین المووي دستخو  تغییر شده است 
 

 . سهم تاریخی جنگ ها در نادیده انگاشتن تنوع فرهنگی 1

ره شد در گ شته صوح تا قبل ا  تاسیس مول متحد در روابط بین المووي همان طور كه پیش تر اشا     

نهاد یک نظم بین "نیز همین مفهوم را داشت  لکن مول متحد، مفهوم آن را وسعت داده و به عنوان 

 (  516:  1389توقي كرده است  )بیگ  اده،  "بتني بر عدالتالمووي م
آرمان هاي بشري بوده و اكنون ا  جایگاه ویژه اي در برقراري و حفظ صوح یکي ا  قدیمي ترین      

بشر ا   و دو مفهوم و وضعیت كام ً متمایز ا  همدیگرند 2و صوح 1جنگحقوق بین المول برخوردار است  

آن  مان كه پا به عرصه وجود گ اشت، دمي ا  این دو فارغ نبوده است؛ یا گریبانگیر تنا ع، تخالف، جنگ 

 .(77: 1384)بر وني، آمیز داشته است  در صوح و صفا، همزیستي مسالمتو مبار ه بوده و یا 

مقصود ا  صوح، تنها نبود جنگ نیست بوکه وضعیتي است كه در آن كشورها در كنار یکدیگر در واقع      

  آمیزي داشته باشند و با یکدیگر داراي روابطي عادي و طبیعي و دوستانه باشند یستي مسالمت هم

ترین داشتن صوح یکي ا  اساسي یرا در صوح و آرامش  ندگي كنند كه دارند  را حقاین م مردتمامي 

نیا  اصوي تحقق حقوق بشر حفظ صوح پیشدر حقیقت شود  اما باید گفت كه محسوب مي3حقوق بشر

حق محیط  یا 6و حتي حق بر توسعه 5حقوق سیاسي 4است و سایر حقوق بشري ا  جموه حقوق مدني

یقیناً با وجود دموكراسي در درون مر هاي  1با د ي،در سایه شوم جنگ و ناآرامي رنگ م7 یست سالم

 گاه صوح و امنیت به مخاطره نخواهد افتاد موي و رعایت حقوق بشر، هیچ

                                                                 
1. War  

2.  Peace  

hts  Human Rig. 3  

        Civil Rights                                                                                                                  .4. 

5.  Political Rights 

Right to Development .6.  

7. The Right to a Healthy Environment 
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ا  این رو حقوق بشر به عنوان حقوق اولیه تمامي انسان ها و صوح ار   هاي مهمي هستند كه      

  همان گونه كه رعایت حقوق بشر در جهان، صوح اند به حیات خود ادامه دهدنمي توجهان بدون آن ها 

صوح و امنیت بین المووي نیز موجب تقویت رعایت یت بین المووي را تقویت مي نماید، برقراري و امن

ل ا براي  حقوق بشر و  آ ادي هاي بنیادین و احترام به این حقوق و آ ادي ها در سطح جهان مي گردد 

ي ا  اقدام متقابل، جنگ و نا آرامي كه  حاصوي جز بر هم  دن صوح و آرامش نخواهد داشت باید جووگیر

،  یرا با ا  بین رفتن هریک ا  اي تعهدات حقوق بشري در نظر گرفتضمانت اجراي مشخص و قاطع بر

ر دست اي ددر عمل دیده شاده است كه نقض حقوق بشر، بهانهاین دو دیگري نیز ا  بین خواهد رفت  

هاي پیشین خود را با دولت هد  ت في كنند  در واقع، حقوق بشر هاي قدرتمند بوده كه خصومتدولت

اي  دن به دولتي اساتفاده شاده است كه در حو همشروع و قانوني براي تخریب و ضربه پوششي عنوانبه

 (154: 1394)عبدالهي،  .هاي قدرتمند را رعایت نکرده استدیگر، منافع دولت

 خشونت و تاریخ بشریت  1-1

 خشونت، برو  شاهد بشریت ا  گ شته تاكنون تاریخ به نگاهي اما روي دیگر صوح، خشونت است، با     

 ها، فرهنگ تفاوت در ریشه كه هایي درگیري و جنگ باشیم؛ جهان مي مختوف نقاط در درگیري و جنگ

  دارد قومیت افراد و م اهب ادیان،
  چه نسل كشي هایي كه تا به امرو  صورت ونت و نا آرامي استاریخ بشریت مموو ا  خشبه راستي ت     

نگرفته است    امرو ه تنها شیوه خشونت تغییر یافته و جاي دشنه و شمشیر را اسوحه و س ح هاي هسته 

ان و نوین همه و همه نه تنها به ج 2اي پر كرده است  ا  جنگ هاي ویرانگر جهاني گرفته تا جنگ سرد

مال بشریت ضربه  دند بوکه بزرگترین سرمایه انسان یعني هویت و فرهنگ را هد  گرفتند و چه بسیار 

هویت هایي كه پس ا  جنگ به فراموشي سپرده شدند   یرا در  مان درگیري آن چه بیش ا  همه ضربه 

ا  میراث در هنگام جنگ حفاظت  ندارد فرهنگ و میراث فرهنگي است مي خورد و جایگزیني هم 

یراث در مورد سنگ و فرهنگي در همه اشکال آن ا  اهمیت باالتري برخوردار است   یرا فرهنگ و م

، بوکه در مورد هویت و اشیا است  آن ها ار   هایي ا  گ شته دارند كه براي جوامع ساختمان نیست

                                                                                                                                                                   
8.  UNESCO and Human Rights/http://WWW. UNESCO. org/General/Human Rights and peace/pp. 

1-4. at. 2.  

. Cold War1 
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ه ما را به عنوان یک امرو  و فردا مهم هستند  ما باید ا  میراث حفاظت كنیم  یرا این چیزي است ك

 1اجتماع گرد هم مي آورد  این همان چیزي است كه ما را در یک سرنوشت مشترک مقید مي كند  

 جنگ های جهانی و بحران فرهنگی 1-1-1

 و شدن به كشته كه جهاني جنگ در قرن بیستم خشونت هاي بسیار ویرانگري رخ داد كه شامل دو     

 كه به  2 درسرتاسر جهان نژادي، فرهنگي و م هبي هاي د و خشونتش منجر انسان ها میویون آوارگي

 جهاني جامعۀ  انجامید دفاع بي كودكان و  نان و غیر نظامي افراد ا  تن ها میویون آوارگي و شدن كشته

 آغا  و نشد محقق جهاني آرمان این اما  كند آغا  كمتري جنگ و با خشونت را سوم هزارۀ بود امیدوار

 اخیر سوریه، وقایع كویت، اشغال و نفت جنگ افغانستان، گرفت  جنگ خود به خون رنگ نیزسوم  هزارۀ

 مختوف نقاط در نژادي م هبي و قومي، مختوف هاي خشونت ... و اوكراین سودان، رواندا، میانمار، عراق،

 ( 110: 1394)مرادي، .برانگیخته است را آرامش و صوح خواهان هاي انسان انزجار جهان،

كنفرانس صوح پاریس تشکیل یافت و عهدنامه هاي  1919، در سال پس ا  خاتمه جنگ جهاني اول     

 3صوح با هد  تامین صوح جهان تصویب شدند و مهم ترین اثر مثبت این عهدنامه ها تاسیس جامعه مول

ق بین المول بود   جامعه مول در مدت  ماني كه پا برجا بود توانست دولت ها را به طور اختیاري به حقو

پایبند نماید اما به دلیل عدم ضمانت اجراي مناسب قوانین و به دلیل نقص ها و كمبود هایي كه جامعه 

در این دوره  5كووگ-و میثاق بریان 4مول داشت وهمچنین با وجود انعقاد معاهدات بسیار مهم لوكارنو

 ول رخ داد  ماني، جنگي بي نهایت مخو  تر و منهدم كننده تر ا  جنگ جهاني ا

                                                                 
Address by Irina Bokova on the occasion of the ICOMOS Gala to Commemorate the 40th 1.  

Anniversary of the World Heritage Convention, 2 December 2012.   
 هشت شوروی، و جنگ افغانستان جنوبی، آفریقای در آپارتاید سابق، یوگسالوی در قومی های شونتخ لبنان، و فلسطین 2

 و.. ویتنام جنگ جنوبی، کیای و آمر آفریقا های ناآرامی ایران، علیه عراق تحمیلی جنگ سال
League of Nations3.  

 Locarno Treaties .. 4 

 دسامبر ۳و آلمان در تاریخ  متفقین میان جنگ جهانی اول بود که پس ازها ای از عهدنامهمجموعه نام لوکارنو پیمان

رزهای غربی خود با های اروپایی پیوست و مبه امضا رسید. به موجب این پیمان آلمان به خانواده دولت لندن در 1925 

 .نظر کرد فرانسه و بلژیک را به رسمیت شناخت و از اراضی خود که به لهستان داده شده بود صرف
Briand Pact–Kellogg5..  

پیمان، پیمان همگانی برای  دولت به امضا رسید. نام رسمی این 9توسط  192۸اوت  2۷در  پیمان پاریس یا کلوگ–پیمان بریان

و آریستید بریان، وزیر  آمریکاایاالت متحده  ست. پیشگامان آن فرانک کلوگ، وزیر خارجهخودداری از جنگ ا
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تا به حال ادامه یافت   1945تا سال  1939دومین جنگ جهاني بود كه ا  سال  1جنگ جهاني دوم     

جهاني دوم و پیامدهایش نتوانسته مسیر تاریخ مادرن را  اي با شدت و قوت جنگهیچ پدیده

   تأثیري بس شگر  بگ اردتاحت
هزاران نفر را به دلیل اخت فات و تعصبات فرهنگي و همچنین جنگ بالکان به عنوان جنگ خونین كه      

 قومیتي در آتش خود شعوه ور نمود نمونه بار  است ا  خشونتي كه به نابودي انسانیت و فرهنگ انجامید 

در حقیقت مي توان گفت بیشترین تاثیر جنگ ها بر روي فرهنگ و سیاست هاي فرهنگي كشورها      

د  به طوري كه متاسفانه در طي جنگ ا  فرهنگ به عنوان ابزار تبویغات به ویژه كشورهاي جهان سوم بو

عویه جبهه مخالف استفاده مي شد و پس ا  جنگ ا  فرهنگ به عنوان ابزار دشمني و درواقع به عنوان 

اسوحه استفاد مي گردید كه در نهایت استفاده ابزاري ا  فرهنگ در جنگ هاي جهاني، به نابودي برخي 

 نجامید فرهنگ ها ا
، ستند  جنگ در شکل ناخوشایندتر آن، خود و شخصیت ، اهدا  استراتژیک جنگ هدر حقیقت هویت     

، است  این شکل ا  ظامي آن را انسانیت تصور مي كنندنابودي مردم نیست بوکه آنچه استراتژیست هاي ن

اسات و فرهنگ انساني ست، بوکه تمام احسنی ر جهت نابودي  ندگي و بدن فیزیکيرعب و وحشت تنها د

، چندوجهي و پایدارتر ا  مر هاي رسمي جنگ مشخص شده در است  فرهنگ خشونت، بسیار پیچیده تر

فرهنگ نظامي است و در  ندگي رو مره كشوري كه در حال جنگ است ریشه مي گیرد  خود و هویت 

  Carolyn Nordstrom, 1998 : 105-108) )توفات پنهان جنگ را تشکیل مي دهد 

همان طور كه م حظه گردید وقوع دو جنگ جهاني بزرگ و ویرانگر در نیمه اول قرن بیستم می دي      

آسیب هاي بسیار  یادي را در  مینه هاي اقتصادي، اجتماعي و به خصوص فرهنگي به تمامي كشورها به 

ي را به قاره اروپا وارد ویژه كشورهاي در حال توسعه وارد كرد  همچنین این دو جنگ لطمات جبران ناپ یر

، س ا  تقسیم اروپا بین دو ابرقدرتكرد به طوري كه آغا  جنگ سرد، ویرانه هاي جنگ جهاني دوم و تر

، به ویژه كشورهاي پایان جنگ جهاني دوم اكثر كشورهااروپاییان را به فکر نجات خویش انداخت  ل ا پس ا  

و به ویژه فرهنگي براي دفاع ا  هویت خود  دند ي اقتصادي و همگرایي در  مینه هااروپایي تصمیم به اتحاد 

ي در فرهنگ، دین، و در سایه این اتحاد به منافع مشترک و بسیار مهم اقتصادي و همچنین اشتراک نسب

 ، مسائل حقوق بشري و توسعه نهادهاي اجتماعي و فرهنگي دست یافتند هنر، ادبیات

                                                                                                                                                                   

 هایکشمکش حل وسیله عنوان به را جنگ پیمان، این. پذیرفتند را آن هادولتکمابیش همه  19۳۰بودند و در  هفرانس خارجه

 .وع اعالم کردلمللی محکوم کرد و توسل به جنگ را برای نیل به مقاصد سیاسی ممنابین
The second world war (world war 2) 1.. 
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 جنگ سردچالش های تنوع فرهنگی در دوران   1-1-2

مدت  مان  یادي ا  جنگ هاي ویران گر نگ شته بود كه این بار جنگي سرد و سیاه جهانیان را مبت       

نمود  در حقیقت در بین وقایع قرن بیستم، جنگ سرد ا  اهمیت خاصي برخوردار است  اصط ح جنگ 

د به مفهوم كنوني پس ا  براي اولین بار در قرن چهاردهم مورد استفاده قرار گرفت اما جنگ سر سرد

هاي غاربي و باووک  دوم مناسبات قدرتجهاني پس ا  جنگ جنگ جهاني دوم به كار رفت، در واقع 

  در این دوره رواج یافت «سرد جنگ»و شدیدي شد  و مخاصمه كامونیستي اروپاي شرقي دچار تنش

و  1948دوره بین سال هاي  و اوج این آغا  شد 1947در  1جنگ سرد با ظهور نظام جهاني دوقطبي

جنگ سرد در همان حال 2به وقوع پیوست و با رویدادهاي بسیار مهمي در این دوران همراه بود  1953

، بیان حالتي بین خصومت و عدم   تاریخ پس ا  جنگ جهاني دوم استكه مشخص كننده یک دوره ا

  این جنگ قدرت هایي ک راوح دارد و نه حالت جنگ ك سیخصومت نیز هست  جنگ سرد نه حالت ص

را رودرروي یکدیگر قرار مي دهد كه باهم داراي روابط دیپوماتیک عادي بوده و بر سر یک میز م اكره 

 هم مي نشینند  

، جنگ سرد مبین برخورد منافع حیاتي است ولي هرگز به یک بر اساس تعاریف ك سیک ا  جنگ     

توان به نبردي اساسي بین منافع و اندیشه ها تعریف كرد برخورد نظامي نمي انجامد  جنگ سرد را مي 

 كه تا حد یک جنگ ك سیک پیش نمي رود  

 اار تاقسیم اروپاساارد، تاقسیم جهاان به دو قطب شرق و غرب باود كاه بر اث جنگ پیامدهاي یکي ا      

مناطق تحت  دور به آهنیني راها با تاصر  اروپاي شرقي، در رقابت با غرب پرده    شورويپ یرفت صاورت

، كشور آلمان هام پس ا  اروپا نفاوذ خود كشیدند و مانع ا  هرگونه ارتباط باا غارب شدند   با تقسیام

برلین كه نشانه بار  تفکیک دو  دیوار   احاداثماشاجارات فاراوان ، سارانجاام باه دو بخش تقسیام شاد

هاي نظامي، اقتصادي، ا  پیامدهاي  آیاد  پیادایش پیامان مي رد به شمارآلمان بود درواقع ا  نتایج جنگ س

، طر  هااي مختوف تا   كاردند ا  طاریق اتحاادیه ها و پیمان قادرت دو دیگر جنگ سرد باود  هار

یري ا  و غرب به منظاور مقابوه با كمونیسم و جووگ امریکاا متحاده را تضعیف و كنتارل كنند  ایاالت دیگر

                                                                 
 به را جهان متفاوت، و سیاست اقتصاد دو با غرب و شرق . نظام جهانی دوقطبی به نظامی گفته می شود که در آن بلوک 1

 .داشتند قرار قطب دو این کانون در ابرقدرت دو عنوان به شوروی و وامریکا بودند کرده تقسیم اصلی قطب دو
محاصره برلین، آزمایش انفجار اولین بمب  طرح مارشال، دکترین ترومن،: اند ازرویدادهای این دوره عبارت.   2

برای اتحاد  استالین آلمان شرقی، نامه و آلمان غربی پیمان ورشو، تشکیل و در پاسخ به آن ناتو شوروی سابق، تشکیل اتمی

  .جنگ کره و جنگ داخلی چین اروپای مرکزی،ها در ها و عدم مداخله ابرقدرتمجدد آلمان
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نظامي در اروپا )پیمان ناتو(، اماریکاي التین )پیماان ریو( خاورمیاانه  هاي پیمان خطرات آن به تشکیل

جماهیار شوروي هم در مقابل به هماراه بووک شرقي به    اتحااد)بغاداد( شرق آسیا )سیتاو( دست  دند

   كمینفارم پرداخت و، كومکان ورشاو هااي تشکیل پیمان

جنگ فرهنگي شکل گرفته بود كه به ا  بین بردن تنوع فرهنگي و یکسان ، در طول جنگ سرد     

تأسیس  بسیار  یادي با روشنفکران، نویسندگان، هنرمندان سا ي فرهنگي مي اندیشید  در این دوران 

ها، سعي در  هاي مالي فراوان به آنهاي فرهنگي، مج ت و روشنفکري و اعطاي كمکسا مان

داشتند و با مخالفان به تندي برخورد مي كردند  ل ا با ایجاد رعب و وحشت هي به افکار عمومي دشکل

اقتدار همچنین   رهنگ ها در شر  نابودي قرار داشت، بسیاري ا  فو سوسیالیستي حاكمكمونیستي 

با وقوع نمود  اخ قي كه در اوج جنگ سرد در اختیار روشنفکران بود، ا  میان رفت و كاذب جووه مي

تا  مي نمود این تفرقه، اصل داستان نیز مت شي شد و هر یک ا  نیروهاي چپ و راست سعي

ل ا جنگ سرد كه به دنبال جنگ   شود هاي مبهم این ماجرا را در جهت اهدا  خود منحرواقعیت

ا همانند جهاني اول و دوم آمده بود ، باوجود اینکه هیچ گاه به جنگ رو در رو و آشکار نیانجامید ام

جنگ هاي پیشین بر تمامي ابعاد  ندگي انسان به ویژه بعد فرهنگي تاثیرگ ار بود و در كنار مکتب 

 تعریفي ا  انسان ارائه داد كه به نفي تنوع فرهنگي انجامید  1سوسیالیسم

 سهم سوسیالیسم در نفی تنوع فرهنگی  1-2

سوسیالیسم  ا  آن ها برخيدر   ار رفته استبه ك یادي اصط ح سوسیالیسم در متون سیاسي بسیار      

مانند دیگر، هبعضي ثروتمندان مي باشد اما به معناي برابري، دادگري، پایان استثمار فقرا ا  سوي 

ها، سوسیالیسم را به معناي مصادره اموال خصوصي و كنترل شدید  ندگي  بسیاري ا  آمریکایي

 2فرهنگ انگویسي آكسفورد .قومداد مي كنندخصوصي افراد ا  سوي دولت، و چیزهاي بد دیگر 

سوسیالیسم را این گونه تعریف كرده است: نظریه یا سیاستي كه مالکیت یا نظرات كل اجتماع بر ابزار 

یي و غیره ا و اداره آنها در جهت تأمین منافع همگاني را هد  خود قرار مي اتولید ا سرمایه،  مین، دار

 .دهد، یا ا  آن حمایت مي كند

                                                                 
Socialism 1. 

نظم اجتماعی  ایجاد است که برای اجتماعی و اقتصادی سیاسی، ایاندیشه جامعه گرایی یا جامعه خواهییا  سوسیالیسماصطالح  

 .باشند گانی داشتهای که در آن تمامی قشرهای اجتماع سهمی برابر در سود همکوشد، جامعهمبتنی بر انسجام همگانی می
2 Official Oxford English Dictionary 
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، سوسیالیسم 2، سوسیالیسم ماركسي1سوسیالیسم انواع متعددي دارد كه شامل: سوسیالیسم لیبرال     

و سوسیالیسم  7، سوسیالیسم صنفي6، سوسیالیسم فابیان5، سوسیالیسم عومي4، سوسیالیسم تکاموي3نوین

د كنند؛ جامعه اي همه اشکال سوسیالیسم امیدوارند كه جامعه اي مساوات طوب ایجامي باشد   8پارالمنتر

ریشه كن  هو ب، به تمامي موت ها و فرهنگ ها  احترام گ ارد اعضا را  یربال حمایت خود بگیرد كه همه

كمک كند  به عقیده سوسیالیست ها نابرابري افراد در جامعه به مقدار  یادي ساختن فقر یا كاهش آثار آن 

فقط به این كه فرصت مساوي براي رشد مهارت یا  نشان گر ساختار نابرابر جامعه است  ل ا سوسیالیست ها

استعداد ها در اختیار افراد گ ارده شود قانع نشده و خواستار مساوات اجتماعي در قالب این تضمین اساسي 

 هستند كه تمامي افراد و نه فقط افراد ممتا ، بتوانند بیشترین قابویت هاي خود را به ظهور برسانند 

هاي ایده ال و اهدا  متعالي متاسفانه این مکتب نتوانست در عمل به بسیاري ا  اما با وجود باور     

اهدا  خود برسد و با ناكامي ها و شکست هاي بسیاري مواجه گشت و نه تنها در  مینه فرهنگ و حقوق 

فرهنگي نارسایي ها و كمبود هاي بسیاري داشت بوکه به نفي تنوع فرهنگي نیز انجامید  با نگاهي به 

وکرد حکومت هاي سوسیالیستي و م حظه عدم وصول آن ها به اهدا  سوسیالیسم م حظه مي عم

كنیم كه این مکتب در كشورهاي سوسیالیستي نه تنها به غناي فرهنگي منجر نشد بوکه در نهایت به 

 نفي تنوع فرهنگي و عدم دستیابي به صوح منجر گردید 

 

 پس از جنگ سرد .  بررسی ارتقای احترام به تنوع فرهنگی 2

المول دستخو  و مااهیت روابط بین شاکل این بود كه پس ا  جنگ سردیکي ا  مهم ترین اتفاقات      

  ظهور عوم و تکنولوژي كه رو  به رو  در حال پیشرفت و گستر  بود و تمامي گردید متعددي تحوالت

 سببپیدایش تکنولوژي پیچیده نظامي  جنبه هاي  ندگي انسان را تحت الشعاع قرار داده بود به همراه

 دولتي الموويهاي بیننقش سا مان و تقویت ایجادبود  همچنین  شده كشورها مر هاي پ یر شدننا نفوذ

ها همکاري میان دولت افزایش منظور المووي بهبین هايسا مان كه بر نقش ه بودو غیردولتي باعث شد

نقش سا مان هاي بین المووي، مراودات فرهنگي نیز رو  به رو  بیشتر شد    با پر رنگ شدنشاود افزوده

                                                                 
1 Liberal Socialism 
2 Marx Socialism 
3 The New Socialism 
4 Evolutionary Socialism 
6 .  Scientific Socialism 
7Fabian Socialism (Fabianism) 
8 Guild Socialism 
8 Parlementary Socialism 
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ل ا فرهنگ و تنوع فرهنگي كه با جنگ هاي جهاني ویرانگر و پس ا  آن با جنگ سرد رو به  وال و 

 نابودي بود، جاني دوباره گرفت و با پیمان هاي بین المووي ارتقا یافت 

 ظ صلح جهانی پس از جنگ سردنقش سازمان های بین المللی در حف 2-1

 شرایطي المووي در این قرن درهاي بیناند  سا مانالمووي نامیدههاي بینقرن بیستم را قرن سا مان     

 اجتناب و غایرقابل تأسیس و گستر  یافتند كه نیا  به وجود آنها براي تمامي آر ومندان صوح ضاروري

المووي و هاي بینجنگ  1 :ها عبارتند ا هاي پیدایش این سا مانها و انگیزهترین ضرورتباود  عمده

حفظ و   3  انق ب تکنولوژي و روابط متقابل در دنایاي نوین؛  2 در آینده بزرگ هايخطر بالقوه جنگ

 .(140: 1386  اده،هاي عمده )بیگقدرت توسط الموويبین كنترل صوح و امنیت

سا مان مول متحد طویعه دار فکر دولت ها براي تاسیس سا مان هاي بین  دو سا مان جامعه مول و     

رسیدن به صوح جهاني وامنیت دولت ها ا  تاسیس این سا مان ها اهدا   المووي هستند  یکي ا  مهم ترین

 سا مانیعني سا مان بین المووي مهم ترین و اصوي ترین دسته جمعي بوده است كه این امر در اساسنامه 

امرو ه  ندگي بین المووي بدون سا مان هاي بین المووي اص  قابل تصور  متحد متبوور شده است مول 

هیچ دولتي را ب  استثنا نمي توان پیدا كرد كه عاضو یاک یا چند سا مان نباشد و این بیشتر  ، یعنينیست

اتفاق نظر بین دولت ها را  و نظر ا  پیش اهمیت برقراري رابطه و همکاري به منظور رسیدن به یک اجماع

  نشان مي دهد 

ادي، بنابر این م حظه مي شاود كاه تا چه حد سا مان هاي بین المووي در  ندگي سیاسي، اقتص     

جایگاه مهمي برخوردارند  سا مان هاي بین المووي ا  دیر با  در برقراري و حفظ  ا  اجتماعي بین المووي

 صوح و امنیت تاثیر داشته اناد و ا  رو  هااي مختفي به منظور حل و فصل مسالمت آمیز اخت فات

ري،سا   و یا روشهاي حقوقي ، میانجي گم اكره مانند كنند،كه شامل روشهاي سیاسي مي استفاده

  (67: 1387والتاون، د داوري و رسیدگي قضایي مي شود )مانن

 سازمان ملل متحد نهاد تضمین کننده صلح و امنیت بین المللی 2-2

سا مان مول متحد به عنوان طویعه دار حمایت ا  صوح و امنیت بین المووي با توجه به شکست      

امعه مول و ناكارامدي آن سا مان در جووگیري و كاهش جنگ هاي بین سیستم انعطا  ناپ یر میثاق ج

المووي ، درمنشور مول متحد، هد  خود را كاهش جنگ هاي داخوي و بین المووي و استقرار صوح قرار 

به منظور تامین اقدام سریع و موثر ا  سوي "منشور مول متحد  24داده است  به طوري كه طبق ماده 

 "ئولیت اصوي حفظ صوح و امنیت بین المووي را به شوراي امنیت واگ ار مي نمایند مول متحد، اعضا مس
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مجمع عمومى فقط  و حفظ صوح را داردشوراى امنیت ص حیتمنشور تنها  12همچنین طبق ماده 

تواند تا  مانى كه شوراى امنیت در حال بررسى مساله اى است، در ص حیت فرعى و ثانوى دارد و نمى

منشور در ارتباط با برقراري صوح، انجام  در واقع مهم ترین ابتکار . مساله بحث و مداخوه كندمورد آن 

كه در فصل هفتم آمده است  كه این اقدامات كه شامل اعمال مسوحانه و غیر اقدامات اجرایي است 

ارد مسوحانه مي باشد در موارد  یادي به كاهش جنگ هاي داخوي و بین المووي منجر شده و در مو

( در حقیقت 117-120: 1377)مارک سورل،  یادي مانع وقوع جنگ شده و به صوح انجامیده است  

سا ي را تحت فصل هفتم  هاي پیشگیري ا  درگیري و صوح اي است كه مسئولیت حفظ صوح، شیوه

 (Buotros-Ghali, 1995:45) .منشور مول متحد توسعه میدهد 

در این مدت ساختار نیم قرن عمر خود، بسیار متحول شده است  سا مان مول متحد در طي بیش ا       

هاي سا مان كه دچار هاي سا مان با گستر  چشمگیري روبرو بوده است  ا  مهمترین فعالیتو فعالیت

ترین هد  سا مان المووي است كه اصويتحول هم شده است، فعالیت در قومرو صوح و امنیت بین

گستر  مفهوم صوح را به ارمغان آورده است  اگر رو ي فقط برو  مخاصمات باشد  این تحول در واقع مي

رفت، امرو ه نقض حقوق بشر، نقض حقوق بشر شمار ميهمسوحانه، تهدیدي عویه صوح و نقض صوح ب

دوستانه، كشتار جمعي، پاكسا ي قومي، تروریسم، عدم وجود نظام دموكراتیک در كشورها و مواردي ا  

 ( 117: 1377) مارک سورل، كنند  المول را تهدید ميح و امنیت بیناین قبیل نیز صو

عمویات حفظ صوح سا مان یکي ا  مهم ترین ویژگي هاي سا مان مول متحد براي برقراري صوح،      

   در واقع عمویات حفظ صوحگیردصورت مي  1اداره عمویات حفظ صوح كه به وسیوهاست  مول متحد

  است الموويبینبراي كمک به حفظ صوح و امنیت و پایداري آن در جامعه  ابزاري ویژه و كاربردي

 و هاخشونت به آمیزمسالمت هايرو  و صوح برقراري طریق ا  كوشندمي صوح حافظ نیروهاي

  دهند خاتمه درگیر كشور دو میان یا كشور یک داخل در شده ایجاد هايدرگیري

حفظ ، استقرار پیشگیرانههمچون ا  عمویات حفظ صوح انواع متنوعي سا مان مول متحد با به كار گیري      

با سا ي یک دولت  ،هاي بشردوستانه حمایت ا  تحویل كمک، كمک به اجراي توافقات،صوح سنتي

ها را ا  حموه  دولتسعي مي كند پس ا  جنگ سرد  اجراي صوحو در نهایت 2بس اجراي آتشو  ورشکسته

شوراي   براي مقابوه با آن ترتیب دهد تي، اقداماتي ورت وقوع چنین حمبه یکدیگر منصر  كند و در ص

                                                                 
acekeeping Operations (DPKO)Department of Pe1.  

بس به معنای واقعی کلمه، حفظ صلح نیست، اما دبیرکل در دستورکاری برای صلح، اجرای صلح را از طریق  اجرای آتش.  2

 .بس نام برد که در بوسنی انجام شد بس توصیف کرد؛ بدین معنا که به جای اجرای صلح از اجرای آتش اجرای آتش
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المووي تحت منشور مول  امنیت سا مان مول متحد نیز با هد  مسئولیت اولیه حفظ صوح و امنیت بین

جمعي قادر به اجراي صوح باشد  با این ه متحد به وجود آمد تا سا مان مول متحد ا  طریق امنیت دست

 ( 164-166: 1394)سجادپور، ح محصول پیامدهاي استراتژیک جنگ سرد بود  حال، حفظ صو

البته متاسفانه عموکرد سا مان مول متحد و نیروهاي حافظ صوح در مواردي با ضعف هایي روبه رو      

بود به طوري كه در قضیه جنگ بالکان شدت و تاثیر كافي را براي جووگیري ا  این جنایت عویه بشریت 

شوراي امنیت سا مان مول متحد به دنبال اثبات گستردگي جنایات و نسل كشي در نهایت نداشت  

( به استناد 1995-1992صورت گرفته در خ ل جنگ هاي بالکان و خصوصاً جنگ داخوي بوسني )

تصمیم به تشکیل دادگاهي بین المووي در مقر الهه  808فصل هفتم منشور مول متحد با صدور قطعنامه 

راي رسیدگي و مجا ات عام ن این جنایت ها كرد و اساسنامه این دادگاه توسط حقوقدانان )هوند( ب

برجسته اي ا  كشورهاي ایتالیا، بر یل، مکزیک، آمریکا، هوند، روسیه و سا مان كنفرانس اس مي تنظیم 

ا به شواري امنیت، دادگاه تاسیس و مکوف شد ت 827در قالب قطعنامه  1933مي  25و سرانجام در 

موضوعات چهارگانه نقض فاحش كنوانسیون هاي ژنو، نقض قوانین جنگي، جنایت عویه بشریت و نسل 

كشي در خ ل جنگ داخوي بوسني رسیدگي كند و افرادي را كه در جنایات رخ داده در جنگ نقش 

تحت  برنامه ریزي، محرک و اجرا داشته اند بدون توجه به مصونیت سیاسي رهبران و مقامات دولتي،

  .پیگرد قضایي قرار دهد

ا  این رو سا مان مول متحد ا  طریق مکانیسم هاي فوق ال كر در جهت كاهش جنگ هاي بین      

المووي و همچنین ا  طریق انعقاد و اجراي اسناد بین المووي الزام آور سبب استقرار نسبي صوح و ارتقاي 

عومي و  نهاد ا مان بین المووي یونسکو به عنوانفرهنگ و تنوع فرهنگي گردیده است  و ا  سوي دیگر س

 گرفته شکل انساني جوامع درباره نظري هايفرض پیش ا  ايمجموعه مبناي فرهنگي مول متحد كه بر

 سا مان بشر حقوق مبناي بر هنگفر تکثر در آ ادي توان،مي را آن فرهنگي بنیاديِ فرض و پیش است

خواهد كند و ميو اخ قي بشریت براي برقراري صوح تکیه ميبر همبستگي معنوي  دانست،  متحد مول

تر و كه ا  طریق ایجاد روابط تربیتي، عومي و فرهنگي مول جهان در جهت درک متقابل و معرفت واقعي

 (84-85: 1390  )مصفا،المووي و رفاه بشریت كمک نمایدتر ا  یکدیگر به اهدا  صوح بینكامل

 

  نتیجه گیری

یکي ا  مهم ترین عول خشونت   كه درمي یا بیم تاریخ، طول در بار خشونت اكثر برخوردهاي به ينگاه با     

میان جوامع گوناگون ا  گ شته تاكنون، تنوع فرهنگي جامعه جهاني و عدم درک این تفاوت ها مي باشد  
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ان و به ویژه تفاوت در حقیقت ریشه تمام خشونت ها و نا آرامي ها نپ یرفتن تفاوت هاي میان افراد ،  ادی

هاي فرهنگي بین آن ها، احترام نگ اشتن به عقاید و باورهاي انسان ها و نپ یرفتن حق  ندگي متفاوت 

 آوارگي و شدن به كشته كه انسان ها مي باشد  ضمن بررسي روند و نتایج جنگ هاي جهاني اول و دوم

هاي جهاني بر روي فرهنگ و سیاست  شد، متوجه شدیم كه بیشترین تاثیر جنگ منجر انسان ها میویون

هاي فرهنگي كشورها به ویژه كشورهاي جهان سوم بود و فرهنگ به ابزار تبویغاتي و دشمني تبدیل شده 

بود كه به دست خود تنوع قومي و فرهنگي را نابود مي كرد و در واقع استفاده ابزاري ا  فرهنگ در جنگ 

مید  پس ا  آن با نوع جدیدي ا  جنگ با عنوان جنگ سرد هاي جهاني، به نابودي برخي فرهنگ ها انجا

مواجه شدیم كه با نادیده انگاشتن فرهنگ هاي بیگانه، تمدن و فرهنگ انسان ها را هد  گرفته بود و 

همچنین با ظهور مکتب سوسیالیسم، با وجود باورهاي ایده ال و اهدا  متعالي كه داشت متاسفانه این 

بسیاري ا  اهدا  خود برسد و با نا كامي ها و شکست هاي بسیاري مواجه مکتب نتوانست در عمل به 

گشت و نه تنها در  مینه فرهنگ و حقوق فرهنگي نارسایي ها و كمبود هاي بسیاري داشت بوکه این 

مکتب در كشورهاي سوسیالیستي نه تنها سبب غناي فرهنگي نشد بوکه در نهایت به نفي تنوع فرهنگي و 

صوح منجر گردید  در نهایت پس ا  ت   هاي بین المووي و خواست جهانیان، با ورود به  عدم دستیابي به

عرصه نوین جهاني و با ایجاد سا مان هاي بین المووي به ویژه سا مان مول متحد به عنوان طویعه دار صوح و 

ي آنها عدم پ یر  تنوع فرهنگي، این سا مان توانسته تا حدودي ا  وقوع جنگ هایي عالم گیر كه منشا اصو

تنوع فرهنگي مي باشد، جووگیري نماید  اما متاسفانه همان طور كه م حظه گردید با وجود سا مان مول 

هنو  هم  و جهان همواره در صوح به سر نبرده استبا  هم  متحد و قواعد و مکانیسم هاي الزام آور آن،

و هنو  هم عدم  قوت خود باقي هستند عوامل مختوفي كه صوح و امنیت جهاني را تهدید میکنند، به

 سا مان مول متحد   ل انیني همچون جنگ بالکان مي انجامدپ یر  تنوع فرهنگي به جنگ هاي خو

المووي مؤثرتر عمل كند و شرایط مساعدي براي توسعه همه  در  مینه حفظ صوح و امنیت بین ستيبای

امید است كه  دستاوردهاي این سا مان ها،  هم آورد كشورهایي كه به كمک این سا مان نیا  مبرم دارند، فرا

ارمغان دنیایي مموو ا  صوح و آرامش را نوید دهد كه در آن تنوع فرهنگي اجر نهاده شده و ا  آن محافظت 

خواهد شد و با احترام به تفاوت هاي فرهنگي، قومي و م هبي دیگر هیچ گونه خشونتي رخ نخواهد داد   به 

 "به راستي  هیچ چیز پایداري را نمي توان بر مبناي خشونت بنا نهاد "قول مهاتما گاندي
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