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تأثیر عدالت ترمیمي بر تحقق اهداف كالن عدالت انتقالي
پونه طبيبزاده* رضا اسالمی**
)تاریخ دریافت 55/01/5 :تاریخ پذیرش(59/3/42 :

چکیده؛
عدالت ترميمي یكي از راههاي پاسخگویي به درخواست مردمي است كه پس از پایان یك دوره كشمكش و
خشونت یا حكومت دیكتاتوري ،در جوامع انتقالي منتظر اجراي عدالت ميباشد .در این نوع عدالت بر ساخت
روابط ميان افراد و جوامع تأكيد ميشود و نتيجه حاصله ،التيام قربانيان و خاموش ساختن حس انتقام براي
بازپسگيري حقوق پایمالشده از طریق ترميم خسارات وارده است .در این فرآیند مشاركت طرفين جرایم حقوق
بشري اعم از بزهدیدگان ،مرتكبين و نيز جامعه تحت تأثير جرایم ،براي حلوفصل اختالفات ميتواند زمينههاي
جدي را جهت تحقق اهداف كالن عدالت انتقالي فراهم نماید .این اهداف را ميتوان در سه مقوله ،سازش و ختم
خصومت ،حكومت قانون و صلح پایدار خالصه نمود .پرسش اصلي این مقاله بررسي تأثيرات اجراي عدالت
ترميمي بر روي ترميم و اصالح جامعه انتقالي است كه منجر به تحقق اهداف كالن عدالت انتقالي ميشود .یافتههاي
این نوشتار گویاي این است كه عدالت ترميمي با ماهيت نرم و قابل انعطاف خود نقش بهسزایي در وصول به
اهداف كالن عدالت انتقالي دارد.

واژگان کلیدی :عدالت ترمیمی ،عدالت انتقالی ،سازش ،حکومت قانون ،صلح پايدار.

* دانشجوي دكتري حقوق بينالملل عمومي ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد علوم و تحقيقات تهران.
** استادیار حقوق بشر دانشگاه شهيد بهشتي (نویسندهي مسئول)somea1@yahoo.com :
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مقدمه
عدالت ترميمي بينش معاصر نظام عدالت كيفري ،ارتكاب جرم را نقض هنجارهاي دولت و دولت
را بزهدیده رسمي جرم نميپندارد .بلكه جرم را نقض حقوق بزهدیده و ازهمگسيختگي روابط
اجتماعي ميداند و جرم بهعنوان صدمهاي ميباشد كه در تمامي جنبهها اعم از اخالقي ،اجتماعي،
اقتصادي و سياسي موجب ورود ضرر به طرفين جرم ميگردد ،بهطوري كه خسارات و نيازهاي
وارده به همه طرفين درگير در جرم را دربرميگيرد (مایز .)3 :0332 ،لذا در فرآیند عدالت ترميمي
آثار مخرب جرم بر تمام افراد تحت تأثير «بزهدیده ،بزهكار و اعضاي جامعه محلي» مدنظر قرار
ميگيرد وبر اهميت نقش آنان از رهگذر درگير نمودن فعاالنهتر در فرایند عدالت تأكيد ميكند.
در طي این فرآیند با مساعدت تسهيلكنندگان عموماً غيردولتي از طریق گفتگو ،مذاكره و
حلوفصل مشكل ،بزهكاران را مستقيماً در قبال بزهدیدگان و جامعه آسيبدیده قرار ميدهد و با
قبول مسئوليت و جبران خسارات مادي و معنوي موجبات ترميم را فراهم ميآورد (شيري:0359 ،
.)40
بنابراین در این نظام ،دولت با اطمينان به تكتك شهروندان محل وقوع جرم بهعنوان
متضررین اصلي دعوت به عمل ميآورد تا با مشاركت فعال به حلوفصل اختالفات ناشي از جرم
بپردازند .این مشاركت جهت رسيدن به اهداف اصلي عدالت ترميمي از جمله ،ترميم صدمات
وارده به بزهدیدگان ،اعاده بزهكاران به زندگي همراه با رعایت قانون و ترميم صدمات وارده به
روابط بين اشخاص و جامعه محلي است .لذا این بينش جدید در نظام عدالت كيفري ميتواند
سازوكار مناسب جهت اجراي عدالت متناسب با شرایط خاص جوامع انتقالي گردد.
جامعه انتقالي جامعهي است كه بعد از یك دوره كشمكش و ارتكاب جرایم شدید حقوق
بشري ،انتقال دولت در وضعيتي انجام شده كه جامعه خواهان اجراي عدالت در رابطه با جرایم
سنگين و سازمانیافته حقوق بشري و بشردوستانه دوران درگيري است .این جرایم در سطح
داخلي و معموالً نتيجه عملكرد دولت پيشين در رابطه با شهروندان بوده است .البته ارتكاب این
تخلفات تنها منوط به رخداد جنگ نيست ،بلكه در شرایط غيرجنگي و در زمان حاكميت یك
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حكومت سركوبگر ،متجاوز و نژادپرست نيز امكان وقوع تخلفات شدید نيز وجود دارد
(.)Bassiouni, 1996:10
عدالت انتقالي در این جامعه ،عدالت دوره در حال گذار و انتقال است كه دولت انتقالي از
آن بهعنوان فرصتي جهت گذار از خشونت و فشار ،به صلح و ثبات بهره ميگيرند .لذا عدالت
انتقالي مفهوم خاصي از عدالت نيست بلكه فرصت بهكارگيري تدابيري جهت رسيدن به عدالت
است .همانگونه كه مركز بينالمللي عدالت انتقالي بيان مينماید« :عدالت انتقالي یك پاسخ به
تخلفهاي سنگين و سازمانیافته حقوق بشر است .عدالت انتقالي به دنبال این است كه با شناسایي
قربانيان ،امكان تحقق صلح و سازش و گذار به دموكراسي افزایش یابد .عدالت انتقالي شكل
خاصي از عدالت نيست ،بلكه عدالتي است مختص جوامعي كه بعد از یك دورهي تخلفهاي
حقوق بشري به دنبال گذار به یك دوره سرشار از صلح و ثبات هستند.)Lyons, 2010:116( ».

گفتني است دولت انتقالي براي نيل به اهداف خود ،معموالً موضوعات ذیل را مورد بررسي
قرار ميدهد.
الف) بررسي مجموعه حقوق بشري و بشردوستانه كه در دوران درگيري نقض شده است .نتيجه
بررسي این نقضهاي شدید ،شناسایي قربانيان و بازماندگان دوران درگيري است .ب) تبيين
تخلفات شدید و جرایم بينالمللي صورت گرفته در دوران درگيري كه نتيجه این عملكرد دولت
انتقالي ،شناسایي مرتكبين و آمرین و افراد دخيل و مسئول در جرایم و تخلفات مذكوراست .ج)
اجراي عدالت در مورد مرتكبين جرایم شدید حقوق بشر و بشردوستانه و همچنين قربانيان و
بازماندگان خسارتدیده ميباشد .د) بازسازي و ترميم روابط ميان شهروندان و بازگرداندن اعتماد
عمومي ،ایجاد همزیستي مسالمتآميز در جهت ترميم و بازسازي ساختارها و هنجارهاي مورد
نياز حاكميت براي اعمال و تقویت احترام به حقوق بشر در چارچوب حكومت قانون براي نيل
به صلحي پایدار در جامعه ميباشد.
لذا ،با توجه به رویه دولتهاي انتقالي اولين قدم براي مقابله و سركوب رهبران و بازیگران
اصلي كشمكش معموالً اجراي عدالت كيفري و مجازات عاملين اصلي ميباشد .مصداق این ادعا

272

فصلنامه پژوهش حقوق کیفری ،سال ششم ،شماره بیستوسوم ،تابستان 1397

تشكيل محاكم بينالمللي كيفري براي رسيدگي به جرایمي است كه در درگيريها و جنگهاي
داخلي در یوگسالوي سابق ،روآندا ،سيرالئون و كامبوج اتفاق افتاده است .درحاليكه
سازوكارهاي مورد نياز براي آشتي و صلح پایدار بایستي مباشرین و مشاركين رده پایين
درگيريها را هدف قرار دهد (ذاكریان .)0354:449 ،این اشخاص را ميتوان مرتكبين درجه دو
و سه جرایم حقوق بشري و بشردوستانه ناميد كه از بين شهروندان جامعه انتقالي گزینش و هدایت
شدهاند و از نظر كمي جمعيت قابل توجهي را تشكيل دادهاند .لذا به نظر ميرسد بهكارگيري
عدالت ترميمي بهعنوان سازوكار مناسب براي مواجه با این عاملين و مباشرین ميتواند بهصورت
پایدار راه را براي رسيدن به تحقق اهداف عدالت انتقالي هموار سازد .زیرا عدالت ترميمي جهت
برقراري صلح و سازش بين بزهدیده و بزهكار از طریق پذیرش داوطلبانه مسئوليت از طرف بزهكار
و رسيدن به توافقي جهت جبران خسارت از بزهدیده حاصل ميگردد (نجفي ابرندآبادي،
 .)0350:1بدینصورت بذر خشونت و انتقامجویي در بين شهروندان جامعه انتقالي خشك خواهد
شد .زیرا اولویت اصلي عدالت ترميمي همانند عدالت انتقالي ،حفظ روابط ميان افراد و جلوگيري
از گسستن آن و نيز ایجاد توافق و آشتي ميان طرفين است .از اینرو مشاركت شهروندان براي
حلوفصل اختالفات بهنوعي ضامن پایداري نتایج حاصله خواهد بود .این امر نكته برجسته نوشتار
است كه ایده نو و پویایي به نظر ميرسد.
با نگاهي به جوامع انتقالي و بررسي اهداف كالن عدالت انتقالي ،این مسئله بهروشني دیده
ميشود كه اكثر آنها تحقق سازش و آشتي ملي را در بين اولين اهداف دوره گذار قرار ميدهند
و به دنبال آن با بازسازي و اصالح ساختارها و وضع هنجارهاي متناسب درصدد اعمال حاكميت
قانون ميباشند .این امر بهتدریج و به درخواست شهروندان انجام ميپذیرد .اگر این مسير توأم با
رعایت استانداردهاي حقوق بشري و مشخصههاي دموكراسي همراه شود ادعاي تحقق عدالت
انتقالي و رسيدن به صلح پایدار مبرهن ميباشد .بنابراین دولت انتقالي براي تحقق اهداف كالن
عدالت انتقالي ،عملكرد خود را با این سه هدف تبيين نموده است .هدف این نوشتار تبيين تأثير
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اجراي عدالت ترميمي در تحقق اهداف كالن عدالت انتقالي است .سؤال اصلي در همين راستا
بيان ميشود .زیرا به نظر ما عدالت ترميمي ميتواند با سازوكارهاي متناسب ،در جوامع انتقالي
نوید تحقق اهداف عالي عدالت انتقالي را بدهد .لذا مقاله در سه قسمت به تأثيرات عدالت ترميمي
بر اهداف كالن عدالت انتقالي ميپردازد .در قسمت اول ،سازش و مصالحه بهمنظور توقف
خصومت مالك قرارگرفته و در جهت نيل به آن به تأثيرات عدالت ترميمي اشاره شده است.
قسمت دوم ،حاكميت قانون بهعنوان یكي از اصول حاكميتي جهت احياء هنجارهاي مناسب با
وضعيت جامعه انتقالي مطرح شده و تأثير عدالت ترميمي بر آن تبيين گشته است .قسمت سوم،
صلح پایدار بهعنوان ثمرهي اجراي عدالت و هدف عالي عدالت انتقالي طرح و مساعدت عدالت
ترميمي در این زمينه بيان شده است.

 .1تأثیر عدالت ترمیمی در تحقق سازش و مصالحه در جامعه انتقالی
سازش به معني آشتي 0،حلوفصل اختالفات و خصومت ،آمادهسازي زمينههاي مناسب جهت
همزیستي مسالمتآميز در جامعه پسا كشمكش است .در جامعه در حال گذار از كشمكش به
طرف صلح پایدار ،اولين رسالت دولت انتقالي ایجاد آرامش و سازش بين گروههاي درگير و
متخاصم ميباشد .همچنين شهروندان جامعه انتقالي خسته از نقضهاي شدید و گسترده حقوق
بشر و بشردوستانه ،منتظر این رسالت از جانب دولت انتقالي هستند .بنابراین دولت انتقالي كه بعد
از یك دوره كشمكش داخلي ،اداره امور كشور را تحویل گرفته و هنوز با گروههاي متخاصم
دوران كشمكش مواجه است ،بایستي زمينههاي آشتي و ختم خصومت را فراهم نماید .این انتظار
از دولت انتقالي ممكن است در وضعيتي باشد كه یكطرف درگير نيروهاي نظامي یا شبهنظامي
دولت قبل با رهبري حكومتكنندگان سابق در مقابل شورشيان حضور داشته باشد و یا كشور در
تهاجم نيروهاي متخاصم غيردولتي ،قرباني داده باشد .در چنين شرایطي دولت انتقالي در وهلهي
اول به دنبال متوقف ساختن درگيري و خشونتهاي شدید و گسترده ميباشد و به دنبال آن با
1. Reconciliation
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ایجاد آشتي و سازش زمينههاي اجراي عدالت و بازسازي كشور را تا رسيدن به صلح پایدار فراهم
مينماید .تجربه جامعه بينالملل در زمينه ایجاد صلح و سازش اوليه در جوامع در حال گذار ،تأثير
بهسزاي كمك و مساعدت شهروندان و جامعه مدني جوامع انتقالي را در این مسير حكایت
ميكند و براي رسيدن به آشتي و سازش ملي مدنظر ،مشاركت جامعه مدني و شهروندان در
راهكارهاي مدنظر دولت انتقالي ميتواند تسریع بخش سازش در جامعه انتقالي باشد .این
مشاركت را ميتوان از طریق فرایند عدالت ترميمي بهوسيله سازوكارهاي غير قضایي براي رسيدن
به آشتي ملي گزینش نمود.
در این رهگذر نيز ممكن است نهادهاي بينالمللي با تدابير همگن با دولت انتقالي بهمنظور
آشتي و سازش و اتمام خصومت و خشونت همكاريهاي الزم را بنمایند .شوراي امنيت سازمان
ملل متحد در قطعنامه  ،555هدف از ایجاد دیوان كيفري روآندا را «آشتي» بين مردم روآندا اعالم
نمود« :با قبول اینكه در اوضاعواحوال خاص روآندا ،تعقيب اشخاص مسئول تخلفات جدي از
حقوق بين الملل بشردوستانه بر روند آشتي ملي و حفظ و احياي صلح كمك خواهد

كرد»0.

دبير كل سازمان ملل متحد نيز در مقدمه گزارش خود پيرامون حكومت قانون و عدالت انتقالي
در جوامع در حال كشمكش و پسا كشمكش اذعان نموده است« :نقش سازمان ملل متحد و
شوراي امنيت در جوامع در حال گذار و اجراي عدالت انتقالي براي ایجاد آشتي ملي بعد از
درگيري و كشمكش حائز اهميت

ميباشد»4.

بنابراین ایجاد آشتي اوليه و ختم درگيري بين گروههاي درگير ،تعهد اوليه دولت انتقالي
است .چنانچه دولت انتقالي به این هدف دست پيدا كند ميتواند اميدوار باشد تا با بهكارگيري
تدابير و برنامهریزي دقيق ،به اهداف عالي و درازمدت عدالت انتقالي همچون حكومت قانون و
صلح پایدار نائل آید .ازاینرو عدالت ترميمي از طریق سازوكارهاي متناسب با فرایند خود
1. Statute of International Criminal Court for Rwanda Art.... available at:
http://www.unictr.org/legal/statute of the tribunal/tabid/94/Default.aspx
2. The Rule of Law and Transitional Justice in Conflict and Post-Conflict Societies, 12
Octobr 2011, para.1.
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ميتواند همواركننده مسير نخست دولت انتقالي باشد هرچند پيمودن این مسير عاري از مشكالت
و چالشها نخواهد بود.
 .1-1سازش ،هدف مشترك عدالت ترمیمی و دولت انتقالی
با نگاهي به جوامع انتقالي ،این مسئله بهروشني دیده ميشود كه اكثر آنها تحقق سازش و آشتي
ملي را در بين اولين اهداف دوره گذار قرار ميدهند و براي رسيدن به آن قوانين و یا معاهداتي
را منعقد نمودهاند .براي نمونه ،قانون سازش و آشتي ملي  0555آفریقاي جنوبي كه طي مذاكراتي
براي انتقال مسالمتآميز قدرت ،طرفين درباره چگونگي سازش با هم به توافق رسيدند
( .)Reddy,1997: 277همچنين توافقات صلح  0559گواتماال براي خاتمه جنگ ميان طرفين
درگير در جنگ داخلي این كشور كه منتهي به تصویب قانون سازش ملي بهوسيله كنگره
گواتماال شد و بهموجب آن جذب مجدد اعضاي گروه شورشي در جامعه مهيا گشت.
( )Cassel,1996:222ميتوان به توافقات لوساكا سال  0552براي پایان دادن به درگيري و
خشونتها در آنگوال و ایجاد دولت وحدت و آشتي ملي هم اشاره

كرد0.

باید توجه داشت كه در جوامع انتقالي ،مفهوم سازش از زمان و مكاني به زمان و مكان دیگر
و از فرهنگي به فرهنگ دیگر ،متفاوت بوده و راهكارهاي خاص خود را ميطلبد .چنانكه رهبران
كشورهاي آفریقایي در نایروبي ( )4102اذعان نمودند براي مشكالت افریقا ،راهحلهاي
آفریقایي الزم است 4.لذا سازش در دوره زماني نزدیك به جنگ ميتواند به معناي عدم جنگ
باشد اما در دورههاي زماني بعد از جنگ ميتواند بهمنظور آشتي بين افراد ،طوایف ،فرقهها و...
معناي گسترده تري داشته باشد .همچنين براي سازش راهكاري مؤثرتر عمل ميكند كه متناسب
1. Press statement by Secretary of State Albright, April 1997. Available at:
http://secretary.state.gov/www/briefings/statements/97041I.html.
2. A Report on the International Conference on Transitional Justice in Post Conflict
Societies in Africa held at Hekima Institute of Peace Studies and International Relations,
on 8-9 October, 2014
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با فرهنگ جامعه انتقالي و برداشتن موانع موجود بر سر راه سازش با توجه به ساختار اجتماعي آن
جامعه گزینش شود .بنابراین براي رسيدن به سازش در جوامع انتقالي بایستي به راهكارهاي
سازگار با شرایط ،اوضاعواحوال جامعه درگير و توقعات بازماندگان و ...توجه ویژه نمود .یكي
از سازوكارهایي كه ميتواند منطبق با شرایط خاص برخي از جوامع در حالگذار مورد توجه
قرار گيرد ،استفاده از فرایند عدالت ترميمي و مشاركت قربانيان و مرتكبين براي رسيدن به سازش
ملي است و به نظر مي رسد تشابه هدف اوليه عدالت انتقالي و هدف نهایي عدالت ترميمي كه
همان آشتي و سازش ميباشد ،امكان بهكارگيري فرایند عدالت ترميمي براي تحقق سازش در
جوامع انتقالي را فراهم مينماید .لفظ عدالت ترميمي مبين ترميم روابط زخمخورده گذشته است
و سعي دارد منافع قرباني ،مرتكب و جامعه را به یكدیگر نزدیك نماید .این هدف از طریق اعاده
حيثيت و كرامت انساني براي قربانيان و ترميم روابط آنان با مرتكبين و جبران خسارت ميسر
ميگردد .بنابراین با توجه به روند مشاركت طرفين درگير در فرایند عدالت ترميمي ميتوان عالوه
بر تجویز مجازاتهاي خاص این فرایند ،فضاي تفاهم ،سازش و آشتي را در جامعه انتقالي
احساس نمود.
هدف سازش در فرایند عدالت ترميمي نه فقط یك سازش دوجانبه بين قرباني و مرتكب ،بلكه
یك سازش سهجانبه بين قرباني و مجرم و جامعه است .لذا در كنار سازش فردي ،یك نوع سازش
جمعي و ملي نيز حادث ميگردد ( .)Mc Cary, 2011:991به همين منظور در بسياري از جوامع
انتقالي برخي از راهكارهاي تحقق عدالت انتقالي بر پایه اجراي فرایند عدالت ترميمي جهت
رسيدن به سازش گزینش شده است .از جمله این راهكارها ،كميسيون حقيقتیاب ،اجراي
عدالت سنتي ميباشد كه در ادامه به آنها ميپردازیم.
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بند اول :نقش عدالت ترمیمی در تحقق سازش از طريق کمیسیون حقیقتياب در جوامع
انتقالی
اقدام ضروري جهت اجراي عدالت انتقالي ،توقف درگيري و خشونت در جامعه انتقالي است؛
زیرا دوره گذار در این جوامع بر اساس مرزبندي زمان درگيري و پسادرگيري مطرح ميشود و
این مرزبندي را توقف درگيري مشخص مينماید.
لذا تا زماني كه سازش حقيقي بين گروههاي درگير در یك جامعه محقق نشود ،صلح و ثبات
موجود در جامعه به امري گذرا تبدیل مي گردد .سازش در جوامع در حال گذار حادثهاي نيست
یك شبه به وقوع بپيوندد .آنچه مسلم است قربانيان نميتوانند عامالن جرایم ارتكابي عليه خود
را یك شبه مورد بخشش قرار دهند .بنابراین تحقق سازش در جامعه نياز به گذر زمان دارد ( Mc

.)Cary, 2011:1004
كميسيون حقيقتیاب و سازش تسریعبخش این پروسه زمان محور است .چرا كه رنجهاي
قربانيان در كميسيون باید شنيده شود و حقایق جرایم ارتكابي آشكار گردد و به دنبال آن قربانيان
اظهار ندامت و تأسف عامالن جرایم را از طریق كميسيونها نظارهگر باشند .در غير این صورت،
صرف گذر زمان بدون اقدامات مورد نظر كميسيونها نميتوان منتظر بخشش و تعامل خودجوش
طرفين جرایم شدید حقوق بشر و بشر دوستانه و تحقق سازش در جامعه انتقالي بود .بخشش و
سازش به معني فراموشي نيست ،بلكه به معناي نزدیكتر نمودن مواضع طرفين درگير و پایان
بخشيدن به چرخه اتهام و انكار است ( .)Hayner, 2011:185,189كميسيون حقيقتیاب و
سازش یك سازكار آینده محور است كه عالوه بر كشف حقيقت از طریق بررسي علتها و
ریشه هاي اختالف در گذشته به دنبال تضمين آینده ي بهتر براي جامعه انتقالي مي باشد .به همين
دليل است كه بسياري از تأثيرات اجتماعي كشف حقيقت و تأیيد رسمي وقایع ارتكابي در تحقق
سازش پایدار در جامعه انتقالي قابل دفاع مي باشد.
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عدالت ترميمي در فرایند خود با نزدیك كردن طرفين جرم و بيان رودرروي قربانيان از
رنج هاي وارده در اثر ارتكاب جرایم و اظهار ندامت و پشيماني مرتكبين ،راه را براي تعامل و
بخشش از طریق جبران خسارات باز مينماید و از این طریق موجبات سازش را فراهم ميسازد
(غالمي .)42 :0335،سازش بين تكتك قربانيان و مرتكبين در نهایت سازش اجتماعي در جامعه
انتقالي را فراهم ميآورد .این فرایند از طریق كميسيونهاي حقيقت و سازش متجلي ميگردد .با
نگاه اجمالي به عملكرد كميسيون حقيقتیاب در كشورهاي در حال گذار ،درميیابيم برخي از
كميسيونها بهمنظور زمينهسازي براي تفاهم ،بخشش و آشتي ميان طرفهاي درگير و سرانجام
كمك به بازسازي و همبستگي اجتماعي و تأمين خسارتهاي مادي و معنوي قربانيان پس از ختم
منازعات ایجاد شدهاند (دالوري .)093 :0333 ،گزارشهاي نهایي برخي از كميسيونهاي تحقيق
و سازش كه عملكرد آنها بر پایه اجراي فرایند عدالت ترميمي است حاوي پيشنهادهاي جبران
خسارت قربانيان به دولت انتقالي بوده است و دولتها را به جبران خسارت قربانيان ترغيب
نمودهاند .همانند كميسيون حقيقتیاب و سازش هائيتي ،مراكش ،سيرالئون.
بند دوم :جايگاه عدالت ترمیمی در تحقق سازش از طريق اجرای عدالت سنتی در جوامع
انتقالی
روش سنتي اجراي عدالت با توجه به اعتقادات و باورهاي محلي مردم هر منطقه با هدایت رهبران
مذهبي و بومي صورت ميپذیرد .این باورها و اعتقادات آنچنان ریشه عميقي در وجود مردم
محلي دارد كه گذر زمان تغيير فاحشي در آنها ایجاد نميكند ( .)Waldorf, 2006:16لذا بعد
از درگيريهاي داخلي و ارتكاب جرایم سنگين و سازمانیافته در این جوامع (محدود به جوامعي
است كه داراي باورها و اعتقادات بومي و مذهبي هستند) با استفاده از شيوههاي سنتي اجراي
عدالت ،ميتوان سازش را به منطقه برگرداند .بنابراین این سازوكار مختص جوامع خاص است و
قابل اعمال در هر جامعه انتقالي نيست .از جمله جوامع انتقالي كه بعد از سالها جنگ داخلي از
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سازوكارهاي سنتي جهت اجراي عدالت استفاده كردند ،ميتوان به جامعه انتقالي موزامبيك،
اوگانداي شمالي و سيرالئون… اشاره نمود.
كشور موزامبيك قریب به  05سال درگير جنگ داخلي بود كه نهایتاً در سال  0544با توافق
صلحي ميان طرفين درگير  ،جنگ داخلي خاتمه پذیرفت و نتيجه توافق صلح چيزي بهغيراز
تصویب قانون عفو عمومي براي عاملين جرایم شدید حقوق بشر و بشردوستانه نبود .به دنبال توافق
صلح و قانون عفوعمومي ،قربانيان و عامالن جرایم شدید چارهاي جز بازگشت به خانههاي خود
و زندگي در كنار یكدیگر و فراموش نمودن ظلمهاي انجامشده را نداشتند ( Igreja, 2008:

.)425
در این اوضاعواحوال رهبران مذهبي جامعه موزامبيك نقش كليدي جهت ادغام مجدد
سربازان جنگ در جامعه از طریق برگزاري مراسم سنتي و مذهبي ایفا نمودند ( Waldorf,

.)op.cit:18
انجام مراسم سنتي و بومي در مناطقي كه قتل و كشتارهاي گستردهاي صورت گرفته بود،
بهوسيله رهبران بومي برگزار ميشد و این مراسم در بين شهروندان بومي بسيار مورد احترام و در
نتيجه موجب گردید كه افراد متعلق به گروههاي درگير بعد از اتمام درگيريها در یك منطقه در
كنار بازماندگان و قربانيان تخلفات شدید همزیستي مسالمتآميزي داشته باشند .براي بازماندگان
اعم از خانواده قربانيان و عامالن تخلفات شدید این مراسم این چنين توجيه ميشد كه كشتارهاي
صورت گرفته یك مسئله شخصي بين خانوادههاي قربانيان و عامالن این قتلها نيست ،بلكه یك
امر جمعي است كه در جامعه اتفاق افتاده و باید از طریق جمعي حلوفصل گردد ( Igreja,

.)op.cit:61,62
چند سال بعد از اتمام جنگ داخلي نيز مراسم جدیدي به نام «گامبا »0بهوسيله رهبران بومي
برگزار گردید .طي این مراسم ،اتهامها و درخواستهاي جبران خسارت قربانيان توسط
1. Gamba
2. Gamba Healers
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شفادهندگان گامبا 0مورد مذاكره و بررسي قرار گرفت .در واقع این لزوم توجه به نيازهاي قربانيان
بود كه باعث ایجاد چنين مراسمي شد ( .)Ibid, 75.82در این مراسم ،متهم ،قرباني و مردم منطقه
دور هم جمع ميگردند و شفادهندگان ماگامبا با بازگو نمودن وقایع ارتكابي و اتهام وارده ،متهم
را ترغيب مي نمایند كه به جرم ارتكابي اقرار نماید .در این زمان اقرار متهم جنبه اختياري دارد و
فضاي مراسم بهگونهاي است كه متهم را ترغيب به اقرار مينماید .بهاینترتيب یكي از اهداف
این مراسم ،كشف حقيقت از زبان خود عامل تخلف است ،اما در كنار كشف حقيقت ،سازش
بين خانوادههاي جداشده از هم ،طي جنگ داخلي نيز محقق ميگردد .درعينحال ،تأیيد تخلف
ارتكابي از سوي متهم ميتواند حاكي از نوع پذیرش مسئوليت خطاي ارتكابي باشد كه در پي
آن باید جبران خسارتي صورت پذیرد تا نتيجه مورد نظر تسهيلكنندگان مراسم بومي و سنتي به
دست آید (روح سرگردان راضي به رها كردن بدن قرباني خود «عامل تخلف» گردد) .جبران
خسارتي كه در نهایت از سوي شفادهندگان ماگامبا دستور داده ميشد ،جنبه فردي نداشته و
مسئوليت اجراي آن تنها بر عهده عامل جرم نبوده ،بلكه این جبران خسارتها جنبه جمعي و
نمادین داشتند؛ بنابراین نهتنها مراسم ماگامبا به شكل جمعي بوده ،بلكه آثار آن نيز ترميمي و
سازنده براي كل جامعه است ،مانند الزام به تدفين مطابق با آدابورسوم ،ساخت خانهاي براي
بستگان قرباني از سوي خانواده متهم ميباشد (.)Ibid, 436
همچنين در این مراسم با جبران خسارت وارده در واقع مجازات متناسب با بزه اعمال شده و
اختالف بين قربانيان و مرتكبين حلوفصل گردید .هرچند سازش در این جوامع ،تنها سازش
فردي بين قرباني و مرتكب نبود ،بلكه بين گروههاي مختلفي كه در این تخلفها بهعنوان
زیاندیده یا زیاد زننده مشاركت داشتهاند ،صورت پذیرفت ( Lykes & Mersky, 2006:
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 .)609سازشي كه هدف جبران خسارت است ،هدف اصلي عدالت ترميمي نيز ميباشد و این
امر در جامعه انتقالي موزامبيك ،با بهكارگيري روش سنتي اجراي عدالت در جهت كشف
حقيقت و جبران خسارت ،توانست به هدف نهایي یعني سازش محلي برسد .نمونه دیگر سازوكار
اجراي عدالت سنتي بر پایه فرآیند عدالت ترميمي را ميتوان در جامعه در حال گذار اوگانداي
شمالي مشاهده نمود كه توانست زمينههاي آشتي و صلح را فراهم نماید.
 .2-1عفو و بخشش ،هم راهکار و هم چالش عدالت ترمیمی جهت تحقق سازش در
جوامع انتقالی
با توجه به عملكرد برخي از دولتهاي انتقالي جهت توقف درگيري ،خشونت با توافق صلح و
اعطاي بخشش به شورشيان براي جلوگيري از وخامت اوضاع این سؤال مطرح ميگردد آیا عفو
و بخشش ميتواند مانع اجراي عدالت پسا كشمكش گردد؟ عفو و بخشش تا چه اندازه با اجراي
عدالت سازگاري دارد؟
اگر از نظر دولت انتقالي ،عدالت مفهومي فراتر از تعقيب و مجازات داشته باشد و با تحقيق،
جبران خسارت ،آشتي ملي ،بازدارندگي و نهایتاً زندگي در یك جامعه دموكراتيك در پرتو
حكومت قانون همراه شود ،آنگاه عفو دیگر معناي منفي و نامطلوبي نخواهد داشت
(ایزدي .)051 :0354،با نگاهي به عملكرد كميسيون حقيقت و سازش آفریقاي جنوبي كه عامالن
تخلفات شدید را ترغيب نمود با بيان حقيقت و اقرار به ارتكاب تخلفاتشان از مسئوليت كيفري و
مدني معاف شوند درميیابيم  ،اقرار به تخلف براي كشف حقيقت و مشاركت مرتكب و قرباني
در فرآیند اقرار بهنوعي موجبات التيام درد قربانيان و ایجاد انگيزه براي بخشش را فراهم مينماید.
زیرا در برابر توجه جامعه به كشف حقيقت و تأیيد رسمي آن بهوسيله دولت ،قربانيان با جبران
خسارت نمادیني روبرو هستند كه ارزش و كرامت انساني آنان را بهعنوان شهرونداني برابر با افراد
غير قرباني شناسایي نموده است .این امر موجب بازپروري و بازپذیري قربانيان و مرتكبين شده و
ادغام آنان بهعنوان شهرونداني با حقوق برابر و مساوي به جامعه انتقالي را ميسر ميسازد.
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در كشور اوگانداي شمالي ،دولت اوگاندا براي پایان دادن به جنگ داخلي طوالنيمدت و
فرسایشي ،تصميم به عفو عمومي گرفت و طبق قانون عفو مصوب سال  4111شورشيان «اِل آر
اِي» را ترغيب به تسليم نمود و این چنين به جنگ خاتمه داد .این عفو مشروط به بازگشت مبارزان
سابق به جامعه اوگانداي شمالي و اجراي عدالت سنتي بهوسيله رهبران بومي و مذهبي بود با
اجراي عدالت سنتي بر پایه فرایند عدالت ترميمي و مشاركت مجرمين و قربانيان در یك فرایند
اقرار متهمين به جرایم ارتكابي و بخشش قربانيان در نهایت همزیستي مسالمتآميز اجتماعي
متهمين و قربانيان در جامعه انتقالي اوگانداي شمالي فراهم شد 0.با وجود شرایط ذكرشده
سازوكار عفو اعطایي بهوسيله دولت انتقالي منافاتي با اجراي فرایند عدالت ترميمي مستتر در
سازوكارهاي غير قضایي ندارد و ميتوان توقع داشت در عرصه بينالملل مورد استقبال قرار گيرد.
اعطاي عفو از طرف دولت انتقالي با صدور احكام و یا تصویب قانون در پارلمان انجام
ميشود .این اعطاي عفو معموالً نتيجه پيمان صلح بين دولت و گروه مخالف و یا شورشيان براي
پایان دادن به یك جنگ و یا درگيري داخلي است .نمونه بارز آن ،توافق صلح سال 0554
موزامبيك و یا توافق صلح لومه  0555سيرالئون است .در چنين جوامعي ،دولت انتقالي بر اساس
صالحدید و اوضاعواحوال جامعه ،برنامههاي عفو را تجویز

مي نمایند4.

به نظر ميرسد اگر نتيجهي اعطاي عفو از طرف دولت انتقالي به مرتكبين تخلفات سنگين
حقوق بشر و بشردوستانه ،نادیده گرفتن حقوق از دسترفته قربانيان جرایم ارتكابي و صرفنظر
كردن از تعقيب این جرایم و سلب مسئوليت كيفري و مدني از عاملين جرایم سنگين باشد .با
اجراي عدالت ،اعم از كيفري ،ترميمي در جوامع انتقالي منطبق نيست .حتي اگر پذیرفته شود كه
اعطاي عفو در كوتاهمدت به ثبات اجتماعي كمك ميكند ،اما چنين عفوي در درازمدت ،تالش
1. Office of United Nations High Commissioner for Human Rights, Making Peace Our
Own: Victim's Perceptions of Accountability, Reconciliation and Transitional Justice in
Northern Uganda,United Nation.2007, P. 4,3
2. Peace Agreement between the Government of Sirra Leone and the Revolutionary
United Front of Sierra Leone, 1999.Art 3.6. 9. available at:
http://www.sierra-leone.org/lomeaccord.htm1.
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و همكاري جامعه انتقالي را جهت ایجاد صلح پایدار و حكومت قانون تضعيف ميگرداند .اعطاي
چنين عفو ،بيانگر محروميت قربانيان از حق بر عدالت ،حق بر جبران خسارت و حق بر حقيقت
است و حامل این پيام است كه دولت انتقالي بدون توجه به قشر قرباني ،هيچگونه تالشي را براي
ایجاد سازش بين اقشار جامعه ننموده است .این امر موجب نادیده گرفتن اجراي عدالت( ،كيفري
و ترميمي) خواهد شد و این امر چالشي بر تحقق عدالت در جوامع انتقالي است.

 .2تأثیر عدالت ترمیمی در تحقق حکومت قانون در جوامع انتقالی
حكومت قانون یا قانون مداري یكي از اصول مهم سياسي و حقوقي جامعه بشري در طول تاریخ
زندگي بشر بوده است .در واقع حكومت قانون آیينهي تمام نماي عدالت اجتماعي در جوامع
داخلي محسوب ميگردد .از منظر حقوق بين الملل حكایت حكومت قانون ،حاكميت مشروع
است و حكومتي مشروعيت دارد كه برخاسته از آراء شهروندانش باشد .این آراء برگرفته از
انتخاباتي آزاد و ارادي توسط اتباع كشور با نظارت بهحق قانوني انجام شود .چنين حكومتي
داراي حاكميت است بدین معني كه قدرت تصميمگيري دارد و ميتواند تصميمات خود را در
تمام قلمرو سرزمينياش بدون وابستگي به نيروهاي داخلي و خارجي ،اجرا نماید البته در
چارچوب قواعد بينالملل  ،داراي استقالل خواهد بود .حكومت قانون یك اصل حكومتي است
كه در آنهمه افراد ،نهادها و ادارات دولتي و خصوصي ،از جمله خود دولت ،به قوانيني كه
بهطور عمومي اعالم شده پاسخ گو هستند به همان اندازه بایستي به اجرا گذاشته شده و بهطور
مستقل رسيدگي شوند كه با هنجارها و استانداردهاي بينالمللي حقوق بشر مطابق

باشند0.

دبيركل سازمان ملل متحد در سال  4115رهنمودي ارائه داده جهت توجه كشورها به امر
دموكراسي و الزمه آن را حاكميت قانون دانسته و بار دیگر بيان نموده است كه« :كشورها جهت
تدوین قانون و تقویت آن ،بهویژه توسط مؤسسات مقننه ،مجریه و قضایيه زمينههاي اصولي را
1. The Rule of Law and Transitioed Justice in Conflict and Post-Conflict Societies,
Report of the Secretary - General, S/2004/616.Para 6,7
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فراهم كنند كه تحت چنين اصولي اطمينان حاصل شود ظرفيتها ،منابع و استقالل الزم را براي
ایفاي نقش خود

دارند»0.

همچنين سازمان ملل متحد در رابطه با اهميت اساسي و نقش مؤثر حكومت قانون در سطح
بينالملل و داخلي ،قطعنامهاي در سپتامبر  4104صادر و در بندهاي هجده و نوزده آن توجه
ویژهاي به جوامع انتقالي و نقش حكومت قانون و حمایتهاي بينالمللي در این راستا نموده
است4.

در این قطعنامه ،مجمع عمومي سازمان ملل متحد حكومت قانون در سطح بينالمللي و ملي را
چنين تعریف نموده است« :قانون بر همه اشخاص ،نهادها و مؤسسات عمومي و خصوصي از جمله
خود دولت حاكم مي باشد و همه بدون تبعيض از حمایت در برابر قانون برخوردارند؛ همچنين
قانون نسبت به كشورها ،سازمانهاي بينالمللي از جمله سازمان ملل متحد و نهادهاي اصلي آن
حاكم ميباشد و به اقدامات آنها مشروعيت ميبخشد.»3
از منظر موازین حقوق بشر هم كه به موضوع حكومت قانون توجه داشته باشيم ،اصل
حاكميت قانون زیربناي همه اصول و قواعد حقوق بشر است .طبق مقررات حقوق بشر باید
حاكميت قانون با تحقق و شناسایي حق تعيين سرنوشت آحاد جامعه ،پيشبيني شود (حبيبزاده،
توحيديفر )09 :0339 ،و سازوكار الزم براي اجراي این حق ،وجود یك نظام سامانیافتهي
حقوقي است تا عرصه را جهت اعالم ارادهي جمعي شهروندان فراهم آورد .الزم به ذكر است
اگرچه اصل حاكميت قانون شرط الزم براي تحقق حقوق بشر است ،معذلك از مصادیق حقوق
بشر محسوب ميگردد و اگر این اصل (حكومت قانون) در جامعه استقرار نيابد ،حقوق بشر منتفي
است .زیرا تحقق این اصل در حاكميت ملي دولت ،صلح و ثبات ایجاد ميكند (اميرارجمند،
 .)2 :0330در جوامع انتقالي كه دولت با طيف عظيمي از نقضهاي حقوق بشري مواجه است
1. See the Guidance Note of the Secretary - General on Democracy at:
http://www.un.org/democracyfund/docs/uNSG%20guidance%20note%20democracy.pdf
2. United Nations, General Assembly Resolution, Rule of Law, s.67, 2012, Para 18,19.
3.Ibid, Para 2.
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برنامهریزي جهت اعاده كرامت انساني و اجراي عدالت در مقابل تخلفات شدید حقوق بشري از
جمله اهداف دولت انتقال بشمار ميرود .لذا بدین منظور بایستي از تمام ظرفيتهاي ملي از جمله
مشاركت شهروندان جهت حكومت قانون از طرق قابل پذیرش و متناسب با فرهنگ ملي جامعه
انتقالي بهره كافي ببرد .از اینرو دبيركل در فصل ارزیابي نيازهاي ملي و ظرفيت داخلي
دولتهاي انتقالي اذعان ميدارد ،براي رفع نيازهاي حاكميت قانون و عدالت با توجه به
وضعيتهاي موجود داخلي از جمله ماهيت درگيري ،اراده احزاب ،شناسایي گروههاي
آسيبدیده و ماهيت نظام حقوقي كشورها و سنتهاي آن ،اقدامات ملي انجام گيرد و انتقال
الگوها و مدلهاي بينالمللي حاكميت قانون و اجراي عدالت در این جوامع ناكارآمد ميباشد،
در این كشورها با مشاركت فعال و معنيدار ذینفعان داخلي از جمله جامعه مدني ،مقامات قضایي،
رهبران مذهبي و سنتي و قربانيان ميتوان از ظرفيتهاي داخلي جهت حاكميت پایدار قانون
بهرهمند

شد0.

از اینرو مشاركت قربانيان و توجه به وضعيت و خواست آنان جهت اجراي عدالت اعم از
كيفري و ترميمي ،همسو با حاكميت قانون است .در این راستا مشاركت شهروندان اعم از روساي
قبایل ،نهادهاي مردمي و بازماندگان جرایم شدید در بازسازي ساختارها و هنجارهاي مورد نياز
جامعهي انت قالي ،به دولت براي تثبيت جایگاه حكومت قانوني در مسير تحقق عدالت انتقالي
كمك ميكند .از جمله مصادیق عملي كه ميتواند مورد تمثيل قرار گيرد جامعه انتقالي سيرالئون
و عملكرد داخلي دولت انتقالي با كمكهاي بينالمللي سازمان ملل متحد در راستاي اجراي
عدالت كيفري و ایجاد دادگاه كيفري مختلط به همراه عملكرد ملي و ایجاد كميسيون
حقيقتیاب و سازش بر پایه عدالت ترميمي ،توأماً در جهت اعمال حاكميت قانون ميباشد .این
جامعه از طریق فعال نمودن بخش قضایي كشور با كمكهاي بينالمللي به مجازات سران و آمران
جرایم شدید پرداخت و هم با اجراي فرایند عدالت ترميمي در قالب كميسيون حقيقتیاب با
1. The Rule of Law and Transitioed Justice in Conflict and Post - Conflict Societies,
Report of the Secretary - General, S/2004/616.Para, 11
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مشاركت مرتكبين ،قربانيان و ریشهیابي علل ایجاد اختالفات همراه با ارائه راهحل جهت
حلوفصل اختالفات از طریق مشاركت و مساعدت رهبران مذهبي و انجام روشهاي سنتي اجراي
عدالت با خواست كميسيون حقيقتیاب مسير اجراي عدالت انتقالي را پيموده است.
 .1-2ضرورت های هنجاری و ساختاری برای حکومت قانون در جوامع انتقالی
به نظر ميرسد حاكميت قانون در سه دوره زماني در جوامع درگير بایستي مورد توجه و مطالعه
قرار گيرد.
 زمان قبل از درگيري و كشمكش در جوامع انتقالي( ،نادیده گرفتن قوانين موجود یا ناعادالنهانگاشتن قوانين مورد نظر كه موجب اختالف و درگيري شده است).
 زمان درگيري و خشونت داخلي( ،عدم اجراي قوانين اعم از داخلي یا استانداردهاي حقوق بشرو بشردوستانه در حين درگيري كه موجب تخلفات سنگين و شدید حقوق بشري و بشردوستانه
شده است).
 زمان بعد از درگيري و پساكشمكش با انتقال قدرت به دولت انتقالي( ،بازسازي ساختارهايحكومتي و هنجارهاي متناسب براي اعمال حاكميت قانون در جامعهي انتقالي).
در این نوشتار تنها به دوره سوم ميپردازیم و بهنظر ميرسد ،حكومت قانون در دوره گذار با
مشكالت فراواني روبرو است .زیرا كمك به جوامع آسيبدیده از جنگ ،براي استقرار حكومت
قانون و كنار آمدن با تخلفات گذشته در عرصهاي كه مشخصه آن ،نهادهاي ویرانشده ،منابع
پایانیافته ،امنيت اندك و جمعيت آسيبدیده و پراكنده است ،توجه به هزاران كمبود و كاستي
ناشي از فقدان ظرفيت فني داخلي ،فقدان منابع مادي و مالي ،عدم اعتماد عمومي به دولت ،عدم
احترام رسمي به حقوق بشر و بهطور كلي ،نبود صلح و امنيت از جمله آنهاست 0.یك مسئوليت
بزرگ و طاقتفرسایي براي دولت انتقالي ميباشد .سازمان ملل متحد در قطعنامه  4104مجمع
1. The Rule of Law and Transitional Justice Conflict and Post-Conflict Societies, Report
of the Secretary-General, 2004, para.3.
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عمومي در ارتباط با حاكميت قانون در سطح ملي و بينالمللي ،توجه خاصي به سازوكارهاي غير
قضایي در كنار سازوكارهاي قضایي در رابطه با حاكميت قانون در جوامع انتقالي داشته و
بهصورت مجزا در بند بيستویك قطعنامه به آن پرداخته است .زیرا سازو و كارهاي غير قضایي
به دليل مشاركت طرفين جرایم شدید حقوق بشري اعم از بزهدیدگان و مرتكبين جهت ارضاي
خاطر بازماندگان كشمكشهاي داخلي قبل ،موجبات بازسازي و ترميم روابط اجتماعي را فراهم
ميآورد و از طریق حكومت قانون به شكل مشاركتي و سنتي بر پایه فرایند عدالت ترميمي احترام
به حقوق بشر را نهادینه ميسازد .بند بيست قطعنامه مجمع عمومي پيرامون اجراي عدالت ترميمي
در موضوعات كيفري در سطح داخلي ،عدالت ترميمي را مقوم حاكميت قانون دانسته و بيان
مينماید« :دولتهاي عضو باید تنظيم راهبردها و سياستهاي ملي جهت یافته بهسوي گسترش
عدالت ترميمي و ترویج یك فرهنگ مناسب و مطلوب براي بهكارگيري عدالت ترميمي در ميان
مجریان قانون ،مقامها و مراجع قضایي و اجتماعي و نيز جامعه محلي را بررسي

نمایند»0.

از اینرو جامعهي انتقالي مستثني از انتظارات سازمان ملل و جامعهي بينالمللي نميباشد بلكه
توقع توجه به ارزشهاي اخالقي و حقوقي ،در بين سطوح زخمخوردهي جامعهي انتقالي بيشتر
احساس ميشود .هرچند براي رسيدن به هدف با مشكالت متعددي روبرو خواهد بود.
 .2-2راهکارها و چالش های عدالت ترمیمی برای بهبود حکومت قانون در جوامع انتقالی
به نظر ميرسد در جوامع انتقالي ،ریشه بسياري از اختالفات و درگيريهاي داخلي قبل از
كشمكش ،فقدان عدالت توزیعي (در زمينههاي سياسي ،ایدئولوژي و مالي) در سطح جامعه بوده
است .این فقدان گاهي در جهت سياستهاي دیكتاتوري و عدم حضور و مشاركت سایر
گروههاي سياسي و ایجاد تفرقه و حس انتقامجویي ،منتج به درگيري و خصومت گشته است و
گاهي عدم توزیع عادالنه ثروت ملي بين سطوح مختلف جامعه و ایجاد فقر و گرسنگي و گاه

1. Basic principles on the Use of Restorative Justice Programmers in Criminal Matters,
the General Assembly, 2002, art.20.
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تبعيضهاي عقيدتي ،نژادي منجر به خشونت و در نتيجه ،فجایع انساني شده است .لذا براي كاهش
فقدانهاي مطرحشده و توجه به نيازهاي افراد در چنين جوامعي براي جلوگيري از بازگشت
درگيريها ،بهتر است تدابيري در جهت تقویت حاكميت قانون مد نظر قرار گيرد .به همين منظور
تقویت و توانمندسازي جامعه مدني (سازمانهاي مدني مردمنهاد) كه به شكل سنتي به حاشيه
رانده شده اند به همراه مشاركت فعال شهروندان در اداره امور مملكتي از جمله شرایط اساسي و
ضروري است .در این راستا دولت انتقالي با مشاركت شهروندان در اداره امور مملكتي ،گامهاي
اصلي را جهت تعيين نظام سياسي و حقوقي در قالب قانون اساسي برميدارد و با عنایت به اصل
مساوات و برابري همگان در مقابل قانون به اجراي عدالت بر اساس اصل عدم تبعيض ميپردازد.
در این در ارتباط حاكميت قانون و اراده شهروندان یك رابطه متقابل نهفته است .زیرا اراده فعال
شهروندان ایجاد و اجراكننده قوانين است و در مقابل حاكميت قانون مرجعي براي توانمندسازي
و مشاركت گروههاي مذكور بشمار ميرود .توانمندسازي شهروندان با مجوزهاي قانوني جهت
تقویت ظرفيت جوامع محلي بهمنظور تضمين دسترسي به عدالت و اجراي آن از طرق سنتي
ازجمله رهيافتهاي این رابطه متقابل است و به این وسيله مشاركت عموم را بهصورت عادالنه و
غير تبعيضآميز ممكن ميسازد .همچنين اجازه ميدهد افراد و گروهها به تعامل منصفانهتر با
سيستم عادالنهاي كه ریشه در مجامع غيردولتي ،غيررسمي و مجامع سنتي دارد بپردازد (نجفي
ابرندآبادي .)315 :0359 ،بهویژه در شرایط جوامع انتقالي و پسا كشمكش ،0كه این امر ميتواند
سازوكاري جهت حلوفصل اختالفات جامعه بشمار آید .بهكارگيري روشهاي سنتي اجراي
عدالت با مشاركت اهل فن بر پایه عدالت ترميمي و یا كميسيونهاي حقيقتیاب با مشاركت
رودرروي قربانيان و مرتكبين و گذراندن مراحل فرایند عدالت ترميمي در كنار سایر تدابير جوامع
انتقالي ،تسریع بخش روند حاكميت قانون است.

1. IDEA, Informal Discussion on Linkages Between the Rule of Law, Democracy and
Sustainable Development,at the Permanent Mission of Italy to the UN, 2013, p. 5.
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همانطور كه دبيركل سازمان ملل بيان نموده است :در بسياري از جوامع انتقالي مكانيزمهاي
غيررسمي تنها منابع قابل دسترس براي اجراي عدالت براي همگان بودند ،براي درك بيشتر
پيرامون جایگاه این مكانيزمهاي غيررسمي در جهت تقویت حاكميت قانون با تصميمگيريهاي
بهموقع و قابل اجرا ،سازمان ملل مساعدت خواهد

نمود0.

بنابراین حضور و مشاركت جامعه مدني و سازمانهاي غيردولتي و رهبران ملي و مذهبي و
ریشسفيدان جامعه محلي در سازوكارهاي غير قضایي و غيررسمي در جوامع انتقالي گام مؤثري
در جهت حاكميت قانون ميباشد .از اینرو فرایند عدالت ترميمي از طریق اجراي عدالت سنتي
در جوامع انتقالي در تحقق حاكميت قانون در جامعه انتقالي مؤثر و كارساز بوده است .بنابراین
سازوكارهاي سنتي كامالً تحت حاكميت جامعه محلي و مستقل از دولت و جامعه بينالملل در
رابطه با نحوه برخورد با عامالن جرایم ارتكابي تصميمگيري مينمایند .نتيجه این عملكرد چيزي
جزء كشف حقيقت و جبران خسارت و در نهایت مصالحه نميباشد .در این صورت ،مردم محلي
مي توانند مستقيماً شاهد آثار اجراي عدالت در جامعه باشند .زیرا قربانيان مستقيم تخلفات شدید
حقوق بشري در جوامع درگير ،شهروندان جامعه محلي هستند و اجراي عدالت اقتضاء ميكند
در وهله نخست خسارات وارده تا حد امكان جبران گردد .این مهم از طریق سازوكار اجراي
عدالت سنتي بر پایه فرایند عدالت ترميمي با راهكارهاي قانوني متناسب با فرهنگ سنتي جامعه
امكانپذیر ميباشد .شاهد عيني آن جامعه انتقالي موزامبيك ،اوگانداي شمالي و سيرالئون است.
البته این سازوكار خالي از اشكال نميباشد و بهنوعي چالش بر اعمال حاكميت قانون نيز محسوب
ميگردد .زیرا این سازوكار طيف محدودي از افراد را از لحاظ جنسيت ،مذهب و یا قوميت در
برميگيرد و ممكن است قواعد و فرمولهاي سنتي و مذهبي بهكار گرفتهشده در این مراسمها با
قواعد و قوانين یكشكل جامعه انتقالي ارتباطي نداشته باشد .زیرا تنها باورهاي سنتي اقوام را دربر
مي گيرد و این خود استثنایي در اعمال حاكميت قانون براي شهروندان یك جامعه ميباشد
1. TheRule ofLaw and Transitional Justice in Conflict and Post-Conflict Societies, 12
Octobr 2011, para. 39.
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(سبحاني .)34 :0355 ،همچنين مشكل دیگري كه ميتواند كاركرد این روش را تضعيف نماید،
طوالنيمدت شدن جنگهاي داخلي و فراموشي مراسم سنتي توسط نسل جوانتر این اقوام است.
بهعنوان مثال ،زندگي پناهندگان اوگاندایي در اردوگاههاي پناهندگان ،به عقيده بسياري از آنها
باعث تفاوت هاي فرهنگي بين نسل جدید و قدیم شده است .براي اغلب كودكاني كه در این
اردوگاهها بزرگ شده اند ،باورها و اعتقادات مردم اوگاندا مانند احترام به رهبران و بزرگان
جامعه ،ممنوعيت ارتكاب خيانت و تجاوز و … جایي در بين عقاید و باورهایشان ندارد 0.البته
استقبال مردم در جوامع انتقالي نظير اوگاندا و موزامبيك و سيرالئون را ميتوان دليل محكمي دال
بر تناسب این سازوكار با فرهنگ این جوامع دانست از اینرو بازسازي و بروز رساني این عقاید
و باورها و انطباق آنها با اقتضاء روز اجتماع جوامع در حال گذار به نظر امري ضروري و مهم
است.
مشكل دیگر دولت انتقالي ،براي برقراري حاكميت قانون ،چگونگي بسط و گسترش فرهنگ
عدالتخواهي و احترام به حقوق بشر بر اساس استانداردهاي بينالمللي است؛ زیرا استانداردهاي
حقوق بشري از جمله تعهدات بينالمللي كشور است كه جایگاه اجراي این تعهدات در سطح
داخلي و مصادیق آن شهروندان جامعه داخلي ميباشد .لذا با توجه به آمار جغرافيایي كشورهاي
در حال گذار كه قسمت اعظم آنها كشورهاي آفریقایي ،آمریكاي التين و خاورميانه تشكيل
دادهاند و با وجود اعتقادات و باورهاي مذهبي ،نژادي و قومي خاص مناطق ویژه در این كشورها،
حضور قواعد متحدالشكل حقوق بشري به نظر سخت و دشوار ميرسد.
این مهم با یاري نهادهاي مدني از طریق گفتمان مسلط بر متن جامعه امكانپذیر است و فعاالن
مدني از طریق تبليغات گسترده ،آگاهي بخشي و آموزشهاي وسيع حقوق بشري با ارائه
كارگاههاي آموزشي و استفاده از مشاوران و كارشناسان بينالمللي ميتوانند به نتيجه مطلوبي
1. Office of the United Nations High Commissioner forHuman Right, Making Peace Our
Own: Victim's Perceptions of Accountability, Reconciliation and Transitional Justice in
Northern Uganda. Op. cit. PP. 52-53.
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برسند (ذاكریان .)431 :0354 ،بدین منظور دولت انتقالي ميتواند با مشاركت نهادهاي بينالمللي،
زمينه را جهت آگاهي و توانمندسازي جامعه مدني و مشاركت آنها براي نهادینه ساختن احترام
به حقوق بشر و آزاديهاي اساسي درجامعه آسيبدیده مهيا سازد و زمينههاي فرهنگي مناسب را
جهت احترام به این حقوق فراهم

نماید0.

 .3تأثیر عدالت ترمیمی بر تحقق صلح پايدار 2در جوامع انتقالی
صلح از قدیميترین آرمان بشري است و به دليل اینكه ازهر ارزش دیگري در معرض تهدید و
مخاطره بوده است همواره تالش انسانها چه به لحاظ تئوریكي و چه به لحاظ عملي و راهحلهاي
مقطعي نمایانگر گوشهاي از فعاليتهاي انسانها براي رسيدن به صلح بوده است .صلح در معناي
لغوي به معني آشتي ،دوستي و سازش و ...بهكار ميرود.
صلح و امنيت بينالمللي به معني آرامش و ثبات در نظام جهاني است .بهگونهاي كه هيچ
قدرت و واحد سياسي پا از محدوده خود فراتر نگذاشته و به قلمرو یكدیگر تجاوز نكنند بلكه
آن را محترم بشمارند و هيچ كشوري آن را تهدید نكند و در حفظ آن بكوشد (مالیي:0330 ،
.)91
اما اصطالح صلح پایدار به معني استقرار دائمي صلح و جلوگيري از جنگ و خشونت و براي نيل
به آن ،معتقدند مبارزه با جنگ كه خود نتيجه علتهاي بسياري است صلح پایدار را به ارمغان
نميآورد .اساس این دیدگاه مبارزه با فقر و گرسنگي ،تبعيض ،نقض فاحش حقوق بشر و
آزاديهاي اساسي بشري ...براي تأمين صلح و امنيت بينالملل الزم است (بيكزاده.)509 :0351،
از دید حقوق بينالملل كالسيك هدف از صلح حفظ امنيت ملي كشورها بوده است .بنابراین
براي حفظ صلح بينالملل دولتها تنها بازیگران این عرصه بودند ،اما در حقوق بينالملل معاصر،
تأمين صلح از حاكميت و استقالل مطلق دولتها كاسته و جامعه بينالملل بدین منظور ميتواند
1. IDEA, Informal Discussion Linkings Between The Rule of Law, Democracy and
Sustainable Development, op. cit.p.6
2. Sustainable Peace
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در امور داخلي كشورها مداخله نماید .در این راستا اهدافي مانند حفظ محيطزیست ،تأمين رفاه
اجتماعي ،دموكراسي سازي و تأمين حقوق و آزاديهاي بنيادین بشري مدنظر قرارگرفته و در
كنار كشورها ،افراد بازیگران فعال این اهداف بشمار ميروند .با چنين رویكردي مطالعه
كشورهاي در حال گذار و ریشهیابي علل درگيريها و خشونت ،كمك مؤثري در ارایه راهكار
براي رسيدن به صلح پایدار بدون توجه باقي نميماند (اشراقي.)39 :0353 ،
براي رسيدن به صلح پایدار سه اصل حكومت قانون ،احترام به حقوق بشر و آزاديهاي اساسي
مبناي سياستگذاري دولتها ميباشد حقوقي مدنظر دولتهاي قانونمدار ،نظام حقوقي است
كه حقوق بنيادین بشریت را طبق منشور حقوق بشر بين الملل به رسميت شناخته باشد .در نتيجه،
اصل حاكميت قانون و دولت قانونمدار منشأ صلح پایدار و در نهایت دموكراسي در جوامع
بخصوص جامعه در حال گذار ميباشد .با همين نگرش به روابط بينالملل ،فارغ از حاكميت
دولتها به معناي كالسيك آن باید گفت« ،اگر جامعه بينالملل ساختار مدني به معني واقعي
دست یابد و ملتها بتوانند ضمن حفظ تنوع خود با یكدیگر در برابري ،آرامش و آسایش زندگي
نمایند و منافعي برتر از منافع جمعي و واقعي انسانها و سعادت آنها وجود نداشته باشد ،حتي
مطرح نشود ،در این صورت شاهد صلح پایدار در سطح بينالملل خواهيم بود» (بيكزاده:0339 ،
.)43
در جوامع در حال گذار ،دولت انتقالي چنانچه در بحث حكومت قانون گذشت با مشاركت
شهروندان و نهادهاي مدني در قالب كميسيونهاي حقيقتیاب و روشهاي سنتي اجراي عدالت
بر پایه فرایند عدالت ترميمي بهعنوان مجري قانون براي رسيدگي به حقوق تضييعشده قربانيان و
بازماندگان و بازگرداندن كرامت انساني و رعایت حقوق بشر زمينههاي همزیستي مسالمتآميز
را فراهم نمودهاند .تداوم در این همزیستي و همكاري ،همفكري جامعه مدني در بيان خواستههاي
شهروندان و كمك براي عملي شدن آنان در برنامههاي حقوقي و سياسي دولت انتقالي روزنههاي
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نيل به صلح پایدار را پدیدار مينماید .در این زمينه دولتهاي انتقالي بایستي تدابير الزم را
بيندیشند .از جمله ميتوان به جامعهي انتقالي سيرالئون اشاره داشت.
 .1-3تدابیر الزم جهت رسیدن به صلح پايدار در جوامع انتقالی
در اكثر جوامع انتقالي ،دولتها مياندیشد تا با سازوكارهاي مناسب با فضا و فرهنگ داخلي،
خشونت را مهار كند و صلح و آرامش را برقرار نماید ،بدین منظور به فكر اصالح قوانين داخلي
از جمله قانون اساسي و قوانين عادي و جاري بر اساس نياز جامعه و عملياتي كردن استانداردهاي
بينالمللي حقوق بشرند تا جلوههاي دموكراسي را براي جامعه داخلي به ارمغان آورند .ازاینرو
با توجه به خواستههاي شهروندان و جوامع محلي از دولتمردان در طول ادوار تاریخي تغيير مسير
حكومتها را ميتوان چنين ترسيم نمود .تحوالت فكري بشر بعد از جنگ سرد مبتني بر این
خواسته كه حكومتكنندگان چگونه باید حكومت كنند؟ آیا زمامداري ایشان مقبول حكومت
شوندگان قرار گرفته است؟ این امر موجبات تغيير حكومتهاي استبدادي به دموكراسي را فراهم
نموده است .البته براي آنها كه هيچگونه سنت و فرهنگ صلح و دمكراسي نداشتند و اسير
تفكرات محدود به حد و مرز جغرافيایي خاص خود بودند ،این انتقال بدون خشونت و خونریزي
به وجود نيامد .بدینجهت جوامع پس از آگاهي از حقوق مسلم بشري خود به دليل بيعدالتيهاي
موجود ،زبان شكایت و گله را باز نمودند و این عامل ،علت اصلي درگيريهایي است كه ناشي
از برآورده نشدن سامانمند نيازهاي بشري است .احساس بيعدالتي زماني افزایش ميیابد كه
نيازهاي فردي و گروهي براي امنيت جاني و رفاهي ،دسترسي به مشاركت سياسي و اقتصادي،
آزادي بيان در مسائل فرهنگي و مذهبي مورد تهدید قرار ميگيرند و در یك زمان طوالني عقيم
ميماند .بهویژه زماني كه یك گروه احساس ميكند در مقایسه با دیگر گروهها بهطور
غيرمنصفانهاي از برخورداري از امتيازات محروم ماندهاند .این عوامل ،ریشههاي آغازین جنگها
و خشونتهاي داخلي كشورها ميباشند (كاني پك.)45 :0330 ،
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در جوامع پسا كشمكش ،اگر دولت انتقالي نتواند علل اختالفات قبل از كشمكش را ریشهیابي
كند و درصدد حل آنها برآید ،از خواستههاي بيپاسخ جامعه دوباره سایه درگيري و خشونت
را بر كشور حاكم مينماید و اهداف دولت انتقالي را عقيم ميگرداند .بنابراین ریشهیابي
اختالفات از طریق مستندسازي تاریخ قبل از كشمكش شروع تازهاي براي بازسازي زیربناي
جامعه انتقالي بهوسيله دولت انتقالي خواهد بود .این مهم از طریق مشاركت شهروندان بخصوص
قربانيان در سازوكارهاي غير قضایي مبتني بر عدالت ترميمي با بيان حقایق و ناگفتهها به حقيقت
ميپيوندد.
دولت انتقالي از این طریق با ریشهیابي مشكالت بایستي تدابيري جهت حل آن و پيشگيري
از درگيري مجدد در آینده بيندیشد .در این راستا اگر دولت انتقالي بخواهد به سمت صلح پایدار
قدم بردارد ،به نظر ميرسد بایستي چند مسئله را مورد توجه قرار دهد .اول ،امنيت انساني را براي
افراد تحت حكومت خود فراهم نماید .با این توضيح كه امنيت جاني و حفظ كرامت انساني افراد
را تأمين كند .دوم دسترسي مردم به مسائل سياسي و اقتصادي را قانونمند سازد؛ و با حاكميت
قانون ،حقوق افراد را جهت ایجاد زمينههاي صلح پایدار اعالم و تضمين نماید .در این صورت،
امنيت دولت انتقالي در گرو امنيت انساني شهروندان قرار ميگيرد .در واقع دولت انتقالي با
زمينهسازي جهت حق تعيين سرنوشت ملت و مشاركت آنها مشروعيت و تداوم صلح را در
جامعه انتقالي تضمين مينماید .سوم ،دولت انتقالي بایستي جوابگوي نيازها و درخواستهاي
مخالفان خود نيز باشد ،به صورتي كه از بروز درگيريهاي داخلي جلوگيري نماید .در نتيجه
یاري رساندن به دولت انتقالي براي افزایش ظرفيتهاي داخلي جهت تأمين امنيت انساني یك
برخورد مناسب در جهت پيشگيري از درگيري مجدد ،مؤثر ميباشد (كانيپك.)24 :0330 ،
دبيركل سازمان ملل در گزارش خود پيرامون حاكميت قانون در جوامع انتقالي بيان نموده است
ارتباط نزدیكي بين حاكميت قانون ،دموكراسي و صلح پایدار وجود دارد كه بایستي مورد توجه
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قرار گيرد 0.در این راستا نهادهاي بينالمللي متعددي جهت ایجاد صلح و امنيت كشورها قدم
برداشتند و راهنماي مؤثري در جهت تداوم این صلح بودهاند از جمله ،سازمان ملل متحد از طریق
توافقنامههاي بينالمللي با دولتهاي انتقالي در این زمينه مساعدت نموده است مانند مأموریت
سازمان ملل در برقراري ثبات در هائيتي ،نقش سازمان ملل متحد در ایجاد صلح ليبریا ،مأموریت
ناظران سازمان ملل در السالوادور و پشتيباني سازمان ملل در تيمور شرقي .همچنين ركن فرعي
سازمان ملل «كميسيون تحكيم صلح» كه حوزه اشتغاالت آنها مربوط به اداره وضعيتهاي بعد
از خاتمه مخاصمات مسلحانه بين المللي و داخلي است .براي تقویت ثبات و صلح در جهت نيل
به صلح پایدار و دموكراسي به دولتهاي انتقالي كمك مينماید (بيكزاده.)09 :0339 ،
دولت انتقالي در این مسير عالوه بر مساعدتهاي بينالمللي ميتواند از پتانسيلهاي ملي به
نحو احسنت استفاده نماید .مشاركت شهروندان در فرایند تصميمگيريهاي سياسي ،اجتماعي،
فرهنگي و اقتصادي جامعه ،آگاهي و قابليتهاي افراد را افزایش ميدهد .چراكه آنها با
مشكالت عملي موجود در جوامع خود برخورد پيدا ميكنند و در نتيجه ،به تجدیدنظر در مورد
ترجيحات شخصي با در نظر گرفتن منافع وسيعتر عمومي هدایت ميشوند .در نتيجه ،احساس
مسئوليت در مقابل نيازهاي عمومي جامعه ،دولت را در كل پاسخگوتر و در عمل ،شفافتر جلوه
خواهد داد .همچنين در اصالحات ساختاري دولت انتقالي در حوزههاي اجرایي و قضایي با
گزینشهاي مردمي ميتواند عملكرد شفاف ،هوشمندانه و پاسخگو در سطح جامعه انتقالي براي
اجراي مؤثر تصميمات دولت در سراسر قلمرو سرزميني جامعه در حال گذار داشته باشد .بدین
منظور ،دولت انتقالي محتاج حداقل وحدت ميان اجزاي مختلف ملت است كه بهعنوان مبنایي
براي احساس مشترك شهروندي در مرزهاي توافق شده كشور در جهت اصالح ،ترميم و
بازسازي جامعه پسا كشمكش متجلي گردد (بيتهام.)041 :0335 ،

1. The Rule of Law and Transitional Justice in Conflict and Post-Conflict Socities, Report
of the Secretary-General, 2004, para. 6.
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 .2-3عدالت ترمیمی و ايجاد بسترهای مناسب برای نیل به صلح پايدار در جوامع انتقالی
دولتهاي انتقالي براي رسيدن به حاكميت قانون و صلح ثبات باید از رهگذر پاسخگویي،
حقيقتیابي  ،غرامت و تطهير ،بازسازي نهادهاي دولتي و دیگر اقدامهاي مؤثر عبور نماید .هر
یك از این مراحل بهتنهایي محتاج زمان و تدابير مختص جامعه انتقالي ميباشند .صلح پایدار
ازجمله اهداف نهایي و بلندمدت است كه رسيدن به آن محتاج گذشت چند دهه زمان ميباشد.
در جوامع در حال گذار به صلح پایدار ،عدالت ترميمي یك فرایند تدریجي است كه از طریق
سازوكارهاي غيررسمي (كميسيون حقيقتیاب ،اجراي عدالت سنتي و …) براي ترميم روابط
اجتماعي در كوتاهمدت در كنار سازوكارهاي قضایي به ترميم و اصالح و بازسازي روابط طرفين
جرایم حقوق بشري ميپردازد و زمينههاي فرهنگي و فكري و اجتماعي را جهت نيل به ایجاد و
تحكيم صلح و پایداري آن فراهم مينماید .عدالت ترميمي با مشاركت شهروندان در حلوفصل
اختالفات از طرق متفاوت حس تعيينكنندهي ملت در امور سرنوشتساز كشور را ارضاء
مينماید و گویاي نقش فعال شهروندان در كنار دولت انتقالي است .نتيجه عملكرد عدالت
ترميمي در قالبهاي غير قضایي ،ایجاد دولت پاسخگو و بازگشت اعتماد ملي به نهادهاي دولتي
است .این روند باعث تقویت بازدارندگي جامعه از تكرار جرم و احتمال بازگرداندن جامعه انتقالي
را به زمان درگيري كاهش داده و موجبات پایداري صلح را فراهم مينماید .در این گذار،
كميسيونهاي حقيقتیاب با عملكرد ترميمي خود ميتوانند به شكل مثبتي در كنار محاكم
كيفري قرار گيرند و روند صلح سازي را تسهيل و روابط اجتماعي را ترميم ،بغض و نفرت را
ریشهكن نمایند .مثال بارز آن ،دولتهاي انتقالي آفریقاي جنوبي ،تيمور شرقي ،سيرالئون و …
است.
در روند گذار در آفریقاي جنوبي و مصالحه بين شورشيان سفيدپوست آفریقا با مبارزان
تبعيض نژادي ،مي توان به ایجاد یك قانون اساسي نمونه ،همراه با سندي از حقوق گسترده براي
مردم و یك دادگاه قانون اساسي قدرتمند اشاره كرد .همچنين ایجاد كميسيون حقيقتیاب و
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آشتي ملي تحت ریاست سقف اعظم دزموند توتو 0با ارائه پيشنهاد به آن دسته از مأموران رژیم
سابق كه در صورت قبول نقش خود را در نقض حقوق بشري در طول رژیم آپارتاید ،مصونيت
از تعقيب كيفري اعطاء مينماید .این كميسيون بر پایه فرایند عدالت ترميمي موجبات همزیستي
مسالمتآميز را فراهم نمود .در حقيقت از طریق كميسيون حقيقتیاب موجبات كشف حقایق
را با حضور قربانيان و مرتكبين و استماع شهادت طرفين در چارچوب فراهم كرد و با اعطاي عفو
مشروط ،عاملين ارتكاب جرایم شدید حقوق بشري را ترغيب به اعتراف و بيان حقایق نمود 4.در
كنار عفو مشروط عاملين با تعبيه كميته جبران خسارت قربانيان جرایم شدید ،هم با تأیيد رسمي
ارتكاب فجایع انساني خسارات روحي و رواني قربانيان را به شكل نمادین جبران نمود و
بدینصورت با پرداخت حداقل خسارت مالي ،قسمتي از خسارات وارده به قربانيان را جبران كرد.
این شيوه عملكرد دولت انتقالي آفریقا ،متناسب با فرهنگ و خواست جامعه انتقالي آفریقاي
جنوبي بوده است و این جامعه خواستار تفاهم بودند ،نه انتقام و نياز به جبران داشتند و نه تالفي،
با ایجاد كميسيون حقيقت و آشتي بر پایه فرایند عدالت ترميمي توانستند زمينههاي مناسبي را
جهت آموزش احترام به حقوق بشر و ایجاد فرهنگ صلحسازي راه را براي صلح پایدار توام با
تفكر برابري و دموكراسي هموار نماید.

برآمد
در اكثر جوامع انتقالي دولتهاي پساكشمكش براي ایجاد آشتي و اجراي عدالت گامهاي مؤثري
را برميدارند و با تدابير درازمدت سعي در تحقق اهداف كالن عدالت انتقالي دارند .سازش و
مصالحه اولين هدف دولت بين شهروندان و گروههاي متخاصم ميباشد .لذا براي رسيدن به آن
تالش ميكنند تا با بهبود وضع جامعه از طریق حفاظت و تقویت صلح و آشتي ملي و ممانعت از
1. Desmond Tutu
2. Truth and Reconciliation Commission of South Africa Report, vol.5, chapter 9,
Reconciliation, para. 151-152.P.435. Available at:
http://www.justice.gov,za/trc/report/final report/volume 5.
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تداوم نقض حقوق بشر در تمام سطوح جامعه ،امنيت اجتماعي را بهبود بخشد و فرهنگ احترام
به حقوق بشر را نهادینه سازد .اصالح زیرساختهاي حكومتي و هنجارهاي متناسب با جامعه و
استانداردهاي بينالمللي حقوق بشر ،دومين هدف دولت انتقالي است كه نویدبخش حاكميت
قانون و رعایت حقوق بشر در سطح داخلي ميباشد .همچنين تقویت همزیستي مسالمتآميز
اجتماعي و ممانعت از تكرار جرایم شدید حقوق بشري و بشردوستانه زمينههاي صلح پایدار را به
ارمغان مي آورد كه هدف نهایي عدالت انتقالي است .بدین منظور عدالت انتقالي در دوره گذار
یك جامعه انتقالي ،فرصتي براي دولت انتقالي است تا با سازووكارهاي مفيد و مؤثر زمينههاي
اهداف مذكور را فراهم آورد .راهكارهاي توصيهشده جوامع انتقالي و جامعه بينالملل در
قالبهاي قضایي و غيرقضایي كموبيش در این جوامع مورد استفاده قرار گرفته است .معالوصف،
ما به دنبال ارائه راهكاري جهت ثبات و پایداري آثار عملكردهاي انجامشده براي تحقق عدالت
انتقالي از جانب دولت انتقالي با كمترین ميزان هزینههاي مالي و انساني ،تالش نمودیم با انطباق
صحيح اجراي عدالت ترميمي با اوضاع و احوال جوامع انتقالي ،آن را پيشنهاد دهيم؛ زیرا معتقدیم
فرایند عدالت ترميمي با ویژگيهاي مذكور ميتواند با مشاركت قربانيان و مرتكبين موجب
همزیستي مسالمتآميز و آشتي ملي بين بازماندگان خسته از درگيري شود .این امر بر حاكميت
قانون و اجراي عدالت به منظور حفاظت و رعایت حقوقبشر تأثيرگذار است و زمينهساز صلح
پایدار ميباشد؛ زیرا مبناي عملكرد فرایند عدالت ترميمي بر اساس بازسازي روابط ميان افراد و
جوامع پایهریزي شده است و از طریق آن كساني كه از یك جرم یا تقصير تأثير پذیرفتند اعم از
قربانيان ،مرتكبين و جامعه بهطور جمعي از طریق رودررویي طرفين و گفتمان حقایق و پذیرفتن
مسئوليت با اظهار ندامت و پشيماني براي حلوفصل اختالف به توافق ميرسند .نتيجهي این فرایند
ریشهیابي اختالفات و حل آنها ،التيام دردهاي قربانيان از طریق جبران خسارت ،ممانعت از تكرار
جرم و بازپذیري مرتكبين و ادغام آنها در جامعه ميباشد (نجفي ابرندآبادي .)05 :0334 ،این
نتيجه از فرایند عدالت ترميمي راهي بهسوي تحقق اهداف كالن عدالت انتقالي است كه موجبات
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سازش و مصالحه بين شهروندان واعمال حاكميت قانون بر اساس تقویت و رعایت حقوق بشر
براي رسيدن به صلحي پایدار و بهدور از كشمكش و درگيري به همراه خواهد داشت .نمونه بارز
آن جامعه انتقالي موزامبيك است كه با استفاده از روش سنتي اجراي عدالت ،بهشكل خودجوش
از طریق شهروندان و رهبران بومي و مذهبي بر اساس باورهاي مردم ،به تخلفات رسيدگي كرد
و سعي نمود رفتار بازماندگان و قربانيان را چارچوببندي نماید تا اینكه اجراي عدالت ،طرفين
درگير را راضي نمود و موجبات همزیستي مسالمتآميز را فراهم كرد .چنانچه دیگر تا به امروز
اثري از كشمكشهاي دیروز نيست و ميتوان گفت موفقيت ی ك صلح پایدار را نوید ميدهد.
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Abstract
The transitional justice, basically, follows three major goals in post-conflict
societies, namely, reconciliation, the rule of law, and sustainable peace. This
article examines the role and the impact of restorative justice in the realization of
those goals. This article argues that the restorative justice paves the way for
achieving the goals of transitional justice since it corresponds properly to the postconflict situation in transitional societies. This article proposes that the restorative
justice stresses the “individual-community” relation that aims at victims’ redress
in human rights violations by involving victims, offenders, and the society in the
process of transitional justice.
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