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سطح تواند در ایجاد صلح در که نهاد دولت محلی چگونه میکند افزایش منازعات محلی این سوال را در ذهن ایجاد می
ترین نوع صلح، صلح محلی است و مسئول بناي بندي صلح از نظر کمیت، پایینگذار باشد. بر اساس تقسیمتأثیرمحلی 

صلح پایدار در سطح محلی، نهاد دولت محلی است. دولت محلی در ارتباط مستقیم و بالفصل با مردم محلی است و 
سبت به شرایط محلی آگاهی کامل دارد و از مشروعیت و صالحیت عمل بیشتري نسبت به دولت ملی در این زمینه ن

برخوردار است. بخش اعظم ادبیات صلح در زمینه صلح محلی به نقش دولت محلی در مراحل حین و بعد از منازعه 
سازي در مرحله قبل از منازعه محلی در صلحمتمرکز است و خالء ادبیاتی در زمینه نقش دولتسازي صلحدر زمینه 

هاي مطالعات صلح در زمینه نقش دولت محلی در دو مقطع زمانی حین و بعد از منازعه نیز موردي وجود دارد. یافته
به بررسی نقش دولت محلی حاضر مقاله ،سازي در این زمینه صورت نگرفته است. بر این اساسباشند و تئوريمی

کند که دولت پردازد تا کمکی به رفع این خالء تئوریکی بنماید. این مقاله بحث میی در صلح محلی میداخلی و فرامل
تواند در ایجاد صلح در سه مرحله زمانی اشاره شده به ایفاي نقش بپردازد و کارکردهاي این نهاد در هر سه محلی می

هایی نیز وجود دارد.شرطمقطع زمانی متفاوت است؛ هر چند که در جهت انجام این کار پیش
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مقدمه -1
و جلوگیري از خشونت کمتر توجه و پرداخته شده سازي صلحتاکنون به نقش دولت محلی در 

اي به صورت فزایندهی بهالمللینبتغییر یافته است و بازیگران ملی و است. اما این بینش اخیراً
مؤثرتواند در محقق شدن صلح پایدار نگرند که میهاي محلی به دیده ابزاري میسازمان

گیري تغییر صورت چشماخیر بههاي ماهیت جنگ در دهه. )Klem & Frerks, 2008(باشند
ن دولتی کاهش یافته هاي بیجنگبدین ترتیب که اگرچه عمدتاً،)Cortright, 2008(یافته است 

دیگر پارادایم عبارتبهطور قابل توجهی افزایش یافته است. است ولی منازعات درون کشوري به
در حال حاضر بیشتر منازعات مسلحانه در .)Smith, 2008(است »جنگ میان مردم«جدید 

همدیگر دهد که از نظر قومیت، زبان، مذهب و یا جغرافیا ازداخل کشورها و جوامعی رخ می
این تغییر در تعداد و .)Harbom, Högbladh, & Wallensteen, 2006(متفاوت هستند 

را افزایش داده است.سازي صلحهاي محلی در ویژگی منازعات، پتانسیل ارزش افزوده دولت
صورت مداوم ارزش و اهمیت خود را براي هاي آنها بهمحلی، نهادها و انجمنهاي دولت

ی المللبینهاي استاي صلح در سطح محلی و جهانی و در چهارچوب سازمانکار کردن در ر
ها تنها بازیگران انحصاري نیستند و شهرها بیش از هر دهند؛ در جهانی که دیگر دولتنشان می

دالیل مشارکت فزاینده . )Van der Pluijm & Melissen, 2007(اندزمان دیگري اهمیت یافته
هاي اخیر رایندهاي دیپلماتیک را بایستی در فرایندهاي جهانی شدن دههبازیگران غیردولتی در ف

همتاي ترکیب فرایندهاي سیاسی و تکنیکی را با یکدیگر هاي محلی دانش بیجستجو کرد. دولت
خاطر اهمیت دولتها قابل تحقق است. بهو بازساخت با مشارکت این دولتسازي صلحدارند و 

هاي انتقالی و سازمان، دولت1هاي غیردولتی صلحساز، سازمانلحهاي محلی است که نیروهاي ص
خود هستند. دولتسازي صلحهاي ها در فعالیتهاي توسعه در پی جلب همکاري این دولت

د واقعی تر عمل کنند و بتوانند با تهدیمؤثرهاي محلی نیز بایستی به این بازیگران بپیوندند تا 
.)Musch & Sizoo, 2008(ه مقابله کنند نبود دانش مربوط به محیط منازع

1. Peace GNP’s
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انجام سازي صلحهاي محلی در متاسفانه مطالعات بسیار اندکی در ارتباط با نقش دولت
پذیرفته است. مطالعات اندکی نیز که صورت گرفته است بر تجربیات برخی از کشورها در زمینه 

هاي محلی متمرکز بوده دولتمتکی و بر اقدامات انجام شده سازي صلحکارکرد دولت محلی در 
، ه نشده است. با این توصیفئهاي تئوریکی خاصی در ارتباط با این مساله ارااست و تاکنون بنیان

در تبیین نقش دولت محلیبوده و بهخالء تئوریکی یاد شده دنبال کمک به رفع این پژوهش به
از مناطق مختلف جهان ذکر هایی نیز در برخی موارد مثالپردازد و همچنین میصلح جهانی 

تواند در ایجاد صلح در سه مرحله دولت محلی چگونه میگردید تا به این سوال که: خواهد 
ی به المللبیندر سطح محلی و در سطح سازي حین و بعد از منازعه در زمینه صلح، قبلزمانی

به چه صورت باشد؟بایستی ایفاي نقش بپردازد و کارکردهاي آن

یقروش تحق-2
-لحاظ ماهیت و روش، از نوع تحقیقات توصیفیلحاظ هدف، بنیادي و بهپژوهش مزبور به

جزیه و باشد. براي تاي میباشد. ابزار گردآوري اطالعات با استفاده از روش کتابخانهتحلیلی می
ک گیري نهایی این پژوهش نیز به کمشود. نتیجهها از روش تحلیل کیفی استفاده میتحلیل یافته

گردد.روش کیفی انجام می

تحقیقنظريادبیات و مبانی -3

صلح-1-3
هبترین تعریفی که از این مفهوم تاتعاریف متعددي از صلح تاکنون ارایه شده است؛ ولی علمی

باشد، تعریف ارایه شده توسط گالتونگ میحال ارایه شده است و اساس مطالعات صلح نیز می
نویسد که سه نوع خشونت می1هاي صلح آمیزلح با استفاده از روشصوي در مقدمه کتاب باشد. 

وجود دارد: خشونت مستقیم (محکومی وجود دارد)، خشونت ساختاري (که از ساختار جامعه 
بخشی به دو نوع خشونت قبلی از طریق شود) و خشونت فرهنگی (مشروعیتو انسان ناشی می

1. Peace by peaceful means
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کند. این سه نوع خشونت دو نوع صلح را مطرح میمذهب، ایدئولوژي و زبان). وي با توجه به 
باشد و صلح مثبتصلح مثبت و صلح منفی. صلح منفی به معنی عدم وجود خشونت مستقیم می

وي براي ایجاد صلح، . )Galtung, 1991(باشد مستقیم مینیز به معنی عدم وجود خشونت غیر
هاي کوچک یده دارد سازمانکند و عقایده کوچک کردن و تمرکززدایی قدرت را مطرح می

محیط بهتري براي ظهور اقتدار و قدرت محلی، مشارکت و سطوح باالي اقتدار دورن گروهی 
آورند. را فراهم می

: می شوندبندي بر اساس دیدگاه سیستمی، روابط موجود در عالم واقعیت را به دو دسته طبقه
اي و جهانی) و رابطه انسان با ملی، منطقهرابطه انسان با انسان (در قالب روابط فردي، گروهی، 

طبیعت. با این توصیف، صلح سازگاري و انطباق حقوقی مناسب میان روابط دو گانه اشاره شده 
وجود آید، نوعی شرایط زندگی هباشد. در واقع اگر میان این روابط دوگانه سازگاري حقوقی بمی

).Karimi, 2016: 33شود (آمیز حاصل میاجتماعی صلح

مثبتسازي صلحومنفیسازي صلح-2-3
در ادبیات صلح اولین فردي که این اصطالحات را از هم تفکیک و تعریف نمود، بطرس بطرس 

رل خشونت مسلحانه را اینی براي جلوگیري از و کنتالمللبینبود. وي چهار مرحله اقدام 1غالی
گونه معین کرده است: 

؛باشدمیسازي زارهاي هشدار، وساطت و اعتمادابکه شامل2دیپلماسی پیشگیرانه-1
؛(در معناي منفی): مانند حکمیت و مذاکره موافقتنامه صلح3سازيصلح-2
؛طرف در جهت نظارت و اجراي صلحگیري نیروهاي بی: موضع4حفظ صلح-3

1. Boutros Boutros-Ghali
2. Preventive diplomacy
3. Peacemaking
4. Peacekeeping



5سازيحتبیین نقش دولت محلی در صل________________________________________

هاي پس از مناقشه در جهت (در معناي مثبت): که سازمان ملل آن را تالش1صلح سازي-4
-Boutros(داند جنگ زده و جلوگیري از رخداد دوباره خشونت میبازساخت جوامع

Ghali, 1992(.
بندي دو ایراد اساسی دارد: اول اینکه، فقط به منازعات بین دولتی توجه دارد و بر منازعات این دسته

دهد نه بین دو درون کشوري متمرکز نیست؛ در حالی که اغلب منازعات در داخل کشورها رخ می
وم اینکه، به مرحله پیش از منازعه توجهی ندارد؛ چرا که اساسا دیدگاهی منازعه محور دارد. دولت. د
یک مرحله ایستیبدر مطالعات صلح بایستی بر مرحله پیش از منازعه باشد. بر این اساس تأکیدبیشترین 

دیگر عبارتبهدر معناي مثبت آن در مرحله قبل از منازعه؛سازي صلح: مرحله افزودمرحله 4به این 
توانند انجام مرحله چه اقداماتی می. اما محققین صلح در این 2واقعی یا ایجاد صلح پایدارسازي صلح

هاي منازعه یا عوامل تهدید کننده صلح و تالش در جهت رفع آنها. بر اساسکشف پتانسیلدهند؟
م میل زیربنایی و روبنایی تقسیاممهمترین عوامل تهدید کننده صلح را به دو دسته عوادبیات منازعه، 

نشان داده است. 1شماره ی در جدول ئ. این دو دسته کلی و عوامل جزشود
مهمترین عوامل تهدید کننده صلح:1جدول شماره 

عوامل زیربناییعامل روبنایی
؛تنازع و جنگ به خاطر دستیابی به منابع انرژي و آب-1
؛نزاع بخاطر غذا-2
؛تنفسیهاي بحران-3
؛تجاوز و جنگ-4
؛ايتسلیحات هسته-5
.تروریسم-6

کینه توزي تاریخی و متاخر و احراز غرور و تکبر در -1
؛روابط دیپلماتیک

برخورد ایدئولوژي ها؛-2
آسمیالسیون عقیدتی و فرهنگی؛-3
برخورد سالیق؛-4
طبیعی؛هاي تخریب منابع و موقعیت-5
الزم؛هاي بوب و آگاهینزاع بخاطر اطالعات مطل-6
تجاوز به حریم جغرافیاي فردي؛-7
سرقت تکنولوژي و علوم؛-8
عدم برقراري درست حقوق ملی اقوام؛-9

خشم و خشونت گرایی؛-10
توهم دشمن سازي؛-11
ژنتیکی یا نژادي خاص. هاي ترویج و نشر گونه-12

)Karimi, 2016: 62(

1. Peace building
2. Perpetual Peace
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دولت محلی و حکمرانی محلی-3-3
شود که در یک ناحیه خاص در دولت محلی به تمامی اقتدارهاي اداري و سیاسی اطالق می

چارچوب یک قلمرو بزرگتر یک کشور خاص قرار دارند. دولت محلی در برابر دولت مرکزي 
اي قدرت دارد که توسط قانون شود. دولت محلی در محدودهو یا ملی و یا فدرال استعمال می

شود. نهادهاي دولت محلی در االتري از دولت به دولت محلی تفویض میو یا دستور سطوح ب
ها و اي از نهادها، مکانیسمبین کشورها متغیر است. حکمرانی محلی نیز شامل مجموعه

توانند عالیق و نیازهاي خود را عنوان کنند و شود که شهروندان از طریق آنها میفرایندهایی می
دهنده یک دولت محلی ح محلی محقق سازند. اجزاي تشکیلحقوق و تعهدات خود را در سط

خوب عبارتند از: مشارکت شهروندان، همکاري میان بازیگران کلیدي در سطح محلی، ظرفیت 
گیري پذیر و جهتها، جریان چندگانه اطالعات، نهادهاي مسئولیتبازیگران محلی در همه بخش

بدون .)Dabo, Salmon, Venancio, & Keuleers, 2012(تر جانبدارانه از طرف ضعیف
,Risley & Sisk(ماند نیافتنی باقی میایجاد حکمرانی سطح محلی مشروع صلح پایدار دست

در سطح محلی به ایفاي نقش سازي صلحتواند در دولت محلی تحت شرایط خاصی می.)2005
ه شرط آن است کبپردازد. اولین شرط این است که داراي مشروعیت و مقبولیت باشد. دومین

قدرت اجرایی کافی داشته باشد. این امر بسته به نوع سیستم سیاسی کشورها متفاوت است. 
هاي محلی هایی با سیستم سیاسی بسیط و یکپارچه قدرت اجرایی کمتري به دولتدولتمعموالً

کنند. سومین شرط آن است که دولت محلی در راستا و تکمیل کننده دولت مرکزيتفویض می
.)Van der Pluijm & Melissen, 2007(باشد 

دیپلماسی شهري-4-3
اي جدید است. اما بایستی اشاره کرد که به بیان برخی از اندیشمندان دیپلماسی شهري پدیده

اي بیش از دیپلماسی دولتی دارد. سابقه دیپلماسی شهري به یونان قدیم دیپلماسی شهري سابقه
گیري پیمان وستفالی و یا همان دوران گردد. ولی با شکلرمیشهرهاي آن ب-و ارتباطات دولت
دیگر شهرها در امر سیاست خارجی بازیگر انحصاري نبودند و المللبینمدرن در روابط 
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تبدیل شد. اما با ظهور عصر جهانی تأسیسهاي اروپایی تازه دیپلماسی به حوزه عمل دولت
دیپلماسی شهري مطرح شد.یابی دوباره شهرها، بار دیگرشدن و اهمیت

انجمن سازي صلحیکی از اولین استعمال کنندگان از اصطالح دیپلماسی شهري در رابطه با 
را براي حکمرانی جهانی شدن و برابري 2بود. این انجمن یک سیستم از پایین به باالیی1گلوکال

همکاري شهر به شهر عنوان بازیگران کلیدي و تمرکززدایی وهاي محلی بهگسترده تر با دولت
یکی سازي صلحکند. دیپلماسی شهري یک اولویت است و عنوان فرایندهاي اصلی پیشنهاد میبه

کمیته . )Musch & Sizoo, 2008(تواند به آن بپردازد از اموري است که دیپلماسی شهري می
سی شهري ، دیپلما3محلیهاي و حقوق بشر شهرهاي متحد و دولتسازي صلحدیپلماسی شهري، 

هاي آن براي ارتقاي انسجام اجتماعی، ابزار دولت محلی و سازمان"کند: گونه تعریف میرا این
پیشگیري از منازعه، حل منازعات و بازساخت پس از منازعه با هدف ایجاد محیطی باثبات است، 

,UCLG("محیطی که شهروندان در آن با یکدیگر در صلح، دموکراسی و کامیابی زندگی کنند

حد و حصر همکاري در زمینه دیپلماسی شهري بایستی شکل بییکببه باور ون اوور.)2007
فرایندهاي دیپلماسی شهري بسیار شکننده و . )Van Overbeek, 2007(باشد سازي صلح

تواند به صلح و یا تشدید یک منازعه بیانجامند.حساس هستند و می

ها یا عوامل تشکیل دهنده صلحبنیان-5-3
شمارد: روابط گونه برمیرا این5ستون یا اجزاي سازنده صلح8، 4سسه تحقیقاتی اقتصاد و صلحؤم

خوب با همسایگان، سطح پایین فساد، پذیرش حقوق دیگران، سطح باالي سرمایه انسانی، محیط 
یکسري .)IEP, 2014b(تجاري سالم، جریان آزاد اطالعات، توزیع متوازن منابع، دولت کارآمد 

محور دارد. دوم اینکه، به نقش-راداتی بر این عوامل وارد است: اول اینکه، بیشتر نگاهی دولتای

1. Glocal Forum
2. Bottom-up system
3. Committee on City Diplomacy, Peace-building and Human Rights of United Cities and
Local Governments (UCLG)
4. Institute for Economics and Peace (IEP)
5. Pillars of Peace
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جامعه و فرهنگ مدنی که زیربناي صلح است، نپرداخته است. سوم اینکه، یک نوع دیدگاه 
اجزاي 2بر آن حاکم است. جدول شماره )Cady, 2010(1پاسیفیسم پراگماتیکاقتصادي یا 

1از جدول شماره ءدهد. این اجزاتري نشان میصورت جامعدهنده صلح را بهاصلی تشکیل 
مؤثرتواند در حذف عوامل تهدیدکننده صلح میءبدین طریق که این اجزااستخراج شده است؛

باشد.
هاي صلحاجزاي اصلی تشکیل دهنده صلح یا ستون:2جدول شماره 

هامعرفاجزاي سازنده

احترام الزام رعایت حرم و-1
-طبیعت (اومانیسم-انسان

ناتورالیسم)

اعتقاد به -2محوریت انسان و پایبندى به خواستها و عالیق انسانى؛ -1
اعتقاد -3بنا نهادن اخالق و جامعه بر مبناى خودمختارى و برابرى اخالقى؛ 

پرورش هنر مذاکره -5بر دموکراسى؛ تأکید-4به جامعه باز و تکثرگرا؛ 
جلوگیري -6؛ هاى مختلفعنوان ابزار حل تفاوت و تقابل فهمهو گفتگو، ب

.از تخریب محیط زیست و پایداري زیست محیطی
مشارکت در -4آزادي از تبعیض؛ -3آزادي تجمع؛ -2آزادي بیان؛ -1وجود فرهنگ و جامعه مدنی-2

احترام به قانون.-5گذاري؛ سیاست
احقاق حقوق ملی و -3

شهروندي
اجتماعی؛-حقوق اقتصادي-3حقوق سیاسی؛ -2ق مدنی؛ حقو-1
حقوق قضایی.-5حقوق فرهنگی؛ -4

ود و جامعه و بالعکس؛                                پذیري فرد در برابر خمسئولیت-1احساس مسئولیت-4
پذیري نهادها در برابر جامعه و فرد و بالعکس. مسئولیت-2

اخالق سیاسی.-3اخالق اجتماعی؛ -2اخالق فردي؛ -1قاخال-5
عالقه و تعلق خاطر به -6

زندگی اجتماعی
هاي آن؛حفظ جامعه و ارزش-2پذیري اجتماعی؛ افزایش انعطاف-1
هاي بین نسلی.جلوگیري از بحران-3

)Karimi, 2016: 62(

هاي تحقیقیافته-4
باشد. سطح محلی مؤثرسطح محلی سازي صلحتواند در حله زمانی میدولت محلی در سه مر

ی بدون المللبیندر سطوح ملی و سازي صلحهاي صلح داراي بیشترین اهمیت است. تالش
رسد که دولتنظر میتواند به صلح پایدار منجر شود. بههاي همزمان در سطح محلی نمیتالش

و ایجاد محیطی امن براي شهروندان خود را سازيصلحهاي محلی مسئولیت مشارکت در 

1. Pragmatic pacifism
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تند که اغلب تبعات منازعات را بههاي محلی الیه زیرین دولت هسکنند. دولتاحساس می
در سه مرحله سازي صلحکنند. در این بخش نقش دولت محلی در صورت مستقیم احساس می

گردد.زمانی بررسی می

از منازعهسازي دولت محلی در مرحله قبلنقش صلح-1-4
بیشترین خالء تئوریکی و ادبیاتی مطالعات صلح مربوط به مرحله قبل از منازعه است؛ نقطه 
شروع اغلب مطالعات صلح، شروع درگیري و منازعه است. در حالی که حداکثر تالش 

هاي منازعه و تالش در رفع آنها متمرکز باشد، قبل از کارشناسان صلح بایستی بر کشف پتانسیل
ته برخیمطرح نبوده است. البمنازعه شکل بگیرد. در واقع پیشگیري در ادبیات صلح اصالًاینکه

آمیز باشد، ولی بایستی اشاره کرد که صلحی تواند خود منازعهکنند که این دیدگاه میعنوان می
طور که عنوان شد در مرحله قبل از منازعه تالش که مدنظر است، صلح پایدار است. همان

ن صلح بایستی بر کشف پتانسیل منازعه یا همان عوامل تهدید کننده صلح و رفع آنها متخصصا
ده است. بحثی که در اینجا مطرح آم1متمرکز باشد. عوامل تهدید کننده صلح در جدول شماره 

نقش 3شود چگونگی رفع این عوامل و نقش دولت محلی در این امر است. جدول شماره می
و فراملی را در فرایند ایجاد صلح محلی در مرحله قبل از منازعه را هاي محلی داخلی دولت

دهد.نشان می
هاي داخلی و فراملی در فرایند ایجاد صلح محلی در مرحله قبل از منازعهنقش دولت:3جدول شماره 

هاي محلی فراملینقش دولتهاي محلی داخلینقش دولت
؛سازيدموکراتیک-1
؛حیط زیستجلوگیري از تخریب م-2
؛اهتوزیع متناسب امکانات و فرصت-3
؛بناي جامعه و فرهنگ مدنی-4
؛بناي امنیت-5
.بناي توسعه متوازن-6

؛سازيدموکراتیک-1
؛جلوگیري از تخریب محیط زیست-2
؛رسانی متوازنکمک به خدمات-3
؛بناي جامعه و فرهنگ مدنی-4
؛کمک به ارتقاي امنیت-5
.توازنبناي توسعه م-6

)the Authors(
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این مرحله زمانیهاي محلی درتبیین کارکردهاي دولت-1-1-4

سازي دموکراتیک-1
صورت آزادانه انتخاب ها در آن بهسازي فرایند گذار به سیستم سیاسی است که دولتدموکراتیک

ت حمایت و هاي بالغ و باثبات در جهبه مردم تعلق دارد. دموکراسیشوند و قدرت اساساًمی
پذیر ساختن دولت در برابر مردم، حفظ صلح با برآورده ساختن نیازهاي اغلب مردم، با مسئولیت

,Risley & Sisk(آمیز اختالفات، ارتقاي توزیع متناسب منابع مستعد هستند حل مسالمت

ترین سطح دموکراسی است و بدون این سطح، دموکراسی در دموکراسی محلی پایین. )2005
گرا و بالغ جزو اساسی صلح پایدار دموکراسی کارآ، کثرتباشد.سطوح امکانپذیر نمیدیگر

کند این است که دموکراسی یک فرایند است. دلیل اصلی که دموکراسی صلح را پیشتیبانی می
انتخاباتی رقابتی، جایگزینی براي استفاده از خشونت جهت رسیدن به اهداف سیاسی ایجاد می

کند.
ح است که حکمرانی سطح محلی مشروع جهت ایجاد امنیت انسانی، ارایه خدمات اکنون واض

هاي اساسی، امکان دادن به حضور شهروندان در فرایندهاي سیاسی و تقویت روابط بین گروه
در منازعه ضروري است. مانند سطح ملی حکمرانی، حکمرانی سطح محلی مشروع و پایدار 

کراسی ایجاد شود. دولت محلی کارآمد در جلوگیري از وقوع تواند از طریق ارتقاي دموفقط می
هاي رقیب و در توسعه اقتصادي بلند مدت که براي صلح پایدار ضروري خشونت بین گروه

ناکارآمد و سازي صلحسازي سطح محلی، هاي دموکراتیکاست. بدون طرحمؤثرهستند، بسیار 
یافته و معنادار است. در تمام کراسی توسعهماند. اساس صلح بلند مدت، دموناپایدار باقی می

سطوح جامعه، مشروعیت سطح محلی حکمرانی امري اساسی است چرا که بخشی از نهاد اقتدار 
کنند. دموکراسی سطح نیازهاي خود به آن مراجعه میتأمیناست که مردم در وهله اول در جهت 

تواند دهد و میصلح را گسترش میهاي بخشد و پایهرا تعمیق میسازي صلحمحلی فرایندهاي 
از آنجایی که . )Evans, et al., 2013(منازعات را مدیریت و آنها را از سطح پایین حل نماید 

ها بنیان آزادي، عدالت و صلح در رسمیت شناسی ارزش ذاتی و حقوق برابر براي همه انسانبه
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رزش و حقوق انسانی بایستی در ی حقوق بشر)، و احترام به االمللبینجهان است (کنوانسیون 
هاي برابر را براي همه کنند، تضمین شود، شهري که فرصتمکانی که مردم در آن زندگی می

آمیز اي براي نظام جهانی با عدالت و صلحکند، زمینهافراد ساکن در آن را فراهم می
ه تمرکززدایی توان باز دیگر کارکردهاي دموکراسی در سطح محلی می. )Papisca, 2008(است

تواند منازعه را به مذاکرات تغییر دهد و اقتدار زدایی و تفویض اختیارات میشاره کرد. تمرکزا
دولت را در مناطق مورد منازعه افزایش دهد و مشروعیت آن را از طریق ارایه خدمات، بازتوزیع 

منابع و حفظ بهتر نظم و امنیت افزایش دهد.
توانند نقش نظارتی و سازي میامر انتخابات و دموکراتیکهاي محلی فراملی نیز بر دولت

هاي محلی فراملی نبایستی دیدگاهی از باال به پایین داشته باشند؛ مشورتی داشته باشند. دولت
شرایط محلی را مدنظر قرار داشته باشند و در پی تحمیل دموکراسی مورد نظر خود نباشند؛ چرا 

توانند از هاي محلی داخلی میختلف منجر شود. دولتهاي متواند به واکنش گروهکه می
هاي محلی فراملی در این زمینه بهره هاي مالی دولتها و پشتیبانیتجربیات، امکانات و حمایت

بگیرند.

جلوگیري از تخریب محیط زیست-2
باشد. توجه به حفظ محیط توجه به حفظ محیط زیست نیز یکی از اجزاي سازنده صلح می

جایی پیشرفت داشته است که اکنون سخن از حق به محیط زیست سالم به میان میزیست تا
باشد. برخی از حقوق رود؛ چرا که تنزل محیط زیست یک تهدید جدي براي بقاي انسان می

وجود اند براي برخورد با مسائلی که از طریق نابودي تدریجی محیط زیست بهدانان پیشنهاد کرده
چهارچوب حقوق بشر، مبنی بر حق برخورداري از محیط زیست آید، حق جدیدي درمی

مندي از محیط زیست کنند که حق بهرهشناسایی شود. این عده پیشنهاد می1شایسته، سالم و امن
محسوب شود؛ چرا که بحرانی بودن »حقوق همبستگی«یا »نسل سوم«سالم باید یکی از حقوق 

مندي محیط زیست، ایجاد حقی بشري دایر بر بهرهوضعیت ایجاد شده بواسطه نابودي تدریجی 

1. The Right to A Decent, Healthful and Safe Environment
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حق محیط زیست سالم پیش). Parsa, 1998: 131(کنداز محیط زیست سالم را ایجاب می
ها از این حقوق فرض مندي انساننیازي است براي تمامی دیگر حقوق بشر؛ چرا که براي بهره
محیط زیست همچنین توسعه پایدار بر این است که آنان از حداقل سالمتی برخوردارند. تخریب 

هاي و شاخص1هاي زیست محیطیثبات کننده است. بین شاخصاندازد و بیرا به خطر می
هاي زیست محیطی همبستگی مثبتی وجود دارد. در واقع کشورهایی که از نظر شاخص2صلح

ه باالیی هاي صلح نیز رتبدر رتبه باالیی قرار دارند، کشورهایی هستند که از نظر شاخص
بدون وجود و حضور نهادهاي محلی مشروع و .)Ahmadypour & Karimi, 2015(دارند

زیست که یکی از علل بنیادین منازعه جلوگیري از تخریب و تنزل محیطداراي قدرت اجرایی،
هاي تکنولوژیک در توانند با کمکهاي محلی فراملی نیز میباشد، امکانپذیر نیست. دولتمی

هاي انطباق با شرایط زیست محیطی بسیار ز تخریب محیط زیست و کاستن از هزینهجلوگیري ا
باشند.مؤثر

هاتوزیع متناسب امکانات و فرصت-3
هاي مختلفی در ادبیات صلح به نقش عوامل اقتصادي در منازعه پرداخته است. بدون شک نظریه

منازعه بیانجامد؛ چرا که اند بهتواي میها در هر جامعهعدم توزیع متناسب امکانات و فرصت
هاي قومی و در گروههاي مختلف مخصوصاًگیري حس تبعیض در افراد و گروهباعث شکل

تواند بسیار خطر آفرین باشد و حتی در برخی موارد باعث شود که این امر میمذهبی مختلف می
سم به نقش فقر، عنوان مثال فرانکس در تحلیل تروریگیري پدیده تروریسم باشد. بهشکل

پردازد و معتقد است که سیاسی محدود می-اجتماعیهاي استانداردهاي پایین زندگی و فرصت
. این امر )Franks, 2006(باشند میمؤثرو بروز تروریسم بسیار گیري شکلاین عوامل در 

توان از فعالیتهایی که میسازد. یکی از درساهمیت فزاینده نقش دولت محلی را آشکار می
گذشته آموخت این است که شکست در توسعه دموکراسی سطح محلی و ایجاد سازي صلحهاي 

. بدون دولت )Risley & Sisk, 2005(شود مطلوب میرسانیخدماتدولت محلی مانع از 

1. Environmental Performance Index (EPI)
2. Global Peace Index (GPI)
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دولت محلی الیه صورت متناسب و منصفانه توزیع گردد. تواند بهخدمات نمیمحلی مشروع 
پذیر دولت ملی است که جامعه محلی را نمایندگی و خدمات محلی و مشروع و مسئولیت

کند. اجتماعی آن را فراهم می
دهد، باعث رفع توزیع متناسب امکانات عالوه بر اینکه مشروعیت دولت محلی را افزایش می

تواند صلح را شود و میدر جوامع متنوع از لحاظ قومی و مذهبی میتبعیض مخصوصاًحس 
در واقع تواند برخی از منابع منازعه را رفع کند. ارتقا دهد؛ چرا که ارایه متناسب خدمات می

هاي لح هستند. در ارتباط با نقش دولتگذاري در امر صرسانی، سرمایهتوزیع متناسب و خدمات
و و مشارکت در فرایندهاي برنامهلی نیز بایستی اشاره کرد که ارایه خدمات شهريمحلی فرام

هاي فراملی است. داشتن اطالعات و ریزي دولت محلی همکار هدفی مشترك براي این دولت
هاي محلی فراملی در این زمینه است. شرط موفقیت دولتشناخت کافی از محیط محلی پیش

نیبناي جامعه و فرهنگ مد-4
دهد که دور هم جمع شوند، با یکدیگر به افراد اجازه میجامعه مدنی فضا و مکانیسمی است که

ها و افراد اساسی است. فرهنگ مدنی نیز بحث کنند و از موضوعاتی حمایت کنند که براي گروه
عنوان بهدموکراتیک و مصالحه و توافق و تعهد افراد به دموکراسی هاي به درونی شدن ارزش

اي افراد داراي سه نوع حقوق در چنین جامعه.)Evans, et al., 2013(یک سیستم اشاره دارد 
هستند: حقوق انسانی، حقوق شهروندي و حقوق مدنی. نهادهاي مدنی پشتوانه و ضمانتی براي 

آید. توسعه و استقرار جامعه مدنی حساب میمختلف جامعه بههاي احقاق حقوق افراد در الیه
ان رشد فرهنگ مدنی در سطح جامعه بستگی دارد. فرهنگ مدنی قوي، بنیان یک جامعه به میز

شود در اذهان مردم بنیان گذاشته میسازي صلحهاي مدنی فعال است. فرهنگ مدنی که با ارزش
کنند. به این طریق، یک جامعه در دیالوگ مشارکت میعنوان بهکند که مردم فضایی را فراهم می

نقش دیگر جامعه .)Lederach, 2001(هاي مصالحه را توسعه دهد تواند تالشمیجامعه مدنی 
به سه تواند میگردد. جامعه مدنی مدنی در ارتقاي صلح به نقش آن در تقویت دموکراسی برمی

پلی مابین دولت و مردم ایجاد کند که تواند میطریق دموکراسی را ارتقا دهد. اول، جامعه مدنی 
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امکان ها به حاشیه رانده شده و اقلیتهاي . دوم، به گروهدهدمیابل این دو امکان به ارتباط متق
تا خود را سازماندهی کنند و از طرف دولت و جامعه خود شنیده شوند. سوم، جامعه دهدمی

و از مردم در برابر استبداد دولت کند میعامل کنترلی در قدرت دولت عمل عنوان بهمدنی 
نبود نهادهاي مدنی واسط بین مردم و دولت، پتانسیل . )Evans, et al., 2013(کند میحفاظت 

نهادهاي دولتی نظم اجتماعی را برهم زند.تواند میکه این امر کند میاجتماعی مردم را سرکوب 
پذیري بنیان نهاده شوند و جامعه مدنی به ارتقاي این سیستم بایستی بر پایه شمولیت و انعطاف

هاي یک جامعه مدنی عبارتند از: آزادي کمک کند. مهمترین شاخصتواند میگرا سیاسی کثرت
,Hyden(گذاري، احترام به قانون بیان، آزادي تجمع، آزادي از تبعیض، مشارکت در سیاست

Court, & Mease, 2003(. در استقرار جامعه و فرهنگ مدنی از طریق تواند میدولت محلی
با اضافه کردن واحدهاي درسی مختلف تواند میدولت محلی باشد. مؤثرتعلیم و تربیت بسیار 

هاي مختلف براي جوانان ها، برگزاري برنامهبه واحدهاي درسی سطح ملی، برگزاري کنفرانس
و غیره به آموزش شهروندان در زمینه فرهنگ مدنی که زیربناي صلح است، ها و زنان، فستیوال

براي تحقق آنچه که کانت جامعه توانند میاخلی و هم فراملی هاي محلی داقدام نماید. هم دولت
باشند.مؤثرنامد از طریق تعلیم و تربیت می)Kant, 1970(جهانشهري و جامعه مدنی جهانی

بناي امنیت-5
امنیت در سطح محلی بدون تأمین. باشدمیامنیت تأمینسازي صلحهاي یکی از مهمترین فعالیت

نهادهاي محلی در استقرار امنیت .)Smith, 2004(کارآمد امکانپذیر نیستنهاد محلی مشروع و 
Risley(هایی براي مدیریت منازعه بسیار حیاتی هستند و جلوگیري از خشونت و ایجاد ظرفیت

& Sisk, 2005( ی معاصر و بحث امنیت نیز به نقش فزاینده نهادهاي محلی المللبینشرایط و
,Dabo(داردتأکیدسازي و دولتسازي صلحدیریت کارآمد منازعه، ستون اصلی در معنوان به

et al., 2012(.
را از طریق ابزارهاي امنیتی به دو طریق سازي صلحفرایندهاي توانند میهاي محلی دولت

ادغام پلیس در جوامع محلی را تحریک و تقویت توانند میمحلی هاي ) دولت1تقویت کنند: 
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روابط اجتماعی خود را بهبود بخشد و همچنین جنایات دهدمیپلیس امکان کنند که این امر به 
ها در . مزایاي این دیدگاه زمانی که خشونتباشدمیرا کاهش دهد که تهدید کننده شهروندان 

که واحدهاي پلیس محلی بار دیگر برافروخته شد، آشکار شد؛ چنان2004کوزوو شمالی در سال 
هاي ) دولت2ی صلح بسیار موفق بودند. المللبینمقایسه با حافظان در جلوگیري از خشونت در 

باشند. تحقیقات مؤثرریزي شهري در بناي امنیت و حس امنیت از طریق برنامهتوانند میمحلی 
ها سازيبندي دوباره شهر از طریق ساخت فضاهاي عمومی مشترك، خانهکه شکلدهدمینشان 

سازي صلحسازي و ي از دموکراتیکمؤثربخش تواند میشهري ریزي و دیگر ابزارهاي برنامه
.)Klem & Frerks, 2008(باشد 

هاي در جهت کارآمدي در امر تعقیب اهداف امنیتی در زندگی روزمره شهروندان، دولت
ی را داشته المللبینگیري در عرصه هاي مناسب دسترسی به فرایندهاي تصمیممحلی بایستی کانال

حافظان امنیت انسانی مطالبه عنوان بهرسمیت شناسی خود را بهتوانند میها ولتباشند. این د
ته کار گرفه . تا زمانی که نهادهاي امنیتی محلی به نحو احسن تعلیم و ب)Papisca, 2008(کنند 
رفع گردد.المللبینبه کمک نهادهاي امنیت تواند میاند، این شکاف امنیتی نشده

زنبناي توسعه متوا-6
گیرد و هاي زندگی انسان را در بر میتوسعه امري پویا، فراگیر و چند بعدي است که تمام جنبه

مایکل تودارو بر . 3پیشرفتو 2تحول، 1تغییرکند:در ذات خود سه مفهوم اساسی زیر را ارائه می
توسعه را باید جریانی چند بعدي دانست که مستلزم تغییرات اساسی در«این اصل است که

ساخت اجتماعی، طرز تلقی عامه مردم و نهادهاي ملی و نیز تسریع رشد اقتصادي، کاهش 
نابرابري و ریشه کردن فقر مطلق است. توسعه در اصل باید نشان دهد که مجموعه نظام اجتماعی، 

هاي اجتماعی در داخل نظام، از هاي افراد و گروههماهنگ با نیازهاي متنوع اساسی و خواسته
سوي وضع یا حالتی از زندگی که از نظر مادي مطلوب زندگی گذشته خارج شده و بهحالت نا

1. Change
2. Evolution
3. Progress
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توسعه بدون صلح ممکن نیست. از .)Todaro, 1987: 135(یابدو معنوي بهتر است، سوق می
طرف دیگر توسعه و کاهش فقر، صلح و امنیت را در پی دارد و در جلوگیري از منازعه بسیار 

حیاتی است. 
هاي وجودي نهادهاي محلی کمک به رشد و توسعه در ابعاد مختلف مترین فلسفهیکی از مه

آن در سطح محلی است. در واقع نهادهاي محلی بر پایه اراده شهروندان طی فرایندهاي 
گیري و نظارت شوند تا با تصمیمصورت مستقیم از جانب مردم محل انتخاب میدموکراتیک به

دنبال حداکثر توسعه و رفاه هاي محلی بهاز ظرفیتبر امور عمومی محلی و استفاده
:Veysi, et al., 2012(باشند نقش دولت محلی در توسعه پرداختهپردازان مختلفی بهنظریه).20
هاي محلی در ایاالت متحده در نیمه اول قرن در مطالعه دولت1مثال دوتوکویلعنوان بهاند؛ 

وسعه باعث تآمریکاآیین اجتماعی و مدنی جامعه بیستم معتقد است، فرهنگ سیاسی، رسوم و
هاي براي ایجاد دموکراسی واقعی در قالب دولتآمریکااداره امور عمومی محلی شده و جامعه 
).De Tocqueville, 1967: 127-8(محلی از ظرفیت باالیی برخوردار است

پس از جنگ صوصاًاند. مخاي در کمک به توسعه ایفا کردهجوامع محلی همیشه نقش عمده
Van(اند اي در حوزه کمک به توسعه محلی تبدیل شدهجهانی دوم، شهرها به بازیگران عمده

der Pluijm & Melissen, 2007(هاي توسعه که طرحکنند میپردازان عنوان . بسیاري از نظریه
را براي توجه فزایندهنتایج مطلوب را به ارمغان آورد؛ این شرایط زمینهتواند میاز باال به پایین ن

در این سطح حاصل کند. اي هنتایج گستردتواند میهاي محلی فراهم ساخته است که به دولت
) دولت محلی از مشروعیت باالیی 1هاي دولت محلی در این زمینه عبارتند از: مهمترین پتانسیل

ی را بیش از ) دولت محلی نیازهاي محل2نزد مردم نسبت به دولت مرکزي برخوردار است؛ 
) دولت محلی 3توسعه متوازن را به ارمغان آورد؛ تواند میشناسد که این امر دیگر بازیگران می

می) دولت محلی با شناخت کافی از محل 4نسبت به محیط و مردم محل آگاهی بیشتري دارد؛ 
سعه هاي توهاي اقلیت مختلف را در طرحگروهزمینه مشارکت تمامی افراد مخصوصاًتواند 

ساز بسیاري هاي اقلیت که زمینهاز به حاشیه رانده شدن گروهتواند میفراهم کند و بدین وسیله 

1. De Tocqueville
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، جلوگیري کند. باشدمیاز مشکالت مانند تروریسم 
محلی فراملی به دو دسته انسان دوستانه و اضطراري تقسیم هاي اي دولتهاي توسعهطرح

هاي اضطراري در برابر هاي بلند مدت و طرحبر بحرانهاي انسان دوستانه در براشود. طرحمی
توان به روابط بین هاي انسان دوستانه میشود. در ارتباط با طرحهاي ناگهانی اجرا میبحران

ها شامل اعطاي وام و شهرها در ایاالت متحده و لسوتو، کامرون و بنین اشاره کرد. این طرح
هاي شود. در ارتباط با طرحوژي و غیره میساخت مدارس جهت تبادل اطالعات و تکنول

هاي مالی شهرهاي سراسر جهان به شهرهاي زلزله زده در توان به اعطاي کمکاضطراري نیز می
صورت مستقیم (بین بهتواند می. روابط دیپلماتیک شهرها )Ibid(ایران (بم) و پاکستان اشاره کرد 

که منجر به افزایش 1درهم تنیدگی شهريهايمسئوالن نهادهاي محلی مختلف) از طریق طرح
ها) شود و یا غیرمستقیم (مانند مجامع شهرداريصلح میارتباطات و وابستگی متقابل و نهایتاً

باشد.  

دولت محلی در حین منازعهسازي صلحنقش -2-4
،در این مرحله بیشتر ناظر بر برقراري آتش بس و نظارت بر آن است. در این مرحلهسازي صلح
هاي محلی را مضاعف سازند. دولتسازي صلحنقش توانند میهاي محلی فراملی نیز دولت

هاي مختلف (قومی، سیاسی، : منازعه بین گروهباشدمیمنازعات سطح محلی اغلب دو نوع 
منازعه بین مردم محلی و دولت مرکزي. عملکرد و اقدامات دولت محلی در این دو اجتماعی)؛

هاي محلی داخلی و فراملی در نقش دولت4ت خواهد بود. جدول شماره نوع منازعه متفاو
.دهدمیفرایند ایجاد صلح محلی در حین منازعه را نشان 

1. City-twining
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هاي محلی داخلی و فراملی در فرایند ایجاد صلح محلی در حین منازعهنقش دولت:4جدول شماره 
لی فراملیمحهاي نقش دولتمحلی داخلیهاي نقش دولتنوع منازعه

هاي منازعه بین گروه
مختلف محلی

؛خلع سالح طرفین و بناي امنیت-1
ی جهت المللبینرایزنی در سطح -2

؛توقف منازعه
؛رسانیخدمات-3
.هاي منازعهگري بین گروهمیانجی-4

؛کمک در جهت خلع سالح طرفین-1
ی جهت توقف المللبینرایزنی در سطح -2

؛منازعه
اي تکنولوژیکی و مالی و هحمایت-3

.رسانیخدمات

منازعه بین مردم محلی و 
دولت مرکزي

خلع سالح و آتش بس و بناي -1
؛امنیت

نمایندگی مردم محلی در مذاکرات -2
؛صلح

ی جهت المللبینرایزنی در سطح -3
؛توقف منازعه

.رسانیخدمات-4

؛کمک در جهت خلع سالح طرفین-1
؛یالمللبینرایزنی در سطح -2
؛نظارت بر حقوق بشر-3
هاي تکنولوژیکی و مالی و حمایت-4

.رسانیخدمات

)the Authors(

محلی در منازعه نوع اولهاي تبیین نقش دولت-1-2-4
از طریق تمرکز بر اقدامات خلع تواند میهاي مختلف محلی دولت محلی در منازعه بین گروه

ی جهت توقف منازعه، خدماتالمللبینایزنی در سطح سالح طرفین منازعه و بناي امنیت، ر
گذار باشد. اولین اقدامی که دولت تأثیرسازي صلحهاي منازعه در گري بین گروهرسانی و میانجی

امنیتتأمینانجام دهد، تالش در جهت خلع سالح طرفین منازعه و آتش بس و تواند میمحلی 
هاي مختلف ی و مذاکره بین گروهالمللبینزنی در سطح از طریق رایتواند می. این اقدام باشدمی

هاي محلی داخلی در این زمینه منازعه انجام گیرد. نقش نهادهاي محلی فراملی در کنار دولت
هاي محلی داخلی است. دولتسازي صلححیاتی باشد؛ چرا که خلع سالح اولین مرحله تواند می

جهت توقف منازعات و خلع سالح به رایزنی بپردازند. ی درالمللبیندر سطح توانند میو فراملی 
ی مختلف المللبینهاي هاي محلی سعی دارند تا با رایزنی، منازعه را در دستور کار سازماندولت

ترین اقدامات دولت محلی و یا در فرایند دادگاهی قرار دهند. این نوع رایزنی از شایع
و 1هاي هلندتوان به اقدامات سازمان شهرداريدر زمینه می.)Musch & Sizoo, 2008(است

1. Association of Netherlands Municipalities (VNG)
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هاي محلی مزبور ، کلمبیا اشاره کرد که دولت1هاي اروپا در منطقه بحرانی کااوکادیگر شهرداري
ی مطرح سازند، طرفین منازعه را سر میز مذاکره بنشانند المللبینتوانستند این موضوع را در سطح 

.)Ramos & Moor, 2008(ت کنند سطح محلی را تقویسازي صلحو اقدامات 
رسانی به خدماترسانی است. هاي محلی در این نوع منازعه خدماتنقش دیگر دولت

شهروندان از مهمترین کارکردهاي دولت محلی در حین منازعه است. البته بایستی اطمینان حاصل 
پذیري است. تنفع و مبتنی بر مسئولیشود که ارایه خدمات شفاف، با مشارکت همه افراد ذي

هاي آسیبهاي توسعه بایستی بر گروهصورت متناسب توزیع گردد و سیاستمنابع بایستی به
رسانی در خدمات.)Risley & Sisk, 2005(زنان و نوجوانان متمرکز باشد پذیر مخصوصاً

منازعه را تواند میبسیار شکننده است و کنند میهاي قومی مختلف زندگی مناطقی که گروه
هاي محلی در رسانی دولترسانی در حین منازعه خدماتشدید کند. نمونه موفق خدماتت

هاي محلی این منطقه . دولتباشدمی) 1991-1995کرواسی شرقی در زمان جنگ داخلی (
هاي قومی رسانی متناسبی را داشته باشند و مقبولیت گروهتوانستند در حین منازعه، خدمات

مؤثرهاي محلی فراملی نیز در این زمینه را حاصل کنند. البته دولتمختلف درگیر در منازعه 
& Klem(ها نقش حیاتی در این زمینه داشت هاي مالی و تکنیکی این دولتبودند و کمک

Frerks, 2008(.دنبال داشته مشروعیت دولت محلی را بهتواند میبه شهروندان رسانیخدمات
اعتماد اجتماعی را افزایش تواند میاست. از طرف دیگر مؤثرسازي نیز باشد و در فرایند دولت

هاي مختلف نیز نگریسته شود. فرصتی براي همکاري بین گروهعنوان تواند بهمیدهد و همچنین 
مطلوب و رسانیخدماتدر تکنولوژیکی و مالیهاي با حمایتتوانند مینهادهاي فراملی نیز 

و این اقدام باشدمیخت محیط منازعه پیش شرط این امر مفید واقع شوند. البته شنامتناسب 
نفعان محلی و مردم محلی امکانپذیر هاي محلی داخلی، ذيبدون همکاري و مشارکت دولت

نیست. 

1. Cauca
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هاي محلی در منازعه نوع دومتبیین نقش دولت-2-2-4
، با این تفاوت هاي محلی در این نوع منازعه به مانند منازعه نوع قبلی استکارکردهاي دولت

در فرایند تواند می، دولت محلی دهدمیکه زمانی که منازعه بین مردم محلی و دولت مرکزي رخ 
دولت محلی، نماینده ایجاد صلح محلی نقش نمایندگی مردم در مذاکرات صلح را داشته باشد. 

شروعیت و باشد چرا که بیشتر از هر نهاد دیگري از متواند میمردم محلی در مذاکرات صلح 
محلی از طریق رایزنی هاي صالحیت عمل الزم در این زمینه برخوردار است. به عالوه دولت

مردم محلی هاي تحت فشار قرار داده و خواستالمللبینهاي ملی را در سطح دولتتوانند می
را بر دولت ملی تحمیل کنند. 

وع منازعه نظارت بر حقوق بشر هاي محلی فراملی در این نهاي دولتیکی از مهمترین نقش
نظارت بر حقوق بشر از عناصر کلیدي در زمینه کند مینیز اشاره 1. همچنان که نیکل بالباشدمی

دولت محلی الیه دولتی مهمی در ضمانت توسعه، امنیت و .)Large, 2001(است سازي صلح
ارتی، دولت مرکزي را ملزم هاي نظبا ایجاد مکانیسمتوانند میحقوق بشر است. نهادهاي فراملی 

هاي حقوق بشري زمینه پذیرش حقوق ساکنان به رعایت حقوق بشر سازند و با صدور قطعنامه
محلی (که زیربناي صلح است) از طرف دولت مرکزي را فراهم سازند. 

دولت محلی در مرحله بعد از منازعه  سازي صلحنقش -3-4
ه اقدامات انجام گرفته جهت ایجاد صلح پس از مثبت بسازي صلحدر مطالعات صلح اساساً

اي منازعه رفع شده شود. صلح مثبت فقدان دائمی خشونت است یعنی علل ریشهمنازعه گفته می
صورت مسالمترا بهها اند که مشکالت آناست و شهروندان ساختارهاي پایداري را ایجاد کرده

ه در این زمینه این است که شهروندان شرط اولی.)Klem & Frerks, 2008(کند میآمیز حل 
پذیري). بازیگران مختلفی در این زمینه نقش خود را جزوي از جامعه مزبور بدانند (مسئولیت

هاي محلی داخلی و فراملی مد نظر ما هستند. مهمترین کارکردهاي این دو نهاد دارند ولی دولت
است.نمایش داده شده5در جدول شماره سازي صلحدر 

1. Nicole Ball
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داخلی و فراملی در فرایند ایجاد صلح محلی در مرحله پس از منازعههاي. نقش دولت5ل شماره جدو
هاي محلی فراملینقش دولتهاي محلی داخلینقش دولت

؛بناي امنیت-1
؛سازيدموکراتیک-2
؛هاو توزیع متناسب امکانات و فرصترسانیخدمات-3
.اي منازعهحل علل ریشه-4

؛یتبناي امن-1
؛سازيدموکراتیک-2
؛متناسبرسانیخدمات-3
.ترویج و نظارت بر حقوق بشر-4

)the Authors(

هاي محلی در این مرحله زمانیتبیین کارکردهاي دولت-1-3-4
ی معاصر و بحث المللبینشرایط در این مرحله است. سازي صلحامنیت پیش شرط هر اقدام 

صلحستون اصلی در مدیریت کارآمد منازعه، عنوان بهحلی امنیت به نقش فزاینده نهادهاي م
تا زمانی که نهادهاي . )Dabo, et al., 2012(دارد تأکیدسازي پس از منازعه و دولتسازي 

رفع المللبینبا کمک نهادهاي امنیت تواند میاند، این شکاف امنیتی امنیتی محلی مستقر نشده
نیت در صفحات قبل پرداخته شده است و براي جلوگیري گردد. به نقش دولت محلی در بناي ام

شود. از طوالنی شدن مطلب از تکرار آن خودداري می
گردد. سازي برمیکارکرد دیگر نهادهاي محلی در زمینه صلح پس از منازعه به دموکراتیک

ترین سطح دموکراسی است و بدون این سطح، دموکراسی در دیگر سطوح دموکراسی محلی پایین
هاي اخیر حاصل شده سالسازي صلحهاي . یکی از درس هایی که از تالشباشدمیامکانپذیر ن

بایستی بالفاصله بعد از منازعه نسبت به بازساخت و المللبیناست، این است که اگرچه جامعه 
هاي همزمان در جهت ایجاد بازتولید نهاد دولت در سطح ملی اقدام کند، ولی بدون تالش

,Risley & Sisk(گیرد طح محلی مشروع، صلح پایدار در هاله ابهام قرار میحکمرانی س

ایجاد تواند میحکمرانی سطح محلی پایدار و مشروع فقط از طریق ارتقاي دموکراسی .)2005
شود. نمود دموکراسی در بناي نهادهاي محلی دموکراتیک از طریق فرایند انتخابات آزاد منعکس 

د نظر بایستی حقوق همه شهروندان را در برگیرد؛ در غیر این صورت شود. دموکراسی مورمی
منازعه را تشدید کند. همه ذيتواند میدنبال خواهد داشت و این امر دیکتاتوري اکثریت را به

هاي محلی شود. دولتتأکیدسازي نفعان بایستی در نهادهاي مختلف سهیم باشند و بر اجماع
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هاي محلی نظارت داشته باشند. دولتتوانند میسازي و دموکراتیکفراملی نیز بر امر انتخابات
فراملی نبایستی دیدگاهی از باال به پایین داشته باشند؛ شرایط محلی را مدنظر قرار داشته باشند 

هاي مختلف به واکنش گروهتواند میو در پی تحمیل دموکراسی مورد نظر خود نباشند؛ چرا که 
سازي عالوه بر انتخابات آزاد و بناي نهادهاي دموکراتیک که راتیکمنجر شود. در بحث دموک

شرط اساسی است، تدوین مکانیسم قانونی براي حفاظت از این دموکراسی سازي صلحبراي 
نفعان باشد؛ تمامی موازین کننده و حافظ منافع همه ذيتأمینضروري است. این قانون بایستی 

نماید؛ مکانیسم نظارتی براي تأمینمدنی و ملی افراد را حقوق بشر را مدنظر قرار دهد؛ حقوق
نظارت بر اجراي دموکراسی و قوانین را لحاظ کند. 

ها و توسعه متوازن ، توزیع متناسب امکانات و فرصترسانیخدماتسازي، بدون دموکراتیک
حله بعد از را در مررسانیخدماتامکانپذیر نیست. نهادهاي محلی داخلی و فراملی بایستی امر 

در این دوره بسیار مهم است و عدم رسانیخدماتمنازعه در برنامه کاري خود داشته باشند. 
ور کند؛ با توجه به آتش منازعه را شعلهتواند میرعایت تناسب در تخصیص خدمات مختلف 

دانند. هر چقدر نهاد دولت بتواند درهاي مختلف خود را معرض تبعیض میاینکه تمامی گروه
کارآتر باشد، به همان میزان نیز مشروعیت نهاد دولت نزد مردم افزایش میرسانیخدماتامر 

در .)Bush, 2008(شود حاصل میسازي صلحدنبال آن حمایت مردمی از فرایندهاي یابد و به
هاي محلی کوزوو را ذکر کرد که با کمک سازمان ملل توانستند توان نمونه دولتاین مورد می

در شرایط .)Klem & Frerks, 2008(باشند مؤثربه شهروندان بسیار رسانیخدماتر در ام
شود، نمیتأمینشکننده پس از منازعه احتمال برگشت به منازعه زمانی که نیازهاي مردم 

برخی از منابع منازعه تواندمیارایه خدمات تا حدي بنابراین . )Dabo, et al., 2012(باالست
مؤثرو دوام صلح بسیار سازي صلحدر تواند میو همچنین )Evans, et al., 2013(را رفع کند

هاي مالی و تکنولوژیکی در این زمینه بسیار با کمکتوانند میهاي محلی فراملی نیز باشد. دولت
تأمینهاي محلی فراملی در باشند. نمونه لبنان در این ارتباط بسیار جالب توجه است. دولتمؤثر

هاي محلی در لبنان بسیار کارآ هستند و دمات محلی در همکاري متقابل با دولتو ارایه خ
.)Dabo, et al., 2012(اند دستاوردهاي زیادي داشته
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اي منازعه است. بحث دیگر در ارتباط با کارکرد دولت محلی در این زمینه، حل علل ریشه
دسته سهارد. در کل این علل به اي منازعه وجود دهاي مختلفی در ارتباط با علل ریشهنظریه

شود. در بررسی منازعات توجه بندي مییعنی علل اقتصادي، علل اجتماعی و علل سیاسی تقسیم
شود؛ در واقع منازعات صرف به هر یک از این دسته از عوامل مانع بررسی جامع علل منازعه می

تواند یمفرهنگی -و اجتماعیعلل متفاوتی دارند و ترکیبی از عوامل نظامی، سیاسی، اقتصادي 
Klem(علت منازعه را تبیین کند و حل منازعه در گرو مد نظر قرار دادن تمامی این عوامل است 

& Frerks, 2008(.صلح هاي اي علل منازعه در بنیان عوامل اصلی صلح و یا ستونحل ریشه
ه نیز ریشه کن خواهد شد. اي بنا نهاده شود، علل منازعنهفته است. اگر این عوامل در جامعه
.)Large, 2001(نظارت بر حقوق بشر است سازي صلحاز دیگر عناصر کلیدي در زمینه 

هاي محلی در ی دولتالمللبینمنشور سازمان ملل متحد و اعالمیه جهانی حقوق بشر بر نقش 
ی المللبینهاي محلی در جهت اقدام در سطح دو منبع مشروعیت دولتاند. کردهتأکیداین امر 

ان حق انس-مسئولیت حفاظت از شهروندان و حقوق بشر در سطح جهانی؛ ب-عبارتند از: الف
,Papisca(به صلح. دولت محلی الیه دولتی مهمی در ضمانت توسعه، امنیت و حقوق بشر است 

داف ترین اهطوري که یکی از عمدهاند بههاي محلی اروپا در این حوزه بسیار فعالدولت.)2008
. )Van der Pluijm & Melissen, 2007(حفاظت از حقوق بشر است 1نهادهاي محلیمجمع

هاي محلی فراملی نگاهی سازي، در بحث حقوق بشر نیز نبایستی دولتمانند نمونه دموکراتیک
پایینی داشته باشند و شرایط محلی را نادیده بگیرند.-باال

گیريتجزیه و تحلیل و نتیجه-5
ل باعث شده است که صلح محلی امروزه بیش از پیش اهمیت یابد. اول، ظهور نیروهاي دو عام

به چالش طلبیده را ها حاکمیت ملی و انحصار بازیگري دولتجدید که به همراه دیگر عوامل 
ها بلکه داخل کشورها به وقوع میها نه بین دولتدوم، بر خالف گذشته، اغلب جنگاست. 

هاي محلی هم در برند. دولتهاي قومی و مذهبی رنج میورها از تفاوتپیوندد. اغلب این کش

1. Chamber of Local Authorities
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ی خواستار ایفاي نقش هستند و دیپلماسی شهري در کنار المللبینسطح داخلی و هم در سطح 
هاي محلی در هاي ملی شکل گرفته است. مساله درگیر شدن و مشارکت دولتدیپلماسی دولت

ی المللبینهاي هاي محلی در فعالیتزیادي است. دولتهاي هم اکنون موضوع بحثسازي صلح
رسمیت شناخته شده است.مشارکت دارند و این نقش آنها نیز تا حدي به

هاي محلی ارتباط نزدیکی با مردم محلی دارند و شناخت کافی از شرایط و مسائل دولت
. امور محلی دارندهمین دلیل صالحیت بیشتري نسبت به دولت ملی در زمینه محلی دارند؛ به

ؤثرمبا کشف عوامل تهدید کننده صلح پیش از وقوع منازعه بسیار توانند میهاي محلی دولت
در جهت جلوگیري از منازعه مؤثرعمل کنند و در پی رفع این عوامل برآیند. در زمینه اقدامات 

اره شد مطالعات و نقش نهاد دولت ادبیاتی در مطالعات صلح وجود ندارد؛ چرا که همچنان که اش
منازعه شروعسازي صلحهاي صلح دیدگاهی منازعه محور دارند و نقطه شروع مطالعات و تالش

گامی هر چند کوچک در جهت پر کردن این خالء ادبیاتی ه استتالش کرداراین نوشتاست. 
. دماینکارکرد نهاد دولت محلی را در جهت بناي صلح پایدار تبیین ه استو سعی کرددبردار

به بنا نهادن عوامل سازنده صلح اقدام کند. عمده تواند میدولت محلی در مرحله قبل از منازعه 
بایستی بر این مرحله متمرکز باشد؛ چرا که پیشگیري بهتر از درمان است سازي صلحهاي تالش

ناپذیري دارد.هاي مادي بسیار و حتی جبرانو منازعه تلفات انسانی و هزینه
هاي مختلف سطح محلی باشد، دولت اگر منازعه بین گروهزعه نیز مخصوصاًدر حین منا
طرف عمل کند و اقدامات خود را بر خلع سالح طرفین؛ رایزنی نهادي بیعنوان بهمحلی بایستی 

هاي منازعه گري بین گروهو میانجیرسانیخدماتی براي توقف منازعه؛ المللبیندر سطح 
در زمینه خلع سالح طرفین؛ رایزنی در سطح توانند میلی فراملی نیز هاي محمتمرکز سازد. دولت

هاي تکنولوژیکی و مالی و ی براي توقف منازعه؛ نظارت بر حقوق بشر و حمایتالمللبین
باشند. مؤثررسانیخدمات

مثبت گفته سازي صلحهاي انجام گرفته در مرحله پس از منازعه در ادبیات صلح به تالش
دنبال اي منازعه است و شهروندان بهها متمرکز بر حل علل ریشهاین مرحله تالششود. درمی

گونه آمیز حل کند. همانصورت مسالمتها را بهیداري هستند که مشکالت آنبناي ساختارهاي پا
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خدماتسازي؛ پس از منازعه بر بناي امنیت؛ دموکراتیکسازي صلحهاي که مشخص است تالش
اي منازعه استوار است. این مرحله بسیار حساس است چرا که علل ریشهمتناسب وحلرسانی

همین دلیل بایستی بسیار نوعی، مرحله گذار است و امکان برگشت منازعه وجود دارد. بهبه
هاي محلی و نهادهاي مختلف نبایستی دیدگاهی تحمیلی داشته محتاطانه عمل شود و دولت

م رعایت احترام انسان و طبیعت اصلی است که نبایستی باشند و توجه به شرایط محلی و لزو
سازي؛ بر دموکراتیکتواند میهاي محلی فراملی نیز در این مرحله فراموش گردد. اقدامات دولت

؛ ترویج و نظارت بر حقوق بشر و بناي امنیت متمرکز باشد. رسانیخدمات
اشاره کرد که قانون و تعلیم و در ارتباط با ابزارهاي دولت محلی داخلی و فراملی بایستی 

است. دولت محلی با تکیه بر این دو سازي صلحتربیت مهمترین ابزارهاي دولت محلی در زمینه 
ءعوامل تهدید کننده صلح را رفع نماید و پتانسیل منازعه را در سطح محلی امحاتواند میابزار 

فرایندي کند میعنوان ) 2008(1جگونه که جیمز پیموزش همانآ.و صلح پایدار را برقرار سازد
دست میهو دانش رفتار سازگار با خود، با دیگران و محیط زیست را بها است که ما ارزش

تعلیم و .دهیمهاي خود را در جهت این زندگی سازگار توسعه میها و مهارتآوریم و گرایش
ه کردن واحدهاي درسی با اضافتواند میصلح را نهادینه کند. دولت محلی تواند میتربیت 

هاي مختلف براي ها، برگزاري برنامهمختلف به واحدهاي درسی سطح ملی، برگزاري کنفرانس
هاي محلی و غیره به آموزش صلح براي شهروندان اقدام نماید. دولتها جوانان و زنان، فستیوال

اخالق؛ باشند: مؤثرهاي زیر در بناي صلح پایدار با آموزش شهروندان در زمینهتوانند می
؛ هاى مختلفابزار حل تفاوت و تقابل فهمعنوانبهدموکراسى؛ پرورش هنر مذاکره و گفتگو 

پذیري؛ آموزش حقوق شهروندي مسئولیتلزوم رعایت حرم و احترام انسان و طبیعت؛ افزایش 
گرایی؛ لزوم رعایت حقوق دیگران.بر زندگی اجتماعی و جمعتأکیدو مدنی؛ 

واقع مؤثر. براي اینکه اقدامات دولت محلی بتواند باشدمیدولت محلی قانون ابزار دیگر 
دولت -1شود، بایستی این نهاد قدرت اجرایی داشته باشد. در جهت انجام این کار بایستی 

محلی شخصیت حقوقی مجزایی داشته باشد و این شخصیت حقوقی توسط دولت مرکزي به 

1. James Page
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رسمیت شناخته شود هاي محلی بهی نیز نقش سازمانالمللبیندر سطح -2رسمیت شناخته شود؛ 
ی براي واگذاري اختیارات بیشتر به دولت محلی تحت فشار المللبینو دولت مرکزي در سطح 

صلحی در المللبینهاي ی مطلوب، مشارکت دولتالمللبینو نظارت قرار گیرد. بدون یک محیط 
گیري بایستی اشاره کرد که: نتیجه عنوان به. در آخر باشدمیسخت سازي 
هاي هاي محلی ریشه دارند و شورشبسیاري از منازعات مسلحانه امروزي در دینامیسم

؛ بنابراین نادیده گرفتن نقش نهاد باشدمیانداز قرن بیست و یکم شهري ویژگی اصلی چشم
نماید.دولت محلی غیرمنطقی می

 سازي نیازمند حل چالشو دولتزي ساصلححداکثرسازي پتانسیل حکمرانی محلی براي
ها افزایش و منازعات هاي سیاسی، تکنیکی و مالی است. بدون حکمرانی مطلوب محلی تنش

شوند.تجدید می
اي علل منازعه امکانپذیر نیست و در جهت انجام این امر توجه به صلح بدون حل ریشه

مناسبات قدرت بسیار ضرورري است.
 نیست تا صلح پایدار را ایجاد کند و بایستی در تعامل با دولت دولت محلی به تنهایی قدر

سازمان ملل باشد.محلی فراملی و مخصوصاًهاي ی، دولتالمللبینهاي ملی، سازمان
 و ملی شخصیت حقوقی مجزایی براي دولت محلی در زمینه المللبینبایستی در سطح

رسمیت شناخته شود. تعریف و بهسازي صلحمسئولیت 
هاي محلی فراملی باید نقش نظارتی داشته باشند و در قالب و دولتالمللبینهاي ازمانس

طرف باشند. بیهاي بشردوستانه (مالی و تکنیکی) عمل کنند و کامالًکمک
 گیري جامعه و فرهنگ براي شکلاي هپایعنوان بهنقش تعلیم و تربیت در ایجاد صلح پایدار

قرار گیرد. صلح پایدار بدون تعلیم و تربیت امکانپذیر نیست. مدنی همیشه بایستی مدنظر 
ًدنبال محور در مطالعات صلح بایستی فاصله گرفت و بهاینکه، از دیدگاه منازعهو نهایتا

شناسایی عوامل تهدید کننده صلح و رفع آنها بود، قبل از آنکه منازعه شکل گیرد.  
در ایجاد صلح در سه تواند میولت محلی د"در پاسخ به سوال تحقیق بایستی گفت که 
ی به ایفاي نقش بپردازد و کارکردهاي المللبینمرحله زمانی اشاره در سطح محلی و در سطح 
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هایی شرط. البته در جهت انجام این کار پیش"این نهاد در هر سه مقطع زمانی متفاوت است
وقی مستقل است.وجود دارد که مهمترین آنها داشتن قدرت اجرایی و شخصیت حق

قدردانی-6
؛ تبیین الگوي استقرار صلح در مناطق جغرافیایی«مقاله حاضر مستخرج از رساله دکتري با عنوان 

هاي مادي و معنوي نویسندگان از حمایتلذا . باشدمی» ه موردي: حوزه اتحادیه اروپامطالع
معاونت پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس کمال تشکر را دارند.
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