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 .1مقدمه و بیان مسئله

در دهههای اخیر ،حقوق بینالملل بشر هم به لحاظ ساختاری و هم به لحاظ هنجاری و
مفهومی تحوالت بسیار زیادی داشته است؛ بخشی از قواعد حقوق بینالملل بشر جنبهی «عام»
دارد و همهی افراد در تمام شرایط را دربرمیگیرد ،اما بخش دیگری از قواعد از جنبههای مختلف
جنبهی «خاص» دارند که با هدف حمایت از گروه خاصی از افراد نهادینه شده است؛ برای نمونه،
میتوان به حقوق بینالملل بشر زنان اشاره کرد (حسینی اکبرنژاد و حسینی اکبرنژاد.)138 :1396 ،

یکی از مسائل فراگیر در جامعهی بینالمللی ،نقض حقوق بشر زنان و افزایش تعرضات جنسی
و خشونت نسبت به ایشان به خصوص استفادهی جنسی و سوءاستفادهی جنسی ( )SEAاز آنها
در موقعیتهای حاد داخلی و بینالمللی است که به عنوان یک معضل اساسی مطرح است ،اما
در گذر زمان با تحول حقوق بینالملل کیفری در موقعیتهای مختلف از جمله در دادگاه کیفری
بینالمللی برای یوگسالوی سابق ( )ICTYو دیوانهای رواندا ،سیرالئون ،کامبوج و در نهایت متن
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اساسنامه دادگاه کیفری بینالمللی به موضوع جرائم علیه زنان توجه شد و در برخی موارد از
جمله دادگاه یوگسالوی آراء قضائی مهمی در محکومیت تعرض و خشونت علیه زنان حاصل شده
است؛ به نحوی که مبین ارادهی بینالمللی در تعقیب و محاکمهی متعرضین و مشوقین تجاوزات
جنسی به زنان است (توحیدی.)۹۷ :۱۳۹۷ ،

امنیت یکی از حوزههای بسیار مهم مطالعات سیاست جهانی و مفهوم بنیادین رشتهای به نام
مطالعات امنیتی است .امنیت دربردارندهی مفهومی از حمایت و امنبودن از آسیب در مواجهه
با انواع تهدیدات است .آشکار است که امنیت ارزش فوقالعادهای برای انسانها و دولتها دارد و
روشن است که چرا حکومتها منابع زیادی را برای تأمین امنیت خود و سرزمینهایشان اختصاص
میدهند .در دیدگاه سنتی ،مطالعات امنیتی معطوف به امور نظامی میشود و فرضیهی اصلی آن
این است که تنها راه دولتها برای حفظ خود ،افزایش قدرت نظامیشان است .بعد از جنگ جهانی
دوم ،تحلیلگران رئالیسم را به ابزار نظری اصلی در تشریح رفتار دولتها در نظام بینالملل تبدیل
کردند .برایناساس در طول جنگ سرد ،دو ابرقدرت جهانی امنیت خود را با افزایش قدرت نظامی
و اتحاد با دولتهای قدرتمند تأمین کردند .بنابراین بررسی عملکرد دولتها موضوع اصلی امنیت
است .در دورهی پس از جنگ سرد ،تنوع تهدیدات برای امنیت گسترش چشمگیری یافت و در
طول دههی  ،1990امنیت بازتعریف شد .در این مقطع ،مطالعات انتقادی امنیت شکل گرفتند
(طباطبایی و فتحی .)42 :1393،مطالعات انتقادی امنیت مانند فمینیسم تمایل دارند که انسانها
را مرجع اصلی مطالعات امنیتی قرار دهند .این دیدگاه ،موقعیت دیدگاه سنتی را متزلزل کرد و
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معتقد است که بایستی به جای تمرکز بر دولت ،در جایگاه موضوعمحوری ،به موضوعات دیگری
همچون افراد و اجتماعات توجه کرد .دیدگاه فمینیستی تأکید میکند که منطق دولتمحورانه
امنیت را در موارد محدود مردان ه اجرا میکند و زنان نیازمند به حمایت در مقابل نیروهای مسلح
دیگر دولتها را ابزاری برای مردان میداند .تحقیق پیش رو با تکیه بر نظریات انتقادی امنیت به
این مسئله میپردازد که به رغم تغییر مفهوم امنیت و برداشت چندبعدی از آن همچنان درعمل
به مفهوم اولیه و رئالیستی امنیت توجه میشود و همچنان سیاستمداران خشونتهای خاص
علیه زنان را در طول جنگ «طبیعی» نشان میدهند و حتی گاه چنین خشونتهایی از سوی
عامالن صلح یعنی نیروهای حافظ صلح سازمان ملل انجام میشود (مشیرزاده .)315 :1389،مهمتر
آنکه شناخته شدهترین نهاد امنیت جهانی یعنی شورای امنیت سازمان ملل هرچند قطعنامههایی
را در این باره تصویب کرده است ،اما در عمل به دالیلی ازجمله سنگاندازی قدرتهای بزرگ،
نتوانسته است به موفقیت چشمگیری دست پیداکند .در حال حاضر ،موضوع حقوق زنان یکی از
موضوعات مهم پژوهشی است ،اما در منابع فارسی ،پژوهش خاصی دربارهی خشونتهای جنسی
در درگیریهای مسلحانه و راههای مقابله با آن انجام نشده است .تنها مقالهای با عنوان«نیروهای
حافظ صلح سازمان ملل متحد و مسئله استفادهی جنسی و سوءاستفادهی جنسی از زنان» در
مجله مطالعات راهبردی زنان منتشر شده است که به بررسی مسئولیت نیروهای حافظ صلح در

این مورد پرداخته است .ارجنه نیز با دیدی حقوقی به بررسی رسیدگی قضایی قربانیان خشونت

رواندا در دادگاه کیفری بینالمللی پرداخته است ،همچنین یادداشتی اجمالی به قلم همین نویسنده
در مجلهی ایرانی روابط بینالملل نگاشته شده است که به افزایش خشونت علیه زنان و کودکان

در جنگهای اخیر خاورمیانه به ویژه توسط نیروهای داعشی میپردازد و تنها در حد هشدار و
تلنگر است .در دیگر پژوهشها نیز تنها به نقش زنان در ایجاد صلح و عملکرد کلی سازمان ملل
برای ایفای این نقش پرداخته شده است.

 .2مفهوم امنیت پس از جنگ سرد

امنیت بهمعنی فقدان تهدیدات در زندگی ،دارایی ،آزادی افراد و ارزشهای حیاتیشان است.
باری بوزان 1رهایی از تهدیدها را مسئلهی اصلی امنیت میداند؛ به اعتقاد وی در عرصهی روابط
بینالملل «امنیت به معنی توانایی کشورها و جوامع برای حفظ هویت مستقل و استحکام عملکردی
خود است» (بیلیس .)29:1380،در دیدگاه سنتی امنیت ،مطالعات امنیتی به امور نظامی معطوف
1. . Barry Buzan.
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و فرضیهی اصلی این بود که تنها راه دولتها برای حفظ خود ،افزایش قدرت نظامیشان است.
جنگ سرد ( )1945 - 90هم در سطح فعالیت و هم در کانون جوهری پژوهش دربارهی امنیت
اثر گذاشت .در طول جنگ سرد ،مهمترین تهدید برای وحدت سرزمینی دولتها ناشی از این
احتمال بود که هر آن امکان جنگ میرفت و هردو ابرقدرت به دنبال افزایش امنیت و حوزهی
نفوذ خود از راه شرکت در مسابقهی تسلیحاتی بودند .فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و پایان
جنگ سرد به بازنگری در ماهیت نظم در نظام بینالمللی و تهدیدات متعدد منجر شد .بعد از
سال  ،1991بسیاری از صاحبنظران معتقد بودند که باید مرزهای مطالعات امنیتی گستردهتر
شود و فراتر از مالحظات و موضوعهای نظامی یا سیاسی  -نظامی باشد .از نظر آنها مباحثی مانند
اقتصاد ،محیط زیست ،موضوعهای مختلف اجتماعی ،جنسیت ،موادمخدر و سیاستهای حمایتی
مالی باید جزو امنیت ملی یا حتی امنیت بینالمللی آورده شود .پیشنهادهای متعددی مطرح شد،
مبنی بر اینکه منابع اختصاصی بهرفع تهدیدهای نظامی اکنون باید برای رفع تهدیدهای غیرنظامی
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استفاده شود (طیب.)177 :1380 ،

بحران نفتی سال - 1973که باعث چهار برابرشدن قیمت نفت شد -نشان داد که چگونه حوادث
خاورمیانه امنیت اقتصادی دولتها را تهدید میکند .در طول دههی  ،1990امنیت بازتعریف شد و
دو عنصر نقش مهمی یافتند؛ اول ،اشکال جدیدی از تهدیدهای غیرنظامی و دوم ،نیروهای نظامی
مسلحی که پاسخ مناسبی به آنها داده نشده بود (اسدی .)7 :1389،عواملی همچون رشد جمعیت،
بوهوایی و ناتوانی در منابع موجود برای جمعیت کرهی زمین نشان داد که دیدگاه
زیانهای آ 
محدود رئالیستی کارایی زیادی ندارد .انواع مطالعات اینگونه ،مشوق تفکر راجع به محدودیتهای
اعمال شده از سوی انگارههای سنتی امنیت بود.
در این موضوع ،اثر باری بوزانبهخصوص تحليل وي از مفهوم امنيت ملي در كتاب معروفش
به نام مردم ،دولتها و هراس ،1اهميت فوقالعادهاي دارد .در اين كتاب ،بوزان طرفدار اين ديدگاه
است كه دولتها با يكسري تهديدات -كه عنصر نظامي تنها يكي از آنهاست -مواجهاند (ویلیامز،

 .)38 :1390بنابراين او تهديدات سياسي ،اقتصادي ،اجتماعي و زيستمحيطي را در كنار تهديدات
نظامي مطرح ميکند .همچنين بوزان به سطوح امنيت يعني امنيت فردي ،ملي و بينالمللي هم
اشاره ميكند .تأثیر و نفوذ بوزان در آثار آن دسته از کسانی که در پی توسعهی مفهوم امنیت
هستند مشهود است.
1. People, States and Fear.
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در دههی  ،1980در موضوع امنیت ،مطالعات جدیدی به نام مطالعات انتقادی امنیت مطرح
شد .عنصر مشترک میان همهی گروههای مطالعات انتقادی امنیت ،مخالفت آنها با تأکید محدود
بینش دولتمحورانه بر امنیت نظامی است .بهنظر ایشان ،افراد بشری محدود اصلی امنیت هستند
و معتقدند افراد بشری بایستی به رهایی دست یابند .رهایی یعنی امنبودن و آزادی انسانها از
قیود و محدودیتهای انسانی و فیزیکیای که آنها را از انجامدادن آزادانهی اعمالشان بازمیدارد
( .)Booth,1991: 319در سال  ،1994برای اولینبار محبوبالحق -دیپلمات فقید پاکستانی-
اصطالح «امنیت انسانی» را در «گزارش توسعهی انسانی برنامهی عمران سازمان ملل متحد» با
تأکید بر رهایی از نیاز و ترس راهحل رفع ناامنی در جهان مطرح کرد و پس از آن برخی دولتها
در سیاست خارجی خود به آن توجه کردند .در این گزارش آمده است« :جهان در صلح به سر
نخواهد برد مگر آنكه انسانها در زندگي روزمرهی خود امنيت داشته باشند» (بحرانی.)776 :1383 ،

فمینیستها به دیدگاههای واقعگرایانهی مطالعات استراتژیک در موضوع امنیت انتقاد میکنند.
آنها دنياي سياست جهاني را در سلطهی مردان تلقي میکنند و فرايند نيل به امنيت را در قالب
ديدگا ه جهاني مردانه ميبينند .ادبیات فمینیستی به دنبال تعمیق مفهوم امنیت با پشتیبانی
از گروههای به حاشیه رانده شده در اثر تهدیدات غیرنظامی ،مانند تخریب محیط زیست ،فقر،
تبعیضهای اجتماعی و امراضی همانند ایدز است .فمینیستها مدعیاند که برای مدتهای مدیدی
زنان در مطالعات امنیت نادیده انگاشته شدهاند و معتقدند که رشتهی امنیت بسیار دولتمحور و
مردمحور است .تری تریف 1توجهات را به خشونتهای فیزیکی علیه زنان بهخصوص تجاوز جنسی
که نقض آشکار و مستقیم امنیت آنهاست -معطوف میکند .وی به تجاوز در زمان جنگها -کهکنوانسیون ژنو آن را موضوع امنیت بینالمللی پذیرفت -اشاره میکند .چنین نشانههایی در
جدالهای سیاسی و امنیتی آفریقا بسیار مشاهده میشود (تریف .)165 :1999،این گروه این نکته
را نیز متذکر میشوند که در طول منازعات ،بیشتر قربانیان زنان و کودکان هستند و بنابراین
ن گروهها توجه بیشتری کنند.
مطالعات امنیت بایستی بهجای توجه به امنیت دولتها به ای 
نوشتههاي فمینيستي در امنيت تأثیر چشمگیری داشته است .اين آثار موقعيت ديدگاه سنتگرا
را متزلزل کرده و بر كاستيهاي ديدگاههایي كه قصد توسعهی مفهوم امنيت را دارند هم اشاره
ميکند .آراء فمینيستي نشان ميدهند كه اشكال خاص از امنيت -همچون امنيت دولت -بر
ساير اشكال غالب شده و اين منطق دولتمحورانه در موارد محدودی مردان ه اجرا ميشود و زنان
1.. Terry Terriff
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نيازمند به حمايت در مقابل نيروهاي مسلح ديگر دولتها را ابزاري براي مردان ميداند؛ غافل از
اینکه چنانچه زنان در سطح داخلي احساس ناامني کنند ،اين مسئله در امنيت دولتها نيز اثرگذار
خواهد بود (ویلیامز.)191 :1390،

يكي از مفروضات مهم سنتگرايان اين است كه در زمان منازعات ،زنان و مردان يكسان متأثر
میشوند و بنابراين نيازي به بررسي تأثير خشونتها در گروههاي خاص مانند زنان يا به تعبير
ديگر تحليل جنسيتي از امور نخواهد بود .نويسندگان فمینيستي با اين ديدگاه مخالفاند و بر اين
باورند كه نهتنها زنان و دختران متفاوت از مردان و پسران تحتتأثير خشونتها قرار ميگيرند،
بلكه مفهومپردازي سنتي دولتمحورانه از امنيت با نپذیرفتن چنين تفاوتهايي ،آسيبپذيريهاي
مضاعفی را ايجاد ميکند .زنان يك گروه مجزا با عالیق مشروع امنيتي هستند و ناکامی در پذیرش
آنها به اين برداشت مربوط ميشود كه آنها بخشي از يك كل بزرگتر -براساس مليت يا مذهب-
هستند تا اينكه هويت مجزايي از خود داشته باشند (همان.)185،
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سنتگرايان حمايت از زنان را بخش طبيعي مردانگی ميدانند .بنابراين در طول منازعات،
حتي زماني كه گروه ملي خاصي قرباني تجاوز ميشوند ،اين مردان گروه قربانيان اصلي جلوه داده
ميشوند .اين مسئله ناشي از اين فرضيه است كه اگر حمايت از زنان در نقش مردانهی مردان يك
دولت خاص اساسي تلقي شود ،تجاوز به زنان آنها ابزاري براي تنبيه آن مردان است .فمینیستها
معتقدند در جنگها و درگیریهای مسلحانه بهویژه پس از جنگ سرد ،راسیسم( 1نژادگرایی) و
سکسیسم( 2جنسانگاری) از مهمترین مسائلی است که امنیت انسانی و بهخصوص امنیت زنان
را تهدید میکند (.)Booth,1991
 .3تجاوز و خشونت جنسی در جنگها و درگیریهای مسلحانه
واژهی تجاوز ترجمهی کلمهی التین « »rapeو بهمعنای ربایش است .در فرهنگ هریتیج rape

به معنای اجبار فرد به تسلیم عمل جنسی ،عمل تصرف و ضبط همراه با اعمال زور ،اختفاف و
بیحرمتی آمده است ( .)Berube, 1989: 569تجاوز جنسی یک سالح رایج جنگی است که جزئی
جداناشدنی از قدرت و حقوقی است که ساختار قدرتمند (سیستمی که در موضع قدرت است)
آن را اعمال میکند و تجاوز ابزار قدرتمند اشغالگری ،تسخیر و همچنین یک پاداش در قبال
پیروزی نظامیان در جنگ است .در دوران جنگ ،تجاوز مکرر اهداف نژادی و زنستیزانه را دنبال
1 . Racisme
2. . Sexism
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میکند و به قصد درهم شکستن و تحقیر طرف مغلوب در جنگ بهکار میرود و این احتمال که
زنان قربانی تجاوز باردار شوند و کودکان دشمن را بهدنیا بیاورند ،تأثیرگذاری این برنامه (هدف)
را دوچندان میکند .خشونت جنسی تنها به جنگ و نظامیگری محدود نمیشود ،بلکه میتواند
برای تحقیر و یا خاموشکردن صدای زنان فعال و معترض بهکار گرفته میشود .مسلماً ،مردان
نیز میتوانند قربانیان تجاوز جنسی باشند .تجاوز به مردان با هدف فروکاستن موقعیت مردان به
سطح موقعیت زنان (در دیدگاه و تفکری که به برتری جنس مرد معتقد است) و تاکتیکی است
که در فرهنگ همجنسهراسی (هموفوبیا) و ترس و تعصب ریشه دارد .حتی مردانی که هرگز
فکر تجاوز به یک زن به ذهنشان خطور نکرده نیز مکرر در ساخته و پرداختهشدن ساختار ،تفکر و
هنجارهایی نقش داشتهاند که تجاوز بهعنوان نمادی از قدرت به آنها وابسته است (جانسون.)1390،

افشای خشونت جنسی در جنگها و گزارشهای آن (بهویژه در درگیریهای بوسنی و هرزگوین
 1991و شرق کنگو) توجه افکار عمومی را جلب کرده است و به تصویب قطعنامههای مختلف
سازمان ملل و دادگاههای بینالمللی منجر شد و چنین اشکال خشونتی خدشهدارکردن حقوق بشر
و تهدیدی برای امنیت ملی دانسته شد؛ برای مثال دادگاه کیفری بینالمللی الهه ،تجاوز جنسی
را جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت نامیده است .در این قطعنامه از تجاوز جنسی ،بردهداری
جنسی ،فحشا ،بارداری اجباری ،ازبینبردن توانایی باروری و شکلهای دیگر خشونتهای جنسی
نام برده شده است (توحیدی.)97 :1397،

در گزارشهای اخیر دربارهی همهی تجاوزهای تکتک مردان صحبتی نمیشود ،بلکه بیشتر
دربارهی تجاوزهای سیستماتیکی که یک استراتژی محسوب میشوند ،گزارش داده میشود.
در تجاوز جنسی و راسیسم هیچگاه موضوع بر سر سکس نیست ،بلکه موضوع بر سر عملی
سیستماتیک ،حسابشده و تاکتیکی است .معموالً در مرحلهی شکست جنگها و لطمه به غرور
ملتها ،سکسیسم و راسیسم درهم ادغام میشوند (فلورک .)5 :2012،بیشتر این تجاوزها در مقابل
چشمان بستگان و اعضای خانواده و از همه مهمتر همسر انجام میشود .هدف در اینجا تحقیر و
ازبینبردن شرف و آبروی مردانی است که به فرهنگ حس مردانگی و دفاع و محافظت از زنان
ن این پیام داده میشود که آنها ضعیف و
خانواده پایبندند .با تجاوز جنسی علیه زنان ،به مردا 
حقیرند و ناتوان از حفظ موجودیت ملت و زنان خود هستند .مردان هم برای اینکه شرف و آبروی
خانواده را حفظ کنند ،زنانی را که به آنها تجاوزهای جنسی جمعی شده است ،طالق میدهند
تا بدینوسیله پاکی و شرف خانواده را حفظ کنند .کودکانی که از بارداریهای ناخواسته در اثر
تجاوزهای جنسی بهدنیا میآیند ،بچههای دشمن بهحساب میآیند و ازبین برده و یا طرد میشوند
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و خانواده آنها را نخواهد پذیرفت .ساختار خانواده این چنین از هم متالشی و همزیستی اجتماعی
مدفون میشود (.)Schafer, 2009: 4
درواقع ،هدف خشونت جنسی در جنگها ایجاد نفرت میان مردم غیرنظامی و ازبینبردن
ثبات مناسبات زندگی است .به بیان دیگر ،تجاوزهای جنسی در جنگها ،تاکتیکی جنگی است با
این هدف که زندگی مسالمتآمیز ملیتهای مختلف و گروههای انسانی ساکن یک منطقه را در
طوالنیمدت با بیثباتی و ازهمپاشیدگی مواجه کند.
بنابراین پیامدهای اجتماعی خشونت جنگی بعدی گسترده دارد ،زیرا نهتنها تجاوز ،راسیسم،
جنگ و اختالفات با یکدیگر عجین هستند ،بلکه با پایان جنگها و در شرایط بعد از آن این
خشونتها به خودیخود پایان نخواهد یافت .در سال  ۱۹۹۸در دادگاه کیفری بینالمللی مربوط
به روآندا آشکار شد که طی کشتار دستهجمعی در این کشور ،از تجاوز سازمانیافته استفاده شده
است .این دادگاه دریافت که تجاوز جنسی در روآندا ،جزء الینفک فرایند نابودکردن گروه قومی
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«توتسی» 1در این کشور بودهاست ،ضمن آنکه تجاوزها به شکل سازمانیافته انجام شده و میزان
تجاوز به زنان «توتسی» به حدی گسترده بودهاست که به پروندهای ویژه برای رسیدگی نیاز
داشت .در این گزارش برآورد شد که طی قتلعام سال  ۱۹۹۴در روآندا به  ۵۰۰هزار نفر از زنان
تجاوز شده بود (ارجنه.)387 :1397،
جدول  .1آمار زنان تجاوزدیده در بعضی از درگیریها

کشور

تعداد

شرق کنگو

15000

رواندا

250000

الجزایر

5000

جنگ بوسنی

20000

جنگ کشمیر

75000

1. Tutsi
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 .4قواعد بینالمللی و توجه به زنان در درگیریهای مسلحانه

در نظام حقوق بینالملل بشر ،برابری یا منع تبعیض به منزلهی یکی از اصول بنیادین مطرح
است؛ برای نمونه ،اعالمیهی جهانی حقوق بشر در مادهی  16به برابری زن و مرد در موضوع ازدواج
میپردازد و در مادهی  2بهرهمندی هر فرد از حقوق بدون تبعیض به خاطر جنسیت یا عوامل
دیگر بیان شده است .میثاق حقوق مدنی و سیاسی نیز در مادهی  3به بهرهمندی برابر جنسیتها
از تمام حقوقی که این میثاق را دربرمیگیرد ،تصریح میکند و در بند  5مادهی  6از زنان باردار
در برابر حکم اعدام حمایت میکند .درکل میتوان گفت ،بیشتر قواعد مرتبط با حمایت از زنان
در حقوق بینالملل ،برای کاهش و ممنوعیت اشکال مختلف تبعیضات جنسی علیه زنان وضع
شده است .مجمع عمومی سازمان ملل در سال  1974نیز اعالمیهای با عنوان «حمایت از زنان
و کودکان در شرایط اضطراری و مناقشهی مسلحانه» را اعالم کرد و خواهان رعایت کامل آن از
سوی تمام کشورهای عضو شد .این اعالمیه به شرایط جنگی اختصاص داشت ،ولی به مسئلهی
خشونت جنسی و تجاوزهایی که یک نوع سالح جنگی در درگیریهای مسلحانه انجام میشود،
اشارهی فاحشی نشده است.
نخستینبار ،در مادهی  47قانون لیبر ،قواعد مربوط به مجازات افراد مرتکب تجاوز به عنف
به ساکنین کشور متخاصم وضع شد .کنوانسیونهای ژنو در مورد حمایت از زنان ضعیف عمل
کردهاند .در کنوانسیون  1929ژنو تنها دربارهی رفتار متفاوت و مطابق با نیازهای اسرای جنگی
زن اشاره شده است و در کنوانسیون  1949ژنو و پروتکل الحاقی آن ( 19 )1977مادهی خاص
در ارتباط با زنان آورده شده است .متأسفانه در این کنوانسیونها اهمیت جرائم علیه زنان به حد
کافی تبیین نشده است .در بند  2مادهی  27چهارمین کنوانسیون آمده است« :مخصوصاً زنان
در برابر هرگونه حمله به شرف و حیثیتشان بهطور خاص در برابر تجاوز جنسی ،اجبار به فحشا
یا هرگونه تجاوز بیشرمانه ،باید حمایت شوند» .درکل ،بیشتر قواعد در کنوانسیونهای ژنو که
مرتبط با زنان میباشند ،به حمایت از کودکان پرداخته است .کنفرانس بینالمللی حقوق بشر
که در سال  1993در وین برگزار شد ،تخلف از حقوق بشر در شرایط درگیریهای مسلحانه را
تخلف از قواعد اساسی حقوق بشر و حقوق بشردوستانه معرفی کرد .در ماه دسامبر همین سال
مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعالمیهای را دربارهی ازبینبردن خشونت علیه زنان صادر کرد.
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بهرغم این تالشها ،جامعهی بینالمللی هیچگاه به مقابلهی جدی با این موضوع نپرداخته
است؛ برای مثال پروتکل انتخابی درخصوص قاچاق و فروش کودکان ،به فحشا وادارکردن کودکان
و پورنوگرافی کودکان را خشونت جنسی معرفی میکند ،اما در زمینهی سوءاستفادهی جنسی
دختران در مبارزات مسلحانه قصور ورزیده است.
موضوع تجاوز در زمان جنگ براى اولين بار در سال  ،1992بهجد بحث و بررسى شد.
گزارشهاىرسيده حاكى از تجاوز و آبستنى تحميلى هزاران زن بود كه حقوقشان را هردو طرف
درگير در سرزمينهاى يوگسالوى سابق نقض کرده بودند .شدت تجاوزهای جنسی در بوسنی و
هرزگوین و شرق کنگو در اواخر دههی  90توجه خبرگزاریها و افکار عمومی را ب ه خود جلب کرد
و فشار نهادهای مدافع حقوق بشر و گروههای حمایت از زنان به سازمان ملل متحد به تصویب
قطعنامههای این سازمان و واکنش شدیدتری برای مقابله با این مسئله منجر شد .شورای امنیت
نیز در سال  1996چندین قطعنامه را تصویب کرد.
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پس از طرح نظرات متفاوت و البته اکثرا ً مخالف دربارهی افزایش قدرت شورای امنیت و قواعد
بحثبرانگیزی مانند دخالت بشردوستانه و اقدام برای تقویت دموکراسی کشورها ،درنهایت ،یک
توافق عمومی و واحد در نشست عمومی سال  2005در مورد وظیفهی این شورا انجام و برگزار
شد و کشورها دربارهی اتخاذ یک اقدام بهموقع و قاطع جمعی از طریق شورای امنیت و با توسل به
فصل هفتم منشور ملل متحد در برابر کشتار جمعی ،جنایات جنگی ،پاکسازی قومیتی و جنایات
علیه بشریت توافق کردند .قطعنامههای  1325و  1820شورای امنیت ازجمله مهمترین اقدامات
این شورا برای مقابله با این جرم بینالمللی است که در ادامه بهاختصار بررسی خواهد شد.
 .1-4قطعنامهی  1325شورای امنیت

در  31اکتبر سال  ،2000شورای امنیت سازمان ملل قطعنامهی  1325را با عنوان «زنان،
صلح و امنیت» پذیرفت .شورای امنیت با یادآوری قطعنامههای خود به شمارهی  1261مورخ
ژوئن  1265 ،1999مورخ  17سپتامبر  1296 ،1999مورخ 19آوریل  2000و  1314مورخ 11
اوت  2000و همچنین بیانیههای رئیس آن و نیز با یادآوری سخنان ریاست شورا که به مناسبت
روز حقوق زنان و صلح بینالمللی در تاریخ هشتم مارس  2000خطاب به مطبوعات ایراد شد
( )SC/6816و با یادآوری تعهدات پکن و برنامهی اقدام ( )A/52/231و نیز تعهدات مندرج در سند
توسومین جلسهی ویژهی مجمع عمومی سازمان ملل متحد با عنوان «زنان :2000
نتایج بیس 
برابری جنسیتی ،توسعه و صلح برای قرن بیستویکم» ( )A/S-23/10/Rev1و بهویژه تعهدات
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مربوط به زنان و درگیریهای مسلحانه ،با ابراز نگرانی نسبت به اینکه شهروندان عادی ،بهویژه زنان
و کودکان ،بیشتر اشخاصی هستند که از اثرات نامطلوب درگیریهای مسلحانه درامان نیستند
و روزبهروز بیشتر هدف عناصر مسلح و نظامیان قرار میگیرند و با شناسایی آثار متعاقب آن بر
صلح و آشتی پایدار ،با تأکید بر نقش مهم زنان در پیشگیری و حلوفصل مناقشات و ایجاد صلح،
با تصدیق درک آثار درگیریهای مسلحانه بر زنان و کودکان ،ترتیبات نهادین مؤثر برای تضمین
حمایت از آنها و مشارکت کامل آنها در فرایند صلح میتوانند سهم چشمگیری در حفظ و ترویج
صلح و امنیت بینالمللی داشته باشند ،به کشورهای عضو شورای امنیت توصیههایی میکند .در
این توصیهها ،بهویژه از تمامی طرفین درگیریهای مسلحانه درخواست شده است که بهمنظور
حمایت از زنان و دختران در مقابل خشونتهای مبتنی بر جنسیت ،بهویژه تجاوز و سایر شکلهای
سوءاستفادهی جنسی در درگیریهای مسلحانه تدابیر خاص اتخاذ کنند.
این اولین سند رسمی و قانونی شورای امنیت سازمان ملل متحد است که تأکید میکند ،طرفین
یک درگیری میبایست به حقوق زنان احترام گذارند و حمایت از مشارکت آنها در مذاکرات صلح
و بازسازی پس از جنگ را یک نیاز میشناسد .برای نخستینبار ،شورای امنیت خواستار ارزیابی
فراگیر آثار مخاصمهی مسلحانه در زنان و دختران شد و بر نقش آنها در پیشگیری از مخاصمات
مسلحانه پافشاری کرد .پیوندزدن صلح به حقوق بشر هنر اصلی این قطعنامه است .شورای امنیت
بهمنظور اطمينان از وجود همكاري و هماهنگي در تمام نظام ملل متحد براي اجراي قطعنامهی
 ،1325يك نيروي ضربت تشكيل داد .اين نيروي ضربت كه به نمايندگاني از  15واحد سازمان
ملل تشكيل شده است ،درحال تدوين يك برنامهی اقدام براي اجراي قطعنامهی شوراي امنيت
است .اين برنامهی اقدام ،ابتكارهايي را كه بخشهاي سازمان ملل متحد بايد دربارهی هريك از
قسمتهای عملياتي در قطعنامهی شوراي امنيت انجام دهند ،مشخص خواهد كرد.
بعد از قطعنامهی  1325تا امروز 16 ،کشور برنامههای فعالیت ملی را در اجرای قطعنامه
ایجاد کردند .آن کشورها شامل اتریش ،بلژیک ،شیلی ،ساحل عاج ،دانمارک ،فنالند ،ایسلند،
لیبریا ،نروژ ،پرتقال ،اسپانیا ،سوئد ،سویس ،هلند ،اوگاندا و بریتانیا هستند .الزم به ذکر است که
گروههای جامعهی مدنی  -بهخصوص سازمانهای زنان نظیر «اتحادیه بینالمللی زنان برای صلح و
آزادی» -1نقش ابزاری و رهبری در پذیرش قطعنامهی  1325بهویژه دفاع مؤثر آنها از مشارکتشان
در طراحی این قطعنامه داشتهاند و پذیرش قطعنام ه حاصل دههها تالش جامعهی مدنی بوده است.
1. Woman’s International League for Peace and Freedom.
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این سازمان در سال  1915در جریان جنگ جهانی اول تأسیس شد و بیشتر در موضوع ایجاد
یک محیط سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و آزادی فیزیکی برای همهی اعضای جامعهی بشری کار
میکرد و از جمله قدیمیترین سازمانهای صلح زنان است (.)www.wilpf.org

 .2-4قطعنامهی  1820شورای امنیت

رعایتنشدن قطعنامهی  1325و تدوین گزارش ویژهای در مورد اتهام ارتکاب تخلفات جنسی
پاسداران صلح سازمان ملل در تعدادی از کشورهای محل مأموریت آنها سبب شد ،شورای امنیت
قطعنامهی  1820را تصویب کند .در قطعنامهی  1820جامعهی بینالملل ،برای اولینبارخشونت
جنسی را «تاکتیک جنگی»نامید که بهمنظور تحقیر ،تسلط ،تلقین ،ترس ،تجزیه و یا استقرار
اجباری اعضای یک جامع ه یا گروه قومی انجام میشود و آنرا جنایت علیه بشریت اعالم و از این
طریق ثابت میکند که خشونت سکسیستی تهدیدی برای صلح جهانی و امنیت ملی است .شورای
امنیت سازمان ملل با بیان اینکه تجاوز جنسی دیگر محصول جانبی جنگ نیست و به یک تاکتیک
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نظامی تبدیل شده است ،از دولتهای درگیر درخواست کرد تا به خشونت علیه زنان خاتمه دهند.
در این قطعنامه ،شورای امنیت از سازمان ملل میخواهد که در مواقع ضروری از سربازان
کالهآبی سازمان ملل برای حمایت از زنان تجاوزدیده استفاده کند و آنها را زیر چتر حمایت این
سازمان قرار دهد .همچنین زنان بیشتری را برای سربازان کالهآبی استخدام کرده و به سربازان
کالهآبی آموزش داد که تجاوز به مردم عادی یک جرم بزرگ است.
این قطعنامه مقرر میدارد ،خشونتها میتوانند وضعیت درگیریهای مسلحانه را وخیمتر
کنند و ممکن است مانع استقرار صلح و امنیت بینالمللی شوند و از گروههای درگیر میخواهد
تا برای حفاظت از غیرنظامیان فوری اقدام کنند .این قطعنامه تأکید میکند که چنین جرایمی
باید پس از جنگ از عفو عمومی خارج شوند .همچنین هشدار میدهد که شورای امنیت علیه
گروههای مرتکب چنین جرائمی ،اقدام ویژهای انجام خواهد داد و تحریمهایی را به آنها تجدید یا
تحمیل خواهد کرد و غیرمستقیم تجاوزگران مظنون در زمان جنگ را به احضار به دادگاه الهه
تهدید میکند.
پاتریک کامائرت ،فرمانده پیشین نیروهای حافظ صلح سازمان ملل ،در نشست تصویب
قطعنامهی  1820گفت« :در درگیریهای مسلحانه ،زن بودن از سرباز بودن بسیار خطرناکتر
شده است .تاکنون تجاوز جنسی یکی از تبعات طبیعی جنگ دانسته میشد که نفرات نظامی با
تصمیم فردی و برای ارضاء تمایالت شخصی مرتکب آن میشوند و درنهایت ،تنها میتوانست به
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پیگرد قانونی چنین افرادی به اتهام ارتکاب جرائم جنگی منجر شود» (http://www.endviolence.

 .)un.orgبا تصویب این قطعنامه ،تجاوز جنسی در جریان جنگ یک اقدام نظامی عمدی شناخته
شد و مسئولیت ارتکاب آن برعهدهی فرماندهان و مقامات کشورهای درگیر است و میتواند
مجازاتهای بینالمللی برای دولتها را درپی داشته باشد.
در طول عمر سازمان ملل متحد ،هیچ قطعنامهای به این شدت تجاوز جنسی به افراد را محکوم
نکرده است .حتی در سالهای گذشته که سازمان ملل تالش کرد تا قانونی شبیه به این قطعنامه
را تصویب کند ،شکست خورد .نمایندهی کشورهای روسیه ،چین ،افریقای جنوبی و اندونزی در
سازمان ملل با این استدالل که تجاوز جنسی در طول جنگ یکی از آثار جانبی جنگ است و با
کمال تأسف اتفاق میافتد ،سعی کردند که از تصویب قانونی سکسیسم بهعنوان یک سالح جنگی
جلوگیری کنند ،اما اینبار در اثر فشار گروههای طرفدار حقوق بشر در ظاهر عقیدهی خود را
تغییر دادند و طبق این قطعنامه تجاوز جنسی در جنگها همانند قاچاق اسلحه و تروریسم را
خطری بزرگ برای جهان بهحساب میآورند.
جمعبندی و نتیجهگیری

تجربهی دو جنگ جهانی مصیبت وصفناپذیر را برای بشریت بهبارآورد .چندین دهه طول
کشیده است تا سیاستهای عملی و رویههای قضایی که پاسخگوی نیاز زنان و دختران در
کشورهای درگیر نزاع باشد ،ایجاد شود .تاکنون ،شورای امنیت سازمان ملل متحد برای پاسخگویی
به اصرار جامعهی مدنی و عملکردن به مهمترین وظیفهاش که حفظ صلح و امنیت جهانی است،
قطعنامههای  1325سال  ،2000قطعنامهی  1820سال  ،2008قطعنامهی  1888سال ،2009
قطعنامهی  1889سال  ،2009قطعنامهی  1960سال  2010و قطعنامهی  2106سال  2013را
در حمایت از زنان به تصویب رسانده است .همچنین بهتازگی در آوریل  2019قطعنامهای دیگر با
محتوای پایان دادن به خشونت جنسی در جنگ به ابتکار آلمان تهیه شد که با مخالفتهای چین،
روسیه و آمریکا مواجه شد که به محدودشدن این قطعنامه انجامید .شورای امنیت سازمان ملل
متحد در تالش برای حمایت از زنان در مخاصمات مسلحانه موفقیتهای اثربخشی بهدست آورده
است ،ولی به دلیل نبود ضمانت اجرا و تعهدآورنبودن این اعالمیهها و قطعنامهها این اسناد تأثیر
نسبی داشتهاند .مرور قطعنامههای اخیر شورای امنیت از جمله قطعنامههای  1820و  1888بسیار
ناامید کننده است و به اذعان خود شورا نبود پیشرفت در شرایط مربوط به خشونتهای جنسی
در درگیریهای مسلحانه به علت بیتأثیربودن قطعنامههایش بوده است .جنایات وحشیانهی

129

مطالعات راهبردی زنان  /دوره بیست و یکم /شماره  / 82زمستان ۱۳۹۷

داعش و شکنجه کردن زنان ایزدی به وضوح ضعف این نهاد و دیگر نهادهای بینالمللی در این
باره را نشان میدهد .نادیا مراد -برندهی صلح نوبل و قربانی خشونت داعش علیه زنان ایزدی -در
ت آنها شد.
جلسهی آوریل  2019شورای امنیت ،بازهم خواستار توجه به خشونتهای داعش و مجازا 
شدت خشونت جنسی در مناطق جنگی پس از جنگ سرد و تبعات ناشی از آن برای کشورها
بهاین معناست که این موضوع ارتباط مستقیمی با امنیت انسانی و امنیت جهانی دارد و نهتنها
سالمت و امنیت زنان بلکه ثبات اقتصادی و اجتماعی کشورها را نیز به مخاطره میاندازد .بنابراین
شورای امنیت باید برای این موضوع اقدامات جدیتری را انجام دهد ،بهویژه اینکه نیروهای خود
این شورا نیز مرتکب چنین جرائمی شدهاند .دولتها باید آگاه شوند که اگر بهزودی با چنین
بحرانی مقابله نشود در آیندهای نهچندان دور دامنگیر جامعهی آنها نیز خواهد شد و صدمات
جبرانناپذیری را برای آنها درپی خواهد داشت .دادگاههای بینالمللی و شورای امنیت باید عالوهبر
مجازاتهای فردی و محاکمهی افراد ،دولتهایی را که اجازهی ارتکاب چنین جنایتهایی را
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دادهاند ،محاکم ه کند و زنان و کودکان آسیبدیده باید بتوانند از چنین دولتهایی غرامت و
خسارت بگیرند و نیز این فضا و فرهنگ باید در جامعهی بینالملل ایجاد شود که تجاوز جنسی نه
یک موضوع شرمآور بلکه یک موضوع جنایتآمیز است که باید در مورد آن سخن گفت .وکالی
بیمرز نیز باید به کمک زنان بروند و دولتها و سربازان آنها را به دادگاههای بینالمللی بکشانند.
همچنین یکی از بهترین راههای پیشگیری ،آموزش زنان و دختران در دوران صلح ،برای دفاع از
خود در دوران جنگ و درگیری است.
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