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پیشگفتار 

جهــان امــروز عصــر دانايــي و فنّــاوري لقــب گرفتــه اســت. در ايــن فرآينــد، كشــوري قويتــر 
اســت كــه دانــش بيشــتري توليــد كنــد و بــه اطالعــات بيشــتري دسترســي داشــته باشــد. ايــن 
ــان  ــن زم ــودن در كمتري ــل دســترس ب ــد از دو ويژگــي روز آمــدي و قاب آگاهــي و دانــش باي

ممكــن برخــوردار باشــد.
ــا ســرعت شــگفت انگيــزي  ــه تنهــا ب در دنيــاي پيچيــده ي كنونــي، دانــش و اطالعــات ن
توليــد مــي شــود بلكــه بــا همــان ســرعت نيــز جابجــا مــي شــود. در نتيجــه، انــدك ترديــد هــر 
محققــي در روزآمــد كــردن دانــش و آگاهــي خــود و دســتيابي ســريع بــه اطالعــات تخصصــي 

مــورد نيــاز، باعــث فرســنگ هــا فاصلــه وي از قافلــه پــر شــتاب علــم مــي گــردد.
ــش از  ــي بي ــه جهان ــراد جامع ــا اف ــي شــدن باعــث شــده اســت ت ــن رهگــذر، جهان در اي
ــه  ــژه آنكــه جامعــه بشــري ب ــاز كننــد بوي ــه اطالعــات، آگاهــي و دانــش احســاس ني پيــش ب
ســوي جامعــه معرفتــي در حــال حركــت اســت كــه در آن تمامــي مناســبات بــر اســاس دانــش 
و اطالعــات شــكل ميگيــرد. عصــر جهانــي شــدن ضمــن برجســته ســاختن نقــش و اهميــت 
آگاهــي و دانــش موجبــات تســهيل جريــان اطالعــات را فراتــر از مرزهــاي جغرافيايــي فراهــم 
ــر توجــه متفكــران،  ــه ي اخي ــد ده ــي شــدن در چن ــه جهان ــن رو اســت ك آورده اســت. ازاي
دولتمــردان و سياســتگذاران را بــه خــود جلــب كــرده و در بــاره آن كتــب و مقــاالت فراوانــي 
ــن  ــاي اي ــاد و پيامده ــاره ابع ــادي در ب ــاي زي ــش ه ــده اســت. هماي ــر در آم ــه رشــته تحري ب
پديــده در اقصــي نقــاط جهــان برگــزار گرديــده و در محافــل سياســي و علمــي بيــن المللــي 
بــدان پرداختــه شــده اســت. اهميــت موضــوع، گســتره ي همــه جانبــه آن و تأثيــرات شــگرفي 
كــه بــر ابعــاد مختلــف زندگــي در دنيــاي معاصــر داشــته اســت و دارد، ايجــاب مــي كنــد كــه 
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ايــن موضــوع از جهــات مختلــف بررســي و واكاوي شــود.
ــش  ــت خوي ــالت و مأموري ــام رس ــتاي انج ــدن در راس ــي ش ــات جهان ــي مطالع ــز مل مرك
مبنــي بــر ايجــاد درك جامــع و صحيــح از رونــد جهانــي شــدن و فرصــت هــا و چالــش هــاي 
ــن راهبردهــا و  ــراي سياســت گــذاري، تدوي ــه هــاي الزم ب ــده و فراهــم آوردن زمين ــن پدي اي
ــري  ــم گي ــي كشــور جهــت تصمي ــراي دســتگاه هــاي علمــي و اجراي راهكارهــاي مناســب ب
ــاني  ــالع رس ــدف اط ــا ه ــدن و ب ــي ش ــد جهان ــا فراين ــل ب ــازنده در تعام ــح و س ــاي صحي ه
ــي،  ــاي سياســي، حقوق ــي شــدن در حــوزه ه ــه مباحــث جهان ــدان ب ــن و عالقمن ــه مخاطبي ب
اقتصــادي، زيســت محيطــي، فرهنگــي، اجتماعــي و ارتباطــي و نيــز تقويــت ادبيــات علمــي و 
پژوهشــي كشــور در زمينــه جهانــي شــدن اقــدام بــه نشــر اثــر حاضــر نمــوده اســت، بــا ايــن 
اميــد كــه گامــي متواضعانــه در مســير آگاه ســازي جامعــه علمــي و دانشــگاهي كشــور نســبت 

بــه ايــن موضــوع مهــم بــردارد.
در اينجــا بــر خــود الزم ميدانــم از تــالش هــاي ارزنــده ي مســئوالن و كارشناســان معاونــت 
آموزشــي و پژوهشــي مركــز كــه فعاليــت هــاي درخــور توجهــي را بــراي آمــاده ســازي ايــن 

اثــر جهــت چــاپ و انتشــار معمــول داشــته انــد قدردانــي و سپاســگزاري نمايــم.
ــان و دانشــگاهيان  ــش پژوه ــورد اســتفاده پژوهشــگران، دان ــاب حاضــر م ــد اســت كت امي
ــز  ــي و مراك ــگان علم ــا نخب ــز ب ــده ي مرك ــل فزآين ــاز تعام ــه س ــرد و زمين ــرار گي ــد ق ارجمن

ــردد. ــي كشــور گ ــي و آموزش تحقيقات

                                                               علیرضا معیري
رئیس مرکز ملي مطالعات جهاني شدن
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مقدمه ی مترجم

به نام خداوند جان وخرد                كزين برتر انديشه برنگذرد
»جهاني شـدن«پارادايمي اسـت بسـيار گسـترده كه با قاطعيـت نمي توان در مـورد تمامی تبعات 
پيرامـون آن سـخن گفـت. بـا ايـن حال، بـروز و ظهـور برخـي آثـار و نتايـج آن، گمانه زني هاي 
فراوانـي را در مجامـع دانشـگاهی بـه همراه داشـته اسـت. گرچـه احصـاء ابعاد تبعات سياسـي، 
اقتصـادي، فرهنگـي و اجتماعـي جهاني شـدن كمي دور از ذهن و دشـوار مي نمايـد، متخصصان 
هـر حـوزه متناسـب بـا ميـزان اثرگـذاري موضوع مبحـوث عنـه در آن حـوزه، نظـرات متفاوتي 
مطـرح نموده انـد. حقوق بشـر با گسـتره ی وسـيعی از مسـائل مختلف،تجـارت بين الملل با سـير 
فزاينـده ی تحـوالت حـادث در حـوزه آن،امنيـت بين الملـل و چالش هـای بی شـمار فـرا روی 
آن،مسـئله چالـش برانگيـز حقوق زنـان و ارتباط آن با حاكميت قانون؛ نيروهای مسـلح و نقشـی 
كـه در اسـتقرار حاكميـت قانون بـر عهده دارند، سـازمان هـای بين المللی و تحوالت سـاختاری 
كـه بايـد در آنهـا صـورت بگيرد؛روند رو به رشـد تبـادالت بين المللـی و نياز مبرم بـه تقويت و 
افزايـش همـكاری كشـورها بـا ديوان كيفـری بين المللـی و انبوهـی ديگر از مسـائل و معضالت 
مبتـال بـه جامعـه جهانـی عمـده تريـن مـواردی هسـتند كـه پژوهشـگران محتـرم در ايـن كتاب 
مـورد بررسـی قـرار داده اند.ايـن مجموعـه نتيجـه ی تـالش جمعـي از صاحبنظـران حوزه هـاي 
گوناگـون اسـت، هـر يـك از اين انديشـمندان تـالش نموده اند با بررسـي يكـي از جنبه هاي اين 
مبحـث، نتايـج بدسـت آمـده را جهـت فهـم بهتـر و عميق تـر ايـن گفتمـان اثرگذار قـرن حاضر 
ارائـه دهنـد. ايـن كتـاب در قالـب چهـار فصـل كلـي و دربردارنـده نُـه مقالـه بـا موضوع هـای 
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متفـاوت اسـت. مسـائل مطـرح شـده در هـر مقاله بـه خوبي و بـا ظرافت تمـام تجزيـه و تحليل 
و نتايـج ارزشـمندي نيـز بدسـت آمـده اسـت. اميد اسـت اسـتادان، دانشـجويان و پژوهشـگران 
محتـرم بـا بهره گيـري كافـي و وافـي از اثـر حاضـر، در مسـير حل مشـكالت سياسـي اقتصادي 
اجتماعـي و فرهنگـي كشـور عزيزمـان گام بردارنـد. بديهـي اسـت ايـن ترجمـه كه بـا بضاعت 
علمـي ناچيـز اينجانـب ارائـه گرديده عاري از اشـكال نبـوده و ممكن اسـت انتقاداتـي نيز بر آن 
وارد باشـد. لـذا ضمـن عرض پـوزش از محضر انديشـمندان محتـرم، آماده ی پذيـرش انتقادات 

وارده و رفـع اشـكاالت احتمالي مي باشـم.
بـه رسـم ادب مراتـب تشـكر صميمانـه خـود را از اسـتاد معظم جناب آقاي دكتر سـيد قاسـم 
زمانـي عضـو هيـأت علمـي دانشـگاه عالمـه طباطبايـي، ناظـر محتـرم اين پـروژه سـركار خانم 
دكتـر آرامـش شـهبازی، بـرادر بزرگـوار جنـاب آقـاي جـواد شـجاع و همچنيـن همـكار عزيـز 
جنـاب آقـاي حمـزه مردانـي اعـالم مي دارم.درنهايـت از كليه مسـئوالن محتـرم مركـز مطالعات 
جهاني شـدن كـه زمينـه چـاپ و انتشـار ايـن اثـر را فراهـم آورده انـد، تشـكر و قدردانـي نموده 

توفيـق روزافـزون ايشـان را از ايـزد متعـال مسـئلت مي نمايـم. 

مجید بخشی گنجه 
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مقدمه ی ویراستار1
                   اسپنسر زیفکاک

انسـانی،هم  فعاليـت  عرصه هـای  تمامـی  در  ماسـت.تقريبًا  روزگار  پديـده ی  جهانی شـدن   
پيوندی هـای بين المللـی مـردم، مؤسسـات، دولت هـا و نظام هـا بصـورت فزاينـده ای در حـال 
افزايـش اسـت. خـواه ايـن فعاليت ها اقتصـادی، اجتماعـی، فرهنگی، فنی، زيسـت محيطی باشـد 
يـا سياسـی مشـمول وضعيـت موصوف انـد. مسـائل ومشـكالتی كـه از هريـك از ايـن حـوزه 
هـا نشـأت می گيرنـد بـه شـكل فزاينـده ای مقياسـی جهانـی بـه خـود مـی گيرنـد. جريـان های 
فرامـرزی عظيـم انسـانی، نقـل وانتقال كالن و سـريع سـرمايه، شـيوع بيماری هـا، تخريب محيط 
زيسـت، شـكاف مدام در حال افزايش فقر ميان شـمال وجنوب،گسـترش و توسـعه ی شبكه های 
تروريسـتی، سـوء اسـتفاده از حقـوق بشـر ومسـابقات تسـليحاتی ميـان دولت هـا. ايـن تغييرات 
جهانـی، چـه آنهايـی كـه بـر مـا اثـر می گذارنـد و چـه آنهايی كـه متأثـر از مـا هسـتند، فرصتی 
می دهنـد بـرای فكـر كـردن، در مـورد اينكـه )آيـا و( چگونه ارزش هـای حقوقی كـه به صورت 
سـنتی ميـان ملت هـا محتـرم شـمرده مـی شـوند، ممكنسـت در عرصـه هـای بين المللـی مجدداً 
مرسـوم، متـداول و مـورد احتـرام قـرار گيرنـد. وقتـی همـه چيـز متفاوت باشـد تفكـرات ما هم 
طبيعتـًا متفـاوت خواهـد بـود و به هميـن ترتيب، وقتی همه چيز بسـيار پيچيده و دشـوار شـود، 
دانش،نگـرش هـا و ارزش هـای مـا نيـز بايـد متناسـب بـا آنهـا انطبـاق يافتـه و ترقی يابنـد. اين 
كتـاب بـه يكـی از ايـن ارزش های بزرگ مـی پردازد: حاكميـت قانون. درخصـوص اين موضوع 
كـه "حاكميـت قانـون "خـوب اسـت ، تقريبـًا در سراسـر جهـان اختالف نظـری وجـود ندارد؛ 
بلكـه مشـكل ومعضـل از تفسـير واعمال ايـن ارزش ها سرچشـمه می گيـرد. چنيـن وضعيتی در 
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ميـان ملـت هـای مختلف بديهـی وقابل رؤيت اسـت و در عرصـه ی جهانی جايی كه مانيفسـت 
هـای عمـده ی بنياديـن حقـوق بين الملـل )عمومـی يـا خصوصـی( بـه مراتـب نوسـان كمتـری 
دارنـد، آشـكارتر اسـت. نظريـه حقـوق جهانـی، عمومًا در تفسـير و شـباهت در اعمـال يكی از 
مـوارد عميقـًا چالـش برانگيـز و دور دسـت اسـت.هدف از اين مجموعـه ويرايـش يافته، تالش 
بـرای بازآفرينـی مفهـوم حاكميـت قانـون اسـت، آن گونه كـه در سـياق جهانی جديـد دوران ما 

قابـل اعمال باشـد. 
دانشـگاه  در   )the Vice-Chancellor’s symposium( يـك همايـش قالـب  در  پـروژه  ايـن 
گريفيـت ) بريزبـن اسـتراليا 2001( آغـاز گرديد.ايـن همايـش جمعـی از مشـاركت كنندگان و 
سـخنرانان فـوق العـاده برجسـته مشـتمل بـر سياسـت مداران، قضـات، حقوق دانـان بين المللـی، 
اعضـای نيروهـای مسـلح ودانشـگاهيان را گـرد هـم آورده بـود. ايـن همايـش پـس از حوادث 
كـوزوو و اخـالل در اجـالس سـازمان تجـارت جهانـی در سـياتل و البتـه قبـل از حمـالت 11 
سـپتامبر و جنـگ اخيـر عـراق برگزار شـده اسـت. هر كـدام از ايـن رخدادها، نقـش و اثر قطعی 
خـود را بـر فهـم عدالـت و حقـوق بين الملـل معاصـر بـر جای مـی گـذارد. از آن جايـی كه اين 
بحران هـا غيرمترقبـه بودند، شـركت كنندگان در پژوهـش، مقاالت خود را بازنگری و بازنويسـی 
كردنـد تـا حداقـل اطمينـان حاصل شـود، بحث های اين كتـاب با ارتبـاط و وابسـتگی بالفصلی 
تـداوم مـی يابـد)از يـك ويراسـتار، نمی توان بيـش از اين انتظار داشـت(. اين مجموعـه به چهار 
بخـش تقسـيم می شـود: سـه فصـل مقدماتـی كـه ايـده ی حاكميـت قانـون را از تئوری تـا عمل 
مـورد كاوش قـرار مـی دهنـد و پـس از آن سـه فصل كه بـه بحث در مـورد بازآفرينـی مفهوم و 
بكارگيـری مجـدد ارزش هـای عمده حقوقی در سـه چارچـوب تخصصی متفاوت، حقوق بشـر، 
تجـارت و اقتصـاد بين الملـل وسياسـت بين الملـل و مسـائل نظامـی مـی پـردازد. بخـش اول بـا 
مقاله ی پروفسـور "چارلز سـمفورد" آغاز می شـود. سـمفورد تحليلی تاريخی ،جامـع و مفهومی 
از حاكميـت قانـون، ابتـدا در سـطح داخلـی و سـپس در سـطح بين المللـی ارائـه می دهـد. وی 
تئوری هـای قوی،مسـتدل و پرمايـه حاكميـت قانون را با تئوری های نامسـتدل، ضعيف مقايسـه، 
تطبيـق نمـوده و اسـتدالل می كنـد كـه در عرصـه ی بين المللـی تئوری هـای كـم مايه و نامسـتدل 
ترويـج يافتـه اسـت . بـه عبارت ديگـر وی معتقد اسـت كه حاكميـت جهانی قانون بايد رسـمی 
تـر باشـد تـا واقعـی تـر. آنچـه كـه او مـی گويـد، در راسـتای انـكار اهميـت و وابسـتگی، ايده 
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و ارزش هـای سياسـی مرتبـط همچـون دموكراسـی، حقـوق بشـر و برابـری نيسـت. به سـادگی 
می تـوان ابـراز داشـت كـه موقعيـت موصوف بايد بـه عنوان يـك وضعيت مسـتقل انطبـاق داده 
شـود و همچنيـن بصـورت جداگانه )نسـبت بـه آنچه كـه در بازآفرينی موسـع مفهـوم حاكميت 
قانـون آن گونـه كـه بصـورت بين المللی از آن اسـتنباط می شـود( مـورد ارزيابی قـرار گيرد. وی 
سـپس تفـاوت هـای بسـيار مهم ميـان چارچوب هـای داخلی و جهانـی، كه حاكميـت قانون در 
آنهـا تفسـير و اعمـال می شـود را توصيـف می كنـد. پـس از ايـن توصيـف، وی از مقالـه اش از 
طريـق سـنجش مجموعـه ای جامع از اسـتدالل هايی كه نافی تجسـم اين ارزش هـای حقوقی در 
صحنـه ی جهانی انـد عـالوه بر ايـن، ضد اسـتدالل هايی متقاعد كننده و مسـتدل – بـرای مواردی 
كـه راه را بـرای درك سفسـطه گرايانـه همـوار مـی سـازند ) مبنـی بر آنكـه چگونه يـك مفهوم 
پذيرفتـه شـده از حاكميـت قانـون بايد يـك مانيفسـت بين المللی ايجـاد نمايد( فراهـم می آورد. 
مـن در فصـل دوم ارزش هايـی را تعريـف می كنم كه معتقـدم بايد مبنا - حاكميـت جهانی قانون 
باشـد. ايـن ارزش هـا قانونـی بودن، مشـروعيت، برابـری، پاسـخگويی و تعهد به حقـوق بنيادين 
بشـر اسـت. ايـن تـا انـدازه اي، مفهومي تـر و غني تـر از نظر سـمفورد در خصوص شـمول ابعاد 
حقـوق بشـر اسـت. مـن فكر مي كنـم اين هم از نظـر تاريخي و هـم از نظر مفهومـي قابل توجيه 
اسـت. پـس از توصيـف اين روش ها، تعدادي از سـازو كارهاي نهادي مهم و مرتبط را پيشـنهاد 
می كنـم كـه ممكـن اسـت هر يـك از اين روش هـا در آنهـا گنجانيده ويـا از طريق آنهـا به اجرا 
درآينـد. اين سـازوكارها شـامل ايجاد سـاختارهاي مناسـب، بررسـي هـاي حقوقـي، فرآيندهاي 
حـل اختـالف، رويدادهـاي اجرايي وتسـري اصول حقوق بشـر به سـازمان هاي اصلـي نظارتي 
و قانونگـذاري بيـن المللـي مـي شـود. سـپس مـن ايـن چارچـوپ را برای مثـال از طريـق نظام 
اداري سـازمان ملـل متحـد، سـازمان تجارت جهانـي و نظام نظارتـي معاهده های حقوق بشـري 

ملـل متحد اجرايـي كردم. 
قاضـي ميشـل كربـي اندوختـه اي از مهـارت، تجربـه ودانش كاربـردي براي مشـكالت را در 
فصـل سـوم بـه ارمغـان آورده اسـت. وي اسـتدالل ميكنـد آنچه كه مـا در حال حاضـر در جهان 
از طريـق بيـن المللـي كـردن تجربـه مـي كنيم نسـبت بـه واقعيـت هاي تحولـي انسـان وجهان، 
طبيعـي محسـوب مـي شـود. ممكـن اسـت سـرعت و شـكل آن متغيـر باشـد امـا فرآيندهـاي 
سـازگاري با آنها همسـان اسـت. وي تجربه شـخصي گسـترده خويش و همچنين مشـاركت در 
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توسـعه حقـوق بيـن الملـل بـا توجه به مسـايلي چـون حريـم خصوصـي، خودمختـاري، مبارزه 
عليـه بيمـاري ايـدز و حـل و فصـل مخاصمـات بين المللـي را بكار گرفته و نشـان مـي دهد كه 
مـا بايـد در مـورد تحـوالت اخيـر حاكميت بين المللي قانون بيشـتر خوشـبين باشـيم نـه بدبين. 
وي اسـتدالل مي كنـد معمـوالً بكارگيـري حقـوق بيـن الملـل در حـوزه هـاي داخلي مفيـد بوده 
اسـت. بـا ايـن حـال، اينكه آيـا ايـن وضعيت همچنـان به عنـوان يكـی از معضـالت جامعه بين 
المللـي – حتـي مشـكالت پيچيـده و دشـوارتر بويـژه در مورد اقتصـاد و تجـارت و از بين بردن 
ومحـو سـوء اسـتفاده از حقـوق بيـن الملل بشـر – باقـي خواهند مانـد را بايد به نظاره نشسـت. 
در بخـش دوم كتـاب، پروفسـور هيـالري چارلـز ورت و پروفسـور ديويـد كينلي بـه موضوع 
حقـوق بنياديـن بشـر مي پردازنـد. چارلـز ورت مي پذيـرد كه حفاظـت ازحقوق بين الملل بشـر 
بـه درسـتي در محـدوده حاكميـت قانـون قـرار مـي گيـرد. بـا ايـن حـال، ايـن پذيرش آسـان و 
ناآزمـوده مي توانـد تحـت لواي يك تعهد رسـمي بـه رعايت حقوق بشـر و اقدامات اساسـي در 
تـداوم نابرابـری جنسـيتي پنهان بماند. متعاقبًا، بسـيار مهم اسـت كـه هرگونـه بازآفريني مفهومي 
حاكميـت جهانـي قانـون شـامل گفتمـان فمنيسـتي نيـز بشـود.وي موضـع خـود را بـه روشـني 
بـا مثال هايـي نشـان می دهدكـه بـه اجـرا يـا عـدم اجـراي اعالميـه پكـن1 و بسـتر و خط مشـی 
عملـی مربـوط بـه تسـاوي حقـوق زنـان، آثـار و كاربردهـاي جنسـيتي متغيـر حقـوق اقتصادي 
اجتماعـي و فرهنگـی تأثير اسـتدالل هـا و اقدامات انجام شـده بر مبناي نسـبيت فرهنگي حقوق 
مربـوط مي شـود. در جهـت ارتقـاء وپيشـبرد موقعيـت زنـان در درون يـك چارچـوپ حقوقـي 
جهانـي، ايشـان اسـتدالل مي كنـد بذل توجـه فوري به سـاختارهاي جنسـيتي نهادهـاي حقوقي 
بين المللـي و گسـترش و توسـعه طبقـات حقـوق بنياديـن بشـر، كـه بهتر اسـت بـا واقعيت هاي 

زندگـي زنـان و نگراني هـاي مربوطـه موجـود در سراسـر جهان منطبق باشـد، الزم اسـت. 
كينلـي تعامـل گسـترده و پيچيـده ميـان توسـعه اقتصـاد جهاني از يك سـو و ميل بـه حمايت 
و پيشـبرد حقـوق بشـر فـردي از سـوي ديگـر را مـورد حملـه قـرار مي دهـد. وي تـالش هاي 
صـورت گرفتـه بـراي آزاد سـازي جهانـي اقتصـاد و شـركت هاي تجـاري را بـه صورت موسـع 
وي  مقابـل  در  كنـد.  مـي  توصيـف  جهانی شـده  محلي گرايـی  همچـون  حقوقـي  واژگان  در 
جهاني سـازي حقـوق بشـر را بـه جهاني شـدن محلـي تعبيـر مي كنـد. در برخـي مـوارد ايـن دو 

1. The Beijing Declaration and Platform of Action 
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گرايـش مكمـل هم ديگرنـد و در مـواردي ديگـر بـه وضـوح در تضـاد بـا هم ديگر هسـتند. آنها 
جايـي مكمل انـد كـه نتايـج پيشـرفت هـاي اقتصـادي و تجـاري در راسـتاي افزايـش ظرفيـت 
هـاي فـردي بـراي رفـع نيازهـا وايجـاد قابليـت هاي بيشـتر باشـد. آنها ممكـن اسـت جايي كه 
هزينـه ی پيشـرفت هـاي اقتصـادي در افزايـش فقـر و نابرابـري جهانـي همزمان باشـد با كاهش 
تأميـن نيازهـا و تحقـق قابليـت هـا در بسـياري از بخـش هـاي جهـان، در تضـاد بـا هم ديگـر 
باشـند. كينلـي باتوجـه بـه پيچيدگـي، همـه گيري و تعـدد سـاختارهاي متضـاد ايـن گرايش ها، 
نتيجـه مي گيـرد كـه حاكميـت قانون به خصـوص آن جايـي كه بر تعهـدات حقوق بشـري تأكيد 
ميكنـد ممكنسـت تنهـا نقش محـدودي در پرداختن بـه معضالت مربوطـه ايفـاء نمايد.حاكميت 
قانـون بـه تنهايـي نمـي توانـد رعايـت حقـوق بشـر را تضمين نمايـد. سياسـت ها واسـتراتژي 
هـاي اقتصـادي سياسـي اجتماعي گسـترده تر اگر حائز بيشـترين اهميت نباشـند،هم سـنگ آنها 
ارزش دارنـد. سـومين بخـش كتاب ديد ما را نسـبت به حاكميـت قانون در قانون گـذاري اقتصاد 
جهانـي وسـعت مي بخشـد. سـر آنتونـي ماسـون در ابتدا بحـث قانون گـذاري اقتصـاد جهاني را 
مـورد بررسـي قـرار داده و نتيجـه مي گيـرد كـه ايـن موضـوع يكـي از مهمترين حوزه ها اسـت. 
بـا ايـن وجـود، اجـراي آن در عمل توأم با مشـكالتي اسـت، دسـت كـم از آن جهـت كه دولت 
ملـت هـا ، چـه بصـورت جداگانـه وچـه تركيبـي در حـال حاضر فاقـد توانايـي يا اختيـار براي 
كسـب كنتـرل مؤثـر بر جريـان تبادالت مالـي بين المللـي هسـتند. بنابراين، بايـد روي تقويت و 
اصـالح آژانـس هـاي بيـن المللـي قانون گـذاري تمركز نمود. سـر آنتوني، سـپس توجـه خود را 
بـه سـازمان تجـارت جهانـي و موافق  نامه ی تجـارت آزاد آمريـكاي شـمالي)NAFTA( معطوف 
مـي دارد. وي قابليت هـا و سـازوكارهاي حـل اختـالف حـال حاضـر آنهـا را مـورد ارزيابـي 
قـرار داده و نتيجـه مـي گيـرد كـه هـدف اوليه در دسـتيابي بـه حاكميت بيـن المللي قانـون بايد 
تقويـت آنهـا باشـد و در ايـن فرآينـد اين سـازمان هـا و ديگـر آژانس هـاي تنظيم كننده مشـابه 
بايـد پاسـخ گو و شـفاف باشـند. پروفسـور راس باكلـي بـه ايـن مسـأله پـر دردسـر مي پـردازد 
كـه چگونـه جريـان جهانـي سـرمايه ممكـن اسـت بصـورت قانونـي در جهـت منافـع عمومـي 
بيـن المللـي قـرار گيـرد. وي ميزان جريان سـرمايه را بررسـي نموده و ابـراز مـي دارد بازارهاي 
سـرمايه در حـال رسـيدن بـه درجـه اي از يكپارچگـي و اسـتقالل بـي سـابقه هسـتند. در نتيجه 
وظيفـه ی مداخلـه بـراي تنظيـم ايـن بازارها با فرض اينكه مطلوب باشـد، بسـيار وسـيع و بزرگ 
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خواهـد بـود. بـا ايـن وجـود، باكلـي چهـار گزينـه ی اصلـي بـراي تنظيـم جريـان هـاي جهاني 
سـرمايه پيشـنهاد مـي دهـد كه هريـك از آنها مسـتلزم دگرگوني هـاي قابل توجهي در مهندسـي 
مالـی بيـن المللـي موجـود اسـت. وي حسـن ها و عيب هـای يـك ديـوان جهاني ورشكسـتگي، 
يـك بانـك مركـزي جهاني، يـك وام دهنـده جهاني به عنـوان آخرين عالج و تحميـل ماليات بر 
جريـان هـاي مالـي بيـن المللـي را مـورد بررسـي قرار مـي دهد. وي سـپس از بحث هـاي خود 
بـا توجـه بـه اقدامـات حاكميتـي ملت هـا كه ممكن اسـت بـراي كمك بـه تالش هـاي نظارتي 

صـورت پذيرنـد ، نتيجه گيـري مي كنـد. 
بخـش پايانـي كتـاب بـه بررسـي حاكميـت قانـون در چارچـوب صلـح و امنيت بيـن المللي 
مـي پـردازد. نخسـت وزيـر سـابق اسـتراليا، مالكـوم فريـزر، در مقالـه ی خـود تحليلي گسـترده 
و روشـنگر از بحـران هـاي عمـده سياسـي ارائـه داده كـه جهـان در پنج سـال گذشـته بـه خود 
ديـده اسـت وي پيامدهـاي مداخلـه ناتـو در كـوزوو، حمـالت 11 سـپتامبر و جنـگ اخير عراق 
را بـر حاكميـت بيـن المللـي قانـون مـورد بررسـي قـرار داده اسـت . وي از بـه حاشـيه رانـده 
شـدن وظيفـه ی سـازمان ملـل متحـد در خصوص صلـح و امنيت بيـن المللي مندرج در منشـور 
مؤسـس اش ابـراز تأسـف مـي كنـد. در عين حـال، وی متذكر مي شـود شـوراي امنيت نسـبت 
بـه تعييـن شـرايط و زمـان مداخلـه در مواردي كه ممكن اسـت مالحظـات بشردوسـتانه ايجاب 
نمايـد، كمتـر بصـورت كامـل عمـل مـي كنـد. وي نتيجـه مـي گيـرد بـراي تمـام ايـن عيب هـا، 
بحـران هـاي بـزرگ بيـن المللـي بايـد در ابتـدا بـه شـوراي امنيـت ارجاع داده شـوند. شـوراي 
امنيـت بـه نوبـه خـود بايد تجديـد سـاختار و تقويت شـود. فريزر بيـش از اين اسـتدالل مي كند 
بـه منظـور تثبيـت حاكميت بيـن المللي قانـون، بازنگري حقوقـي تصميم ها و اقدامات شـوراي 
امنيـت بايـد بـه صـورت جدي مورد توجـه قرار گيـرد. بدون تقويت نظـام پاسـخگويي همراه با 
همـكاري و پشـتيباني بيـن المللي بيشـتر، ممكن اسـت نظام حـل و فصل اختالفات بيـن المللي 
، اسـتقرار يافتـه از زمـان جنـگ جهاني دوم در معرض خطر باشـد. مايكل كلـي در مقابل تحليل 
هـاي كالن فريـزر تحليـل هايـي در سـطح خردتـر ارائـه مـي دهـد. كلـي بـر مبنـاي تجربه های 
خـود از عمليـات هـاي حفـظ صلـح بيـن المللي اسـتنباط مـي كند نيروهـاي نظامي غربـي و در 
ايـن ميـان بويـژه نيروهاي دفاعي اسـتراليا نقشـی محوري در اسـتقرار مجدد حاكميـت قانون در 
كشـورهايي كـه بواسـطه جنـگ هـاي داخلي دچـار از هم گسـيختگي شـده و يا به علـت تدابير 
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و دسيسـه هـاي سياسـي تخريـب شـده انـد، ايفـاء ميكند. وي نقـش ارتـش را در ايـن زمينه در 
چنديـن چارچـوب مختلـف مـورد بررسـي و تجزيـه و تحليل قرار مـي دهد  ؛ احيـاي حاكميت 
قانـون در چارچـوب عمليـات هـاي پيچيـده حفظ صلح؛ پشـتيباني نظامـي از ديـوان كيفري بين 
المللـي؛ حمايـت از حقوق بشـر و مبارزه عليه تروريسـم بيـن المللي – پديده اي كـه نقطه مقابل 
حاكميـت قانـون اسـت. وي مـوارد متقاعـد كننـده اي در هـر يـك از حـوزه هـا مطـرح مي كند، 
نيروهـاي نظامـي كـه بـه درسـتي مديريـت مـي شـوند، آمـوزش ديـده انـد و تجهيـز شـده اند، 
مي تواننـد شـالوده حياتـي وظيفـه احيـاي حاكميـت قانـون در دولت هـا و جوامع نـاكام را تأمين 
نماينـد. ايـن كتـاب به طـور خالصه، مـروري جامع بـر چالش هاي موجـود بر سـر راه حاكميت 
بين المللـي قانـون ارائـه مي دهـد و بـه روش  ها اشـاره مـي كند كـه در آنها حقوق ممكنسـت در 
آينـده بـر مبنـاي جايـگاه اوليه و شايسـته حضـور در تنظيـم فعاليت  هـاي جهانـي در عرصه هاي 

سياسـي، اجتماعـي و اقتصـادي، تكاليفي عهده دار باشـد.
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بازاندیشی حاکمیت قانون برای یک دنیای جهانی شده. 1
چارلز سمفورد

مقدمه
دولـت ملت هـای مسـتقل و مقتـدری كه در قـرن هفدهـم در اروپا نمايان گشـتند بـالد فئودالی، 
شـاهزادگان و امپراطوری هـای ناهمگـون و نابسـامان قبلی )كـه توأمان توسـط هيأت های حاكمه 
و كليسـا هـزار سـال بـر زندگی مـردم اروپـا حكمرانی كـرده بودند( را كنـار زدند. پـس از آنكه 
معاهـده »وسـتفاليا« در 1648 م بـه سـی سـال جنـگ پايـان داد، سـاختار بين المللـی مركـب از 
سلسـله مراتبی از امپراطوری ها، پادشـاهان، شـاهزادگان و شـهرها را با سـاختار جديدی متشكل 
از تعـداد زيـادی دولت هـای مسـتقل و برابـر جايگزيـن نمود.1دولـت- ملـت هـای موصـوف 
به عنـوان راه حلـی بـرای هـرج و مرج و آشـفتگی متعاقب فروپاشـی نظم قرون وسـطايی، زمانی 
كـه تجـارت و انشـقاق دينـی سرتاسـر مرزهای سـنتی را فـرا گرفتـه و در خود غوطه ور سـاخته 
بـود، مـورد اسـتقبال قـرار گرفتنـد.2 گرچه اين دولت- ملت ها بسـيار سـلطه جو و مسـتبد بودند، 
ليكـن در مجادله هـای نظـری- نويسـندگانی همچون: ژان بـدن، ژان ژاك برالمـاك، توماس هابز 
و سـاموئل پوفنـدرف- بنابـر داليـل فراوانـی آنهـا را تحسـين و توجيـه می كردنـد. زمانـی كـه 
زندگـی ناخوشـايند، فقيرانـه، متوحـش و كوتاه مدت اسـت3 يك انسـان منطقی بـا درنظرگرفتن 
مسـائلی همچـون جنگ هـای داخلـی، سـرقت و راهزنـی و يـا تعصـب مذهبـی، با خرسـندی و 
بـدون شـكايت يـك دولـت به انـدازه ی كافـی قـوی را برای برقـراری صلح بـه همـراه هرآنچه 
كـه مـورد نيـاز اسـت، انتخـاب می كنـد. ايـن موافقت نامـه به صـورت معقـول و حداقلـی- هـم 
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20 / جهانی شدن و حاكميت قانون

به صـورت افقـی ميـان حاكمـان ملت هـای مختلـف و هـم به صـورت عمـودی ميـان حاكمان و 
شهروندان شـان- بـرای تقريبـًا سـه قـرن مـورد توجـه و مراعـات بود.4زمانی كه زندگـی و صلح 
مدنـی تضميـن شـده باشـد، انتظـارات شـهروندان از دولت های شـان مرتـب افزايـش می يابـد. 
دوران روشـنفكری5 آتالنتيـك شـمالی در قـرن هجدهـم درصدد متمـدن نمودن ايـن دولت های 
اقتدارگـرا و سـلطه جو از طريـق ملـزم نمـودن آنهـا بـه مجموعـه ای از ارزش هـای مهـذب و 
بلندپروازانه تـر- بويـژه آزادی، برابـری، شـهروندی، حقوق بشـر، دموكراسـی و حاكميت قانون- 
بـود. ايـن ارزش هـا نـه بـرای حداقـل نيازمندی هـا، بلكـه بـرای موجوديـت و زيسـتی راحـت، 
متمـدن و شـكوهمندانه بـود. 6 متفكران قـرن نوزدهم، طيف وسـيعی از حقـوق، همچون، عالوه 
نمـودن نگرانی هـای مربـوط بـه محيط زيسـت و برابـری اجتماعـی و واقعی را گسـترش دادند.
در اواسـط قـرن بيسـتم، اختالفـات به تفسـير و رتبه بندی ايـن حقوق بويژه ميـان حقوق مدنی 
و سياسـی و حقـوق اقتصـادی و اجتماعی نقل مكان كرد. آرمان هـا بويژه آن هايی كه برای اجتماع 
بهتـر هدف گذاری شـده اند، خوداجرا نيسـتند. آنها بـرای تحقق نيازمند نهادهايی هسـتند. چنانچه 
سرچشـمه ی ايده هـای نويـن را ملت هـای حـوزه اقيانـوس اطلـس، اسـكاتلند و فرانسـه درنظـر 
بگيريـم، مركـز ثقـل نوآوری هـا را بايـد كرانه ی شـرقی آمريكا دانسـت. در وهله ی اول فالسـفه 
نخسـتين اروپايی- سـوای تعدادی اندك كه می خواهند از نهضت انگليسـی هواداری از حاكميت 
 قانـون نسـخه برداری كننـد- صرفـًا نهادهـای الگويی را پيشـنهاد می دهنـد كه نظام های سـلطنتی 

می بايست با آنها آشنا شوند.7
البتـه حكومت هـای قديمـی، نيازمنـد يـك سـلطان سـتمگر و خودسـر هـم بودنـد. از اين رو، 
فيلسـوفانی همچـون والتـر و ديـدروت بـه ترتيب به افـرادی همچـون فردريك كبيـر در پروس 
)كشـور سـابق پـروس(، سـپس كاتريـن و پطر كبيـر در روسـيه و در نهايـت ناپلئون در فرانسـه 
اميـد می بندنـد. امـا ايـن سـالطين و نهادهـای شـان نيز در نهايـت در هـرج و مرج، آشـفتگی و 

خشـونت غوطه ور شـدند.8
در حالـی كـه، ممكنسـت از جنبـه ی ظاهـری قانـون اساسـی آمريكا مختصـراً عناصـر كليدی 
قانون اساسـی انگلسـتان9 )1787- 1776( ]همان گونه كه مشـهود اسـت مونتسـكيو آن را اشـتباه 
توصيـف كـرده اسـت[10 را داشـته باشـد، اغلـب ويژگـی های شـاخص فدراليسـم، يـك ديوان 
اسـتقرار يافتـه براسـاس قانـون اساسـی، مجالـس نمايندگـی ايالتی، تصويـب پارلمانـی )قانونی( 
معاهـدات و ديگـر عناصـر ارزيابـی، كنتـرل و متـوازن كننـده ی متفـاوت نـوآوری هـای مهمـی 
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بودنـد و اغلـب مـورد نسـخه برداری قـرار گرفتند.
فقـط، در قـرن نوزدهـم بـود كـه اروپـا نوآوری هـای نهادينـه خـودش را آغـاز كـرد: دولـت 
مسـئول در مقابـل پارلمـان، دولـت رفـاه، سـازو كارهای پاسـخگويی همچـون محاكـم اداری و 

مأمـوران رسـيدگی بـه شـكايات مردم.
بـا ايـن حـال، مجموعـه ای از گرايش هـای نويـن كـه عمومًا جهانی شـدن نـام گرفته انـد، اين 
ارزش هـا را بـه چالـش كشـيده اند؛ در ابتـدا با به چالش كشـيدن قـدرت نهادهـای دولت- ملت 
هـا كـه در حـال حاضـر تنهـا ابزارهـای عملـی حمايـت از ايـن ارزش ها هسـتند. من دو سـری 
از پاسـخ هـای غالبـًا معمـول را ناديـده مـی گيـرم )1( صرف نظر نمـودن از اين كه چـه نوعی از 
ارزش هـا را نمی تـوان بـا نهادهـای جهانـی يا فراملـی جامعه عمل پوشـاند )2( اتـكاء بر دولت- 

ملـت بـه عنـوان تنهـا راه ممكن بـرای حمايت از ايـن ارزش ها.
مـن ترجيحًا از روند سـومی جانبداری می كنم، يعنی بازانديشـی ارزش هـای ليبرال دموكراتيك 
و نهادينـه سـازی مجـدد آنهـا بـرای يك دنيـای جهانی شـده، نياز به چيـزی در حد يـك دوران 

روشـنفكری و روشنگری جديد.
چنيـن روشـنفكری جهانـی بايـد بـرای تعالـی بخشـيدن بـه اقتصـاد نابهنجـار جهانـی، دوران 
روشـنگری قـرن هجدهـم هـدف گـذاری شـده و فرآيندی را بـرای تمدن بخشـيدن به اسـتبداد 
پسـت وسـتفاليايی دولت هـا آغـاز نمايـد. در ميـان تمام ايـن ارزش هـا، حاكميت قانون ارزشـی 
بنياديـن اسـت.11 بنابرايـن آيـا واقعـًا حاكميـت قانـون درميـان دولت هـای حاكـم الزم اسـت؟ 

كاربردهـای داخلـی و خارجـی آن چيسـت؟ 
اغلـب نويسـندگان امـروزی موافـق هسـتند كـه حاكميـت قانون را بسـته بـه اينكه چـه تعداد 
از ارزش هـای ليبـرال دموكـرات در ايـن مفهـوم قرائـت شـوند، موسـع يـا مضيق تعريـف نمود. 
مسـلمًا اعمـال آن در فضايـی وسـيع تـر از دولـت- ملـت امر دشـواری اسـت. ضمنـًا، خيلی ها 
اسـتدالل می كننـد حاكميـت قانـون نمی توانـد در عرصـه ی بين المللـی، جايـی معنی دار باشـدكه 

قـدرت حاكميتـی مشـترك و عمومی وجـود ندارد.
امـا ايـن اهـداف غالبـًا اسـتدالل هايی بـرای جـرح و تعديـل مفهـوم هسـتند. غالبـًا، همـه ی 
دليل هايـی كـه مـا بـرای ارزش داخلـی حاكميـت قانـون بر مـی شـمريم، همچـون راهنمايی اند 

بـرای حركـت بـه سـمت حاكميـت بين المللـی قانون.
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دوران روشنفکری و حاکمیت قانون
دولـت- ملت هـای حاكـم مسـئول هـرج و مـرج و آشـفتگی هـای اوايـل قـرن هفدهـم بودنـد. 
انگلسـتان )دوران پيـش از ملكـه اليزابـت اول( و دوران اصالحـات فرانسـه گوشـه هايی هرچند 
مختصـر از ايـن آشـوب ها و هـرج و مـرج هـا را در خـود داشـتند. آلمـان در دوران جنگ های 
سـی سـاله متحمـل فشـار كامـل تبعـات آن بـود در حالـی كـه انگلسـتان كـه در جنـگ داخلـی 
دهـه ی 1640م غوطـه ور بـود، تقريبـًا در وضعيتـی بـه سـر مـی بـرد كـه بـه تعبيـر هابـز نهايت 
آشـوب و هـرج و مـرج بـود، وضعيتی فرضی پيش از اسـتقرار يك دولت كه در فلسـفه سياسـی 

آن را )state of nature( مـی نامنـد.
تنهـا راه حـل حاكميـت بالمنـازع اسـت، لوياتـان؛ بـه انـدازه ی كافـی قدرتمنـد بـرای تحميل 
نظـم! كـه در غيـر ايـن صورت بـه چند دسـتگی و نفاق، خشـونت و جمعيتی خـود مخرب ختم 
خواهـد شـد. هابـز اسـتدالل می كنـد كـه افـراد در حالـت طبيعـی رضايـت دارند كه خودشـان 
را بـدون قيـد و شـرط تابـع چنيـن حاكميتـی نماينـد؛ زيـرا جايگزين آن ولـو اينكـه درحد فكر 
كـردن هم باشـد، بسـيار وحشـتناك خواهد بـود. در مـدل هابز افرادی طـرف قـرارداد اجتماعی 
محسـوب مـی شـوند كـه در دولت هايـی كـه بـه صـورت طبيعـی فاقـد قانـون هسـتند، زندگی 
می كننـد. حاكميـت بـا قـرارداد اجتماعـی مسـتقر می شـود، اما خـود طرف ايـن قرارداد نيسـت.
اراده ی حاكميـت، قانـون و هنجـار اسـت؛ بـا ايـن وجـود، محتاطانـه بـه ابـراز ايـن اراده در 
قالـب حقـوق اعـالم شـده بـرای تابعان می پـردازد، و امـا قانون خـود مقيد به حاكميت نيسـت. 
تصـور هابـز از حقـوق و قانـون بـه مثابـه سيسـتم فرماندهـی در يك واحـد نظامی اسـت كه در 
آن موضـع و مـكان خاصـی بـرای فرمانـده )كه بدان ملتزم باشـد( پيش بينی نشـده اسـت. با اين 
حـال، الك اصـرار داشـت حاكميـت نيز يـك طرف قرارداد اسـت و نسـبت به حقـوق و قانونی 
كـه خـود مولـود آن اسـت، مقيـد و ملتـزم اسـت. از نظر ايشـان حكمفرمـای كل ملزم اسـت بر 
مبنـای قوانيـن موضوعـه معتبـر حكومـت نمايدكه بصورت رسـمی اعـالم و به اسـتحضار عموم 

رسـيده باشد.12
حاكميتـی كـه توافـق را نقـض نمايـد می تواند از سـوی پيروانش )مثـاًل با حق مـردم در مورد 
شـورش( مـورد بازخواسـت قـرار گيـرد. سـاز و كار اجرايـی بسـيار ابتدايـی، ناپـرورده و فاقـد 
ابزارهـای بعـدی پرمايـه و پيشـرفته بـرای تضميـن پاسـخگويی بود )يعنـی دادگاه، نظـام صدور 
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رأی و صنـدوق آراء(. بـا ايـن وجـود، هميـن سـاز و كار ابـزاری بـرای تضميـن اينكـه مقامـات 
دولتـی خودمطيـع قانـون باشـند )و يا حداقل بصورت فاحشـی نسـبت به آن بـی توجهی نكنند( 

می كند. عرضـه 
در اواخـر قـرن هفدهـم، اروپـا تحت حاكميت تعـداد زيادی از پادشـاهان مطلق بـود. تعدادی 
از آنهـا مشـروعيت خـود را بـر نظـم تحميـل شـده بـر دولت هـای آشـفته و هـرج و مـرج زده 
مبتنـی كـرده بودنـد و هيچ كـدام از آن هـا اثرگذارتـر از لويـی چهاردهـم نبودنـد. فالسـفه قـرن 
هجدهـم فرانسـه تحـت تأثيـر تحليل هـای الك قـرار گرفتـه بودنـد و مسـلمًا حاكميـت قانـون 
اوليـن ارزش روشـنگرانه ای بـود كـه آنهـا مطـرح كـرده و خواهان توجه به انگلسـتان بـه عنوان 
يـك مـدل شـدند. اعمـال و رفتاررسـمی مربـوط بـه اجـرا و پيـروی از احكامـی كـه خـارج از 
حـوزه دولت هسـتند و توسـط دادگاه تفسـير شـده انـد، تحت كنترل مسـتقيم حاكميت نيسـتند. 
بـا پايـان قـرن هجدهـم، ديگـر ارزش هـای عصـر روشـنگری مـورد تأكيد قـرار گرفتنـد. برخی 
خواسـتار آن شـدند كـه محتـوای قانـون، آزادی فـردی، برابـری و حقـوق انسـان را تضميـن 
نمايد.13انديشـمندان عصـر روشـنگری همچنيـن دوبـاره بـه بررسـی ايـن امـر پرداختنـد كه چه 
كسـانی بايـد قانون گـذاری كننـد )منظور مجمعـی دموكراتيك( و بسـيار مهم تر آنكه چه كسـانی 
بايـد دولـت را تشـكيل دهنـد )همـه شـهروندان(.اين نظريه تا حد زيادی نسـبت بـه حق مطرح 
شـده الك )حـق شـورش كـردن( ارجحيت داشـت؛ زيرا مـردم را قادر می سـاخت تا با اسـتفاده 
از ابزارهـای قانونمنـد، مسـالمت آميز و سـامان يافته خود را از زير بار فشـار حكمرانان و قوانين 
طاقـت فرسـا رهايـی بخشـند. ايـن نظـام روابطی متقابـل ميـان دولت و مردمـش برقـرار ميكرد 
)Feuerbachian(. مـردم خـود را ملزم می دانسـتند نشـان دهند كه تابعانی وفادار و مطيع نسـبت 
بـه دولـت شـان هسـتند. در مقابـل، مقامـات حكومتـی بايد خـود را موجـه و قانونـی جلوه می 
دادنـد. ايـن داسـتان برخـی از موارد همسـانی، تشـابه و تفـاوت های مهـم حاكميـت بين المللی 
قانـون در دوران معاصـر را نشـان مـی دهـد. در اواخـر قـرن هفدهـم، در حالـی كـه كشـورهای 
جديـدی شـكل گرفتـه بودنـد و حاكمـان اراده ی خـود را بـر تابعان خويـش تحميـل می كردند، 
فيلسـوفانی همچـون هابـز درصـدد خلـق اسـطوره هايـی مفيـد در مـورد قراردادهـای اجتماعی 
بودنـد. از جنبـه ی بيرونـی، دولت هـا هنـوز هـم در وضعيت فرضی ذكر شـده با همديگر به سـر 
مـی بردنـد14. حقـوق بين الملـل موجـود هم موضوعـی قـراردادی و عرفی بـود تا حقوقـی الزام 
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آور. معاهـده ی وسـتفاليا پيمانـی ميـان دولت هـای مسـتقل و برابر بـود كه خودشـان را اين گونه 
می پنداشـتند )و در يكـی از مهم تريـن مقرراتـش، هلنـد را بـه رسـميت شـناختند(. ايـن معاهده 
همچنيـن يكـی از بنيان هـای كليـدی حقـوق بين الملـل عرفـی را فراهـم نموده اسـت.15 حكايت 
طنـز آميـزی اسـت، در حالی كه هابز داسـتان خـود در مـورد قراردادهای شـهروندی مجزا برای 
ايجـاد حقـوق و قانـون اساسـی را مطـرح مـی كـرد، در حقيقـت فرمانروايـان آن روز )مقامـات 

دولتـی/ دولت هـا(، بـا همديگـر قـرارداد منعقد مـی كردند.
حقـوق بين الملـل غالبـًا بصـورت يكپارچـه متشـكل از هميـن قراردادهـا ) معاهـدات( بـود و 
بـه صـورت قابـل توجهـی فاقدسـاختار و قانونی اساسـی بـود، محتـوای اين معاهـدات محدود 
بـه چنـد موضـوع انـدك بود كـه ممكن بـود توافـق فرادولتـی در آنها حاصل شـود. آنها نـه تنها 
اقتـدار عاليـه ای بـرای كنتـرل ايجاد نكردنـد، بلكه هيچ گونه سـاز و كار اجرايی بـرای جايگزينی 
خوديـاری )يكـی از فاكتورهايـی كه هابـز به عنوان مشـاركت در حفظ حالت طبيعـی درنظر می 
گيرد(نداشـتند. عـالوه بـر آن مواضع و شـرايط مذاكـره ای دولت ها اساسـًا از وضعيـت افراد در 
حالـت عـادی و طبيعـی متفـاوت اسـت. همـان گونـه كـه هـارت تأكيد كرد شـرايطی كـه هيوم 
بـرای اسـتقرار قوانيـن بيان می كنـد فقدان نسـبی منابع و آسـيب پذيری و ضعف فردی انسـان ها 

در حقـوق بين الملـل وجود نـدارد.16
بـه هـر حال، آسـيب پذيری نسـبی دولت هـا و فروماندگی آنهـا )از دوران رم تا پـس از دوران 
 جنگ سـرد آمريكا( در غلبه بر سـكون و ايسـتايی از فاكتورهای حياتی در )عدم( توسـعه حقوق 
بين الملـل بـوده اسـت. وقتـی يكـی از ايـن دولت هـا قدرت كافـی اعمال مـی كرد تا بـر ديگران 
حكم فرمايـی كنـد، بـه جـای دولت های حاكـم موضوع حقـوق بين الملـل كم اسـتحكام آن روز، 

نظـام متفاوتـی به منصـه ظهور می رسـيد )نوعـی از امپراطوری(.
در روزگار هابـز، امپراطـوری مقدس روم )قدرتی با ادعای واقعی و عنوان رسـمی امپراطوری( 
بـا اتحـاد بـا اسـپانيا كـه بواسـطه مسـتعمرات جديـدش توانمنـد شـده بود، شـانس اخـذ عنوان 
قـدرت واقعـی را كسـب كـرد. اما شكسـت آن اتحـاد )قبل از سـاخته شـدن اسـتحكامات ايتاليا 

توسـط آلمـان( اسـپانيا و امپراطوری را به پذيرش وسـتفاليا سـوق داد.17
بـه ايـن ترتيـب، حقـوق بين الملـل كمينـه گـرا و ناكامل بـود و درنتيجـه حداقلـی از دولت ها 
كـه امـروزه آرمان هـای نوليبرالـی دارند، به واقع نخسـتين های دوران روشـنگری بودند. بسـيار 
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شـگفت انگيـز بـود اگـر حقـوق بين الملـل را حقـوق مـی ناميدنـد بويـژه از آنجـا كـه تقويـت 
اسـتحكام حقـوق داخلـی دولت هـای حاكـم فزونـی يافتـه و تبديـل بـه پارادايمی بـرای حقوق 
)حقـوق بين الملـل( شـده بـود و از طرفی توانايـی اجرا و پياده سـازی )حقوق( به عنـوان عاملی 

ضـروری در تعريـف حقوق محسـوب می شـد.
بـه هـر حـال جنگ و روابط بين الملـل موضوع حاكميت قانون نيسـتند. تا قرن بيسـتم محتوای 
آنهـا ارزش هـای روشـنفكرانه اندكـی را منعكـس می كـرد. امـا اعمـال حاكميـت قانـون)ارزش 
روشـنفكرانه ابتدايـی( بايـد به حقوق بين الملل تسـری داده شـود. اين موضوع امـروزه همان قدر 
ضـروری اسـت كه برای دولت هـای حاكم جديد پيش از عصر روشـنفكری اروپـا ضروری بود. 
 گرچه بسـيار مطلوب بود كه ديگر ارزش های روشـنفكرانه نيز به حقوق بين الملل وارد می شـد، 
بـا ايـن حـال شـمول حاكميـت قانـون هـم بايـد از اولويتـی مسـتقل برخـوردار و بـا اهميـت و 
جديـت بيشـينه ای دنبـال می شـد. بـه هر حـال من بايد قبـل از چنين اسـتدالل هايـی، حاكميت 
قانـون را بـه عنـوان يـك ارزش در درون دولت های مسـتقل محسـوب نمـوده و حاكميت قانون 

در داخـل را بـه عنـوان يك سـرآغاز مـد نظر قـرار دهم.

حقوق شناسی حاکمیت قانون در سطح داخلی
پيـش از پرداختـن بـه بازشناسـی مفهـوم حاكميـت قانـون بـرای يـك جهـان بـدون دولت های 
مسـتقل قـوی، اجـازه بدهيـد تعريف هـای حاكميـت قانـون كـه بـرای دولت هـای مسـتقل قوی 

پيشـنهاد شـده را مـورد بررسـی قـرار دهيم.

حاکمیت »قوانین« نه حکومت »انسان ها«
يكـی از سـاده تريـن و پايدارتريـن تعابير مطرح شـده از ايـده حاكميت قانون كـه آرمانی جذاب 
امـا غيرممكـن مـی نمايـد عبارتسـت از: حاكميـت )يـا مديريـت( قانـون )قوانين( نـه حكومت 
مـردان )يـا زنـان و يا درواقع هيـچ كدام از فناپذيـران جايزالخطـا(.18 به معنای واقعـی كلمه، اين 

هـا بی معنی و بيشـتر جنبـه ی مهمـالت را دارند.
قوانيـن نمی تواننـد خـود را ايجـاد كنند و يا خود احكام را اجرا كنند. بـر خالف قوانين گرانش 
يـا ترموديناميـك، آنهـا بـرای ايجاد شـدن )وضع قانون(، تفسـير و اجـرا به عامل انسـانی نيازمند 

www.ipwna.ir



26 / جهانی شدن و حاكميت قانون

هسـتند. مفهـوم عملـی تـر برای ايـن آرمان آن اسـت كه همه انسـان هـا )بويژه مقامـات دولتی( 
موضـوع حقـوق هسـتند. مقامـات حكومتـی از طريق انسـان هـا حكمرانـی می كنند، حـال آنكه 
حاكميـت قانـون تضميـن می كند كـه ايـن فرآيندها، تا آنجـا كه ممكن باشـد بواسـطه ابزارهايی 
همچـون قاعـده سـازی و تـالش بـرای اجـرای صحيـح و معتبـر مقـررات، بـه انجام برسـند. به 
عبارتـی ديگـر، حاكميـت قانـون تضميـن می كنـد كـه تك تك شـهروندان قبـل از نقـض قانون 
هشـدارهای منصفانـه دريافـت نمـوده و پـس از نقـض قانـون نيز از يـك دادرسـی عادالنه بهره 
منـد شـوند. آنهـا بدون توجـه به قانون زمـان ارتكاب فعل مجـازات نخواهند شـد. »جوزف راز« 
معتقـد اسـت كـه ايـن امر بـرای ماهيت قانـون حياتی اسـت. وی به حقـوق از منظر يـك فرآيند 
تصميـم گيـری دو مرحلـه ای مـی نگـرد: جايی كـه مقـررات در ابتدا توسـط قـوه ی مقنّنه وضع 
مـی شـوند و سـپس قـوای مجريه و قضاييـه آن ها را تفسـير می كنند. در حالت مطلـوب، مقامات 
رسـمی مقـررات را در هـردو مرحلـه اعمـال می كننـد، آنها خودشـان را بـه مثابه بخشـی از يك 
دسـتگاه مـی بيننـد كـه در آن دولت تـالش می كنـد مقرراتی وضع كند كـه شـهروندان را راهنما 
باشـد: بنابرايـن، مقامـات رسـمی بـه دقت تـالش می كننـد داليل خودشـان برای تصميـم گيری 
را، از آن قوانيـن اسـتنباط نماينـد. گرچـه نواقصـی در فرآينـد قانون گذاری و تفسـير وجود دارد، 
بـا ايـن وجـود دسـت انـدركاران در هـردو مرحله از فرآينـد برای نيل بـه عملكرد ايـده آل خود 
تـالش می كننـد. ايـن بـدان معنـا نيسـت كـه قضـات می تواننـد طـوری وانمـود كنند كه پاسـخ 
هميشـه بـه وضـوح، بـا صراحت، بدون شـك و شـبهه در قوانينی كـه در مرحله اول وضع شـده 
انـد، يافـت می شـود و هيـچ نقـش خالقی هـم وجود نـدارد. آنچه كـه مدنظر راز اسـت متضمن 
آن اسـت كه: نقش قاضی اين نيسـت كه فكر كند كداميك بايد پاسـخ درسـت و صحيح باشـد، 
بلكـه يافتـن پاسـخ درسـت در ميـان احـكام قطعـی صـادره قبلـی و يا حداقـل احصاء شـده در 
مقـررات )وضـع شـده( قبلی اسـت در اصـل قضات اين مقـررات را در تصميم گيری های شـان 
بـكار مـی گيرنـد. اين ايده بـه منابع، اصـول و فرضيات راز. مربوط می شـود، متضمـن آنكه همه 
مقـررات حقوقـی دارای منابـع مشـخص هسـتند و اين منابع در هـر يك از مراحـل اوليه تصميم 
گيـری يافـت می شـوند. اين مسـئله بازنگری واقـع گرايانه تری از سـاختار حاكميـت قانون )ونه 
انسـان( عرضـه می كنـد: حقـوق از منابعی خـارج از مقامـات رسـمی سرچشـمه می گيردكه آنها 
را اعمـال مـی نماينـد. بنابرايـن، در اصـل و اسـاس نيازی بـه عوامل غيرانسـانی، طبيعـی و يا در 
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غيرايـن صـورت مافوق انسـانی وجود ندارد: كافی اسـت كسـی كـه قانون را اجـرا می كند همان 
كسـی نباشـد كـه قانـون را وضع می كنـد )قانون گـذار و مجری قانـون يكی نباشـند(. يكی ديگر 
از فرمـول بندی هـای اخيـر از ايـن آرمـان پايـدار، نظريـه ی رونالـد كاس »وفـاداری« بـه قوانين 
اسـت. براسـاس نظريـه كاس تصميـم گيرندگان بايد بـه قوانين، اصـول و اسـتانداردهای مندرج 
در آنهـا )بـه عنـوان يـك كل( وفـادار بماننـد. درواقع، اصـول، مقـررات را منسـجم می كنند و به 
قاضـی اجـازه مـی دهنـد تا بـه حقوق بـه عنوان يـك كل صادقانـه عمـل نمايند نـه مجموعه ای 
از احـكام مجـزا و از هـم گسسـته.19 نگـرش كاس بسـيار مشـابه نظريه مشـهور رونالـد دوركين 
 »حقـوق بـه مثابـه همگرايـی يـا همگرايـی در حقـوق « اسـت، كـه از مقامـات بويـژه قضـات 
می خواهـد اساسـنامه هـا، قوانيـن اساسـی و حقـوق عرفـی را بـه بهتريـن شـكل ممكـن تنظيـم 

20 نمايند.

واقعیت بخشیدن به جمالت قصار و آرمان گونه
- »تئوری های نامستدل و ضعیف حاکمیت قانون«

 برخـالف تـالش هـای متنـوع بـرای تعريف و روشـن نمـودن مفهـوم حاكميـت قانون، بـه نظر 
می رسـد بسـياری از نظريـه پـردازان برجسـته- بويـژه فردريك هايك، جـوزف راز و لُـن فولر- 

حول يك هسـته اصلـی همگرايـی دارند.
هايـك حاكميـت قانـون را رژيمـی تعريـف می كند كـه در آن تمـام اقدامات دولت بـه قوانين 
 تصويـب و اعـالم شـده ی قبلـی مقيـد و ملتزم اسـت، قوانينـی كه بـا قطعيتی منصفانـه پيش بينی 
 می كننـد كـه چگونـه مقامـات حاكميتی قدرت فشـار و اجبـار را برمبنای ايـن تعريف ها و دانش 
بـه كار مـی گيرند.21معضـل و مشـكل ايـن سـاختاربندی ايـن اسـت كـه محدوديت های بسـيار 

زيـادی در مقابـل ايـن نـوع از حاكميـت قانون وجـود دارد.22
فولـر23 توضيـح مـی دهـد كـه چگونـه بـه تفسـير و تعبيـر خـودش از حاكميـت قانـون طـی 
داسـتان پادشـاه )ركس( رسـيده اسـت كـه در آن تالش های هشـت گانـه وی برای وضـع قانون 
بـرای اتباعـش بـه چنـان شكسـت فاحشـی ختم شـد، كه به هيـچ اجماعـی درخصـوص قوانين 

نرسـيدند، زيرا وی:
1 – تالش می كرد تا قوانين ويژه ای برای هركس با توجه به نيازهايش وضع كند. اما اين 
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تنها به سردرگمی و نارضايتی در رفتارهای ناهمسان و متفاوت ختم شد؛
2 – در شناسـاندن و عموميـت بخشـيدن بـه قوانيـن نـاكام بـود، بنابراين هيچ كس نمی دانسـت 

قانـون دقيقـًا چه چيـزی را دنبـال می كند؛
3 – همه قوانين اش را عطف به ماسبق می كرد؛

4 – قوانينی وضع می كرد كه مبهم و نامشخص بودند؛
5 – قوانينی وضع می كرد كه نقض كننده ی همديگر بودند؛

6 – قوانينی وضع می كرد كه قابليت پيگيری نداشتند؛
7 – در اعمال و اجرای مداوم مقرراتش ناكام بود؛

8 – اغلـب قوانيـن آن را تغييـر مـی داد، بنابرايـن اتباعـش نمی توانسـتند بـه آنها اعتمـاد كرده و 
برمبنـای آنهـا تصميم هـای شـان را برنامه ريـزی كنند.

بـا نگـرش بـه هميـن عوامل منفـی، فولر هشـت فضيلت قانـون را اسـتخراج می كنـد. در حالت 
آرمانـی تمـام يـا اكثريـت قوانيـن بايـد كلـی، آينده نگر، روشـن و غيـر متناقـض بوده و بـه اطالع 
عموم رسـانده شـده باشـند. ضمـن آن  كه بايد بصـورت منطقی ثبات داشـته، قابليت تبعيت داشـته 
و بطـور مـداوم قابـل اجـرا باشـند. نظريـه وی حاكـی از آن نيسـت كـه يـك جامعه دادمنـد هرگز 
نمی توانـد قوانينـی داشـته باشـد كـه نسـبت به آن فضايـل انحراف داشـته باشـند، يعنـی عطف به 

ماسـبق مـی شـوند؛ واضـح نيسـتند، پی در پـی تغييـر می كنند و بـه هميـن ترتيب سـاير موارد.
كامـاًل، بديهـی اسـت كـه اين انحـراف ها اسـتثناهايی بر قاعده هسـتند. مسـتفاد از نظـرات فولر 
و هايـك، كاس حاكميـت قانـون را شـامل اصـول قابـل پيـش بينـی می دانـد.24 وی تأكيـد می كند 

بـر اهميت:
1- قابل پيش بينی بودن بر مبنای قوانين؛

2- وضوح و شفافيت كافی برای قابل پيش بينی بودن؛
3- در دسترس بودن و فهم پذيری؛

4- منطقـی بـودن و مقـرون بـه صرفـه بـودن )شـفافيت و در دسـترس بـودن عناصـر مسـتقل 
؛ ) نيستند

5- عموميـت پذيـری- بطـوری كه مسـير قانونی بسـياری از موارد را پوشـش دهـد ) ارتباطات 
را آسـان تـر كنـد( و بـه جـای آنكه به سـمت افـراد خاصـی هدف گيری شـده باشـد به صورت 

بيطرفانه شـكل دهی شـده باشـد.
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برخـالف برخـی از نويسـندگان محافظـه كار حاكميـت قانـون )همچـون جفـری واكـر(25 ، 
مـدل كاس نـه قابـل پيـش بينـی بـودن را نسـبت به سـاير ارزش هـا ارتقاء مـی دهد و نه نشـان 
مـی دهـد كـه قابـل پيـش بينـی بـودن كامل امـكان پذير اسـت. نكتـه اين اسـت غير قابـل پيش 
بينـی بـودن در حقـوق از طريـق توسـل به اصول اسـتدالل شـده از مقـررات حقوقی كـه مفهوم 
مـورد نظـر راز از حقـوق را منعكـس می كنـد )بـه عنـوان دو مرحلـه فرآينـد تصميـم گيـری( و 
ايـده ی دوركيـن در مـورد حقـوق )همگرايـی در حقـوق( حـل و فصـل شـده اسـت. يكـی از 
تأثيرگذارتريـن نويسـندگان حاكميـت قانـون پس از فولر راز اسـت. تئوری نامسـتدل ايشـان در 
مـورد حاكميـت قانـون مشـتمل بـر هشـت مطلوب بود. سـه مـورد اول فضايـل مورد نظـر فولر 

را منعكـس می كنـد.26
1- قوانين بايد آينده نگر، صريح و روشن باشند؛
2- قوانين بايد از پايداری نسبی برخوردار باشند؛

3- قانونگذاران بايد درمورد صراحت، پايداری و شفافيت قوانين آموزش ببينند.
پنج مورد بعدی برای ممانعت از انحراف ساختار اجرايی است:

1- استقالل قوه ی قضاييه بايد تضمين شود؛
2- اصول عدالت طبيعی بايد رعايت شوند؛

3- دادگاه ها بايد قدرت اعاده دادرسی را داشته باشند؛
4- دادگاه ها بايد به آسانی در دسترس باشند؛

5- اختيـار و آزادی عمـل نهادهـای تشـخيص جـرم و جنايـت نبايـد منحـرف و بـه فسـاد و 
گمراهی كشـانده شـوند.

راز تأكيـد می كنـد ايـن مفهـوم محـدودی از حاكميت قانون اسـت. از نظر ايشـان، اساسـًا اين 
مـوارد تـا آن جا كه به سـمت ممانعت و پيشـگيری از برخی آسـيب ها )كه ممكن اسـت توسـط 
كسـانی كـه اعمـال قـدرت می كننـد، وارد شـود( هدايت شـوند، ارزش منفـی تلقی نمی شـوند. 
بـا ايـن حـال، نمی تـوان از ورود همـه ی آسـيب ها جلوگيری كرد و ممكن اسـت به تشـديد آنها 
و وخيـم تـر شـدن اوضاع ختـم شـود. چنانچه حاكميـت قانون به خوبـی درك شـود، حقوق را 

بـه ابـزار بسـيار مؤثرتری تبديـل می كند.
مقامـات رسـمی قوانيـن را به صـورت يكنواخت بـه اجرا در مـی آورند و كسـانی كه موضوع 
ايـن قوانيـن هسـتند در پرتو ايـن مقررات رفتارهـای خود را اصـالح می كنند )برای دسـتيابی به 
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منافـع فراهـم شـده و يا پيشـگيری از آسـيب هايی كه می تواند بـه آنها وارد شـود(. اين وضعيت 
حقـوق را بسـيار كارآمدتـر می كند و بـرای اكثريت مـردم جنبه خوداجرايی خواهد داشـت. 

در قيـاس معـروف ايشـان، حاكميـت قانـون، حقـوق مطلوبـی اسـت همـان گونـه كـه يـك 
چاقـو مفيـد اسـت، يعنـی وقـوع نتايـج مضـر و نامطلـوب حقـوق همچـون چاقـو، بسـتگی بـه 
مـورد و چگونگـی اسـتفاده دارد. ايـن مفهوم محـدود حاكميت قانـون، درصـدد درآميختن ديگر 
ارزش هـای روشـنگرانه از قبيل دموكراسـی، شـهروندی و حقوق بشـر نيسـت. در ايـن مفهوم از 
ايـن ارزش هـا صرف نظـر نمی شـود امـا به آنهـا اجـازه داده می شـود تا بيشـتر بصورت مسـتقل 
تعريـف شـوند و درمـورد وجـود يـا عـدم آنهـا بـا ضريـب اطمينـان بيشـتری تصميـم گيری و 
بـرآورد شـود. ايـن بـدان معنا نيسـت كـه نمی تـوان ديگـر ارزش هـا را تمـام و كمـال پذيرفت. 
در عـوض، بـه ايـن معنـی اسـت كـه تعـدادی از ارزش ها هسـتند كـه بـرای ارزيابـی ارزش يك 
نظـم حقوقـی )كـه حاكميـت قانون يكی از آنهاسـت( بـكار می روند. ممكن اسـت فقـدان يكی 
يـا بيشـتر از ديگـر ارزش هـا بـه خوبی مـا را درمورد اضمحالل يـك نظم حقوقی كـه فضيلت به 
ظهـور رسـاندن حاكميـت قانـون را در خود دارد، توجيـه نمايد. مثـاًل فقدان دموكراسـی، عمومًا 
جايگزينـی آن نظـم بـا نـوع دموكراتيك ديگـری را توجيه می كنـد، گرچه يك دموكراسـی بدون 
حاكميـت قانـون ممكن اسـت حداقـل همان ميـزان بدبختی به بار آورد كه اسـتبداد بـا حاكميت 

قانـون به همراه داشـته باشـد. 
نظـم حقوقـی مطلـوب بـه بيـش از يـك فضيلـت نيازمند اسـت. همان گونـه كه راز اسـتدالل 
می كنـد بهتـر اسـت ارزش هـای مختلف به صـورت جداگانـه تعريف شـوند )يعنی همـان گونه 
كـه مـا تمايـل داريـم نظـام هـای حقوقی بروز دهنـد( تا آنكـه همـه ی آنهـا را در ارزش واحدی 
جـای دهنـد. مـن تئوری هايـی كـه درصـدد گنجاندن ديگـر ارزش هـای روشـنگرانه نيسـتند را 
تئوری هـای نامسـتدل و ضعيـف حاكميـت قانـون مـی نامـم. در مقابـل، تئوری هايـی كـه ديگـر 
ارزش هـای روشـنگرانه را مزيـد نموده اند ، تئوری های قوی و مسـتدل حاكميـت قانون می نامم.

تعریف های گسترده تر- تئوری های قوی و مستدل حاکمیت قانون
فولـر در بـه فهرسـت درآوردن ارزش هـای حاكميـت قانون انگيـزه مضاعفی برای عـالوه نمودن 
مـوارد مطلـوب ديگـر دارد. )كميسـيون بين المللـی عدالت شـرايط فرهنگی، آموزشـی، اقتصادی 
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و اجتماعـی را نيـز اضافـه می كنـد.27 ديگـران مشـروعيت، مسـئوليت پذيری و احتـرام به حقوق 
بشـر را مشـمول ايـن موضـوع می داننـد(. در اين جا مـا يك گرايش بـرای اضافه نمودن بسـياری 
از ارزش هـای روشـنگرانه ديگـر )بويژه دموكراسـی و حقوق( و همچنين برخی از سـازوكارهای 
نهادينـه كـه بايـد در تحقـق بخشـيدن بـه آن ارزش هايی كـه بايد نسـبت به ارزش هـای حداقلی 

حاكميـت قانـون در اوايـل عصر روشـنگری مؤثرتر باشـند را مشـاهده می كنيم.28
در وهلـه ی اول، اسـتدالل كـردن برمبنـای تعاريـف گسـترده دشـوار بـه نظـر مـی رسـد؛ زيرا 
بسـياری از ارزش هـا بصـورت گسـترده ای مشـترك هسـتند. اگـر مـا بتوانيـم پذيرش آنهـا را از 
طـرف هـر شـخصی كـه مدعی اسـت به حاكميـت قانـون اعتقـاد دارد )بـا تفهيم ايـن مطلب كه 

آنهـا ضرورتـًا ذاتـی حاكميـت قانـون هسـتند( تضميـن نماييـم، چرا ايـن گونه عمـل نكنيم؟
مطمئنـًا، چنيـن اقدامـی مـا را از صـرف هزينه های سياسـی بعدی بـرای مبـارزه در راه تضمين 
ارزش هايـی معـاف خواهـد كـرد كـه تصـور می كنيـم بدسـت آورده ايم. بـه هر حـال، فكر می 
كنـم بايـد از ايـن مـوارد وسوسـه انگيز اجتناب نمـوده و يك مفهـوم مضيق از حاكميـت قانون- 

يـك تئـوری كم مايـه و ضعيف از حاكميـت قانـون- را بپذيريم.29
داليـل فراوانـی بـرای ترجيـح دادن يك تئـوری كم مايه و نامسـتدل از حاكميـت قانون وجود 

دارد:
1- بايـد در مـورد » امپرياليسـم ارزش هـا« محتـاط بـود. اگـر مـا بـه دموكراسـی، آزادی و يـا 
حاكميـت قانـون بـه عنـوان مسـائل مطلـوب بنگريـم، ناخـودآگاه به سـمت شـمول بسـياری از 
مسـائل سياسـی وسوسـه می شـويم كه نگارنـده آنها را در چارچـوب مفهوم هـای مرتبط خوب 

و مطلـوب مـی داند.
2- ارز ش هـای متفـاوت باعث می شـود تمركز از دسـت رفته و درنتيجه عواقـب ايدئولوژيكی 
نامطلوبـی بـه بـار آيـد، لذا ارزش هـای متفـاوت و بالّقـوه متضاد در يـك ارزش واحـد گنجانده 
مـی شـوند. اغلـب تعارض هـای مشـترك 50 سـال اخيـر بـه دموكراسـی و حقـوق بشـر مربوط 
بـوده اسـت. آزادی سياسـی چيـزی بيـش از يـك پيـش نيـاز بـرای دموكراسـی اسـت.30 بـا اين 
حـال، جبهـه گيـری حقـوق در مقابـل قانونگـذاری دموكراتيك محدودكردن دموكراسـی اسـت.
برخـی از چنيـن جبهـه گيـری هايـی در نگـرش نگارنـده، توجيـه شـده اند. امـا اين هـا ه عنوان 
يك محدوديت برای دموكراسـی اسـت نه بخشـی از مفهومی متمايل به گسـترش دموكراسـی.31
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3- از آن جايـی كـه برخـی از ارزش هـای اضافـه شـده بحـث برانگيز شـده انـد، پشـتيبانی از 
مفهـوم حاكميـت قانـون را تضعيـف كـرده انـد. ايـن يك طيف اسـت ميـان »پذيرش موسـع« و 
پذيـرش بحـث برانگيـز ارزش هـا و نه يك خالء شـفاف و هويـدا. برخی از اصـول همچون حق 
رأی )جهانـی( مـرد/ زن ممكـن اسـت بحث برانگيـز به نظر نرسـند، همچنانكـه در اواخر 1928 
م شـورای سـلطنتی كانـادا قانونـی در موردمشـروعيت انتصـاب زنـان را به مجلس سـنا فرسـتاد 
آنهـا اسـتدالل هايـی مبتنـی بـر آنكه افـرادی كـه فرماندار كل بـر مبنای مـاده 24 قانـون 1867 م 
)British North America Act( واجـد صالحيـت انتصاب تشـخيص داده بود)احتماالً( فقط مرد 

بـوده انـد را رد كردند.32.
4- در ميـان يـك مفهـوم فراگيـر و يـك ايده ی سـازمان دهنـده ی محوری )همچـون آنچه كه 
در بخـش قبلـی مـورد بحـث قـرار گرفت( يك ليسـت مبسـوط احتماالً از تناسـب و شايسـتگی 

كمتـری برخـوردار خواهد بود.
5- بيـش از آن كـه در افـزودن ارزش هـای مثبـت بـه قانـون )البتـه قبـل از آنكـه قانـون ناميده 
شـود( بـا مشـكل مواجـه شـويم، در انتقـاد آشـكار از آن قانـون دچـار مشـكل خواهيـم بـود. 
ارزش هـای واجـد جنبـه مثبـت بيشـتر كـه مـی بايسـت قبـل از حاكميت قانـون مراعات شـوند 
ظاهـراً موجـود هسـتند، امـا مشـكالت بيشـتر در زير سـئوال بردن آن هـا از طريق منشـور ديگر 

اسـت. ارزش ها 

توسعه ی مستمر حاکمیت قانون
همـان گونـه كـه تشـريح شـد، برخـی از نويسـندگان درصدد گسـترش مفهـوم حاكميـت قانون 
هسـتند تـا مجموعـه ی موسـعی از ارزش هـای مهـم اما مـورد اعتـراض را در آن جـای دهند. با 
ايـن حـال، حاكميـت قانونـی كـه حداقل در مفهوم سـنتی اش بسـيار محـدود بوده اسـت، اخيراً، 
بـه طريـق ديگـری توسـعه يافتـه اسـت. يكـی از بزرگ ترين تحـوالت اين قـرن، سـازوكارهای 
نهادينـه بـرای اجـرای حاكميـت قانـون اسـت كـه بـه فراتـر از مقامـات قضايـی گسـترش يافته 
اسـت و نسـبت بـه اعضـای دسـتگاه های اجرايـی بـا شـتاب فزاينـده ای اعمـال می شـود.برای 

مـدت زمـان طوالنـی پذيرفتـه شـده بـود كـه آنهـا بايد تنهـا بر مبنـای قانـون عمـل نمايند.33
امـا مشـكل ايـن بـود كـه ابزارهـای اندكی برای تشـخيص اين كـه آيا آنهـا عمـل می نمايند )يا 
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خيـر( وجـود داشـت. بـه هميـن علـت اقدامـات اداری به صـورت فزاينـده ای برای موشـكافی 
و بررسـی نـه تنهـا از طريـق نهادهـای نظارتی و سـازوكارهای اسـتينافی بلكه همچنيـن از طريق 
الزامات دوگانه فراهم نمودن ادله و اسـناد مرتبط- از شـاخصه های بررسـی قضايی- آغاز شـده 
اسـت. دادگاه هـا نقـش محـوری در توسـعه ی اين الزامـات ايفـاء می كنند و كسـب موفقيت های 
حقوقـی بـرای آنهـا در مقابـل مقاومت دسـتگاه های اداری نسـبت به كاسـتن از نياز بـه اقدامات 

حقوقـی رسـمی بـه مراتب محتمل تر اسـت.
يـك كشـمكش مـوازی بـا ديگـر صاحبـان قـدرت در سـازمان های بـزرگ- مديران شـركت 
هـای بـزرگ- نيـز در جريـان اسـت. حركـت به سـمت اسـتقرار مديريت شـركت ها بـر محور 
تنظيـم مقـررات و اهـداف بـرای اسـتفاده از قـدرت شـركت- در يـك بخـش از سـوی اداره 
كننـدگان و در بخـش ديگـر از سـوی سـهامداران- اسـتوار اسـت. هـردو دسـته از تالش هـا در 
جهـت محورهايـی اسـت كـه بـه شـكل تعجـب آوری )برای هركسـی كه تـالش های مسـئوالن 
سـرويس هـای عمومـی بـرای حفـظ قدرت و اجـرای آنها بـه عنوان سـپری در مقابـل نگاههای 
موشـكافانه عمومـی را نظـاره گربـوده اسـت( مـورد انتقاد قـرار گرفتـه و در مقابل آنهـا مقاومت 
صـورت گرفتـه اسـت. 34 ايـن وضعيـت يكـی از داليـل جذابيـت گسـترده حاكميـت قانـون را 
منعكـس می كنـد. هنگامـی كـه در بـدو امـر ايـن طـرح و انديشـه كلی مطـرح شـد و جنبه های 
خارجـی اش نمايـان شـد، دولت های حاكـم بزرگ تريـن منبع قدرت بودنـد. فرمانروايـان مدعی 
قـدرت مطلـق و برتـر بودند. آنهـا درحال جنگيدن برای تسـلط بـر ديگر منابع قـدرت در داخل 
قلمـرو خـود بودنـد: كليسـا، اشـراف و دولت هـای خارجـی. فرمانروايـان درصـدد كاسـتن از 
قـدرت اربابـان فئودالـی بودنـد كه ادعـا می كردنـد در قلمرو خود بصورت مسـتقل حـق كنترل 
و اعمـال قـدرت دارنـد. آنهـا تالش می كردنـد از راههای مختلفـی)از انتخاب اسـقف تا انتخاب 

مذهـب رسـمی( وضعيـت كليسـاها را سـامان داده و بـا خود همراه سـازند. 
خـود معاهده وسـتفاليا شـامل توافقی رسـمی برای احتـراز ورزيدن از مداخلـه در امور داخلی 
ديگـر ملـت هـا بـود. بـا اين حال، ايـن وضعيـت نبايد مـا را از ديگر منابـع قدرت كـه می توانند 
بـه صـورت خودسـرانه قابليت هـای ما را در ايجـاد و اجرای طـرح های زندگی محدود سـازند، 
غافـل كنـد، همچنان كـه در برخـی مواقـع متفكـران روشـنفكر را از ديـدن واقعيـت غافـل كرده 
اسـت. فالسـفه از قـدرت مسـتمر اشـراف و كليسـا آگاه بودنـد. راه حـل آنهـا تـداوم پـروژه 
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حاكميـت و مقيـد و مشـروط نمـودن آنهـا بـه دولـت و از طرفی مقيد و مشـروط نمـودن دولت 
بـه مـردم بـود. با ايـن حال، عمومـًا آنها قـدرت اتحاديه ها و شـركت هـای جديـد را پيش بينی 
نمـی كردنـد )گرچـه نگرانی های آدام اسـميت در مورد شـركت ها و مؤسسـه هـای انحصاری، 
اسـتثناهای قابـل قبولـی برای اين تصميم محسـوب می شـود(. نكوهيـده تر آنكه، زنـان، بردگان 
و خدمتـكاران خانـه هـا بواسـطه ارزش اندكـی كه فالسـفه بـرای آنها قائل شـده بودنـد، از آنها 
بـه مراتـب بيشـتر از كنترل يك پادشـاه مطلق می ترسـيدند!! يكی از مشـخصه های بارز سـيصد 
سـال گذشـته عبـارت اسـت از: ارتقـاء جايگاه ديگـر منابع قـدرت و اعتقـاد بر اينكـه دارندگان 
چنيـن قدرتـی در خصـوص اعمـال آن مسـئول هسـتند و نبايـد به شـكل دلخـواه و خودسـرانه 
عمـل نماينـد. گاهـی اوقـات، ايـن امـر خـود را در ادعاهايـی كـه مبتنی اسـت بر تسـری حقوق 
بـه آنچـه كـه ممكن اسـت حريـم خصوصـی ناميده شـود، نمايـان می سـازد. با اين حـال، يكی 
ديگر از نشـانه هايی كه در اين ادعاها نهفته اسـت، ضامن آن اسـت كه سـهامداران، مسـتخدمان 
 و ديگـر سـرمايه گذاران و بانـك داران از تصميم هـای سـازمان های بـزرگ تأثيـر می پذيرند، يعنی 

تصميم ها و اقدام هايشان در چارچوب مقررات وضع شده ی آن سازمان ها محدود می شود.
حاكميـت قانـون رونـد و شـيوه های اعمال قـدرت دولتی )از سـوی اعمال كننـدگان( را مورد 
بررسـی قـرار مـی دهـد. بـا اين حـال اسـتدالل های مشـابهی درخصوص اعمـال كننـدگان انواع 
ديگـر قـدرت هـای سـازمانی قوی مطرح شـده اسـت. حاكميت قانون بـرای يك دنيـای جهانی 
تـر تنهـا چيـزی در حـدود حقـوق بين الملـل و يـا اعمـال مقرراتی جهانـی بر دولت هـای حاكم 
نيسـت، درواقـع ايـده ای اسـت بـرای همه اشـكال قدرت نهادينـه، يعنـی بايد مقرراتـی برمبنای 

معيارهای راز وجود داشـته باشـد.
منابـع متفـاوت هسـتند، لـذا ابزارهای تفسـير هم بايـد متفاوت باشـند. اما در هر صـورت بايد 
داورانـی بی طـرف وجـود داشـته باشـند كـه تعيين كننـد آيا مقـررات )چـه از نظر ادبيـات و چه 

ماهيـت و روح قانونـی خـود( پيگيـری شـده اند يا خير.

ارزش های موجود در تئوری های کم مایه و نامستدل
گرچه تئوری های كم مايه و ضعيف امكان دارد همچون تئوری های قوی ومستدل، تمام عيار و 
جذاب به نظر نرسند، با اين حال، گاهی ادعاها و مطالبات مثبتی در مورد اين مفهوم محدود از 
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حاكميت قانون مطرح شود، برای مثال:
1- شـهروندان بايـد بـرای زندگـی خـود برنامه ريـزی كنند: زيـرا رفتـار مقامات دولتـی قابل 

پيـش بينی اسـت.35
2- برخـی همچـون هايـك، ممكـن اسـت اين مفهوم محـدود از حاكميـت قانون را بـا آزادی 

برابـر بداننـد )من نمـی خواهم ايـن كار را انجـام دهم(.
3- حاكميت قانون ثبات را بهبود می بخشد.

4- حاكميـت قانـون از تعـدادی از بـی عدالتی های رويه ای مهم، از آن دسـت كه فولر نشـان 
داده بـود، جلوگيـری می كنـد. اين به مثابه نوعی از عدالت رسـمی اسـت.

5- آن گونه كه راز اسـتدالل می كند جايی كه حاكمان آماده می شـوند تا بواسـطه مقرراتشـان 
محـدود شـوند، درواقـع، حقـوق بـه ابـزار بسـيار مؤثرتـری تبديـل می شـود. اگـر حاكمـان در 
مقرراتـی كـه وضـع می كننـد در مـورد مجازات و تحريـم ها توازن، تسـاوی و همبسـتگی ايجاد 

نكننـد، مـردم هـم به احتمـال زيـاد كمتـر از آن قوانين تبعيـت می كنند.
6- يكـی از معـروف تريـن و مهيـج تريـن دفاع هـا از حاكميت قانـون به رژيم حقوقـی عميقًا 
مخـدوش- انگلسـتان قـرن هجدهـم برمـی گـردد. در آن زمـان، دموكراسـی، حقـوق، برابـری 
واقعـی و ديگـر ارزش هـای دموكراتيـك نـه تنها مـورد حمايـت نبودند، بلكـه طرفـداری از آنها 
می توانسـت بـه پيگـرد قضايی ختم شـود. بـا ايـن وجـود تامسـون )E. P. Thomson( حاكميت 
قانـون را سـتايش مـی كـرد؛ زيـرا تحميل موانـع مؤثر بر قـدرت و دفـاع از شـهروندان در مقابل 
مطالبـات مداخلـه جويانـه قدرت هـا به نظـر او ابـزار و كاالی انسـانی بی حدوحصـر مطلوب و 

خوشـايند است.36
بـه نـدرت پيـش مـی آيد يـك ابزار كارسـاز بی حدوحصـر و تمام وكمـال باشـد. آن گونه كه 
راز خاطرنشـان می كنـد، حاكميـت قانـون، قوانيـن را بسـيار مؤثرتـر می سـازد، چه مـا از قوانين 
مرتبـط متنفـر باشـيم و يـا آنهـا را ارزشـمند بدانيـم. با اين وجـود امـكان دارد عناصـر حاكميت 
قانـون، بويـژه الزامـات مربـوط بـه علنی بودن بـرای قوانين بد و نامناسـب بسـياری از جوامع كه 
در مقابـل آنهـا تضمينـی وجود ندارد، ناخوشـايند باشـد. درواقـع، می توان اين گونـه تصور كرد 
كـه يـك دولـت قوانيـن نژادپرسـتانه و بيگانـه سـتيزی را به نفـع مردمش )با سـابقه نژادپرسـتی 
سـنتی( بـه تصويـب رسـانده و ترجيـح می دهـد عباراتـی توجيـه كننـده و ظاهری برای گذشـته 

www.ipwna.ir



36 / جهانی شدن و حاكميت قانون

نژادپرسـتانه اش پيـدا كنـد. در آن صـورت مقـررات شـفاف، كامـاًل علنـی و قابـل قبـول ممكن 
اسـت بسـيار مؤثرتـر و بـه لحـاظ سياسـی قابـل فهم باشـد. با ايـن وجود، ايـن نقص بـه تنهايی 
نمی توانـد مـا را بـه كنارگذاشـتن حاكميـت قانـون داللـت كنـد. وقتـی يـك نفـر بـرای تضمين 
تغييـر قوانيـن و مقـررات تـالش می كنـد، درواقـع خواهـان آن اسـت كـه مقـررات تغييـر يافتـه 
مؤثرتـر واقـع شـوند. ايـن صرفًا بدان معناسـت كـه حاكميـت قانون تنها ارزشـی نيسـت كه فرد 

در تصميـم گيـری اش بايـد مـورد توجه قـرار دهد.

دالیل رجحان تئوری های ضعیف و نامستدل
می توانـم درك كنـم كـه چـرا افـراد زيـادی تئوری هـای قـوی و مسـتدل حاكميـت قانـون را به 
تئوری هـای ضعيـف و نامسـتدل ترجيـح مـی دهنـد. ارزش هـای افـزوده دموكراسـی و حقـوق 

)حقـوق بشـر( قابـل تحسـين هسـتند و مـن بطـور كامـل آنهـا را تأييد مـی كنم.
مـن كامـاًل قبـول دارم كـه ارزش حاكميـت قانـون، زمانـی كـه قانون بـه صـورت دموكراتيك 
و متمايـل بـه حمايـت و بهبـود حقـوق بشـر بـه تصويـب برسـد، ارتقـاء خواهـد يافـت )همان 
گونـه كـه حقـوق و دموكراسـی نيز بواسـطه حاكميـت قانـون ارتقـاء خواهند يافـت(. حاكميت 
قانـون، دموكراسـی، حقـوق )در كنـار شـهروندی، آزادی، برابـری و محيـط زيسـت طبيعـی كـه 
همـه در هميـن موضـوع جای دارنـد( يك مجموعـه از ارزش های روشـنگرانه هسـتند كه با هم 
سـازگار بـوده و گاهـی اوقـات در فقـدان همديگر بـی اثر و خنثی می شـوند. با ايـن وجود، من 
همچـون راز ترجيـح مـی دهم مفهـوم مضيقی از حاكميت قانون به عنوان ارزشـی در ميان سـاير 

ارزش هـا را بـه كار گيـرم كـه نـه تعييـن كننـده عمل باشـد و نه يـك اولويت.
بطـور كلـی، مـی خواهم بسـته ی ارزش های روشـنگرانه را بصـورت جداگانه و تفكيك شـده 

بررسـی كنم:
1- اگر از نظر مفهومی تفكيك شوند، می توان آنها را به شكل مؤثرتری درك كرد.

2- بسـياری از آنهـا مفهوم هـای متضـاد هسـتند و تنوعـی از تفاوت هـای ظريـف در آنهـا 
وجـود دارد. اگـر ديگـر ارزش هـا درون حاكميـت قانون جای داده شـوند، بعداً تشـخيص اين كه 
آيـا حاكميـت قانـون در جـای خـود قـرار گرفتـه يـا خيـر دشـوار اسـت، مگـر آنكـه يـك نفـر 
مفهـوم مـورد نظـر از دموكراسـی را سـامان دهـد. كسـانی كـه مفهوم هـا متفاوتی از دموكراسـی 
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را پذيرفته انـد ممكـن اسـت وجـود حاكميـت قانـون را انـكار نماينـد- يـا آنكه ممكن اسـت تا 
زمانـی كـه ديگـر شـرايط بـه وقـوع بپيونـدد، اجـرای آن را از سـر خود بـاز كنند.

3- ارزش هـا و فضايـل می تواننـد بهـا و ارزش مسـتقلی داشـته باشـند )حتی اگر همـان گونه 
كه نظريه تامسـون روشـن می سـازد، از ارزش آنها كاسـته شـده باشـد(.

4- ممكـن اسـت معرفـی و عرضـه تمام ارزش هـای مرتبط بطـور همزمان امكان پذير نباشـد، 
بنابرايـن نمـود ايـن وضعيـت ايـن گونـه اسـت كـه اگـر پيشـرفتی حاصـل نشـود، تحسـين و 

تمجيـدی نيـز نمی تـوان از آن پيشـرفت )حاصـل نشـده( بـه عمـل آورد.
يكـی از داليـل بالّقـوه رجحـان تئوری های قوی و مسـتدل نگرانی از اين امر اسـت كه اساسـًا 
قوانيـن نابسـنده و نامناسـب نيـز اعتبـار و مشـروعيت واژه »حقـوق« را دريافـت می كننـد و بـا 

ارزش هـای حاكميـت قانـون پشـتيبانی و حمايت می شـوند.
تنهـا مقرراتـی كه ارزش هايی همچون »دموكراسـی« و حقـوق را منعكس می كننـد بايد افتخار 

قانون ناميده شـدن را داشـته باشـند و مشـروعيتی را كه اين واژه ايجاد می كند، كسـب نمايند
. از نظـر مـن ايـن پاسـخ صحيحی به سـئوال های غيرقابـل احتـراز و بديهی اسـت. از آنجايی 
كـه تنهـا قالـب خاصـی از كلمـات را می توان بـه عنوان حقوق شناسـايی نمـود، بنابرايـن به اين 
معنـی نيسـت كـه فـرد در مقابـل همه كلمـات و عبـارات مقيد و ملزم اسـت. درواقـع، هيچكس 
نمی توانـد وجـدان، شـعور و افـكار ديگـری را تسـليم هـر قـدرت بيرونـی ديگـری بكنـد. اين 
واقعيـت كـه برخـی مـوارد قانـون هسـتند بدان معنا نيسـت كـه بايد بـدون چون و چـرا اطاعت 

شوند. 
مـن مجـذوب افـكار و تمايـالت پوزيتيويسـت های بريتانيايـی از جرمـی بنتـام به بعد هسـتم. 
اگـر قانـون بـه مثابه عناصر نشـأت گرفتـه از واقعيت های اجتماعـی درنظر گرفته شـود، می توان 
آنـرا بـه عنـوان پديـده ای قابل سـتايش و يـا قابل سـرزنش تعيين نمود. اگـر قانون قبـل از آنكه 
قانـون ناميـده شـود، معيارهـای خاصـی از عدالت را در خود داشـته باشـد در آن صـورت انتقاد 

كردن از آن بسـيار دشـوار است.

گسترش محدود و مضیق حاکمیت قانون به فراتر از مرزهای دولتی
حقـوق بين الملـل بـا مفاهيـم متفاوتـی ظهـور كـرد و اساسـًا گسـتره ی متغيـری داشـت. اين امر 
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باعـث شـد كه برخـی بگويند: حقـوق بين الملل حقـوق نيسـت و در اين صورت می تـوان منكر 
وجـود حاكميـت قانـون شـد. از آن جايی كه شـاخه های متفاوت حقـوق بين الملل بـا قدرت در 
حـال رشـد هسـتند، چنيـن ادعاهايـی در حـال عقب نشـينی هسـتند. با ايـن حال، تفـاوت های 
مهمـی ميـان حقـوق بين الملل و حقـوق داخلی وجود دارد كـه در ايجاد يك مفهـوم از حاكميت 

قانـون در يـك جامعـه جهانـی بايد به خاطر داشـت.
1- هيـچ نهـادی وجـود نـدارد كـه ادعـای انحصـار اسـتفاده از زور بـه همـان طريقـی كـه 
دولت هـای حاكـم در محـدودۀ قلمروشـان انجـام می دهند، داشـته باشـد. اين مقايسـه می تواند 
اغـراق آميـز باشـد. بـه واقع دولت هـای حاكـم در اسـتفاده از زور در محدوده قلمروشـان دارای 
انحصـار هسـتند و ادعـای آنها در انحصار اسـتفاده مشـروع از زور ممكن نيسـت بـا اكثريت و يا 
حتـی اقليتی به اشـتراك گذاشـته شـود. همـه دولت ها حـق بكارگرفتـن زور برای دفـاع از خود 
را بـه شهروندانشـان داده انـد. امريـكا در مقرراتـش )مجوزهای صادر شـده( ايـن وضعيت را به 
حـق حمـل سـالح37 ارتقـاء داده اسـت، هرچنـد بـه لحاظ تاريخـی دولت هـای حاكـم در مقابل 

شورشـيان از ايـن حق اسـتفاده مـی كردند.
از نظـر بين الملـل حـق اسـتفاده از زور بـرای دفاع از خود وجـود دارد، اما به عنـوان موضوعی 
از حقـوق بين الملـل، تنهـا شـورای امنيت سـازمان ملل متحد قـدرت و صالحيت صـدور مجوز 
بـرای اسـتفاده از زور بـرای سـاير داليل را دارد. ماننـد تمام قوانين ديگر، چنيـن محدوديت هايی 
ممكـن اسـت نقض شـوند، اما تعـداد و گسـتره ی چنين نقض هايـی از زمان جنـگ دوم جهانی 
بسـيار انـدك بـوده اسـت. بزرگ تريـن تفـاوت اين اسـت كه هيـچ بازيگـر داخلی وجـود ندارد 
كـه بتوانـد چنيـن مقرراتـی را نقـض كنـد، آن هـم بـا آن درجـه از مصونيـت كـه ابرقـدرت هـا 
می تواننـد حقـوق بين الملـل را نقـض نماينـد. اختـالف نظـر كليـدی در ايـن نيسـت كـه آيـا 
انحصـار اسـتفاده از زور در سـطح داخلـی وجـود دارد يـا در سـطح بين المللـی، بلكـه تأكيـد بر 
ايـن واقعيت اسـت كه نداشـتن تناسـب در زور بين حاكميـت و تابعان وقتـی وارد عرصه حقوق 

بين الملـل می شـود معكـوس می شـود.
2- جايـی كـه دولت هـا مدعـی صالحيـت بر تمـام موضوعـات ماوقـع در درون مرزهايشـان 
هسـتند بحث هـا و موضوع هـای كـه حقـوق بين الملـل درصـدد تنظيـم آنهاسـت بـه مراتـب 
از محدوديـت بيشـتری برخـوردار هسـتند.38 بـه ايـن ترتيـب چنـدان تفاوتـی نـدارد كـه يـك 
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كنفدراسـيون ضعيـف چـه می كنـد.
3- مقامـات )رسـمی( بين المللـی نسـبتًا اندكی وجـود دارنـد، بازيگران اصلی مقامات رسـمی 

همچـون دبيـركل سـازمان ملـل متحد نيسـتند، بلكه دولت ها هسـتند.
 4- از منظـر شـرايط طبيعـی انسـانی )كـه هـارت بـه عنـوان منابـع محـدود، نـوع دوسـتی و 
هـم نـوع گرايـی محـدود و آسـيب پذيری متقابـل فهرسـت بنـدی می كنـد(39 تنها دو مـورد اول 
در جامعـه بين المللـی نسـبت بـه دولت هـا اعمـال می شـود و امـا مـورد سـوم از يـك دولـت 
بـه دولـت ديگـر دربردارنـده تغييـرات فراوانی اسـت. كشـورها )برخـی از كشـورها( از مداخله 
توسـط ديگـر كشـورها مصـون هسـتند )آمريكا، روسـيه، چيـن و ... بواسـطۀ امكانـات نظامی و 
سياسـی( و اتحـاد و ائتـالف كشـورهای قدرتمنـد غيـر محتمـل و بعيد اسـت.40 بـه معنايی دگر، 

كشـور فناپذيـر نيسـت و آنقـدر آسـيب پذير نيسـت كـه رو بـه افـول و زوال نهد.
5- بخـش عمـده ی حقـوق بين الملـل محصـول كار مجالـس قانونگـذاری، قانون گـذاران مثاًل 
مجمـع عمومـی سـازمان ملـل متحـد( و دادگاه هـا نيسـت بلكـه از طريـق موافقـت نامه هـا )بـه 

عنـوان مثـال معاهـدات( ميـان دولـت- ملـت هـا بوجود آمده اسـت.
6- طرفيـن قـرارداد بـه جـای آنكـه شـهروندان و دولت هـای حاكـم )مـدل الك( باشـند، 

هسـتند. حاكـم  دولت هـای 
7- گستره ی حقوق بين الملل نسبت به حقوق داخلی بسيار محدودتر است.

8- از نقطـه نظـر بسـياری از ليبـرال دموكـرات های هـوادار حكومت قانـون، محدوديت های 
نهادينـه جـدی در حقـوق بين الملـل وجـود دارد. تقسـيم بندی سـه گانـه قضاييه، مجريـه، مقننه 
وجـود نـدارد و درواقـع شـورای امنيـت سـازمان ملـل تركيبـی بالّقـوه خطرنـاك از سـه قـوه ی 

مذكـور اسـت، درحالـی كـه تـوازن و كنترل حقوقـی رسـمی در آن وجـود ندارد.
9- هيـچ گونـه نهـاد مركـزی بـرای پرداختن به اجـرای حقوق بين الملـل وجود نـدارد. عمومًا 
اجـرا بـه امضاءكننـدگان واگذار شـده اسـت. درواقـع موافقـت نامه هـا )قراردادها( تنها با فشـار 

طـرف قـوی تـر به اجـرا در می آينـد )گرچه برخـی موارد اسـتثنايی هم وجـود دارد(.
10- مسـئله مهـم در حاكميـت قانـون )در داخل( وجود قواعد خاتمه دهنده به مسـائل اسـت. 
نهادهـای قضايـی داخلـی دو دسـته از ايـن قواعد را برای حـل و فصل ابهامـات قضايی بكار می 
گيرنـد. بـرای مقامـات دولتـی واجـد صالحيت كـه به اعمـال قـدرت می پردازند، هـر چيزی كه 

www.ipwna.ir



40 / جهانی شدن و حاكميت قانون

از نظـر قانونـی مجـاز نمی باشـد، ممنـوع اسـت، اما بـرای اشـخاص خصوصی هر چيـزی كه از 
نظـر قانون منع نشـده، مجاز اسـت.

در حقوق بين الملل، قاعده اخيرالذكر نسـبت به دولت ها، سـازمان های غيردولتی و شـركت ها 
 اعمـال می شـود. ايـن قاعـده تـا آن جايـی كـه بـه موضـوع مربوط می شـود نسـبت بـه نهادهای 
بين المللـی نيـز اعمـال می شـود. بـا ايـن حـال، می تـوان بـه درسـتی اسـتدالل نمـود كـه وقتـی 
كسـانی خواهـان اجـرای حاكميـت قانـون هسـتند درواقـع بـرای خودشـان ردای يـك صاحب 

منصـب حقـوق بين الملل-مثـل يـك افسـر پليـس- را خواهاننـد. 
حتـی جايـی كـه در مـورد تفاوت های ذكر شـده در پاراگراف پيشـين غلو شـده باشـد باز هم 

تفـاوت هـا قابل توجه و فراوان اسـت.
مسـئله ی واقعـی اينسـت، آيـا اين تفاوت ها بدين معنی اسـت كـه حاكميت قانـون يك آرمان 
مهـم در حقـوق بين الملـل محسـوب می شـود؟ بطـور كلی، مـی خواهـم بگويم هيچ يـك از آنها 
ناقـض ايـن ايده نيسـت: كسـانی كه حقـوق بين الملـل را اجرا می كننـد بايد به حقـوق بين الملل 
ملـزم و مقيـد باشـند. در حـد و حـدودی كـه ايـن كاسـتی هـا وجـود دارد، بايـد ادلـه ای بـرای 
پركـردن ايـن خالءهـا و پرداختـن بـه كاسـتی هـا فراهـم نمـود. به نظـر مـن، چنين بـه نظر می 
رسـد كـه غالـب اسـتدالل هايی كه بـه نفع حاكميـت قانـون در داخل اسـت به حقـوق بين الملل 
تسـری يافتـه و در آن جريـان دارد.دسـتيابی بـه اغلـب مزايـا و فضايـل يـك نسـخه ضعيـف و 
محـدود از حاكميـت قانـون )ثبـات، اثربخشـی و قابليت پيش بينی( در سـاختار سياسـی داخلی، 
امـكان پذيـر اسـت. اگـر بازيگـران اصلـی قانـون را به اجـرا گذارنـد، ديگـران هم مـی دانند كه 

چگونـه بايد رفتـار نمايند.

اعتراضـات وارده بـه گسـترش حاکمیـت قانـون در مفهومـی محدود و 
مضیق

می خواهـم تعـدادی از اسـتدالل هـای بالقوه ای كـه در مقابل گسـترش حاكميت قانون از سـطح 
داخلـی بـه امـور بين المللـی، مطرح شـده اند را بررسـی كنم. اين اسـتدالل ها در دو دسـته جای 
مـی گيرنـد: 1( اسـتدالل هـای مخالـف »حاكميـت قانـون« در سـطح داخلـی 2( اسـتدالل های 

مخالـف »حاكميـت قانـون« در سـطح بين المللی.
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استدالل های مخالف »حاکمیت قانون« در سطح داخلی 
1-حاكميـت قانـون در خدمـت قدرتمنـدان و قانونگـذاران اسـت. حاكميت قانون آثار سـلطه 
جويانـه و مشـروعيت زا دارد. عـالوه بـر آن برابری تشـريفاتی و رسـمی بی عدالتی های اساسـی 
و واقعـی را می پوشـاند و خـود مولـد آن اسـت. قدرتمنـدان ممكـن اسـت در حقـوق بين الملل، 
حتـی قدرتمندتـر بـه نظـر برسـند بـا ايـن حـال، نيـاز بـه حصـول اجمـاع وضعيـت را بـرای 
قدرتمنـدان )در تـداوم راهشـان برای تصويب قوانين جديدی كه موافق ميل شـان باشـد( بسـيار 
دشـوارتر می كنـد. همان گونـه كـه پيـش از ايـن ذكـر شـد، مشـكل اينسـت كـه آنهـا از تصويب 

قوانيـن جديـدی ممانعـت می كنندكـه باب طبع شـان نباشـد .
2- درواقـع، حقـوق بين الملـل نمی توانـد بصـورت مؤثـر در مقابـل ملـت هـای قدرتمنـد بـه 

درآيد. اجـرا 
در حقـوق داخلـی »تابعـان فوق العـاده قدرتمند« همچون رؤسـای مافيـا می تواننـد از ترفندهای حقوقی 
بيشـتری نسـبت بـه اقشـار متوسـط جامعـه اسـتفاده نماينـد و البته در نهايـت آلكاپـن )يكـی از جنايتكاران 

معـروف آمريـكا( و جـان گوتـی )از سـران جنايتكار مافيـا در آمريكا( سـر از زنـدان درآوردند!!
امـا هيـچ پليـس بين المللـی نخواهـد توانسـت آمريكا و يـا مردم جمهـوری چين را بازداشـت 
كنـد )مگـر آنكـه در آينـده هريـك از ابرقـدرت هـا همچـون امپراطـوری روم به سـرعت رو به 
افـول و انحطـاط گذاشـته و يا آنكـه در ديگر مـوارد رقيبان قدرتمنـد جايگزين رؤسـای بزهكار 

و مجرم شـوند(.
ممكـن اسـت افـراد اميـدوار باشـند يـك دموكراسـی علنـی مبتنـی بـر قانـون اساسـی مثـل 
آمريـكا بصـورت داوطلبانـه، احتـرام و توجهـی معقـول بـه نظـر انسـان هـا مبـذول نمايـد!!41 
جهـان  »رهبـر  همچـون  را  شـان  نقـش  دهنـد  مـی  ترجيـح  آمريـكا  رهبـران  مقابـل  در  امـا 
 آزاد« ايفـاء نماينـد تـا بديـن وسـيله حقـوق بين الملـل را ناديـده انگارنـد، جايـی كـه حقـوق 

بين الملل مانع از اقدامات )يك جانبه( آنها در مقابل ديگر نظام ها می شود.
3- حاكميـت قانـون تنهـا يـك مجموعـه از ابزارهاسـت و اگـر شـما نتوانيـد ديگـر ابزارها را 
فراهـم آورده و در اختيـار داشـته باشـيد، ممكن اسـت اين ابزارهـا نتيجه معكوس به بـار آورند. 
بـه عنـوان مثـال، حاكميـت قانـون معموالً در يـك دموكراسـی ليبرال مطلـوب خواهد بـود، زيرا 
ايـن بـدان معنـا خواهـد بود كه قانـون به اجـرا درآمده در منشـأ دموكراتيـك و در محتـوا ليبرال 
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بـوده اسـت. امـا در يـك حكومـت واپـس گـرا و يـا يـك دولت تـك حزبـی، حاكميـت قانون 
نخواهـد توانسـت آزادی مذهـب و يـا كرامـت انسـانی را تضميـن نمايـد. درواقـع اگـر نتـوان 
قضـات متعصـب را در مقابـل رشـوه و يـا مـوارد ترحـم برانگيـز مصون داشـت، چنيـن رژيمی 

بدتريـن خواهـد بود.
 4- برخـی دموكراسـی را قبـل از حاكميـت قانـون ترجيـح مـی دهنـد و آنرا مرجح مـی دانند 
و انتظـار بـرای اولـی نسـبت به پذيرش دومـی رجحـان دارد. گاهی اوقـات، اين امر به نداشـتن 
تمايـل بـرای معتبر شـمردن قوانين غيـر دموكراتيـك برمی گردد. اسـتدالل هايی مشـابه درصدد 
دموكراتيـزه نمـودن نهادهـای بين المللـی قبـل از بـه اجـرا درآمـدن حاكميـت قانـون در سـطح 
بين المللـی اسـت. پاسـخ مـن به چنين اسـتدالل هايـی در حقوق بين الملـل همان پاسـخ به انواع 

داخلـی رايج آن اسـت:
• حاكميت قانون بر دموكراسی تقدم دارد.

• نظـام هـای مـردم سـاالر نيازمنـد حاكميـت قانـون هسـتند تا مشـخص كننـد چـه نهادهايی 
می تواننـد قوانيـن و سياسـت هـا را بصـورت دموكراتيـك تضميـن نمايند.

• حاكميـت قانـون درصـدد اعمال قـدرت حقوقی در تنظيم و تفسـير حقوق بين الملل اسـت. 
ايـن امـر محركـی برای فعاليـت های تقنينی اسـت كه موجد معاهـدات و تضمين كننـده تصميم 
هـای اتخـاذ شـده در مجمـع عمومـی اسـت ، جايـی كـه دولت هـای عضـو عالقـه ای بـه آراء 

صـادره از سـوی دادگاه ها نشـان نمـی دهند.
5- آژانـس هـا و شـركت های تجـاری قدرتمنـد بين المللـی از محدوديت چندانـی برخوردار 
نيسـتند. محدوديـت هـا تنها بـه دولت های حاكـم بويـژه آنهايی كه در مبـارزه برای دموكراسـی 
هسـتند، برمـی گـردد. فعاليـت هـای تجـاری نـه تنهـا موضـوع حاكميـت قانـون هسـتند، بلكـه 
موضـوع حاكميـت قانـون در رژيـم هايی كه بصـورت دموكراتيك انتخاب شـده اند، نيز هسـتند 
، حـال آنكـه ايـن رژيـم ها توسـط نهادهايی كنترل می شـوند كه خودشـان انتخابی نيسـتند و از 
طرفـی ايـن نهادهـا خودشـان توسـط يك يـا دو دولت كنتـرل می شـوند و به هر ترتيـب كنترل 

همگانـی بـر آنهـا اعمال نمی شـود )مثل سـازمان تجـارت جهانی(.

استدالل هایی مخالف حاکمیت قانون در سطح بین المللی
ممكـن اسـت چنين اسـتدالل شـود كه اگـر حاكميت قانـون در سـطح بين المللی محدود باشـد، 
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نتيجـه مناسـب و مطلوب بدسـت نخواهد آمـد مثاًل مثال مقرراتـی در مخالفت بـا مداخله وجود 
داشـته باشـد در حالی كه درمورد پاكسـازی قومی اين گونه نباشد. حقوق بين الملل بسيار متفاوت 
 از حقـوق داخلـی اسـت، زيـرا حوزه هـای اندكـی از زندگی را تحت پوشـش خـود دارد. حقوق 
بين الملـل بسـياری از حوزه هايـی را پوشـش نمی دهنـد؛ كـه هارت با عنـوان »محتـوای حداقلی 
حقـوق طبيعـی« فهرسـت بنـدی می كند؛ حقوقی كـه مالكيت امـوال و نقل و انتقال آنهـا را مجاز 
مـی شـمرد )و از ايـن رو نقـل و انتقال قهری و خـارج از اين مقررات را منـع می كند( و حقوقی 
كـه حيـات انسـانی را مـورد حمايـت خـود قـرار مـی دهنـد. ايـن حقوق چه بـه حقـوق طبيعی 
تعبيـر شـوند )يـا نشـوند(، فهرسـتی حداقلـی هسـتند از آنچـه كه ممكن اسـت كافی و مناسـب 
باشـد. در فقـدان چنيـن مقرراتـی، امـكان برنامه ريـزی و اجـرای آن بـرای افـراد وجـود نخواهد 

داشـت و ايـن توجيهـی اسـت كه در نهايـت برای مبحـث حاكميـت قانون عنوان می شـود.
بـه  هـم  هنـوز  بين الملـل  حقـوق  كـه  درحالـی  نمـود،  اسـتدالل  می تـوان  بـرآن  افـزون 
انـدازه كافـی بـه تكامـل نرسـيده اسـت كـه بـه افـراد عـادی اجـازه دهـد برنامـه ريـزی هـای 
 42 می كنـد،  دنبـال  را  مجوزهايـی  چنيـن  قانـون صـدور  دهنـد، حاكميـت  انجـام  را  خاصـی 
افـكار شـيطانی خـود را طـرح  اجـازه مـی دهـد  نابـكار  افـراد  بـه  بين الملـل(  لـذا )حقـوق 
بـه  يقيـن دارنـد كـه كسـی نمی توانـد  بـه زعـم خودشـان  نماينـد، چـون كـه آن هـا  ريـزی 
دائـم شـورای  اعضـای  زيـرا  موضـوع؛  از هميـن  ديگـر  برداشـتی  )يـا  برسـاند  آسـيبی  آنهـا 
اقدامـی عليـه خودشـان را وتـو   امنيـت سـازمان ملـل كـه همفكـر و هـم رأی هسـتند هـر 

می كنند(.
همچنيـن می تـوان اسـتدالل نمـود حقـوق بين الملـل بـه عنـوان حقـوق دولت هـا مسـائلی از 
قبيـل خشـونت )اسـتفاده بين المللـی از زور(، مالكيـت )حداقـل مالكيـت اصلـی و حقيقی اموال 
غيرمنقـول در قلمـرو حاكميـت( و حفاظـت از آن )در مقابـل تجـاوز و دسـت انـدازی( را در 
خـود جـای داده اسـت. بـا ايـن حـال، حقـوق بين الملـل درحـال حاضر چيـزی بيـش از حقوق 
دولت هاسـت. بـا محاكمه افـراد برای جرايـم جنگـی)دادگاه نورمبرگ( افراد نيـز موضوع حقوق 
 بين الملـل قـرار گرفتند. مقررات حقوق بشـری منشـور ملـل متحد، اعالميه جهانی حقوق بشـر و 
 ميثـاق هـای بعـد از آن، نشـان دادند كه افراد )انسـان بماهو انسـان( می تواننـد از متمتعان حقوق 

بين الملل باشند.
 طـرز رفتـار و برخـورد دولت هـای حاكـم بـا افـراد يكـی از مـوارد توجـه و از دغدغه هـای 
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بين المللـی بـوده و در حقـوق بين الملـل نيـز بـدان پرداختـه شـده اسـت. مسـئله ايـن نيسـت 
كـه آيـا حقـوق بين الملـل ايـن مسـائل را پوشـش مـی دهـد يـا خيـر، بلكـه تفـاوت در قابليت 
اجـرای الزامـات دولت هـا درخصـوص احتـرام بـه حقـوق بشـر و همچنيـن الزامـات دولت هـا 
درخصـوص محتـرم شـمردن مرزهـای همديگـر از عمـده تريـن مسـائل هسـتند. ايـن وضعيت 
مـا را بـه نقطـه ای برمـی گردانـد كـه در آن بـه افـراد اجـازه داده نمی شـود تا برای يـك زندگی 

هدفمنـد برنامـه ريـزی كننـد و يـا حتـی برنامـه ای بـرای زندگی داشـته باشـند!!
امـكان دارد ايـن گونـه بـه نظـر برسـد كـه ايـن دسـته از اسـتدالل هـا ارزش حاكميـت قانون 
در سـطح بين المللـی را تنـزل مـی دهنـد و بـه سـادگی از ديگـر مالحظـات كـه عمده تريـن آنها 

معمـوالً نقـض حقـوق بشـر می باشـد، متأثـر می شـوند.
از نـگاه ديگـر بـه ايـن اسـتدالل بـه عنـوان اسـتداللی كـه احتمـاالً در چنيـن مـواردی ارزش 
حاكميـت قانـون را افزايـش مـی دهـد، نگريسـته شـود. و البتـه درمـوارد ديگـر، ايـن امـر مبين 
آن نيسـت كـه حاكميـت قانـون فاقـد ارزش اسـت و در طـرف مقابـل اين بـدان معنا نيسـت كه 
هميشـه مثمـر ثمـر اسـت. در اين گونه مـوارد بايد احتيـاط نمود؛ زيـرا تنها دولت هـای قدرتمند 
هسـتند كـه می تواننـد از ديگـران سـبقت گرفتـه و به برتری دسـت يابنـد، ضمن آنكـه انگيزه ی 

آنهـا معمـوالً خالـص و بی آاليش نيسـت!
حاكميـت، در طـول تاريـخ و البتـه هنـوز هـم، از لحـاظ ايدئولوژيكـی، اسـتداللی در مقابـل 
حاكميـت بين المللـی قانـون اسـت. حاكميـت، آن گونـه كـه آسـتين آن را توصيف می كنـد، نماد 
و خصيصـه هميـن موضـوع اسـت. وجـود يـك جامعـه سياسـی مسـتقل سـوای مسـائل جانبی 
و بيرونـی تـا حـد زيـادی يـك نيـاز ضـروری بـرای حاكميـت اسـت. ارزش هـای روشـنگرانه 
ضـرورت ارزيابـی و بازسـنجی حاكميـت قانـون پس از ارزيابی هـا و موازنه هـای نهادی و پس 

از آن دموكراسـی را ايجـاب مـی نمايـد.
بـرای مـدت زمـان طوالنی ، مفهوم حاكميت مانعی بر سـر راه آغاز فرآينـد ارزيابی و توازن در 
حقوق بين الملل بود. برای كسـانی كه به سـنت های حقوقی خود می بالند، تسـليم شـدن در برابر 
قوانين ديگر خطر محسوب می شود، بويژه زمانی كه يك نقص دموكراتيك مشخص و قابل درك 
 در فرآيند ايجاد حقوق بين الملل مشـهود باشـد. از يك چشـم انداز انگليسـی- آمريكايی، حقوق 
بين الملـل نسـبت بـه تمام معيارهايـی كه آنها درصددند خودشـان را بـر مبنـای آن معيارها مورد 
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قضـاوت قـرار دهند و يا از سـوی ديگران مـورد قضاوت قـرار گيرند- مشـروعيت دموكراتيك، 
جامعيـت، تفسـير حقوقـی بيطـرف و اجرای مجـازات های قضايـی و ديگر مـوارد از اين قبيل- 

ناقص و ناكامل اسـت.
بـا ايـن حـال، حاكميـت روبـه افـول اسـت، حاكميـت سـوای از حقـوق اساسـی و حقـوق 
بين الملـل روبـه اضمحـالل اسـت.43 زمانـی كـه چنيـن امـری اتفـاق افتد، بـدون شـك می توان 
اذعـان داشـت كـه مفهوم های سـنتی حقـوق عمومی )كـه مهم ترين آنهـا حاكميت قانون اسـت( 

زندگـی نوينـی بـه حقـوق بين الملـل خواهند بخشـيد.
مشـكل اصلـی كـه بـا تئوری هـای قـوی حاكميـت قانـون پيـش مـی آيـد اين اسـت كـه آنها 
محملـی بـرای حقـوق بين الملـل ندارنـد. درواقع، حقـوق بين الملل تنهـا از منظر حقوق اساسـی 
داخلـی تعريـف می شـود. حاكميـت در اصـل در مقابـل نهادهـا و مقـررات فراملـی سـينه سـپر 
می كنـد )و يـا بـه بيـان دقيـق تـر نهادهـا و مقرراتی كـه تنها پـس از آنكـه حاكميـت و مليت قد 
علـم كردنـد، عنـوان فراملی بـه خـود گرفتنـد(. در درون مرزهـای دولت های نوظهـور اروپايی، 
مقاومـت هايـی در مقابـل كليسـای كاتوليـك صـورت گرفت كـه به درگيـری های اوليـه و پس 
از آن مصالحـه محلـی در مـورد انتصاب اسـقف منجر شـد. آنچه انگلسـتان را به سـمت جدايی 

از روم سـوق داد، امتنـاع پادشـاه هنـری هشـتم از پذيرفتن سـلطه ی روم بود.
بهرحـال، ممكـن اسـت اقـدام خانـدان سـلطنتی تئـودور غيـر اخالقی و ناپسـند باشـد، با اين 
حـال خالـی از فايـده نيسـت كـه يـادآوری شـود پـدر ايشـان در زمان تصـرف مؤثـر و كامل رم 
اقداماتـی انجـام داد و معافيـت هايـی بـه اجـرا گذاشـت كه بر مبنـای آنها بـه هنری اجـازه داده 
شـد با همسـر برادر فوت شـده اش ازدواج كند كه اين نقض مقررات كليسـا محسـوب می شـد 
و البتـه معافيت هـا و اسـتثناهايی قائل شـده بـود كه طالق ايشـان را نيز غيرممكن می سـاخت.44
مقامـات دولتـی بيـش از قانونگذارانـی كـه قانـون را ايجـاد و دادگاه هايـی كـه آنهـا را تفسـير 
می كننـد درگيـر هسـتند. آنهـا بـه طيـف وسـيعی از ديگـر نهادهـا نيازمندند كـه نظـام بين الملل 
فاقـد آنهاسـت. ممكـن اسـت ايـن اسـتدالل كامـاًل صحيح باشـد. بـا اين حـال، تمامـی جوانب 
حاكميـت قانـون در يـك نظـام داخلـی، حتـی جايی كه دولـت ضعيف باشـد و يـا در تنگنا قرار 
داشـته باشـد، می توانـد واجـد ارزش واقعی باشـد. درواقـع، خيلی هـا معتقدند حاكميـت قانون 
اوليـن چيـزی اسـت كه مورد نياز اسـت.45 مسـاعدت اخير مقامات اسـتراليايی به جزاير سـليمان 
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)كـه از سـوی آن دولـت درخواسـت شـده بـود( آشـكارا بـرای بازگردانـدن حاكميـت قانون به 
عنـوان اوليـن گام ضـروری در پرداختـن به مشـكالت آن كشـور، هـدف گذاری شـده بود.

در همسـنجی های كلـی و در شـرايط حاضـر، حقـوق بين الملل در مقايسـه بـا دولت های تمام 
عيـار و كامـل كـه مـا بـدان عـادت كـرده ايـم، ضعيـف و ناكافـی بـه نظر می رسـد )بـه عبارت 
ديگـر، چـرا بايـد آمريكايی ها و يا ديگر كشـورها با دموكراسـی خـاص، نظام ارزيابـی و توازن، 
فرهنـگ خـاص، نظـام قضايی و ديگر شـرايط مختص به خودشـان مطيع مجموعـه ای از قوانين 
باشـند كـه نـه قانونگـذار مشـخصی دارد، نـه نظـام كنترلـی مناسـبی دارد و نـه از نظـام قضايـی 

اسـت؟(. برخوردار  كارآمدی 
اسـتدالل  گاهـی  و  دارد  فرهنگـی  مبنايـی  قانـون  حاكميـت  كـه  می شـود  عنـوان   گاهـی 
می شـود كـه حاكميـت قانـون تنهـا در يـك محيـط فرهنگـی خـاص شـكوفا می شـود. وقتـی 
خاطرنشـان می شـود عمـاًل تمـام جوامـع غربی و غيـر غربی مفاهيـم مشـابهی از حاكميت قانون 
را در خـود دارنـد، ممكنسـت انتقادهـا متفـاوت از هـم باشـند. آنچه در اينجا احسـاس می شـود 
نيـاز بـه پشـتيبانی و حمايـت در چارچـوب فرهنـگ درونـی دولت مربوطه اسـت. بـا اين حال، 
حاكميـت قانـون بـه خوبـی و بـه حـد كفايـت در بسـياری از فرهنـگ هايـی كـه در چارچوب 
اكثريـت معاهـدات بين المللـی مرتبـط يافـت مـی شـوند، ترجمـه شـده و مبنايـی اساسـی برای 
تجـارت بين الملـل اسـت. من مشـكلی در پذيـرش حاكميـت قانون از سـوی جامعـه بين المللی 
نمـی بينـم. كسـانی كه مـی خواهند قانون را زير پا بگذارند بيشـترين مشـكل را هم بـا آن دارند!
اگـر قدرت هـای بزرگـی كـه به نهادهـا و معاهـدات بين المللـی نپيوسـته اند، اهميـت و ارزش 
آنهـا را درك مـی كردنـد، آنهـا را بـه مرحلـۀ اجـرا می گذاشـتند. به لحـاظ تجربی ممكن اسـت 
ايـن امـر صحيـح باشـد. بهر حـال اين اظهارات نشـأت گرفته از سـوء نيت اسـت و بايـد از آنها 
احتـراز ورزيـد. البتـه آنها اسـتدالل كننـد كه در يـك دموكراسـی نمی توانند تابعان خـود را مقيد 
و ملـزم كننـد و ايـن طنينـی اسـت پراهميت برای برخـی از حاكميت هـای پارلمانـی و البته اين 

موضـوع بيشـتر به انگلسـتان و كشـورهای مشـترك المنافع مربوط می شـود. 
می تـوان ايـن گونـه نتيجه گرفت كه آنها برخی از قوانين را تغييـر داده اند، بنابراين برای برخی 
مسـائل خاص)به منظور وضع انواع خاصی از قوانين دگرگون شـده و تناسـب يافته(الزم اسـت 
اقدامـات جديـدی صـورت پذيـرد. در هـر صورت، اين مـوارد، جدای از ريشـه داشـتن در يك 
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فرهنـگ حقوقـی مشـخص، تنها به صالحيت، حقـوق قانونی و حوزه اختيار مربوطـه ارتباط پيدا 
می كننـد. اينكـه دادگاه هـا تعهدهايی را كه دولت ها بر عهده گرفته اند، به رسـميت نمی شناسـند، 
 بـه مسـائل داخلـی آن كشـور مربـوط باشـد. با اين حـال، اين بـدان معنا نيسـت كه يـك دادگاه 

بين المللی آن تعهدات را به رسميت نخواهد شناخت.

و  بین المللـی  سـطوح  در  قوانیـن  حاکمیـت  میـان  ارتبـاط  برقـراری 
داخلـی

همان گونـه كـه قبـاًل اسـتدالل شـد بسـيار حايـز اهميـت اسـت كـه ميـان حمايـت از حاكميت 
قانـون بـرای همـه دولت هـای مسـتقل از يك طـرف و حاكميـت قانون بـرای حقـوق بين المللی 
تمايـز قائـل شـد كـه دولت ها را تحـت سـيطره خـود دارد. برخی بر رجحـان مورد اول نسـبت 
بـه بحـث دوم اصـرار می كننـد. بر اين اسـاس، در وهله اول دولـت- ملت ها حاكميـت قانون را 
در داخـل بـه اجـرا گـذارده و سـپس دولت- ملت هـا بايد حاكميـت قانون را در ميان خودشـان 

بپذيرند.
بـه هـر حـال، حتـی اگر چنيـن اسـتدالل هايی پذيرفته شـود، ايـن بدان معنـا نخواهـد بود كه 
دولت هـا می تواننـد تعهـدات بين المللـی شـان را ناديـده انگارنـد. هميـن بـس كـه هـر دولتـی 
حاكميـت قانـون را نسـبت بـه شـهروندان خـودش بـه مرحلـه اجـرا در نيـاورد و خـود ناقـض 
آن باشـد، احتمـاالً قـادر نخواهـد بـود بـه يـك »حاكميت قانـون« در سـطح بين المللی بـه همان 
وسـعت و موقعيـت اعتمـاد و اتـكاء كنـد، از ايـن رو، تنهـا بايـد بـه شـهروندان و يـا نمايندگان 
ديپلماتيكـش متكـی بـود )جايـی كـه ايـن امـر می تواند به سـرانجام برسـد- بـه عنـوان مثال در 
مـورد برخـی از كشـورها همچـون برمـه كـه نتايـج بسـياری از انتخابات روشـن و شـفاف بوده 

است(.
بـا ايـن حـال، حتـی اگـر فقـدان حاكميـت قانـون در يـك دولـت سـركش آنهـا را از محاجه 
درخصـوص بحـث مداخله حقوق بين الملل بازدارد، بازهم اين مسـئله كه »آيا دولت های مداخله 
كننده خودشـان هم بايد تابع حاكميت بين المللی قانون باشـند يا خير« حل نشـده باقی می ماند. 
در همين زمينه پيشـنهاد شـده كسـانی كـه )دولت هايی كه( درصـدد مداخله هسـتند بايد مداخله 
شـان برمبنـای حكـم ديـوان بين المللـی دادگسـتری )ICJ( صورت گيـرد. اين بدان معناسـت كه 
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كشـوری كـه مداخلـه در آن صورت می گيرد می تواند موضوع را به ديوان بين المللی دادگسـتری 
 ارجـاع دهـد. براين اسـاس، مسـائل مرتبـط با حقوق بشـر می تواننـد موضوع آراء صـادره ديوان 

بين المللی دادگستری باشند.
سـازوكار قرارگرفتـن بحـث مداخله در شـمول مسـائل مربوط بـه حاكميت قانـون، به خودی 

خـود مطلـوب و بـه بسـياری از اعتراض هـای وارده به آن خواهـد پرداخت.

نتیجه گیری
ايـن مالحظـات بـه مـا يـادآوری می كننـد كـه مـا نمی توانيـم بـه همـان انـدازه كـه از حاكميت 
قانـون در جوامـع مـردم سـاالر ليبـرال انتظـار داريـم بـه حاكميـت قانـون در سـطح بين المللـی 

باشـيم. اميدوار 
محدوديـت هـای حقـوق بين الملـل مبيـن آن اسـت كـه مـا نمی توانيم انتظار داشـته باشـيم و 
يـا اصـرار نماييـم كـه حقـوق بين الملـل از يك تئـوری قـوی و مسـتدل حاكميت قانـون تبعيت 
نمايـد. بـا ايـن حـال بر مبنـای تئوری هـای ضعيـف و نامسـتدل، حاكميـت قانون آرمانـی معنی 
دار و هدفمنـد باقـی خواهـد مانـد. اگـر چنيـن امری محقق شـود باز هـم نمی توان آنـرا مطلوب 

تمـام عيـار و بـی چون و چـرا محسـوب نمود.
مـن نسـبت بـه چنين ادعاهايـی در مورد ارزش هـای ليبرال دموكراتيك فردی شـكاك هسـتم؛ 
زيرا چنين ارزش هايی، توأمان مسـتلزم پشـتيبانی و تعديل همديگر هسـتند، ضمن آنكه نمی توان 
آنهـا را همـگام و همسـاز بـا رالز در يك نظام واژه نامه ای جای داد. بـا اين حال، مطمئنًا اين ايده 
كـه عامـل زور تابع بازدارندگی های مؤثر برمبنای قدرت و همچنين دفاع از شـهروندان در مقابل 
ادعاهـای مداخلـه آميـز قـدرت هاسـت، از ارزش ها و فضايلی محسـوب می شـود كه نسـبت به 
 قربانيان استفاده غيرقانونی و سبعانه از زور در روابط بين الملل به ميزان زيادی از دست رفته تلقی 
 می شـود. برخـی از ابزارهـای نهادينـه كه ممكن اسـت باعث پيشـرفت حاكميت قانون در سـطح 
بين المللـی شـوند در مقالـه بعـدی پيشـنهاد داده شـده انـد.46 فصل های بعـدی نيـز دربردارنده ی 

ايده هـای بيشـتری اند.
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قدردانی
ايـن مقالـه در زمانـی كـه عضـو ارشـد برنامـه Fulbright )برنامـه تبادل اسـتاد و دانشـجو بين 
آمريـكا و كشـورهای ديگـر( در دانشـگاه هاروارد بودم، نگاشـته شـده اسـت. درواقـع، اين مقاله 
بـر مبنـای مقاالتـی كه به كنگره جهانی فلسـفه ی حقوقـی، اجتماعی، ژوئـن 1999، )حاكميت و 
مداخلـه( و همچنين سـمپوزيوم دانشـگاه گريفيت )جهانی سـازی حاكميت قانون، 19 آگوسـت 
2000( ارسـال شـده بـود، تدوين گشـته اسـت. از ويرجينيا بری، مـارگارت پالمر و تـام روند به 

خاطـر اظهارنظرهايـی كـه در مورد نسـخه پيشـين اين فصـل ارائـه داده بودند، تشـكر می كنم.

پی نوشت
1. Kurth, J. ‘The Protestant Deformation and American Foreign Policy’, 

paper presented to The Philadelphia Society 37th National Meeting )22 

April 2001( available at: http://www.townhall.com/phillysoc/Kurth%20

Speech.htm

2. 1648 is generally accepted as the crucial watershed – not least because the 

Treaty explicitly recognized certain key features of sovereignty. Of course, 

economic, political, legal, and ideological forces had long been at work and 

the job was not completed with that one pact. See: Treaty of Westphalia 

)Münster, 24 October 1648(, Articles 41, ‘. . . sentences pronounced during 

the war about matters purely secular, if the defect in the proceedings be 

not fully manifest . . . shall not be . . . void; but [their] effect shall be 

suspended until . . . reviewed . . . in a proper court . . . ’; 46, lawand justice 

to be administered in all the Emperor’s hereditary provinces ‘without any 

respect as to’ religion – at least for Catholics and Lutherans; and 64 ‘. . . to 

prevent for the future any differences arising in the politick state, all and 

every one of the Electors, Princes and States of the Roman Empire, are 

so established and confirmed in their ancient rights, prerogatives, [etc] . . 
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. that they never can or ought to be molested therein by any whomsoever 

upon any manner of pretence’ [trans. British Foreign Office].

3. ‘In such condition there is no place for industry, because the fruit thereof is 

uncertain: and consequently . . . no navigation . . . no commodious building 

. . . no arts; no letters; no society; and which is worst of all, continual 

fear, and danger of violent death; and the life of man, solitary, poor, 

nasty, brutish, and short’. Hobbes, T. Leviathan, Cambridge: Cambridge 

University Press, 1991, chapter XIII, ‘Of the Natural Condition of Mankind 

as Concerning Their Felicity and Misery’, p. 89. ‘So that it appeareth 

plainly . . . that the sovereign power . . . is as great as possibly men can be 

imagined to make it. And though of so unlimited a power, men may fancy 

many evil consequences, yet the consequences of the want of it, which 

is perpetual war of every man against his neighbor, are much worse . . . 

And whosoever, thinking sovereign power too great, will seek to make it 

less, must subject himself to the power that can limit it; that is to say, to 

a greater’. ibid., chapter XX: ‘Of Dominion Paternal and Despotical’, pp. 

144–5. ‘Nature hath made men so equal . . . that, though there be found 

one man sometimes manifestly stronger in body or of quicker mind than 

another, yet when all is reckoned together the difference between man and 

man is not so considerable as that one man can thereupon claim to himself 

any benefit to which another may not pretend as well as he. For as to the 

strength of body, the weakest has strength enough to kill the strongest . . 

. during the time men live without a common power to keep them all in 

awe, they are in that condition which is called war . . . of every man against 

every man’. ibid., chapter XIII: ‘Of the Natural Condition of Mankind as 

Concerning their Felicity and Misery’, pp. 86–7.
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4. Europeans did not extend the same respect to non-European nations until 

Westphalia’s300 th anniversary, but that extension was generally seen as 

the logical application of Westphalia rather than its contradiction.

5. I call this the ‘North Atlantic’ Enlightenment not merely to honor those 

American institutions who have been my hosts and benefactors over the 

last five years (including the Fulbright Commission, Harvard University, 

Columbia University and the Council on Foreign Relations(, but to 

emphasize the way philosophical and institutional ideas flowed back 

and forth across the Atlantic, growing in strength with each passage. 

In particular, this term recognizes North America’s breakthrough in 

contributing crucial thinking about the institutional methods of securing 

the enlightenment’s goals.

6. ‘In 1725 Voltaire . . . was thrashed by lackeys in the presence of their noble 

master; he was unable to obtain either legal or honorable redress, and 

because he complained of this outrage, paid a second visit to the Bastille . . 

. [H]is whole life was a series of contests with arbitrary power, and nothing 

but his fame . . . saved him from penalties far more severe than temporary 

imprisonment’. Dicey, A.V. An Introduction to the Study of the Law of 

the Constitution, London: MacMillan & Co. Ltd., 1927, chapter IV: ‘The 

Ruleof Law: its nature and general applications’, p. 186.

7. Voltaire, Diderot and Helvétius were all attracted for a time to enlightened 

despotism.

8. This is not to deny that institutions bequeathed by these despots have 

endured, for example, the Code Napoleon.

9. Notably: an executive completely separate from the legislature )not even 

Cabinet members were to be legislators(; impeachment as the only way 
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for the legislature to remove executive officials; the copying, with some 

undesirable variations of the UK1688 Bill of Rights’ ‘right to bear arms’; 

and, as we shall see, much broader and less reviewable powers vested in 

the Head of State to act outside the nation’s boundaries.

10. Montesquieu’s image of it involving a three-way separation of powers 

was deeply flawed as a description, or even an interpretation, of the 

British constitution. It is one of history’s great ironies that Montesquieu’s 

description was most accurate under William III and George III, because 

parliamentary control over the executive was largely achieved between 

those monarchs’ reigns but disappeared [?] with the loss of the American 

colonies. The Americans created a strong head of state wielding full 

executive power – the very thing they had rebelled against, and the British 

were rejecting. More importantly, one chief American objection to British 

rule was that they did not have the same rights as Englishmen because 

the Crown had more power, with fewer constraints, outside the shores of 

England than on home soil. Despite their objection to this feature of the 

British Constitution, they gave the Presidency a similarly great and largely 

unfettered power to act outside the United States. The legal dangers of this 

power are exacerbated by political factors; the President, as Head of State, 

not facing any official Opposition Leader in the legislature, can ‘wrap 

himself in the flag’ and depict criticism of his foreign policies as disloyalty 

to the nation itself. The world has reaped the consequences in recent years 

as Presidents have initiated wars in apparent contravention of international 

law and, in the case of the current )Bush II( Administration, sought to 

detain and try prisoners captured in such wars, outside US soil, thereby 

claiming properly legislative and judicial powers without constitutional 
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constraint.

11. In the sense that, although the rule of lawalone is not sufficient, it is almost 

certainly a necessary precondition for those other features that, while 

external to the rule of law, are necessary for a decent society )see following 

notes(.

12. Locke, J. ‘An Essay Concerning the True Original, Extent and End of Civil 

Government’, in Baker, E. Social Contract: essays by Locke, Hume and 

Rousseau, London: Oxford University Press, 1947, chapter IX, §131, ‘Of 

the Ends of Political Society and Government’, p. 109.

13. As I have argued elsewhere )e.g. in ‘The four dimensions of rights and 

their means of protection’ in B. Galligan and C. Sampford )eds( Rethinking 

Human Rights, Sydney: Federation Press, 1997(, the process has continued, 

with the exposition of values on the environment and group rights being 

first asserted in the nineteenth century and given greater emphasis and 

clarity during the twentieth.

14. Although cf. Runciman, D. ‘A Bear Armed with a Gun’. Review of Robert 

Kagan, Paradise and Power: America and Europe in the New World 

Order, London Review of Books, vol. 25, no. 7, 3 April, 2003, available 

at: http://www.lrb.co.uk/v25/n07/runc01_.html)accessed 10 March 2004(. 

Runciman writes: ‘The adjective “Hobbesian” has become shorthand for a 

view that sees international politics as a scene of conflict and strife . . . But 

this view . . . is wrong because states are not like natural human beings. 

They are, as Hobbes insisted, artificial, more like giant automata than 

people . . . stronger, larger and more robust . . . They are not vulnerable to 

the same kinds of threat . . . The life of a state . . . is not solitary. Indeed, 

it would be hard to think of a more clubbable bunch than the society of 
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nations, with their endless get-togethers . . . Even poor states are not poor . 

. . relative . . . to the poverty of the people who have to live in them . . . [S]

tates are not, for the most part, nasty to each other . . . as all parties seek to 

keep up appearances . . . It is the whole of Hobbes’s argument that states 

are not brutish. The lawof nations is not the lawof the jungle. Because 

they are not simply men, but machines made in the image of men, states 

do not share with natural men a tendency to revert to the level of beasts in 

their dealings with one another . . . Above all, the life of states is not short 

. . . Indeed, to call the Hobbesian world anarchic is to make a mockery of 

everything Hobbes says . . . It was Hobbes’s hope that if you could build 

enough states, the result would be peace’. 15 One striking feature of the 

Westphalia Treaty is howmany of its Articles were devoted to specifying, 

in minute detail, the titles, lands, compensation, and other privileges due 

to princely rulers dispossessed in the religious wars. On the other hand, 

several Articles)see note 3( guaranteed rights for individual citizens, such 

as freedom of private religious worship.

15. Hart sets out the Humean conditions for the ‘minimum content of natural 

law’, based on human biology and psychology: limited resources, limited 

altruism and mutual vulnerability. Hart, H.L.A. The Concept of Law, 

Oxford: Clarendon Press, 1961, pp. 189–95. The first two apply to the 

international community, but the last involves much variation from state 

to state. Some states are all but immune from interference by all but the 

strongest and most unlikely of coalitions. As Runciman, op. cit. notes, 

states are not vulnerable to the same kinds of threat as natural individuals. 

He writes: ‘it is very difficult to slip a knife between the shoulder blades of 

a state while its back is turned. You can, of course, try to attack individual 
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rulers . . . but . . . one sovereign will immediately be replaced by another 

. . . This durability makes individual states more certain in their dealings 

with one another’. However, Daniel Skubik notes that even in a society of 

invulnerable creatures )turtles, perhaps?(

16. laww ould still be useful, for coordination instead of protection )Skubik, 

D.W. At the Intersection of Legality and Morality: Hartian law as natural 

law, NewYork: Peter Lang, 1990(.

17. Napoleon, the next who sought to establish an empire across Europe, felt 

it necessary to abolish the last vestiges of the Holy Roman Empire so that 

he could claim the Imperial title for himself. It was only after his defeat 

that ‘Empire’ came to mean simply one more, unusually powerful, state 

among states.

18. The term appears to have first been used by the English republican writer 

James Harrington, in his tracts The Prerogative of Popular Government 

)1657( and The Commonwealth of Oceana )1656(, in slightly different 

terms: ‘an empire of laws and not of men’. The revised version is widely 

used: cf., for example, Toohey, J. ‘A Government of Laws, and Not of 

Men?’ Public Law Review, vol. 4, no. 3, 1993, pp. 158–74.

19. See: n 33.

20. Dworkin, R.M. Law’s Empire, London: Duckworth, 1986, p. 379.

21. Hayek, F.A. The Road to Serfdom, Chicago: University of Chicago Press, 

1944 )1976(, p. 72.

22. Hayek admits that his theory – unlike most of its rivals, for example those 

based on natural law or human rights – would not invalidate draconian 

laws worded in the proper form. However, Hayekians reply that draconian 

laws are unlikely to be enacted if they must satisfy Hayek’s criteria )since 
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the majority will be unwilling to oppress itself( or, if the majority does 

accept such a burden, this only be in such extreme circumstances,  for 

example wartime, that the law would be justified.

23. Fuller, L.L. The Morality of Law, NewHaven; London: Yale University 

Press, 1964)1969(, p. 39 ff.

24. Cass writes: ‘A critical aspect of the commitment to a rule of law . . . is the 

promise that the government’s force will be brought to bear on individuals 

– especially in criminal proceedings where that force is at its most fearsome 

– only after fair warning’. Cass, R.A. ‘Judging: norms and incentives of 

retrospective decisionmaking’, Boston University Law  Review, vol. 75, 

1995, p. 954. ‘Predictability allows adjustments of individual behavior 

that increase societal well-being; increased predictability lowers costs 

associated with a decision’ ibid., p. 960.

25. Walker, G. de Q. The Rule of Law: foundation of constitutional democracy, 

Melbourne: Melbourne University Press, 1988.

26. Raz, The Authority of Law, pp. 214–19. Raz does not specifically mention 

consistency and generality. Generality, however, would be affected 

by differences between individuals deemed sufficient to support legal 

distinctions, while the procedural safeguards Raz advocates would 

guarantee relative consistency.

27. Clause 1 of the Committee I of the International Congress of Jurists at 

NewDelhi, 1959 cited in ibid., p. 211. Raz is critical of extending the 

doctrine of the rule of lawto include such desiderata referring to it as a 

‘perversion’. He writes that the report of the committee ‘goes on to mention 

or refer to just about every political ideal which has found support in any 

part of the globe during the post-war years’ )ibid., pp. 211 and 210(.
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28. This involves a development of the ‘rule of law’ to the rule of just law– 

or perhaps the rule of justice. But how does justice differ from law? One 

common answer is that law involves at least some reliance on rules – 

generally, if not absolutely – whereas justice pursued other than ‘according 

to law’ is ‘qasi justice’, invoking the trope of the Islamic judge sitting under 

a palm tree deciding each case according to his personal instincts. )In fact, 

Islamic judges are, if anything, more constrained by categorical rules than 

are Western judges. The Shari’a system of lawis famously rigid(.

29. John Rawls famously outlined ‘thick’ and ‘thin’ theories of ‘the good’ )A 

Theory of Justice, MA: Harvard University Press, 1971, pp. 118–42(. I am 

proposing a similar distinction for the rule of law. However, the reasons for 

thinning out the rule of law is not because of the controversiality of some 

of the other additions.

30. As distinct from civil liberty. A lawthat prohibits smoking marijuana, 

for example, is a restriction of civil liberty, but does not restrict political 

liberty unless it also forbids or penalizes efforts to have the prohibition 

repealed. Compare the ‘gag rule’, drafted by John Calhoun, which banned 

any discussion of slavery or Abolitionism on the floor of the pre-Civil War 

US Congress.

31. Contra John Hart Ely who argues that certain types of judicial activism can 

be democratically ‘representation-reinforcing’ )Democracy and Distrust: 

a theory of judicial review, MA: Harvard University Press, 1980(.

32. Similarly, in the past decade many pro-choice US Senators have criticized 

judicial nominees opposed to Roe v Wade on the ground that such judges 

would be ‘outside the mainstream’. If this were true, then a few judges 

who vote to overturn Roe would be harmless; no other judges or legislators 
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would vote with them. It is precisely because50–60% of Americans support 

various abortion restrictions that pro-choice Senators are so concerned to 

stop Roe being overruled.

33. Indeed, some lawyers are surprised to see the extent to which traditional 

public servants are knowledgeable of, and sticklers for, the laws under 

which their departments operate.

34. I sometimes think that Sir Humphrey’s skills live on in much of corporate 

management. A newseries of ‘Yes CEO’ might be a useful sequel!

35. Of course, planning requires much else besides – including the resources to 

carry out plans. Furthermore, there are other sources of power which may 

be exercised capriciously and unpredictably, most noticeably corporate 

and economic power.

36. Thomson, E.P. Whigs and Hunters: the origin of the black act, London: 

Penguin, 1990.

37. Clause 1 of the Committee I of the International Congress of Jurists at 

NewDelhi, 1959 cited in ibid., p. 211. Raz is critical of extending the 

doctrine of the rule of law to include such desiderata referring to it as 

a ‘perversion’. He writes that the report of the committee ‘goes on to 

mention or refer to just about every political ideal which has found support 

in any part of the globe during the post-war years’ )ibid., pp. 211 and210(.

38. See: Raz, The Authority of Law.

39. The ‘state of nature’ that states inhabit is different. ‘Life’, for states at 

war, would not be nasty, brutish and short but nasty, brutish and prolonged 

)e.g. Northern Ireland, Palestine and the Balkans(. As a state does not 

perish when its soldiers die, it could remain at war for years. The complete 

collapse of a state through military defeat is extremely uncommon. )One 
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rare recent example – the fall of Saigon and Phnom Penh – was famously 

applauded by anarcho-libertarian philosopher Murray Rothbard: ‘Death 

of a State’, Reason, July 1975, pp. 31–2(. But even defeat usually means 

merely subjugation, not extinction. As George Orwell noted: ‘It is quite true 

that Carthage was utterly destroyed, its buildings levelled to the ground, its 
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affected populations more deeply, albeit more slowly, than either World 

War )Parker, G. The Military Revolution: military innovation and the rise 

of the West 1500–1800, 2nd edn, Cambridge; Melbourne: Cambridge 

University Press, 1996, pp. 52–61( where the maximum death rate was 

only 15%. Only certain units or groups in either World War – German 

submariners and fighter pilots, Russian soldiers who started the World War 
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could challenge US hegemony. Collectively, Europe, China and Russia 
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Japanese deposits from the US bond market could cause enormous shocks, 

even more so if China, Taiwan  and one or two major creditor nations 
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joined in. Accordingly, this Humean condition does apply. It has not been 

evident because American diplomacy and economic policy since the war 

has ensured that is has many allies and that those allies have prospered and 

benefited from the relationships. Most of them mentioned just nowperceive 

more  common interests than conflicting interests and the conflicting 
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thatwould stimulate counteralliances among significant groups of other 
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Civil and Political Rights )1966(, Article 14)1(; also Universal Declaration 

of Human Rights )1948(, Article 10(. International lawseeks only to lay 

down broad principles which )however controversial their content( can 

be insisted upon as unchanging, universal standards. It does not prescribe 

policy details, which would necessarily vary over times and places. See 

Round, T. and Sampford, C. ‘Introduction– East and West: crisis and 

reform’, in Sampford, C., Condlln, S., Palmer, M. and Round, T. )eds(, 
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2. جهانی سازی حاکمیت قانون
بازاندیشی ارزش ها ، بازسازی و اصالح نهادها

اسپنسر زیفکاک

و بـه ايـن ترتيـب، هرآن كـس كـه در جامعـه ای مشـترك المنافع قـدرت قانونگـذاری و اجرايی 
برتـر دارد مكلـف و ملـزم اسـت بـر مبنای قوانيـن موضوعه معتبر )كه رسـمًا اعالم شـده و مردم 
نيـز بـدان آگاه باشـند- نـه آنكـه فی البداهـه و بدون پيش زمينه قبلی مقرر شـده باشـند- توسـط 
حقوقدانـان و قضـات بی طـرف و درسـتكاری تدويـن شـده باشـند و حـل و فصـل مناقشـات 
برمبنـای آن قوانيـن هـدف نهايـی باشـد( حكومـت نمايـد و قـدرت جامعـه را تنهـا در جهـت 
اجـرای چنيـن قوانينـی در داخـل، ممانعـت و جبـران صدمـات و خسـارات خارجـی و تأميـن 
امنيـت جامعـه در مقابـل تاخـت و تـاز و تهاجـم خارجی، اعمال نمايـد و همه اينهـا نبايد هدفی 

داشـته باشـند مگـر صلح، امنيـت و رفاه عامـه مردم)جـان الک، رسـاله ی دوم دولـت، 1689م(. 
گرچـه ممكـن اسـت در ادبيـات دانشـگاهی تفاوت هايـی در مـورد ماهيـت، آثـار و عواقـب 
جهانی شـدن ديده شـود، با اين وجود، كاماًل واضح اسـت كه جهانی شـدن درعمل، در ميان تنوع 
 حوزه های اثرگذاری و نشـانه های متجلی اش، كاماًل و واقعًا بر ما اثرگذار بوده اسـت. جهانی شـدن 
فرصت هـای بـزرگ و البتـه مشـكالت قابـل توجهی را درپی خود داشـته اسـت. حـوزه ی اصلی 
مسـئله كـه مـن بايـد بـدان بپردازم بـه بحث حاكميـت قانـون مربوط می شـود. سـئوال اصلی كه 
مـورد بررسـی قـرار می گيـرد ايـن اسـت كـه چگونـه امـكان دارد حاكميـت قانون كـه مفهومی 
آشـنا در عرصـه ملـی اسـت بـه خوبـی درك شـود و در عرصـه بين المللـی )كـه دائمـًا درحـال 
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گسـترش اسـت( نيـز به فعليـت درآمـده و عملياتی شـود؟
در ايـن فصـل، مـن بايـد اين مسـئله را در تعـدادی از حوزه های متفـاوت بررسـی نمايم، مثاًل 
بحث هـای مربـوط بـه حمايـت بين المللـی از حقـوق بشـر، تنظيـم مقـررات اقتصـاد جهانـی و 
حكومـت جهانـی در ايـن حـوزه قـرار می گيرنـد. امـا قبـل از پرداختن بـه اين مسـائل بصورت 
مبسـوط، ارائـه مباحـث مقدماتـی مختصـر مربوط بـه جهانی شـدن و حاكميت قانون مناسـب به 

می رسـد. نظر 

جهانی شدن
به نظـر مـن جهانی شـدن، حداقـل بـه پديـده ای متمايـز داللـت دارد.1 اول، جهانی شـدن بسـياری 
از وجـوه فعاليت هـای اقتصـادی، اجتماعـی، تكنولوژيكـی و سياسـی )كـه بـه شـكل فزاينـده ای 

بين المللـی شـده اند( را نمايـان می سـازد.
دوم، جهانی شـدن مبيـن آن اسـت كـه سـطوح تعامـل ميـان دولت هـا و جوامـع در تمامی اين 
عرصه هـا تشـديد گرديـده اسـت.2 جوزف اسـتيگليتز ايـن مفهوم را بـه  اختصار اينگونـه تعريف 

می كنـد: 
ايده جهانی شـدن بسـيار سـاده اسـت. كاهـش هزينه هـای ارتباطـی، هزينه های حمـل و نقل و 
موانـع تصنعـی و غيرواقعـی داد و سـتد كاال و عوامـل توليد، به يكپارچه سـازی بيشـتر و دقيق تر 
اقتصادهـای جهـان منجـر شـده اسـت. جهانی شـدن نـه تنهـا مبيـن جابجايـی كاالهـا و خدمات 
اسـت بلكـه سـرمايه و دانـش و در مقياسـی كمتـر مـردم را نيـز دربـر می گيـرد. جهانی شـدن نه 
تنهـا مسـتلزم يكپارچه سـازی بازارهاسـت بلكه ظهـور جوامع مدنـی جهانی را نيز در پـی دارد.3
اساسـًا جهانی شـدن، بواسـطه پيشـرفت های خيره كننده در فنـاوری و بويژه فنـاوری اطالعات 
تسـهيل گرديـده و بعلـت شـاخصه های بين المللـی دايم التزايـد بسـياری از مشـكالت اقتصادی، 
 اجتماعـی تسـريع گرديـده اسـت. جابجايـی انبـوه مـردم، جريـان لجـام گسـيخته سـرمايه های 
بين المللـی در سراسـر مرزهـای بين المللـی، شـيوع بيماری هايـی همچـون ايـدز، تخريب محيط 
زيسـت، فقر دير درمان، سوء اسـتفاده از حقوق بشر، تجارت مواد مخدر،تجارت اسلحه،گسترش 
شـبكه هـای تروريسـتی بين المللـی، هـر يـك نمونه ی مشـكالت حادی هسـتند كـه راه حل های 
 صرفـًا ملـی را با شكسـت مواجـه كرده اند. درمقابـل، افزايش چشـمگيری در تعـداد معاهده ها و 
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موافقـت نامه هـای بين المللی تعبيه شـده بـرای مهار كردن و تنظيم اين پديده، مشـاهده می شـود. 
حقوق بين الملل به شـكل قابل توجهی دامنه و قلمرو خود را گسـترش داده اسـت. در عين حال، 
گسـترش فوق تصـور نهادهـای بين المللـی كه هدف شـان پياده سـازی حقوق نوينی اسـت كه به 
 شـكل قابل توجهی با وضعيت موجود سـازگار بوده و اغلب از مباحث استقالل و حاكميت فراتر 

می روند، نيز مزيد بر علت شده است.
وضعيـت موصـوف بسـياری از حمايت كننـدگان زير چتر سياسـی ملل متحـد و همچنين چتر 
اقتصـادی سـازمان تجـارت جهانی )WTO(، بانك جهانـی و صندوق بين المللـی پول )IMF( را 
نيـز دربـر می گرفـت. آنها در وهلـه اول نهادهای نظارتی بودند و درعين حال، رشـد و پيشـرفت 
آنهـا )اگـر هـم صـورت گرفتـه( بواسـطه ائتالف های چنـد مليتـی، كارتل هـا و شـركت هايی كه 
بـرای كنتـرل و تنظيـم طراحـی شـده بودنـد و همچنيـن ائتـالف جوامـع مدنـی و سـازمان هايی 
كـه نماينـدگان آنهـا بـه شـكل فزاينده ای ملزم به پاسـخگويی هسـتند، تسـريع شـده اسـت. اين 
تحـوالت سـئواالت بنيادينـی پيرامـون بحث هـای مسـئوليت پذيری، مشـروعيت و حكمرانی در 

دارد. پی 
روزالين هيگنز خاطرنشان می سازد:

جهانی شـدن مبيـن ايـن واقعيـت اسـت كه مـا در برهـه ای از زمان زندگـی می كنيم كـه در آن 
ديوارهـای حاكميـت در مقابـل جابجايـی سـرمايه ها، اطالعـات، ايده هـا و نيـروی كار محافظـی 
نداشـته و عالوه بـر آن، آنهـا نمی تواننـد حمايتـی مؤثـر درمقابـل صدمـات و خسـارات فراهـم 

آورند.4
اگـر اين گونـه باشـد )كـه مـن هم معتقـدم اينگونـه هسـت( درآن صـورت چيدمان و اشـكال 
نويـن حقـوق و حكمرانـی بين المللـی مسـتلزم تحـول هسـتند تـا تضميـن نماينـد كـه صدمات 
و خسـارات وارده محـدود بـوده و درمقابـل، پتانسـيل سـازنده نظـام نويـن جهانی شـدن را بـه 
حداكثـر برسـاند. ديوارهـای حاكميـت در مواجهـه بـا تحـوالت متفـاوت ازهـم فروپاشـيده، اما 
دو مطلـب ويـژه در اين جـا شايسـته تأكيـد هسـتند.5 اول، پيشـرفت در تكنولـوژی و ارتباطـات، 
درجـه ی بی سـابقه ای از وابسـتگی متقابـل مالی و اقتصـادی و همچنين توان بالّقوه ای برای رشـد 
اقتصـادی فراهـم نمـوده اسـت.6 از آن جايـی كـه بازارهـا بـه مراتـب يكپارچه تـر می شـوند اميد 
آن می رفـت كـه تجـارت و سـرمايه گذاری آزاد شـده، رقابـت افزايـش يافتـه، قيمت هـا كاهـش 
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يافتـه و درنهايـت اسـتانداردهای زندگـی در سراسـر جهـان بهبود يابـد. اميد و آرزويـی كه فقط 
تاحـدی و آن هـم بصـورت ناعادالنـه ای تحقـق يافت.7

بـا ايـن همـه حركت به سـمت تحقـق اين وعده هـا، پيامدهای بسـيار مهمـی را در پی داشـته 
اسـت. برخـی از دولت هـا، بخشـی از حاكميت اقتصـادی خود را در جهت دسـتيابی بـه اهدافی 

گسـترده تر از دسـت دادند.
دوم، در آن سـوی طيـف، در حـوزه ی حقـوق بين الملـل و همچنين ارتقای حقوق بشـر، تغيير 
قابـل توجهـی نسـبت بـه انسـان )فرد( بـه عنوان موضـوع اصلـی نظم حقوقـی بين المللـی نوين 
بوجـود آمـده اسـت.8 تـا زمانـی كـه دولت هـا پايـه و اسـاس آن نظم قـرار نگرفتـه بودنـد، افراد 
بـه عنـوان صاحبـان حقـوق و منافـع مـادی بين المللـی در محـور توجه جامعـه بين المللـی قرار 

داشتند.
در حـال حاضـر، ايـن حقـوق و منافـع، درنتيجـه تحـول در معاهـدات بين المللـی و حقـوق 
عرفـی بـه جايـی رسـيده اند كـه از قلمـرو اختيـارات يـك دولـت منحصـر در تعييـن و اعطـاء 
فراتـر رفته انـد. موقعيـت و جايـگاه افـراد در يـك دولت به شـكل فزاينـده ای موضـوع نگاههای 
موشـكافانه خارجـی قـرار گرفتـه و در مـوارد فوق العـاده، ممكـن اسـت بـه مداخلـه خارجـی 
منتهـی شـود. درمـورد حقـوق جمعی نيـز به هميـن ترتيـب، در قالـب شناسـايی بين المللی حق 
بـر تعييـن سرنوشـت و حـق بـر توسـعه، چالش هـای مشـابهی را پيش روی كشـورها قـرار داده 

9 است.
پيامدهـای عمـده ی ايـن دو رونـد ازهم گسـيختن نظام هـای حقوقـی و مديريتی وسـتفاليايی 
بـوده اسـت. بـه ايـن ترتيب، دولت هـای حاكم قـدرت و اختيارات شـان را با انبوهی از سـازمان 
هـا و نهادهـای سياسـی و اقتصـادی منطقـه ای و بين المللـی به اشـتراك گذاشـتند. البتـه دولت ها 
همچنـان در كانـون نظـم بين المللـی قرار داشـتند، امـا جاذبه ی گرانشـی جهان نوظهـور، قدرت 

و اختيـارات سـنتی آنهـا را دچـار تزلزل و سسـتی نمود.
حكمرانـی و حقـوق جهانـی ماهيتًا چند هسـته ای هسـتند و با ائتالف هايی متفـاوت و مختلف 
از بازيگرانـی كـه نقـش ناظـر دارنـد و در زمينه ی حل مشـكالت اقتصـادی اجتماعـی بين المللی 
و همچنيـن معضـالت و مسـائل فـردی و جمعـی همبسـته شـده اند.10 در اين جهان چنـد قطبی، 
ايـن مسـأله كـه چه كسـی و برمبنـای كدام قانـون بايد بررسـی كند چگونـه انبوهـی از نهادهای 
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نظارتـی و تقنينـی ملـی، منطقـه ای و بين المللـی به يك موضوع خـاص جهانـی می پردازند، بيش 
از پيـش بـه موضوعـی حياتـی، نامشـخص و مبهـم تبديل شـده اسـت. ترديـدی نيسـت كه اين 
حقـوق در پيش بـردن راه حـل هـای جمعـی فراملـی درخصـوص اقسـامی از مشـكالتی كـه من 

برشـمرده ام، بسـيار حايـز اهميـت خواهد بود. 
حاكميـت قانـون در يـك دنيـای جهانـی شـده نمی توانـد اهميتـی كمتـر از آنچـه كـه توسـط 
دولـت ملت های مسـتقل اسـتقرار يافته اسـت، داشـته باشـد. بـا اين وجـود، اينكـه حاكميت چه 
مفهومـی ممكـن اسـت داشـته باشـد، چگونـه ممكـن اسـت محقـق شـود و برمبنای چـه اصول 
سياسـی و اساسـی ممكن اسـت اسـتقرار يافته باشـد، چندان روشـن نيست. برای شـروع بررسی 

ايـن مسـئله، الزم اسـت ايـده ی حاكميـت قانون بـه دقت تشـريح گردد.

حاکمیت قانون
و  هـا  ويژگـی  از  مجموعـه ای  به صـورت  كالسـيكش  شـكل  در  قانـون  حاكميـت  عمومـًا، 
شـاخصه های ماهـوی درك می شـود.11 بـرای مثال هايـك معتقد اسـت حاكميت قانـون متضمن 
آن اسـت كـه قانـون آينده نگر باشـد نه گذشـته نگر، مشـخص باشـد و دقيق. در اجـرای مقرراتی 
بـا ايـن خصيصه هـا نبايـد كسـی را مسـتثنی نمـود. همـه ی افـراد بايـد نـزد قانـون برابر باشـند. 
قانـون بايـد در حالـت عـادی كلـی و در اجـرا دقيق و جـزء به جزء باشـد. يك سيسـتم مبتنی بر 
حاكميـت قانـون بايـد مظهـر و تجسـم بخش اصل تفكيك قوا باشـد و اين امر مسـتلزم آن اسـت 
كـه تفسـير و اجـرای قانـون و مقـررات، مسـتقل از قـوه مجريـه، به خـود قضات واگذار شـود. 

اعمـال قانـون از سـوی آنهـا بايـد دقيـق، واضـح و ضابطه مند اسـت.12
هايـك مخصوصـًا مبنايـی اخالقـی بـرای حاكميت قانـون درنظر گرفته اسـت. هدف اساسـی 
وی، آن گونـه كـه اسـتدالل می كنـد، تسـهيل نمـودن اقدامـات هدفمنـد و قانونمنـد افراد اسـت. 
ايـن امـر بـدان علت اسـت كـه اطمينان حاصل شـود افـراد انتخاب هـای آگاهانه خـود را )كه به 

زندگـی آنهـا جهـت می بخشـد( بـدون مداخله خودسـرانه دولـت انجـام می دهند.
در تعامـل ميـان آنهـا با دولت و ديگر نهادها، حاكميت قانون تضمين می كند كه افراد نسـبت به 
پارامترهايـی كـه برمبنـای آنها بايـد انتخاب های خود را صـورت دهند، ازآگاهـی كافی برخوردار 
باشـند. همچنيـن حاكميـت قانـون حـوزۀ خصوصی كـه افراد ممكن اسـت انتخاب هـای خود را 
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در آن پيگيـری نماينـد، ترسـيم می كنـد. حاكميـت قانـون ايـن احتمال كـه دولت در ايـن قلمرو 
خصوصـی دخالـت بيـش از حـد نمايد را بـه حداقل می رسـاند و درواقـع با ابتنای بـر اين اصل 
 بنياديـن كـه قانـون بايـد بـرای همه و بصـورت برابر اعمال شـود، مداخلـه دولـت را غيرمحتمل 
می سـازد. ايـن امـر مبيـن ايـن واقعيـت اسـت كـه همـه مقـررات بايـد بصـورت برابـر نسـبت 
بـه همـه )حتـی آنهايـی كـه حكمرانـی می كننـد( اعمـال شـود و درنتيجـه ايـن وضعيـت باعث 
می شـود تصويـب قوانيـن ظالمانـه غيرمحتمـل گـردد. همچنيـن بسـيار حايـز اهميت اسـت كه 
خاطرنشـان گـردد مفهـوم مـورد نظر هايـك از حاكميت قانون بـه يك محيط خـالء برنمی گردد. 
ايـن تفكـر كـه ممكـن اسـت )حاكميـت قانـون( بـه اسـتبداد منتهـی شـود تنفـر برانگيز اسـت. 
وی اشـاره ای دارد بـه سـهم آمريـكا در حقـوق عمومـی كـه بـه قانـون اساسـی ختـم شـد و 
قـوای دموكراتيـك را مقيـد و محـدود سـاخت و درنتيجـه نماينـدگان پارلمـان در حمايـت از 
مـردم در مقابـل اقدامـات خودسـرانه )دولـت( مشـاركت می جوينـد. وی از وجـود قانونی برتر 
حمايـت می كنـد، قانونـی كـه درجـه باالتـری از عموميـت را داشـته باشـد و از سـوی مقامـات 
عالـی بررسـی و پيگيـری شـود و بـه صـورت منظـم محتـوای قوانيـن خاصـی كـه از سـوی 
پارلمـان قانونگـذار بـه تصويـب می رسـد را كنتـرل می كنـد. برداشـت وی از حاكميـت قانـون 
بـر دموكراسـی و حكومـت مبتنـی بـر قانـون داللـت دارد. درحـال حاضـر اصـول و شـيوه های 
اساسـی اعمـال و اجـرای حاكميـت قانـون بصـورت منطقـی و معقولـی در نظام هـای حقوقـی 
ملـی كـه مبنايـی دموكراتيـك و مبتنـی بـر قانـون و علـم حقـوق دارنـد، به خوبی درك شـده اند. 
عينيـت، واقعيـت و غيرانتزاعـی بـودن آنها بـه جلوگيـری از دگرگونی پذيری و ازهم گسـيختگی 
 ارتباطـات جهانـی گرايـش دارد. بنابرايـن بـرای اطالق يك مفهـوم جديد و مناسـب به حاكميت 
بين المللـی قانـون، الزم اسـت كـه مـا بنيـان های اخالقـی و نهادهـای اصلـی آنرا در اين سـياق 
نويـن مجـدداً مـورد بررسـی و تجديدنظـر قـرار دهيـم. بـا عنايت به ماهيـت چند هسـته ای نظم 
حقوقـی، اقتصـادی و سياسـی جهانی، اين كار آسـانی نيسـت. در عين حال اين يكـی از مواردی 

اسـت كـه نياز اسـت بـه فوريت انجام شـود.
كميسـيون حكمرانـی جهانی سـازمان ملـل متحد در نـكات حايز اهميت گزارشـش، ضرورت 
اجـرای حاكميـت قانـون را در عرصه ی بين الملل شـديداً مـورد حمايت و تأكيد قرار داده اسـت:
حاكميـت قانـون در هـر جامعۀ آزادی ، آثـار تمدن بخش حياتی به همـراه دارد. حاكميت قانون 
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يـك جامعـه دموكراتيـك را از يـك جامعه خودكامـه و بيدادگر متمايـز می كنـد؛ حاكميت قانون 
آزادی و عدالـت را درمقابـل سـركوب و ظلـم و سـتم تضمين می كند؛ حاكميت قانـون برابری را 
فـوق سـلطه قـرار می دهـد؛ ضعـف را درمقابل ادعاهـای ناعادالنه اقويـا قدرت می بخشـد. موانع 
و محدوديت هـای آن )كـه از آموزه هـای اخالقـی كـه مدعی آن هسـتند، كمتر نيسـت( برای رفاه 
جامعـه هـم بـه صـورت جمعی و هم بـرای تك تـك افـراد آن جامعه ضـروری اسـت. بنابراين 
احتـرام بـه حاكميـت قانـون از ارزش هـای اساسـی در روابـط حسـنه اسـت و قطعـًا در محلـه 

جهانـی در حال ظهـور مورد نياز اسـت.13
اين گونـه اظهارنظرهـا بـه ايـده حاكميـت قانـون وارد شـده اند، ايده هايـی مربوط بـه عدالت و 
انصـاف كـه ممكن اسـت برخـی از نويسـندگان دانشـگاهی كـه ادعاهای حـق به جانـب دارند، 
آنهـا را متعلـق بـه ايـن مبحـث ندانند.14 بـا اين وجـود، ايـن اظهارنظرها بـرای تأكيد بـر اهميت 

حياتـی انتقـال منطـق و ارزش ايـن دكتريـن به عرصـه ی جهانی بـكار می روند.
بـا عنايـت بـه وضـع موجود)كـه اغلب نيـز به همين شـكل خواهـد بـود( و با درنظـر گرفتن 
نظريـات مختلـف مربـوط بـه محتـوای ارزش هـای محوری و اساسـی ايـده حاكميـت قانون در 
عرصـه بين المللـی، مـن برمبنـای طـرح هـای ارائـه شـده، پنـج پيشـنهاد مطـرح می كنم كـه بذل 
توجـه بـه آنهـا واجـد ارزش خواهـد بـود. آنهـا عبارتنـد از برابـری، مشـروعيت، قانونـی بودن، 
مسـئوليت پذيری و تعهـد بـه حقـوق بنياديـن بشـر.15 ارزش و فضيلـت قانونـی بـودن از تمايـل 
نسـبت بـه تضميـن اين امر كه مـا بايد در جامعه براسـاس چارچوبی شـفاف، مشـترك، عمومی، 

درسـت و مشـخص از قوانيـن عمـل نماييـم، نشـأت می گيرد.16
در خـالل ايـن چارچوب هر شـخص و سـازمان در حالی كـه به محدوديت هـای تحميلی اين 

مقـررات احتـرام می گذارد، بايد فرصتی مناسـب برای تحقق اهدافش داشـته باشـد.
 در حكمرانـی جهانـی همچـون حكمرانـی ملـی، قانونـی بـودن اقدامـات خودسـرانه را منـع 
می كنـد و پايبنـدی بـه اصـول اخالقـی را بـه تصميم گيری هـای خاص نگرانـه مرجـح می دانـد. 
همچنيـن قانونـی بـودن، آنگونـه كـه دراينجـا اسـتنباط می شـود برابری را نيـز درپی خـود دارد. 
ايـن مفهـوم حتـی از ايـن اظهارنظر صريـح كه مبتنی اسـت بر آنكه قانـون بايد در اجـرا عمومی 
باشـد نيـز فراتـر مـی رود. ايـن امـر مسـتلزم آن اسـت كـه حتـی يـك قانون كلـی و عمومـی نيز 
بايـد از انجـام اقدامـات خودسـرانه و تمايزهـای غيرقابـل توجيـه ميان مـردم و ملت هـا كه منتج 
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بـه برتـری يافتـن برخـی نسـبت بـه ديگـران شـود، جلوگيـری بعمـل آورد. ايـن قانـون بايد از 
رفتارهـای تبعيض آميـز احتـراز ورزد مگـر آنكـه گـروه متأثـر از آن تبعيـض بپذيرد كـه آن عمل 
مبتنـی بـر قانـون )صالـح( بوده اسـت. عالوه بـرآن، برابری بـر دسترسـی برابر و همچنيـن رفتار 

برابر داللـت دارد.
حقـوق قانونـی برابـر حتـی در جايـی كـه فرصـت و امـكان بـرای اثبـات بی گناهـی نـزد يك 
مرجـع بين المللـی صالـح وجـود نـدارد، باز هـم منافعی قابـل مالحظـه و ملموس )و لـو اندك( 

در خـود دارد.
قانـون بايـد از مشـروعيت و حقانيـت برخـوردار باشـد.17 در نگـرش كاماًل رسـمی، حاكميت 
قانـون تنهـا مسـتلزم آن اسـت كـه مقـررات بايـد در عرصـه بين المللـی مشـخص و قابـل اجـرا 
باشـند، بويـژه در پايـان جنـگ جهانـی دوم بـه  درسـتی و بـه شـكلی فزاينـده تأكيـد می شـد 
كـه قانـون بايـد از مشـروعيت برخـوردار بـوده و مجـازات نيـز بايـد بصـورت دموكراتيـك 
تصويـب و اجـرا شـود.18 مجـدداً برمبنـای نظـر هايـك، ايـن امـر بايـد از طريـق يـك سلسـله 
مراتـب مشـخص بـا مقرراتـی ويـژه كـه از سـوی جامعـه ملت هـا بصـورت جهانی بـه تصويب 
رسـيده باشـد، صـورت گيـرد و بـه هميـن دليـل بايـد قوانيـن اساسـی بلندمـدت بـه تصويـب 
برسـد تـا اقدامـات ديگـران را بـا شـاخصه هايی بـه مراتـب قانونمندتر مديريـت نمايد. منشـور 
ملـل متحـد بـه واژه دموكراسـی اشـاره نمی كنـد، امـا همـان گونـه كـه پطـرس پطـرس غالـی، 
دبيـركل سـابق سـازمان ملـل، خاطرنشـان می سـازد مقدمـه سـند بـا ايـن عبـارت آغاز می شـود 
»مـا مـردم ملـل متحـد«، بنابرايـن اقتـدار و اختيـار حاكميتـی ريشـه در دولت های عضـو دارد و 
از ايـن رو مشـروعيت سـازمان خـود بـه اداره مـردم )آن كشـورها( برمی گـردد. به طـور مشـابه 
 اعالميـه جهانـی حقـوق بشـر نيـز با تعهد به دموكراسـی شـكل گرفته و منتشـر گرديـد كه اعالم 
می كنـد »خواسـت و اراده مـردم بايـد مبنـا و اسـاس قـدرت دولـت باشـد« و پـس از آن حقوق 
بنياديـن مدنـی و سياسـی را فراهـم می كنـد تـا از اقتـدار و حاكميـت قانونی كه ازآن سرچشـمه 

می گيـرد، پشـتيبانی بعمـل آورد.19 
ارزش مسـئوليت پذيری ارتبـاط تنگاتنگـی با مشـروعيت و حقانيـت دارد.20 قواعـد و مقررات 
عمومـی بين المللـی كـه بـه تصويب رسـيده اند بايـد با حسـن نيت، صادقانـه و بيطرفانه تفسـير 
و اجرا شـوند. اين ارزش مسـتلزم آن اسـت كه كسـانی كـه قدرت و اختيـارات عمومی را اعمال 
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می كننـد برمبنـای قانـون پاسـخگوی اعمال خود باشـند و حسـاب پـس بدهند. صاحبـان قدرت 
كـه از سـوی جامعـه بين المللـی مـورد اعتمـاد قـرار گرفته اند بايد نسـبت بـه اين اعتمـاد وفادار 
مانـده و اقـدام نماينـد. مسـئوليت پذيری می طلبـد كـه ارزيابـی و تـوازن سـازمانی انجـام شـود، 
به طـوری كـه اعمـال قدرت عمومی براسـاس قانون بصورت مسـتقل قابل نقد و بررسـی باشـد. 
بنابرايـن دكتريـن تفكيـك قوا در سـطح جهانی كم اهميت تر از سـطح ملی نيسـت. تعهد اساسـی 
بـه ايجـاد و حفـظ نهادهـای قضايی مسـتقل بـرای تفسـير و اعمال عرصـه های متفـاوت حقوق 

بين الملـل، بـرای تـداوم تماميـت حقـوق بين الملل ضروری اسـت.
درنهايـت )و دوبـاره پـس از پايـان جنـگ جهانـی دوم( ارزش هـای منطبـق با حقـوق بنيادين 
بشـر تبديـل بـه هنجـاری برای همـه نظام هـای حقوقی غربـی و بسـياری از نظام هـای حقوقی 
شـرقی شـده اسـت.21 ممكن اسـت حاكميـت قانون به فصـل و بنـد حمايت از حقـوق و آزادی 
هـای منـدرج در اعالميـه ملل متحـد و ميثاق های اصلی اش، تسـری و گسـترش نيافته باشـد، با 
ايـن وجـود منطقی اسـت كه گفته شـود يكـی از عملكردهای اصلـی حاكميت قانون عبارتسـت 
از: »ارتقـاء همخوانـی و انطبـاق قوانيـن بين المللـی بـا مركزيـت آموزه هايـی كـه مبنـای نظـام 
حقوقـی بين المللـی هسـتند.« درنتيجه، حاكميت قانون تجسـم حمايت از آن دسـته از هنجارهای 
حقـوق بشـری خواهـد بـود كـه به عنوان بخشـی از سـتون فقـرات فرهنـگ حقوقـی بين المللی 

می شـوند.22 محسوب 
هايـك اسـتدالل می كنـد كه يك منشـور حقوقی از هر نوعـش برای حاكميـت قانون ضروری 
اسـت.23 منشـوری از ايـن نوع، حمايـت از حقوق خصوصـی قابل توجهی كـه قلمرو خصوصی 
مجزايـی بـه خـود اختصـاص داده اسـت را فراهـم مـی آورد.24 در انجـام ايـن كار خردپذيـری 
حاكميـت قانـون ارتقـاء می يابـد كه در دسـتيابی به اهداف فردی انسـان ها و حفاظـت در مقابل 
اقدامـات گمـراه كننـده و مخـرب دولت و يـا جامعه اثرگـذار خواهد بـود. آثار اين اسـتدالل در 
اقدامـات حقوقـی نوين نمايان شـده اسـت. برای مثـال مايـكل ايگناتيف )در سـخنرانی كه اخيراً 
از ايشـان منتشـر شـده( اسـتدالل می كند اين ايدۀ اساسـی زيربنای پيشـرفت حقوق بشـر اسـت 

و رعايـت آنهـا بـه عنـوان يك پيش شـرط ضـروری و غيرقابل بحث در مورد انسـان اسـت.
می خواهـم بگويـم، چنيـن موضوعـی بـه عنـوان يكـی از الزامـات حقـوق بشـر، برمبنـای آن 
چيـزی اسـت كـه تاريـخ بـه ما می گويـد: اگـر اقدامات اساسـی بـرای فعاليـت آزادانه انسـان ها 
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صـورت نگيـرد زندگی انسـان هـا در معـرض خطر قـرار می گيرد؛ ايـن فعاليت ها خود مسـتلزم 
حمايـت از طريـق اسـتانداردهای بين المللـی توافق شـده هسـتند؛ اين اسـتانداردها بايـد افراد را 
محـق گرداننـد تـا در مقابل مقـررات و احكام ناعادالنـه در درون كشورشـان مقاومت و مخالفت 
كننـد؛ و در نهايـت، زمانـی كه افراد از تمامی راه حل های ديگر خسـته شـدند، حق داشـته باشـند 

بـرای كمـك گرفتـن بـه افـراد، دولت ها و سـازمان هـای بين المللی ديگر متوسـل شـوند.25 
بـه عبـارت ديگـر، به درسـتی نمی توان گفـت يك دولـت بين المللـی مبتنی بر قانـون )عدالت 
يـا حقـوق( وجـود دارد، يعنـی جايـی كـه افـراد بايـد در تعيين جهت زندگی شـان حـق انتخاب 
داشـته باشـند، ممكـن اسـت از سـوی دولـت به صـورت خودسـرانه محدود شـده، از آن سـوء 

اسـتفاده شـده، از آن امتنـاع ورزنـد و يـا آنكـه در نتيجـه فروپاشـی دولت حق از بيـن برود. 
جوديت شكالر اشاره می كند:

وقتـی افـراد بـا تـرس از خشـونت، نـا امنـی در مقابـل اقدامـات خودسـرانه دولت بـا تبعيض 
و بی عدالتـی مواجـه می شـوند، ممكـن اسـت يكـی از راه كارهـا يافتـن محملـی مناسـب و قابل 
توجـه بـرای بحـث حاكميـت قانـون باشـد و بـه لحـاظ تاريخـی در درون مرزهـای ملـی ايـن 

موضـوع يكـی از پايدارتريـن معضالت سياسـی اسـت.26

بنیان های نهادینه برای حاکمیت بین المللی قانون
ايـن يكـی از موارديسـت كـه بايـد درمـورد ارزش هـای اساسـی حاكميـت قانون توافـق حاصل 
شـود. تبديـل آنهـا )ارزش هـا( بـه چارچوبی كـه از طريـق آن عملياتی سـاختن آنهـا امكان پذير 
باشـد، بحثـی كامـاًل متفـاوت اسـت. بـدون شـك، ايـن دسـت تالش هـا با اعتـراض و نداشـتن 
توافـق همـراه خواهـد بـود و البته وظيفه ايسـت بـس دشـوار. جيمز روزنـا سـئوال های مرتبط با 

ايـن بحـث را به شـكل دقيقـی مطـرح می كند:
چگونـه می تـوان سـازمان ها، نهادها و اقتـدار عاليه ای را ايجاد و ترويج كـرد كه درجه باالتری 
از دموكراسـی را بـرای حكمرانـی در فضای جهانی شـده به همراه داشـته باشـد؟ چگونه می توان 
تصميم گيرنـدگان ايـن حـوزه را بـه ميزانی )ولو انـدك( از مسـئوليت پذيری و پاسـخگويی مقيد 
نمـود؟ چگونـه می تـوان آزادی های افـرادی كه بصـورت داوطلبانه و يا غيـر از آن، در اين حوزه 
گسـترده تكاپـو دارنـد را تضميـن نمـود؟ و بـه همـان انـدازه مهم اسـت كـه چگونه می تـوان به 
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ايـن سـئوال های بـدون توجـه بـه ظاهر سـاده، نـا اميدكننـده و آرمـان گرايانـه بحث هـا و بدون 
متأثر شـدن از واقعيت های سياسـی فضای جهانی شـده، پاسـخ داد؟ 27

 بـا عنايـت بـه خطـر مواجـه شـدن بـا يكـی يـا همـه ايـن مـوارد گمـراه كننـده، اجـازه دهيد 
مكانيسـم هـای نهادينـه ای را كـه تصـور می كنم در حاكميـت بين المللـی قانون نقش بسـيار مهم 

و زيربنايی دارند را برشـمرم.
وجـود يـك قانـون اساسـی اوليـن مـورد از اين دسـت اسـت. ايـن پيشـنهاد من به ايـن معنی 
نيسـت كـه يـك قانـون اساسـی جهانـی مجـزا از نـوع آنچه كـه در يـك دولت مشـخص، مورد 
نظـر اسـت، قـادر خواهد بـود در آينده ی قابـل پيش بينی توسـعه و تحول ايجاد كنـد. درعوض، 
ايـده ای كـه در ايـن زمينـه قابل طرح اسـت بايد همچـون يك فانـوس دريايی جامعـه بين المللی 
را هدايـت كنـد، جامعـه ای كـه در حـال حاضـر درجهـت مخالـف، سـفر خـود را طـی می كند! 
ايـن ايـده در بـر دارنـده ی ايـن مطلوب اسـت كـه ما بايـد به سـمت انسـجام بيشـتر دولت ها و 
نظام هـای قضايـی حـال حاضـر از طريـق تعـدد مقـررات و معاهـدات حركـت كنيـم تـا به يك 
ديـدگاه و تصـور كلـی از قانـون بين المللی واقعی برسـيم. اين ايـده اين مفهـوم را تداعی می كند 
كـه جامعـه بين المللـی بايـد تـالش هايـش را بـرای توسـعه يـك سـاختار فراقانونی مشـترك از 
فعاليت هـای سياسـی تـداوم و بهبـود بخشـد، سـاختاری كـه هـم از لحـاظ قضايی و هـم از نظر 
ارزش هـای دموكراتيـك مؤثـر و كارآمد باشـد. اين ايده اين برداشـت را به ذهن متبادر می سـازد 
كـه هرگونـه مقـررات و نظـم مبتنـی بـر قانـون اساسـی بايـد منطبـق بر اصـول حاكميـت قانون 
باشـد كـه انجـام فعاليت هـای انسـانی را تـا باالتريـن ميزان ممكـن مجاز می شـمرد. يـك قانون 
اساسـی مترقـی ممكـن اسـت به چند شـكل ايـن كار را انجـام دهـد. اول از طريـق محدودكردن 
قـدرت قهـری نهادهـای حكمرانـی جهانـی برمبنـای قانـون بـه شـكلی كه بـه تابعـان بين المللی 
آن قانـون اجـازه دهـد پيش بينـی كننـد كـه قـدرت عمومـی بـه چه نحـوی بـه اجـرا در می آيد؛ 
دوم، از طريـق شناسـاندن و شـفاف نمـودن ماهيـت محدوديت هـای حقوقـی تحميلی بـر تابعان 
آن حقـوق؛ و سـوم، از طريـق تعريـف حـوزه ای از فعاليت ها كـه در آن حوزه، ممكن اسـت آنها 
بـا علـم بـر اين كـه تصميم های شـان از مداخـالت بين المللـی مصون خواهـد مانـد، برنامه ريزی 
نماينـد. نگران كننده تـر اين كـه، حاكميـت قانونـی كه بـر مبنای نظـام هـواداری از حكومت قانون 
ايجـاد می شـود بايـد نظم و انسـجام حداقلـی برای حكمرانـی بين المللی به همراه داشـته باشـد، 
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درنتيجـه اين گونـه حكمرانـی قـادر خواهـد بود بـر مبنای منطـق و بصـورت آزادانه در راسـتای 
بـه حداكثـر رسـاندن فعاليت هـای انسـانی عمـل نمايـد. دوميـن شـرط و الـزام نهادينـه امـكان 
تجديـد نظـر قضايـی اسـت. اين مـالزم طبيعی تعهد به پاسـخ گويی اسـت و كمابيـش يك اصل 
اساسـی در عرصـه ی بين المللـی همچـون عرصه ملی اسـت كه اقتـدارات عمومی بايـد بر مبنای 
اختياراتـی كـه از سـوی قانون اعطاء شـده، اعمال شـوند. اين امر مسـتلزم آن اسـت كـه مرزهای 
حقوقـی قـدرت عمومـی از سـوی نهـاد يـا نهادهـای حقوقـی مسـتقل تعريـف و تصميم گيـری 

شوند. 
نمی تـوان ايـن امـر را بـه نهادهای بين المللی كـه قدرت عمومـی را بر مبنای قانـون و مقررات 
اعمـال می كننـد، واگـذار نمـود تـا بدين ترتيـب برای خودشـان پارامترهـای حقوقـی بكارگيری 
ايـن اقتـدارات و اختيـارات را تعريـف و تعييـن نماينـد. ايـن وضعيـت بويـژه در مـواردی كـه 
مقـررات و اصـول قانـون اساسـی بـر مبنـای آنهـا ابتنـا يافتـه باشـند، مـورد بحـث هسـتند. اين 
حقـوق، قـدرت، امتيـازات و تعهـدات قابـل اعمال از سـوی سـازمان هـای بين المللی بايـد تنها 
و تنهـا آنهايـی باشـند كه در اسـناد مؤسـس آنهـا تعريف شـده اند. بايد سـازمان هـای بين المللی 
كـه خـارج از حـدود اختيـارات شـان فعاليـت می كننـد و يا به اشـكال ديگـر در تضاد با منشـور 
خـود اقـدام می كننـد را بـه خاطـر ارتـكاب ايـن اعمـال در مرجـع قضايـی مسـتقل و بی طـرف 
مـورد بازخواسـت قـرار داد. سـومين مبنای نهادينه بـرای حاكميت قانـون در عرصـه بين المللی، 
ايجـاد مكانيسـم های مؤثـر بـرای حـل و فصـل اختالفـات دو طرف اسـت. ايـن امر نيز مسـتلزم 
اسـتقرار روبـه فزونـی محاكـم، ديوان هـا و ديگـر نهادهـای داوری بين المللـی كارآمـد، مؤثـر و 
مناسـب اسـت كـه دو طـرف اختـالف )كشـورها، افراد و يـا مقامـات دولتی( برای حـل و فصل 
بی طرفانـه )چـه بـا توافـق قبلـی چه به طـرق ديگر( بـه آنها ارجـاع دهنـد. برمبنای قانـون مورد 
نظـر بايـد بـا همـه اين گروهها بـه صورت برابر رفتار شـود و دسترسـی آنها بـه نهادهای قضايی 

بصـورت برابر و مشـابه تضمين شـود.
شـرط و الـزام چهـارم اينسـت كـه تصميم هـا و آراء قضايـی ديوان هـا و محاكـم قضايـی بايد 
قابـل اجـرا باشـند. در عرصـه ی بين الملـل، جايـی كـه دولت هـای مسـتقل حاكـم تـا حـدودی 
متفـرق هسـتند، جسـت وجـو برای يـك رژيم حقوقـی قابل اجـرای جامـع كه هنوز هـم امكان 
دارد آرمـان گرايانـه به نظـر برسـد، همچنـان يـك اصـل باقـی مانـده اسـت. به نظر می رسـد اگر 
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هنـوز هـم احترامـی بـرای حقـوق بين الملل قائـل با شـند و برابری نـزد آن مورد حمايت باشـد، 
چـاره ديگـری جـز پيگيـری قدم بـه قدم هـدف صـدور آراء قضايی الـزام آور از سـوی نهادهای 
قضايـی بين المللـی مقتـدر وجـود نـدارد. همان گونه كـه كميسـيون حكمرانی جهانی بـه اختصار 

بـه موضوع می پـردازد: 
شـرط ضـروری بـرای تقويـت حاكميت قانـون در سراسـر جهان يك نظـام كنترلی و سيسـتم 
انطبـاق دهنـده مؤثـر و كارآمـد اسـت. بـدون ايـن رژيـم دولت هـا از پذيرفتـن هنجارهـا و 
موافقت نامه هـای بين المللـی طفـره رفتـه و درنتيجـه بـه تعهدهـای خودشـان پای بنـد نخواهنـد 
مانـد. جوهـره و ماهيـت حكمرانـی جهانـی در اصـل، توانايـی جامعـه بين المللـی در تضميـن 

پيـروی از مقـررات بين المللـی اسـت.28
درنهايـت، همسـاز بـا تلفيق و پيوسـتگی حاكميت قانـون با حقوق بنيادين بشـر، اسـتانداردها 
و اصـول بنياديـن حقـوق بشـر بايـد اطـالع رسـانی شـده و در حقـوق حاكـم بـر كار هريك از 
سـازمان هـای بين المللـی اعمـال كننده اقتـدارات و اختيـارات عمومی نيـز مدنظر قـرار گرفته و 
وارد گردنـد. جامعـه ی بين المللـی برخـی از حقوق بنيادين بشـر را بـه عنوان هنجارهـای مافوق 
قانـون كـه دارای موقعيتـی مشـابه قانـون اساسـی هسـتند، به رسـميت شـناخته اسـت. بنابراين، 
نـه ارگان هـای نظارتـی سياسـی و نـه ارگان هـای اقتصـادی در عرصـه ی جهانی مجاز بـه انجام 
فعاليت هـای مغايـر بـا حقـوق مسـلم بـه رسـميت شـناخته شـده نيسـتند. البتـه اختالف نظرهای 
موجهـی درميـان مـردم و ملت هـا درمـورد تعريـف اين حقـوق و اينكه آيـا می توان ايـن حقوق 
را مسـلم دانسـت، وجـود دارد.29 امـا بـا ايـن وجـود حقوقی كـه در اعالميـه  جهانی برشـمرده 
شـده و در پـی آن در قالـب الفـاظ كلی از سـوی جامعـه ملت ها بـه تأييد رسـيده، مبنای صحيح 

و موجهـی بـرای شـرح و بسـط موضـوع فراهم نموده اسـت.

از اصل به رویه بین المللی
حـاال  بين المللـی،  سـطح  در  قانـون  حاكميـت  بـرای  نهادينـه  مبنـای  پنـج  پيشـنهاد  از   پـس 
می خواهـم كاربردهـا و نحـوه اجـرای آنهـا را در سـه حـوزه متمايـز از فعاليت هـای مديريتـی 
جهانـی مـورد كنـكاش قـرار دهم. حاكميت سياسـی در چارچـوب ملل متحـد و نهادهای مرتبط 
بـا آن، حاكميـت اقتصـادی در چارچـوب سـازمان تجـارت جهانـی و درنهايـت سـاز و كارهای 
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نهادينـه بـرای تضميـن پيـروی از تعهـدات منـدرج در معاهـدات بين المللـی حقـوق بشـر سـه 
حـوزه مـورد نظر هسـتند. 

حکمرانی سیاسی
حکومت طبق قانون اساسی

منشـور ملـل متحـد نقطه شـروعی قابل انتظار برای بسـط مقـررات، اصول و هنجارهـای نهادينه 
جهانـی بـود. ايـن منشـور اصـول بنيادينـی كـه بـر روابـط ميـان دولت هـا حاكـم اسـت را مقرر 
 مـی دارد، اصولـی كـه عمومـًا از سـوی جامعـه بين المللـی بـه عنـوان سـنگ بنای صلـح و امنيت 
بين المللـی پذيرفتـه شـده اند. ماده دوم )منشـور( سـه اصـل كليـدی را بيان می كند: تسـاوی همه 
دولت هـای عضـو سـازمان ملل متحد، حـل و فصل مسـالمت آميز اختالفـات و ممنوعيت تهديد 

و يـا بكارگيری زور.
ايـن مطلـب در مقدمـه اعالميه سـازمان ملل متحد درمـورد روابط دوسـتانه )1970م( در چهار 
محـور درج گرديـده اسـت؛ ممنوعيـت مداخلـه در امـور داخلـی يا خارجـی دولت هـای ديگر، 
وظيفـه همكاری هـای ميـان دولتـی، اصـل حسـن نيـت در انجـام تعهدهـای بين المللـی و اصـل 

حقـوق برابـر و )حـق( تعيين سرنوشـت انسـان ها.30
مـاده اول منشـور بـا مـد نظـر قـرار دادن اصـول محـوری، عملكردهـای اصلـی سـازمان ملل 
متحـد را تشـريح كـرده اسـت، كـه عبارتنـد از حفـظ صلـح و امنيـت بين المللـی؛ حـل و فصل، 
اصـالح و جـرح و تعديـل اختالفـات بين المللی با اسـتفاده از ابزارهای صلح آميز؛ توسـعه روابط 
دوسـتانه ميـان دولت هـا بـر مبنـای اصـل حقـوق برابـر و همچنيـن اصل حـق تعيين سرنوشـت 
انسـان هـا؛ ترويـج همكاری هـای اقتصـادی و اجتماعـی؛ و ارتقـاء احتـرام بـه حقـوق بشـر و 

آزادی هـای همـه انسـان ها.
منشـور بـرای اثربخـش بـودن ايـن اهـداف يـك سـاختار سـازمانی پيـش بينـی كـرده كـه در 
آن نهادهـای كليـدی عبارتنـد از: شـورای امنيـت و شـورای اقتصـادی اجتماعـی، كـه بـه شـكل 
گسـترده ای هماننـد نهادهـای اجرايـی هسـتند؛ مجمـع عمومـی، كـه به شـكل جالـب توجهی با 
نهادهـای تقنينـی هماننـدی دارد؛ ديـوان بين المللـی دادگسـتری كـه درواقع نقـش ارگان قضايی 
بين المللـی را دارد. بـه هـر حـال روابـط ميـان ايـن نهادهـا بـه هيچ وجـه همچون يـك تفكيك 
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واقعـی قوا نيسـت.
از زمـان تصويـب منشـور، ايـن چارچوب بواسـطه مقـررات منـدرج در معاهـدات بين المللی 
فـراوان در جهـت تـداوم سـير هنجارهـای بين المللـی در حقـوق بين الملـل عرفـی و همچنيـن 
بسـياری از احـكام هنجـاری ديـوان بين المللی دادگسـتری به سـمت بلوغ كامـل، در حال تكامل 
اسـت. ايـن فعاليت هـای بين المللـی بـه حـدی جامـع و فـراوان بوده انـد كـه بـه نظـر می رسـد 
در آغـاز هـزاره سـوم، بـرای معرفـی و شناسـايی و پـس از آن تدوين آن دسـته از اجـزاء حقوق 
بين الملـل كـه چنـان نقـش محـوری دارند كه ممكن اسـت تصور شـود بـه جايـگاه فراقانونی يا 
در حـد قانـون اساسـی رسـيده اند، كامـاًل مناسـب هسـتند. نقطه عطف ايـن موضـوع را می توان 
آغـاز تدويـن قواعـد آمره دانسـت. قاعـده آمره در مـاده 35 كنوانسـيون وين )حقـوق معاهدات( 
بـه عنـوان قاعـده ای الزم االجـرا كه از سـوی جامعـه بين المللی كشـورها در كل پذيرفته شـده و 

تخلـف ناپذير اسـت، تعريف شـده اسـت.31
اين هـا قواعـدی هسـتند كـه از وجـدان انسـانی منبعـث شـده اند. جامعـه بين المللـی در كل، 
نقـض آنهـا را بـه عنـوان جـرم بـه رسـميت شـناخته اسـت. چنانچـه مقررات يـك معاهـده در 
تعارض با اين قواعد باشـد، از درجه اعتبار سـاقط اسـت. تعريف چنين قواعدی بسـيار دشـوار 
اسـت؛ زيـرا گنجانـدن آنها در شـمول قواعـد آمره بسـتگی به موافقت اساسـی دولت هـا دارد. با 
ايـن حـال، بـه نظـر می رسـد بصـورت عمومـی پذيرفته شـده كـه قواعـد ممنوع كننده تجـاوز و 
نسـل كشـی و اصـول و مقررات مربوطه به حقوق بنيادين بشـر شـامل حمايـت در مقابل بردگی 
و تبعيـض نـژادی در مركزيـت ايـن قواعد قـرار دارند. می تـوان ممنوعيت شـكنجه و حق تعيين 
سرنوشـت، غيرقانونـی بـودن آلودگی هـای گسـترده و همچنين اصـول بنيادين حقـوق بين الملل 

بشردوسـتانه را نيـز افزود.32 
مفهـوم قاعـده آمـره قدمتـی چهـل سـاله دارد و تاكنـون بصـورت مـدون درنيامـده اسـت. 
در مقابـل، اصـوالً ايـن قواعـد غيـر قابـل تخطـی و الزم االجـرای حقـوق بين الملـل قـدرت و 
وجودشـان متكـی بـه اعالميه هـای نهادهـای سـازمان ملـل متحـد همچـون مجمـع عمومـی و 
شـورای حقـوق بشـر، اعالن هـای جنبـی )اظهارنظرهـای جنبـی قضـاوت( ديـوان بين المللـی 
دادگسـتری و همچنيـن اعالميه هـای پذيرش دولت هاسـت. تجسـم آنهـا در قالب اسـناد مكتوب 
و سيسـتماتيك حقوقـی به شـكل قابل توجهـی در بهتر شناسـاندن آنها، اطمينان بيشـتر و قابليت 
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تشـخيص و تمايـز بيشـتر در اجـرا، كمـك می كنـد. همچنيـن در بروز رسـانی قوانين اساسـی از 
طريـق فراهـم نمـودن يـك مبنـای متنی دقيق و شـفاف بـرای تجديدنظـر و اصالحات بـه عنوان 
قواعـد جديـدی كـه در پاسـخ بـه شناسـايی آنهـا از سـوی نماينـدگان دولت های سراسـر جهان 
شـكل می گيـرد، يـاری می رسـانند.33 نقطـه دوم عزيمـت به سـمت نظـام مبتنی بر قانون اساسـی 
بايـد از طرح هـای پيشـنهادی كوفـی عنـان دبيركل سـابق سـازمان ملـل متحد، سرچشـمه بگيرد 
كـه يكـی مبيـن آن اسـت كـه بيسـت و پنـج معاهـده بين المللـی بايد بـه عنـوان دارنـده اهميت 
ويـژه بين المللـی معرفـی شـوند و ديگـری بـه ابتـكار ايشـان در بـه راه انداختـن يـك كمپيـن 
بين المللـی بـرای تضميـن تصويـب و تأييـد آنهـا و بر همين اسـاس اجـرا و پياده سـازی آنها در 
سـطح جهـان مربوط می شـود.34 معاهده هايی كه ايشـان برشـمرده اسـت اهداف سياسـی كليدی 
ملـل متحـد را منعكـس می كنند. وی اسـتدالل می كنـد، تصويب آنهـا واگذاری مجـدد نمايندگی 
از سـوی دولت هـا بـه يك چارچـوب حقوقی بين المللی اسـت كه سـهم قابل توجهـی در ارتقاء 

حاكميـت قانـون در سـطح بين المللـی خواهد داشـت.
فهرسـت آن ها دارای اولويت شـامل كنوانسـيون نسـل كشـی، كنوانسـيون های مربوط به محو 
كليـه اشـكال تبعيـض جنسـی و نـژادی و همچنيـن حمايـت از حقـوق كـودك می شـود. ديگـر 
اسـناد منـدرج در فهرسـت ارائـه شـده عبارتنـد از: ميثـاق بين المللـی حقـوق مدنـی و سياسـی، 
ميثـاق بين المللـی حقـوق اقتصـادی اجتماعی و فرهنگی، كنوانسـيون های حمايـت از پناهندگان، 
منـع تروريسـم، ممنوعيـت برخی از تسـليحات متعارف، سـالح های شـيميايی و مين های زمينی. 
همچنيـن كنوانسـيون  های محيـط زيسـتی كـه بـه مباحثی همچـون تغييـرات آب وهوايـی، تنوع 
زيسـتی و كويرزايـی )بيابـان سـازی( مربوط می شـدند نيز در اين فهرسـت جای داشـتند. واضح 
اسـت هرچـه تعـداد بيشـتری از دولت هـا بـه معاهـدات دارای اولويـت بپيوندند، ايـن فرض كه 
آنهـا بخشـی از نظـم قانونـی جهانـی را شـكل خواهنـد داد، تقويـت می شـود. جـزء سـوم نظـم 
مبتنـی بـر قانـون اساسـی جهانـی درحـال توسـعه اعالميه هـا و معاهـدات تدوين كننـده و منظم 
سـاز قواعـد حاكـم بـر روابـط ميـان دولت هـا را دربـر می گيـرد، كه بـرای مثـال شـامل اعالميه 
اصـول حقـوق بين الملـل مربـوط به همـكاری و روابط دوسـتانه ميان دولت ها براسـاس منشـور 
ملـل متحـد )1970م(، كنوانسـيون ويـن در مورد روابـط ديپلماتيـك )1961م(، كنوانسـيون وين 
درمـورد حقـوق معاهدات )1969م( و همچنين اساسـنامه ديوان بين المللی دادگسـتری )1954م( 
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می شـود.
جـزء چهـارم و بديهـی توسـعه مبتنـی بـر قانون اساسـی بـه وظيفـه ضـروری و در عين حال 
دشـوار از نظـر سياسـی يعنـی اصـالح سـاختاری سـازمان ملـل متحـد بـر می گـردد. بررسـی 
پيشـنهادها مبتنـی بـر اصالحـات، فراتـر از قلمـرو بحـث مـورد بررسـی اسـت.35 با ايـن وجود، 
وابسـتگی حاكميـت قانـون به ارزش مشـروعيت حاكی از آن اسـت كه جهت تغييرات سـازمانی 

بايـد به سـمت مردمی سـازی بيشـتر باشـد.36
يكـی از نقـاط ضعـف سـازمان ملـل متحـد، عـدم توانايـی ايـن سـازمان در انطبـاق ترتيبـات 
نهـادی اش بـا واقعيت هـای متغيـر مربـوط به دگرگونـی قدرت جهانـی در طول نيم قرن گذشـته 
اسـت. بـه عنـوان مثـال شـورای امنيـت بـرای پنج عضـو دائم خـود حق وتـو را محفوظ داشـته 
اسـت، برخـالف ايـن واقعيـت كه آنها ديگـر نمايانگـر تغييرات در قـدرت و رفاه نسـبی ملت ها 
نيسـتند. عـالوه بـر اين، عضويت در شـورا تحت سـلطه كشـورهای شـمال با هزينه كشـورهای 
جنـوب اسـت كـه درنتيجه به تضعيف اعتبار دموكراتيك شـورا منتهی شـده اسـت. ممكن اسـت 
انتقادهـای مشـابهی نيـز بـه تركيـب و نحـوه فعاليـت مجمع عمومـی وارد باشـد. بديهی اسـت، 
حتـی اگـر اجـزاء جديد نظـم جهانی مبتنی بر قانون، به رسـميت شـناخته شـده و تدوين شـوند 
و درنهايـت در منشـور تجديدنظـر شـده ملـل متحـد گنجانـده شـوند، بـاز هـم چنيـن تغييرات 
بنيادينـی نيازمنـد سـطحی از مشـروعيت دموكراتيك اسـت كه در حـال حاضر نهادهـای موجود 

سـازمان ملـل متحـد به نحـو مناسـبی از آن برخوردار نيسـتند.

بررسی قضایی
وجـود يـك نظـام مؤثـر بررسـی و تجديدنظـر قضايـی برای هـر نظام سياسـی و حقوقـی كه بر 
مبنـای حاكميـت قانـون ايجـاد شـده باشـد، حياتـی اسـت. بهرحـال در چارچوب سـازمان ملل 

متحـد ممكـن اسـت ايـن تغيير بـه عنـوان بهترين تغيير تشـريح شـود.
اين مشكل به اختصار از سوی كميسيون حكمرانی جهانی بيان شده است:

هنگامـی كـه بنيانگـذاران سـازمان ملـل متحـد منشـور را تدويـن می كردنـد، حاكميـت قانون 
در سـطح جهـان بـه عنـوان يكـی از اجـزاء مركـزی آن شـكل گرفـت. آنهـا ديـوان بين المللـی 
دادگسـتری را ... بـه عنـوان مسـند قانـون در نظـام جهانـی در الهه تأسـيس كردند. اما كشـورها 
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آزاد بودنـد چـه بصـورت جزئـی و چـه كلـی آنـرا بپذيرند )يـا نپذيرنـد(. حاكميت قانـون مورد 
تأكيـد قـرار گرفـت و همزمـان نيـز تضعيـف گرديد! هـر كشـور می توانسـت تصميـم بگيرد كه 
آيـا صالحيـت اجبـاری ديـوان را بپذيرد )يـا نپذيرند(. البته بسـياری از كشـورها آنـرا نپذيرفتند. 

بنابرايـن ديـوان جهانـی از همـان ابتدا در حاشـيه قـرار گرفت.37 
ايـن بـه حاشـيه رانـده شـدن ديـوان دو شـكل متفاوت بـه خـود گرفـت.38 مـورد اول كه من 
در ايـن بخـش بـدان خواهـم پرداخت، نداشـتن توانايـی ديوان در بررسـی مشـروعيت اقدامات 
ارگان هـای اصلـی سـازمان ملـل متحـد و از همـه مهمتـر اقدامـات شـورای امنيـت و مجمـع 
عمومـی اسـت. هيچ گونـه قـدرت و اختيـار صريحی از سـوی منشـور ملـل متحد برای بررسـی 
قطعنامه هـای شـورای امنيـت و مجمـع عمومـی در راسـتای تطبيق دادن با منشـور ملـل متحد و 
يـا اصـول كلـی و يـا عرفی حقـوق بين الملل بـه ديوان بين المللی دادگسـتری داده نشـده اسـت. 
در عيـن حـال، مـاده )2( 24 منشـور در شـرح وظايف و اختيارات شـورا مقرر می دارد: شـورای 
امنيـت بايـد در مطابقـت بـا اهـداف و اصـول ملـل متحـد اقـدام كنـد و درنتيجه نبايـد بصورت 
خودسـرانه خـارج از ايـن چارچـوب عمل نمايـد. عالوه بر اين، فقدان بررسـی قضايی از سـوی 
ديـوان بين المللـی دادگسـتری مانـع از طـرح سـئوال پيرامون قلمرو منشـور ملل متحد نمی شـود 
و قطعنامه هـا و اقدامـات ارگان هـای اصلـی سـازمان ملـل متحد از سـوی ديگـر دادگاه های ملل 
متحـد همچـون آنهايـی كـه تأسـيس شـدند تا بـه جرايـم ادعايـی عليه بشـريت رسـيدگی كنند، 
مـورد توجـه قـرار می گيرنـد. ظاهـراً ايـن وضعيـت مانـع ديـوان در تعييـن و تشـخيص انطبـاق 
حقوقـی قطعنامه هـای تصويبـی ارگان هـای سياسـی )ملـل متحـد( با مقـررات منشـور در بحث 
حـل اختالفـات ميان كشـورها )بـا درنظر گرفتن مفهـوم، ماهيـت و كاربردهای منشـور به عنوان 
يـك معاهـده( نمی شـود. خـود ديوان ابراز داشـته اسـت شـخصيت سياسـی يك نهـاد نمی تواند 
آن را از رعايـت مقـررات معاهـده ای كه براسـاس منشـور ايجاد شـده )هنگامی كـه آن مقررات 
محدوديت هايـی را بـر قـدرت آن سـازمان ايجـاد می كنـد و يـا معيارهايـی بـرای قضـاوت و 

دادرسـی تعييـن می كنـد( معاف يـا مسـتثنی كند.39
مسـئله اصلـی ايـن نيسـت كـه آيـا قـدرت شـورای امنيـت بـر مبنـای قانـون تعريـف و يـا 
محـدود شـده اسـت. مشـكل در تعييـن محـدوده صالحيـت ديـوان بين المللـی در رسـيدگی به 
قطعنامه هـای شـورای امنيـت اسـت. مجمـع عمومی نيـز وضعيتی مشـابه دارد. ظاهـراً در پرونده 
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الكربـی )اعتراض هـای اوليـه( پذيرفته شـده بـود كه ديـوان بين المللی دادگسـتری ممكن اسـت 
در مـورد بحـث انطبـاق بررسـی هايی انجـام دهد.40 بـا اين حال، ممكن اسـت برای ديـوان فراتر 
رفتـن و سـئوال پرسـيدن از صالحيـت اختيـاری شـورا، به عنـوان مثال تعييـن اين كه آيـا تهديد 
واقعـی بـرای صلـح و امنيـت بين المللـی وجـود دارد يـا خيـر ممنـوع و غيرموجـه باشـد. ايـن 
دومـی، بـه عنـوان يـك تصميم سياسـی، ممكن اسـت به درسـتی به عنوان مسـئله ای كـه قابليت 

تعقيـب قضايـی نـدارد درنظر گرفته شـود.
آيـا رهـا كـردن موضـوع در همين حـد كفايت می كند؟ بـا نگاهـی واقع بينانه می تـوان دريافت 
كـه كامـاًل بعيد اسـت كشـورهای عمـده جهـان، در آينده قابـل پيش بينی بررسـی قضايـی را در 
تمـام ابعـادش بپذيرنـد. بـا اين وجـود، در چارچـوب بحث قبل، در مـواردی كه به نظر می رسـد 
نهادهـای ملـل متحد به سـبكی عمل می كنند كـه می توان آن را تضعيف و ناديده انگاشـتن اهداف 
و اصـول محوری منشـور درنظـر گرفت، درخواسـت مداخله قضايی به وضـوح مطلوب خواهد 
بـود. بـه عنوان مثاًل گاهـی اعطای صالحيت به ديوان بين المللی دادگسـتری برای اسـتماع برخی 
 مسـائل كـه در آن يك دولـت عضو ادعا می كند كه يك ارگان اجرايـی ملل متحد برخالف قواعد
 الزم االجـرا و يـا برخـالف مفـاد صريـح منشـور عمـل می كنـد، از الزامـات ماهوی و يا شـكلی 

درنظـر گرفته شـود.41
البتـه توجـه اذهـان امـكان دارد بـه سـمت اسـتفاده از صالحيت مشـورتی ديوان نيـز معطوف 
گـردد. مـاده )1( 65 اساسـنامه ديـوان مقـرر مـی دارد: ديـوان درمورد هـر موضوع حقوقـی بنا به 
درخواسـت هـر يـك از آژانس هـای واجـد صالحيت ملـل متحد نظر مشـورتی بدهد. مـاده 96، 
شـورای امنيـت و مجمـع عمومـی را قـادر می سـازد چنيـن توصيه هايـی را اخذ نماينـد. می توان 
اختيـار و قـدرت مشـابهی را نيـز بـه دبيـركل سـازمان ملـل متحـد اعطـاء نمـود. ممكـن اسـت 
صالحيـت مشـورتی بصـورت سـازنده ای بـرای كمك بـه ارگان هـای سياسـی ملل متحـد برای 
تعييـن محـدوده مناسـب قـدرت و اختيارشـان در حـل اختالفـات ميـان آنها و همچنين كسـب 
رهنمودهـای معتبـر در چارچـوب حقوقـی كـه آژانس هـای تخصصـی می بايسـت در آن عمـل 
نماينـد، بـكار گرفته شـود. بررسـی قضايی اگر به شـكل مسـئوالنه ای بـكار گرفته شـود می تواند 
گام سـازنده ای در حركـت به سـمت هدف باشـد، در غير اين صـورت فايده ای به همـراه ندارد. 
بنابرايـن، بـه عنـوان مثال برای مجمع عمومی امكان كسـب نظريه مشـورتی در مورد مشـروعيت 
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و يـا عـدم مشـروعيت حملـه به عـراق در سـال 2003 فراهم بوده اسـت. 
ظاهـراً، ايـن حملـه بـا تكيـه بـر قطعنامه هـای قبلـی شـورای امنيـت و در انطبـاق بـا موازيـن 
منشـور صـورت گرفتـه اسـت. ديـوان بين المللـی دادگسـتری می توانسـت درمـورد اينكـه آيـا 
ايـن اتـكاء بـه لحـاظ قانونـی وجاهت داشـته يـا خير مـورد سـئوال واقع شـود. البتـه، در اين جا 
فقـدان واضـح جسـارت نـزد مجمع عمومـی و ديگـر ارگان های ملـل متحد در آغاز اين شـكل 
از بررسـی قضايـی بويـژه جايی كه اقدامات كشـورهای قدرتمنـدی همچون آمريكا و انگلسـتان 
بايـد مـورد سـئوال و بررسـی واقـع شـوند، مشـهود اسـت. با اين حـال، ايـن سـاز و كار وجود 

دارد و می تـوان در شـرايط مناسـب بصـورت سـازنده ای آ ن را بـه كار گرفـت.42 

حل و فصل اختالفات
دوميـن سـبب به حاشـيه رانده شـدن ديـوان، ماهيت اختيـاری و ناتمام پذيـرش صالحيت ديوان 
از سـوی كشـورها بوده اسـت. اختالفاتی كه ممكن اسـت مشـمول اعمال اين صالحيت باشـند 
عبارتنـد از تفسـير هـر يـك از معاهـدات، هرگونـه سـئوال پيرامون حقـوق بين الملـل و هرگونه 
نقـض تعهدات حقوقی به رسـميت شـناخته شـده و همچنيـن ماهيت و حدود جبران خسـارات 
ناشـی از آن نقـض.43 امـا ديوان ممكن اسـت ايـن صالحيت را تنهـا جايی كـه دولت های طرف 
اختـالف توافـق كـرده باشـند به رأی ديـوان گردن نهنـد، اعمال نمايـد. از صد و چهل و هشـت 
كشـور عضـو سـازمان ملـل متحـد تنهـا پنجـاه و هفـت كشـور صالحيـت ديـوان را پذيرفته اند. 
از ايـن تعـداد، برخـی تنهـا بـه شـرط آنكـه دولت طـرف اختـالف آنها نيـز صالحيت ديـوان را 
پذيرفتـه باشـد، حاضـر بـه پذيـرش صالحيـت ديـوان شـده اند. برخـی ديگـر توافـق كرده انـد، 
تصميـم ديـوان را تنهـا در امتداد تعهدات شـان براسـاس برخی معاهدات خـاص بپذيرند. برخی 
ديگـر ابتـدا صالحيـت ديـوان را پذيرفتنـد اما بعـداً هنگامی كه منافع سياسی شـان به خطـر افتاد، 
عقب نشـينی نمـوده، نظـر خـود را عـوض كردند. عملكـرد دولت آمريـكا در پرونـده نيكاراگوئه 

44 و اقدامـات فرانسـه در پرونـده آزمايش هـای هسـته ای 45 مثال هـای قابل ذكر هسـتند. 

برابـری نـزد قانـون، بـه عنوان يـك ارزش پايـه ای در حاكميـت قانـون، هنگامی كـه برخی از 
طرفيـن نظـری موافـق و برخی ديگـر نظری مخالـف دارند، به وضـوح نقض می گـردد. بنابراين 
مسـئله بسـيار مهمـی اسـت كه پذيـرش صالحيت اجبـاری ديوان جهانـی تبديل به پيش شـرطی 
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بـرای عضويـت در سـازمان ملـل متحد گـردد. با اين حـال، در ايـن فاصله، اصالحـات می تواند 
نسـبت بـه معاهـدات صـورت پذيرد؛ زيرا بواسـطه اهميـت اساسـی و ويژگی های خـاص آنها، 
از دولت هـای طـرف معاهـده درخواسـت می شـود اختالف هـا و درگيری هـای خـود را جهـت 
رسـيدگی و صـدور حكـم بـه ديـوان ارجـاع دهنـد. هـدف و شـرط برابـری پيشـرفت بيشـتری 
خواهـد داشـت اگـر ديگـر فعـاالن غيردولتـی همچـون سـازمان هـای غيردولتـی بين المللـی بـا 
منافـع مشـخص قابـل تعريـف درنتيجـه اقدامـات قانونی، محـق گردند كـه به عنوان طـرف اين 

معاهـدات حضـور يابند.46

قابلیت اجرا
مـاده 59 اساسـنامه ديـوان بين المللـی دادگسـتری مقـرر مـی دارد، تصميمـات ديـوان منحصـراً 
نسـبت بـه طرفيـن و آن هـم نسـبت بـه همـان پرونـده خـاص دارای قـدرت الـزام آور اسـت. 
عالوه برايـن ديـوان ممكـن اسـت به موجـب مـاده )d -1( 38، تصميمـات قضايی اتخـاذ نمايد، 
امـا بـه اسـتناد مـاده 59 ايـن تصميمـات صرفـًا بـه عنـوان ابزارهـای فرعـی بـرای تعييـن قواعد 
حقوقـی هسـتند. درنتيجـه، آراء ديـوان را نـه می توان قانون سـاز دانسـت و نه در شـمول دكترين 
سـابقه )رويـه( قضايـی قرار داد. با اين حال، اين اشـتباه اسـت كـه از مطالب فـوق نتيجه بگيريم 
تصميمـات ديـوان از اثرگـذاری اندكی فراتـر از موضـوع اخيرالذكر برخوردار هسـتند. برعكس، 
اصـول منـدرج در بسـياری از آراء ديـوان در ايجـاد حقـوق بين الملـل عرفـی موجود، مشـخص 
نمـودن دامنـه و محتـوای آن و همچنيـن مشـاركت در فهم آنچـه كه اصول كلی حقوقی شـناخته 

شـده از سـوی ملـل متمـدن ناميده می شـود، نقـش بسـيار مهمی داشـته اند.47
بـه طـور كلـی، ايـن واقعيـت نيـز به قـوت خود باقی اسـت كـه ديـوان حداقـل در چارچوب 
اجـرا همچـون ببـر بـدون دنـدان می مانـد. مجـدداً تأكيـد می كنـم بعيـد اسـت در آينـده نزديك 
تغييـری صـورت پذيرد. بنابراين، به نظر می رسـد پاسـخ موقت می تواند شـامل مـواردی همچون 
توسـعه مـداوم و مسـتمر مقـررات معاهـده محـور كه ماهيـت مجـازات و جبران خسـارت های 
قابـل قبـول را مشـخص می كنـد و همچنيـن موافقت قبلـی دولت هـای امضاءكننـده در پذيرفتن 

تصميمـات ديـوان كـه بـه آنها تحميل می شـود، باشـد.
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ثبت و یکپارچه سازی استانداردهای حقوق بشر
پيشـرفت های حاصل شـده از اقدامات سـازمان ملل متحد و نهادهای وابسـته اش، به هر مقياسی، 
 فوق العـاده چشـمگير بـوده اسـت. اعالميـه ی جهانـی حقـوق بشـر ) 1948م(، همـراه بـا ميثـاق 
بين المللـی حقـوق مدنـی و سياسـی و ميثـاق بين المللـی حقوق اقتصـادی اجتماعـی و فرهنگی، 
 حقـوق اساسـی نـوع بشـر را برشـمرده و پايـه و اساسـی شـبيه قانـون اساسـی بـرای شناسـايی 
بين المللـی، رعايـت و اجـرای آنهـا فراهـم كـرده اسـت. فراتـر از ايـن، انبوهـی از معاهـدات 
تخصصـی از جملـه در مورد نسل كشـی، شـكنجه، تبعيض نـژادی، تبعيض جنسـی، پناهندگان و 

حقـوق كـودك منعقـد گرديده اسـت.
بـه لحـاظ سـازمانی، سـازمان ملل متحد كميسـيون حقوق بشـر)در حال حاضرشـورای حقوق 
بشـر( را تأسـيس كـرد و كميسـاريای عالـی ملـل متحد بـرای حقوق بشـر را مأمور كمـك به آن 
نمـود. ايـن كميسـيون تحت نظارت شـورای اقتصادی اجتماعـی و فرهنگـی )ECOSOC( فعاليت 
می كنـد و نهادهـای نظارتـی متعـددی بـرای نظـارت بـر معاهدهـای حقوق بشـری در راسـتای 

تضميـن پيـروی دولت هـا از تعهـدات معاهـدات بين المللی تأسـيس نموده اسـت.
ديوان هـای كيفـری بين المللـی ويژه ای بـرای محاكمه مرتكبان جرايم عليه بشـريت در بوسـنی 
و روانـدا )و اخيـراً معاهده رم و ايجاد ديوان كيفری بين المللی( تأسـيس گرديده اند. گزارشـگران 
ويـژه ملـل متحـد بـه نقاط مختلف جهان گسـيل شـده اند تـا گزارش هـای الزم را ارسـال نموده 
و بـرای اصـالح سـوء اسـتفاده های فاحـش از حقوق تـالش نماينـد. ضمنًا تالش هـای هماهنگ 
شـده ای بـرای تشـويق و ترغيـب بـه ايجـاد كنوانسـيون هـای منطقه ای حقـوق بشـر و همچنين 

ايجـاد منشـورهای حقوقـی ملـی و كميسـيون های حقوق بشـری مرتبط صورت گرفته اسـت.
اثربخشـی برخـی از ايـن نهادهـای معاهده ای در تضمين پيـروی از تعهـدات بين المللی حقوق 
 بشـری مـورد بررسـی قـرار خواهـد گرفـت. در اين جا بـه جنبه های متفـاوت ارتقاء حقوق بشـر 
می پردازيـم، كـه در اصـل گنجانـدن اسـتانداردهای حقـوق بشـر در فعاليت هـای ملـل متحـد 
مـورد نظـر اسـت. نهادهـای بين المللـی كليدی نسـبت به گسـترش جهانـی فرهنگ حقوق بشـر 
مسـئوليت دارنـد. كامـاًل منطقی اسـت از ملل متحد و ارگان های وابسـته اش انتظار داشـته باشـيم 
كـه در همـه اقدامـات و بررسـی های شـان توجـه كافی نسـبت بـه نگرانی هـای پيرامـون حقوق 
بشـر مبـذول نماينـد. در ايـن زمينـه، دو موضوع قابـل توجه مورد بررسـی قرار می گيـرد. مطلب 
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اول تنـش اجتناب ناپذيـری اسـت كـه ميـان تعهـدات شـورای امنيـت منـدرج در فصـل هفتـم 
منشـور درخصـوص حفـظ صلـح و امنيـت بين المللـی از يـك سـو و تعهـد كلی تـر سـازمان 
درخصـوص حفـظ صلـح و امنيـت كـه پيش شـرط مسـلم رعايت حقوق بشـر اسـت، از سـوی 
ديگـر بوجـود مـی آيـد. دو هـدف كـه در برخی مـوارد در نقطـه ی مقابـل هم ديگر قـرار گيرند. 
بـرای مثـال، مداخلـه بـرای تضميـن صلـح ممكـن اسـت مسـتلزم مداخلـه نظامـی قوی باشـد، 
حادثـه ای كـه احتمـاالً تلفـات قابـل توجـه و اجتنـاب ناپذيری در پی داشـته باشـد. همـان گونه 
كـه در پرونـده سـومالی بـه شـكل غم انگيزی حادث شـد، بـه كارگيـری صلح بانان ملـل متحد با 
مأموريـت اصلـی بشردوسـتانه، بـدون داشـتن اختيـار و يا پرسـنل اضافـی برای تضميـن نظم از 
طريـق مشـاركت در اقدامـات نظامـی الزم می توانسـت بـه يـك باتـالق نظامی ختم شـود. حفظ 
تـوازن در ايـن مـوارد نكتـه بسـيار ظريفی اسـت. موضوع بواسـطه شـخصيت سياسـی شـورای 
امنيـت از ايـن هـم پيچيده تـر می شـود؛ زيـرا اين شـخصيت سياسـی باعـث می شـود تصميمات 
شـورا بـرای مداخلـه بشردوسـتانه بـر مبنـای معيارهايی كاماًل گزينشـی اتخاذ شـوند. ايـن امر به 
نوبـه خـود بـه تضاد بـا شـاخصه های جهانی تعهـدات حقـوق بشـری و بشردوسـتانه بين المللی 
منجـر می شـود.48 بنابرايـن هـدف بايـد حصـول اطمينان از ايـن امر باشـد كه اقدامات شـورای 
امنيـت در انطبـاق بـا تعهدات اساسـی اش برای حمايت از حقوق بشـر در سراسـر جهان صورت 
می گيـرد، امـا به وضـوح دسـتاوردهای شـورا در موقعيت های جنگـی و مخاصمه های مسـلحانه 

همـواره صادقانـه و صحيح نبوده اسـت.49
مطلـب دوم ايـن اسـت كـه سـازمان ملـل متحـد در گنجانـدن مالحظـات حقـوق بشـری در 
بررسـی ها و تبـادل نظرهـای مربـوط بـه تنظيـم اقتصـاد بين الملـل و فعـاالن اقتصـاد بين الملـل 
بـه آرامـی و بـا تأخيـر اقـدام می كنـد. درواقـع بـه شـكل قانع كننده ای اسـتدالل شـده كـه توجه 
سـازمان بصـورت فزاينـده ای بـه ايدئولـوژی نئوليبرالی و سياسـت اقتصـادی بـازار آزاد معطوف 
شـده اسـت كه خود به ضرر پيشـبرد دسـتوركار حقوق بشـر بوده اسـت.50 به لحاظ سـازمانی 
ايـن وضعيـت در تفكيـك نهادهـای مالـی جهانـی همچـون بانـك جهانـی، صنـدوق بين المللی 
پـول و سـازمان تجـارت جهانی از شـورای اقتصـادی اجتماعی سـازمان ملل متحد و كميسـيون 
هـا و نهادهـای معاهـده ای حقـوق بشـری مرتبـط بـا آن و همچنيـن ديگـر آژانس هـای محيـط 
زيسـتی و توسـعه ای متجلـی گشـت. ايـن تفكيك نهـادی، عالوه بر سـاير مـوارد، در تضعيف و 
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كاسـتن از اهميـت حقـوق اقتصـادی اجتماعـی در مجـادالت و مباحـث مربـوط بـه آژانس های 
نظارتـی اقتصـاد بين الملـل نقـش داشـته اسـت.51 درخصـوص ايـن موضـوع، در بخـش بعدی 
هميـن فصـل كـه به موضـوع حاكميـت قانـون در مورد رژيـم تجـارت جهانی اختصـاص دارد، 

پرداخت. خواهـم 

حکمرانی اقتصادی
حکومت مبتنی بر قانون اساسی

شـايد موافقت نامه مؤسـس سـازمان تجـارت جهانی مهم تريـن و جامع ترين تحـول در حكمرانی 
جهانـی، از زمان تصويب منشـور ملل متحد باشـد.

سـند نهايـی دور اروگوئـه ) 1994م( مكانيسـم سـازمانی موافقت نامه عمومـی تعرفه و تجارت 
)GATT( را از طريـق ايجـاد سـازمان تجـارت جهانـی تقويت نمود. سـازمان تجـارت جهانی تنها 
چارچـوب سـازمانی اسـت كه موافقت نامـه عمومی تعرفـه و تجـارت )GATT( را در كنار همه ی 
اسـناد حقوقـی و موافقت نامه هـای مذاكـره شـده در دور اروگوئـه و ديگـر موافقت نامه هـای 
مربـوط بـه تجـارت كاال دربرگرفتـه اسـت؛ موافقت نامـه عمومـی تجـارت خدمـات )GATS(؛ 
موافقت نامـه تجـارت و امـوال )TRIPS(؛ موافقت نامـه اقدامات سـرمايه گذاری تجـاری )TRIMS(؛ 
و تفاهم نامـه حـل و فصـل اختالفـات. سـازمان تجـارت جهانـی در مـدت زمانـی كوتـاه از 
تأسيسـش تبديـل بـه نقطـه عطفی بـرای ارتقاء تجارت و توسـعه شـده اسـت. بنيانگـذاران نظام 
نويـن تجـارت بين الملـل دريافتنـد كـه فرصت هـای جهانی شـدن اقتصـاد را تنهـا درصورتی كه 
»مقـررات بين المللـی بـه رسـميت شـناخته شـده عمومـی، شـفاف و قابـل اعتمـاد بـرای تنظيـم 
روابـط تجـاری ميـان كشـورها بـه تصويـب رسـيده و ايـن مقـررات به صـورت برابر نسـبت به 
همـه اعمـال شـود« می تـوان مـورد بهره بـرداری قـرار داد. درنتيجـه، حاكميـت قانـون از ابتدا در 
مركـز سـرمايه گذاری اقتصـادی بين المللـی جديـد قـرار داشـت. در 1995 م مديـركل سـازمان 
اسـتدالل نمـود كـه بـدون يك سـاختار مسـتحكم از قواعـد و مقـررات، آزادی تجـارت روی به 
هـرج و مـرج خواهـد نهاد. بنابرايـن تجارت آزاد بايد تجارت در حاكميت قانون باشـد. سـاختار 
نهـادی سـازمان انعـكاس روشـنی از تعهـد بـه ايـن آرمان هاسـت و تصويـری مشـخص و البته 
قابـل فهـم از مشـكالتی كـه توسـعه يـك نظـم نهادينـه بين المللـی را در عرصه سياسـی جهانی 
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احاطـه كرده انـد، فراهـم می كنـد.52 اصـوالً توسـعه موفـق مبتنی بـر قانـون در پايبنـدی اعضاء به 
هنجارهـا و ارزش هـای اساسـی خـاص نهفتـه اسـت. ارزش مرجـح، تعهـد بـه تجـارت آزاد در 
بازارهـای آزاد در سراسـر مرزهـای بين المللـی اسـت.53 هنجارهـای اصلی كه زيربنـای اين تعهد 
هسـتند در وهلـه اول عملكـرد تجـاری و داد و سـتد مطلـوب و بـا منفعـت اسـت، بديـن معنی 
كـه هيـچ كشـوری نمی خواهـد در روابـط تجـاری خـود بـا كشـور ديگر، نسـبت به كشـورهای 
ديگـر از منفعـت كمتـری بهره منـد شـود، بلكه خواهان برخورد مسـاوی اسـت. موضـوع دوم به 
داد و سـتدهای ملـی مربـوط می شـود. ايـن امر مسـتلزم يـك توافق ميـان تمام كشـورهای عضو 
اسـت كـه نمی خواهنـد عليـه محصـوالت، خدمـات و اتبـاع خارجـی تبعيـض قائـل شـوند )كه 
درنتيجـه آن ممكـن اسـت در فعاليـت هـای داخلـی متضـرر گردند(. مسـئله سـوم دسترسـی به 
بـازار بـرای خدمـات اسـت. ايـن امـر مسـتلزم يـك توافـق ميان اعضـاء اسـت كـه نمی خواهند 
بـار اضافـی بـر دوش سـرويس ها و نهادهـای خارجـی تحميـل شـود كـه از بازارهـای داخلـی 
آنهـا پشـتيبانی می كننـد. بـرای عملياتـی نمودن ايـن هنجارهـا، سـازمان تجارت جهانـی اجرای 

معاهـدات تجـاری كليـدی ذكـر شـده را تنظيـم و تحت نظـارت قرار داده اسـت.
وظيفـه ی سـازمان فراهم نمودن مرجعی اسـت كـه در آن اعضاء ممكن اسـت بتوانند مذاكرات 
 بيشـتری صـورت داده و موافقت نامه هـای تكميلـی طراحـی شـده بـرای تسـهيل روابـط تجاری 
چنـد جانبـه را توسـعه دهنـد. تمامـی معاهـدات موجـود برمبنـای قواعـد، اصـول و هنجارهای 
اساسـی تنظيـم و از آنهـا مشـتق شـده اند. بنابرايـن عضويـت در سـازمان تجـارت جهانـی نـه 
تنهـا مشـروط بـه الحـاق بـه موافقت نامه تأسـيس آن سـازمان اسـت بلكـه همچنين بـا پذيرفتن 
معاهـدات در كنار سـاز و كار بررسـی سياسـت تجـاری و همچنيـن مقـررات و رويه های حاكم 
بـر حـل و فصـل اختالفـات )در پاراگراف هـای بعدی بيشـتر به ايـن موضوع پرداخته می شـود( 

بايـد توأم باشـد.
بـرای حمايـت از معاهـدات و مذاكـرات تجـاری، سـازمان تجـارت جهانـی يـك سـاختار 
سـازمانی عـام، جامـع و قانون محـور ايجـاد كـرده اسـت كـه توسـط يـك مديـركل بـا موقعيتی 
مشـابه رئيـس بانـك جهانـی و همچنيـن صنـدوق بين المللـی پـول اداره می شـود. مرجـع اصلی 
سـازمان، شـورای وزيـران اسـت كـه مشـتمل بـر نماينـدگان همـه دولت هـای عضـو اسـت. در 
خـالل نشسـت ها، مسـئوليت های اصلـی سـازمان بـر دوش شـورای عمومـی اسـت. شـورای 
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عمومـی دو نهـاد تخصصی بسـيار مهم را تشـكيل می دهد؛ نهاد بررسـی سياسـت تجـاری و نهاد 
حـل اختـالف. ايـن سـازمان همچنيـن چنديـن شـورای سـطح باال بـرای نظـارت بـر معاهدات 

تجـاری مربـوط بـه مسـائل و بحث هـای خـاص تأسـيس كرده اسـت.
اساسـنامه عـالوه  بـر سـاير مـوارد، رويه هـای مربوط بـه رأی گيـری را تنظيـم می كنـد كه اين 
امـر از طريـق فراهـم نمـودن امـكان تغيير مقـررات )كه علت وجودی سـازمان هسـتند( بـا اراده 
ی همـه اعضـاء صـورت می گيـرد. به طـور خالصـه، چارچوبـی قانونـی بـرای تنظيـم تجـارت 
جهانـی بـه شـكلی قاطـع ايجـاد شـده و درنتيجـه بنيـان اوليه ای بـرای پذيـرش حاكميـت قانون 
در سـطح جهـان در عرصـه اقتصـادی فراهم شـده اسـت. يكـی از مفسـران خاطرنشـان می كند:
سـوی  از  سـاده  هـدف  يـك  پيگيـری  در  جهانـی  تجـارت  سـازمان  اوليـه ی  موفقيـت 
آزادسـازی  بـه  رويه هـا  و  مقـررات  از  جهانـی  چارچوبـی  توسـعه  اسـت:  واحـد  خـردی 
حاكميـت  بـه  اعضـاء  متقابـل  احتـرام  طريـق  از  و  شـده  وانهـاده  تبعيـض  نداشـتن  و 
اعضـای  تعـداد  افزايـش  مرهـون  سـازمان  آن  موفقيـت  اسـت.  گرديـده  تقويـت  قانـون 
و  قواعـد  تقويـت  و  آزادسـازی  تعميـق  و  گسـترش  در  مـداوم  پيشـرفت  همچنيـن  و   آن 

رويه های پشتيبان اين فرآيند است.54 
گرچـه مـا درصـدد كاوش در اصـول و نهادهای مرتبط با موضوع هسـتيم، دسـتاوردهای آن با 

عنايـت بـه هم پوشـانی با بحـث حاكميت قانون، مشـخصًا بسـيار متنـوع خواهد بود.

بررسی قضایی
بـا توجـه بـه ماهيـت متفكرانـه و فراگير نظـام حل و فصـل اختالفات سـازمان تجـارت جهانی، 
بسـيار جالـب اسـت كه مفـاد موافقت نامه هيچگونـه مقرراتی درمورد بررسـی قضايـی )به لحاظ 
مطابقـت اقدامـات، تصميمـات و قطعنامه هـا بـا قانـون( نـدارد. گرچـه سـاز و كار جامـع حل و 
فصـل اختالفـات ميـان دولت هـای عضـو ايجـاد گرديده اسـت، امـا مسـئله عمده اين اسـت كه 
آيـا سـازمان در چارچـوب منشـورش كـه بـه شـكلی تعجـب برانگيز راه حـل قضايـی در خود 
نـدارد، اقـدام می كنـد يـا خيـر. برخـالف ارزش پاسـخگويی كـه يكـی از ارزش هـا و فضايـل 
مهـم حاكميـت قانـون اسـت، تفسـير مـواد موافقت نامه بـه شـورای وزرا محول شـده تا خودش 

تصميم گيـری كنـد.55
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بـا توجـه به تأثير بسـيار اساسـی كه ممكـن اسـت تصميم های سـازمان بر مردم و كشـورهای 
سراسـر جهـان داشـته باشـد، ايـن وضعيـت يـك سـهل انگاری اسـت كـه بايـد هرچه سـريع تر 
اصـالح گـردد. سـازمان تجـارت جهانـی، سـازمانی اسـت كـه وابسـته بـه سـازمان ملـل متحـد 
محسـوب می شـود. بنابرايـن، شـايد ايـن سـازمان بايـد مفـاد موافقت نامـه را مورد اصـالح قرار 
دهـد تـا امكان تفسـير مـواد و اعتبار اقدامات انجام شـده براسـاس ايـن مقررات از سـوی ديوان 

بين المللـی دادگسـتری فراهـم گردد.

حل و فصل اختالفات
سـازمان تجـارت جهانی سيسـتم ابتـكاری و مؤثری برای حـل و فصل اختالفات ميـان اعضاء به 
تصويـب رسـانده اسـت. فهم مقررات و رويه های حاكم بر حل و فصـل اختالفات )DSU( ارزش 
 قانونـی بـودن كـه يكـی از ارزش های كليـدی حاكميت قانون اسـت را بـه طرق مختلـف ارتقاء 

می دهد.رويه ی حل و فصل اختالفات را به اختصار می توان به شرح زير توصيف نمود.56
بـه محض دريافت شـكايتی از سـوی يكـی از اعضاء مبنی بـر آنكه عضو ديگـری فعاليت های 
تجـاری را انجـام می دهـد كه مقـررات اساسـی موافقت نامه تجـاری را تحت تأثير قـرار می دهد، 
سـازمان به عضو مشـتكی عنه اطالع رسـانی نموده و درصدد كسـب پاسـخ بر می آيد. اين پاسـخ 
بايـد بـه يك راه حل رضايت بخش دوجانبه منتهی شـود. در چنين مـواردی اختالف به يك هيأت 
حل اختالف مسـتقل ارجاع داده می شـود. هر هيأت حل اختالف معموالً از سـه عضو كه هركدام 
 از آنها كارشناسـان شـناخته شـده ای در سياسـت و يا حقوق تجارت بين الملل هسـتند، تشـكيل 
می گـردد. آنهـا قاضی نيسـتند اما كارشناسـانی هسـتند كه بواسـطه قابليت های فـردی به خدمت 
گرفتـه شـده اند)اين افـراد نبايـد تابعيـت كشـورهای طـرف اختالف را داشـته باشـند(. ايـن نهاد 
حـل اختـالف بـرای خاتمـه دادن بـه موضـوع از طريـق سـازش و ديگـر اقدامـات قانونـی تابع 
محدوديـت زمانـی مشـخصی اسـت. اصـوالً هيـأت حـل اختـالف درگرفتـن تصميماتـش بـه 
الفـاظ و شـرايط منـدرج در معاهـده يـا معاهده هايـی كـه بـه موضـوع مربوط می شـوند، اسـتناد 
می جويـد. بـا ايـن وجود ممكن اسـت رويـه قضايـی گات )GATT( و همچنيـن اقدامات هيأت 
اسـتيناف سـازمان تجـارت جهانـی را نيـز مد نظـر قرار دهنـد. هر دو طـرف اختـالف می توانند 
دولت هـای عضـوی باشـند كـه بـا هم بـه توافق نرسـيده اند و يـا آن كه هـر دولت عضوی باشـد 
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كـه منافـع تجـاری اش از نتيجـه ايـن فرآينـد متأثـر گرديـده اسـت. پـس از ارسـال شـكواييه از 
سـوی هـر يـك از طرفين، هيأت گزارشـی به نهـاد حل اختالف سـازمان تجارت جهانی ارسـال 
می كنـد. ايـن گـزارش از سـوی نهاد حـل اختالف مورد بررسـی و تصويـب قـرار می گيرد)مگر 
آنكـه درخصـوص عـدم تصويـب گـزارش اجمـاع حاصـل گـردد و يـا آنكـه يكـی از طرفيـن 
تصميـم بگيـرد از تصميم  نهـاد فرجام خواهـی كند(. وقتی درخواسـت تجديدنظر ارائه می شـود، 
ايـن درخواسـت از سـوی نهـاد اسـتيناف هفـت نفـره كـه منصـوب نهاد حـل اختالف هسـتند، 
مـورد رسـيدگی قـرار می گيـرد. نهـاد اسـتيناف تنهـا مقيد به مسـائل حقوقی اسـت. ايـن نهاد در 
راسـتای انجـام ايـن كار، به تفسـيرهای مربـوط بـه موافقت نامه هـای تجـاری چندجانبه مصوب 
كنفرانـس وزيـران و شـورای عمومی)تفسـيرهايی كـه بـه تأييـد سـه چهـارم از مجمـوع اعضاء 
رسـيده اسـت( محـدود شـده اسـت. گـزارش هـای نهـاد اسـتيناف بصورت خـودكار از سـوی 
هيـأت حـل اختـالف به تصويب می رسـد، مگـر آنكه ايـن هيأت با اجمـاع به عـدم تصويب آن 
رأی دهـد. هيـأت حـل اختالف بـه پاسـخگويی در مقابل نحوه ی اجـرای گزارش هـای مربوطه 
مكلـف اسـت. رويـه حـل اختـالف تركيـب مبتكرانـه ای از مصالحـه، مذاكـره و اقـدام قانونـی 
می باشـد. تأكيـد ايـن رويـه بر رسـيدن بـه يك نتيجـه متعادل و مناسـب اسـت )البته تـا آنجا كه 
امـكان داشـته باشـد(. در كنـار برخـی موارد اسـتثنايی، ايـن رويه به رونـد قضايی شـباهت دارد 
كـه در آن مقـررات عادالنـه قضايـی رعايت می شـود. با اين وجـود، همچنان كمبودهـا و نواقص 
آشـكاری وجـود دارد، كـه عمده ترين آن فقدان شـفافيت در فرآيند رسـيدگی اسـت. جلسـه های 
هيـأت حـل اختـالف و نهـاد اسـتيناف غيرعلنـی و محرمانه اسـت و علنـی بودن فرآينـد قضايی 
كـه در بحـث پاسـخگويی بسـيار حايـز اهميـت اسـت، ناديده انگاشـته شـده اسـت. اسـتيگليتز 

اسـتدالل متقاعد كننـده ای دارد:
همگـی  موافقت نامه هـا،  انعقـاد  بـه  منجـر  مذاكـرات  جهانـی،  تجـارت  سـازمان  در 
تأثيـر  تـا  می كشـد  طـول  خيلـی  درنتيجـه  و  می شـود  انجـام  بسـته  درهـای  پشـت   در 
اقدامـات شـركت ها و ديگـر منافـع خـاص را مشـاهده كـرد. بررسـی های هيـأت حـل اختالف 
سـازمان تجـارت جهانی كه در راسـتای تعييـن وقوع نقض در اجـرای موافقت نامه های سـازمان 
تجـارت جهانی اسـت، بصـورت محرمانـه و در نهان صورت می گيرد. شـايد چنـدان تعجب آور 
نباشـد كـه حقوق دانـان تجـارت ، وكيلی هـا و مقامـات پيشـين تجـاری كـه غالبًا تشـكيل دهنده 
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تركيـب ايـن نهادهـا هسـتند توجـه اندكی به بحـث محيط زيسـت دارند؛ امـا با انجام آشـكارا و 
علنـی مذاكـرات و بررسـی ها، نظـارت عمومـی باعث می شـود هيـأت درخصـوص نگرانی های 
عمومـی و همچنيـن الـزام بـه اصـالح سـاختار فرآيندهـای قضايی حساسـيت بيشـتری به خرج 

دهد.57
به نظـر می رسـد ايـن وضعيـت منحصـر به دولت هـای عضو اسـت. شـايد مطلوب اين اسـت 
كـه ايـن وضعيـت بـه افـراد و سـازمان هايـی كـه ممكـن اسـت از پيامدهـا و نتايج ايـن رويه ها 
متأثـر گردنـد نيـز تسـری يابـد. همچنيـن، ايـن وضعيـت ديگـر سـازمان هـای بين المللـی را كه 
شـامل سـازمان های جامعـه مدنـی بين المللـی كـه نماينـدگان شـان می تواننـد در طيف وسـيعی 
مشـاركت جوينـد و نقطـه نظراتشـان را پيرامـون اختالفـات معاهده ای مـورد بحث ارائـه نمايند 
نيـز شـامل نمی شـود.58 عـالوه بـر اين، دسترسـی برابـر دولت های عضـو به سـاز و كارهای حل 
اختـالف نيـز بايـد مـورد بررسـی قـرار گيـرد. در آغازين سـال هـای فعاليـت، به روشـنی ديده 
می شـد كـه تنهـا كشـورهای ثروتمند كاربـران اصلی اين سيسـتم بودند. آيـا اين رونـد بايد ادامه 
داشـته باشـد؟ بايـد حمايـت از كشـورهای درحال توسـعه بـرای پيگيری شـكايات مـورد توجه 
قـرار گيـرد و همچنيـن بايـد اقدامـات مشـابهی صـورت گيرد تـا قوانيـن موضوعه بـرای اجازه 
دادن بـه سـازمان هـای جامعـه مدنـی در جهـت حضور نماينـدگان شـان )كه مورد درخواسـت 

آنهاسـت( نرمش بيشـتری نشـان دهند. 

اجرا
همچـون بسـياری از حوزه هـای حقوق بين الملل سـاز وكارهای اجرايی ايـن تصميم های تجاری 
شـبه قضايـی نسـبتًا ضعيف هسـتند، گرچه در اين مـورد كم تأثير هـم نيسـتند. تصويب گزارش 
هيـأت دو طـرف را مكلـف و ملزم به اجـرای توصيه هايـش نمی كند. درعـوض، تصميم گيری به 
 نهـاد حـل اختالف محول شـده كه وظيفـه اش تالش برای تضميـن توقف اقدامـات مغاير با مفاد 
موافقت نامـه از طريـق ترغيـب و تشـويق آنهاسـت. چنانچـه طـرف متخلـف از اقـدام خـود 
عقب نشـينی نكنـد، ايـن تعهـد به طرفين فرض اسـت كـه در خصوص ميزان خسـارت مناسـب 
و عادالنـه بـه مذاكـره بپردازنـد. بـا ايـن حـال، پرداخـت خسـارت داوطلبانـه اسـت. جايـی كه 
درخواسـت پرداخـت خسـارت رد شـود، طـرف شـاكی ممكـن اسـت از هيـأت حـل اختـالف 
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درخواسـت كنـد مجـوز انجام اقـدام متقابل را بـرای آن طرف صادر كنـد. اقدامـات متقابل تأييد 
شـده می توانـد شـامل تعليـق امتيازات و يا ديگـر مزايای اعطاء شـده بر مبنای معاهـده مرتبط در 
هميـن بخـش و يـا از طريـق ديگـر اقدامـات تالفی جويانـه و معامله به مثل باشـد. البتـه، ماهيت 

تصويـب اقدامـات متقابـل بيشـتر از آنكـه يك تصميم حقوقی باشـد سياسـی اسـت.
مسـلمًا، اين روند صدور حكم توسـعه يافته، پيشـرفت قابل توجهی نسـبت به سـاير نظام های 
حل اختالف جامعه جهانی محسـوب می شـود و درعين حال از منظر ارزش های حاكميت قانون، 
 پاسـخگويی، برابـری و عدالـت هنـوز هم يك نتيجـه كاماًل رضايـت بخش به بار نياورده اسـت. 
 در هميـن زمينـه بايـد افـزود مجموعـه مقـررات توسـعه يافتـه توسـط نهـاد اسـتيناف در فرآيند 
تصميم گيـری هيأت هـای حـل اختـالف به شـكل فزاينـده ای اثرگذار بـوده و انسـجام را در ميان 

آنها ارتقاء داده اسـت.
عـالوه بـر ايـن، با توسـعه چارچوب موسـعی از مقـررات و اصـول مرتبط، نهاد حـل اختالف 
همگرايـی بيشـتر در رفتـار تجـاری اعضای سـازمان تجـارت جهانـی را تشـويق و ترغيب كرده 
اسـت و بنابرايـن اعتمـاد بـه نفـس و ثبـات بيشـتری بـرای انتخاب های اقتصـادی فراهـم آورده 
اسـت. در حالـی كه امكان دارد سـازمان تجـارت جهانی در ايجاد يك چارچوب كلی، مشـخص 
و شـناخته شـده از مقـررات كه در آن چارچـوب فعاليت های جهانی اش را انجـام می دهد، موفق 
عمـل كرده باشـد، بـا اين حال، در نشسـت های اخيـر آن، اظهارنظرهای مختل كننـده ی فراوانی 
مطـرح شـده بـود كه شـواهد قابل تأمـل فراوانی در خود داشـت؛ متضمـن آنكه محتـوای فرآيند 
تصميم گيـری آن دربردارنـده ی نـكات حايز اهميتی اسـت كه نيازمند بازنگری اسـت.59 خشـم، 
نارضايتـی و اعتراض هـای وارده بـر سـازمان از ناحيـه گروههايی بوده اسـت كه درواقـع نماينده 
منتخب منافع افراد و سـازمان هايی هسـتند كه همواره نگران گسـترش شـكاف شـمال- جنوب 
بوده انـد؛ شـكاف ميـان كشـورها و مردم غنی و فقيـر، پسـرفت در اسـتانداردهای بين المللی كار، 

حمايـت از مصرف كننـده و تخريـب زيسـت محيطی نكات كليـدی اين پارادايم هسـتند.
در حالـی كـه سـير انتقادهـا از سـازمان تجـارت جهانـی، از هـر يـك از ايـن چشـم اندازها، 
قابـل توجيـه می باشـد، بـا ايـن وجـود، هرگونـه ارتبـاط بـا موضوع هـای حقـوق بشـری بـا 
هـر درجـه ای كـه اسـت و ضرورتـًا بـه حقـوق اقتصـادی اجتماعـی مرتبـط باشـد )اين مسـائل 
ارتبـاط مسـتقيمی بـا منشـور سـازمان دارنـد( بحـث برانگيـز خواهـد بـود. اسـتدالل مـن در 
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ايـن زمينـه مشـابه همـان اسـت كـه در بحـث قبلـی ارائـه دادم. همـگام بـا ارزش هـای اساسـی 
حاكميـت قانـون، نيـاز اسـت منشـور و عملكـرد سـازمان تجـارت جهانـی در هـر مرحلـه ای از 
مذاكـرات مـورد بررسـی قـرار گرفتـه تـا آثـار رويه هـا، مقـررات و سياسـت های آن سـازمان 
بـر حقـوق اقتصـادی اجتماعـی مشـخص گـردد كـه بـه صـورت جهانـی توسـط مـردم جهـان 
بـه مـورد تأييـد قـرار گرفتـه و آشـكارا توسـط منشـور ملـل متحـد و ميثـاق بين المللـی حقوق 
اقتصـادی اجتماعـی و فرهنگـی در حمايـت اسـت. بـا ايـن حـال، موانـع قابـل توجهـی بر سـر 
راه تحقـق ايـن هـدف وجـود دارد. اوليـن مـورد كـه بـدان نيـز اشـاره شـده، تفكيـك نهـادی 
در سـاختار موجـود حكمرانـی جهانـی، ميـان سـازمان هـای اقتصـادی و سياسـی بين المللـی 
 اسـت. در حالـی كـه سـازمان ملـل متحـد به عنوان رأس سـاختار سياسـی، مسـئوليت منشـوری 
ويـژه ای بـرای حمايـت و ارتقـاء حقـوق اقتصـادی اجتماعـی و فرهنگـی دارد، چنيـن اختيـار 
ويـژه ای بـه سـازمان تجـارت جهانـی كـه مشـغله اش منحصـراً ماهيتـی اقتصـادی دارد، واگـذار 
نشـده اسـت. هميـن سـند بـه سـازمان اجـازه داده در دسـتور كار خـود روی مسـائل مرتبـط بـا 
ريشـه كن كـردن فقـر در جهـان سـوم، اسـتانداردهای كار و حمايـت فرهنگـی تأكيـد چندانـی 
نداشـته باشـد. ممكـن اسـت اين گونه اسـتدالل شـود كـه وضعيت موصـوف در قلمرو مسـائل 

سياسـی واقع شـده اسـت.
دوم، ممكـن اسـت چارچـوب قضايـی سـازمان تجـارت جهانـی خـود در غفلـت از حقـوق 
اقتصـادی اجتماعـی و فرهنگـی سـهيم باشـد. بـه صورت مشـخصی به اثبات رسـيده كـه تبديل 
ايـن حقـوق بـه طبقـات مشـخص و ملموسـی از عناويـن كـه قابليـت اجرای بوسـيله قانـون را 
داشـته باشـند، بسـيار دشـوار اسـت. سـردرگمی جامعـه حقـوق بين المللـی به طـور كلـی بويژه 
متخصصـان حقـوق تجـارت، در مـورد چگونگـی شناسـايی ايـن حقـوق، توجيهـات ناقـص و 

ناتمامـی بـرای تـداوم انفعـال در مقابـل ايـن موضـوع فراهم آورده اسـت.
سـوم، و شـايد از همـه بديهی تـر، فلسـفه وجـودی سـازمان تجارت جهانی اسـت، كـه بر اين 
بـاور عميـق )ايدئولـوژی پايـه( بنيـان يافته اسـت كـه رفـاه جهانـی و درنتيجه حقـوق اقتصادی 
اجتماعـی و فرهنگـی بـا گسـترش تجـارت، امـور مالـی و سـرمايه گذاری آزاد، به بهترين شـكل 
ممكـن ارتقـاء خواهنـد يافـت. مقررات در قالـب يك الزام بـرای اصالح رژيم هـای اقتصادی در 
جهت پاسـخگويی به نيازهای كشـورهای در حال توسـعه و شـهروندان شـان، از اين منظر، تنها 
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می توانـد مانـع از دسـتيابی بـه بسـياری از اهدافی باشـد كه اصالح طلبـان خواهان آن هسـتند.
ايـن مشـكل از جهـل اقتصادی و ايدئولوژيكی نشـأت می گيـرد كه آرمان ترويج حقوق بشـر 
 در ايـن عرصـه را به يكی از مسـائل از فوق العاده دشـوار و مشكل سـاز آن تبديل نموده اسـت.60 
بـا ايـن وجـود، سـاز و كارهـای نهادينـه ای در چارچـوب سـازمان تجـارت جهانی وجـود دارد 
كـه بـه تدريـج موجـب ارتقـاء حقوق بشـر گـردد. بـه عنـوان مثـال، بـرای اثربخشـی بيانيه های 
حقـوق بشـری، قبـل از مرحلـه تصويب معاهـدات، سياسـت ها و تصميمـات عمـده، بايد توجه 
نمـود كـه تعهـدات منـدرج در آنهـا واجد جنبـه الـزام آور باشـند. منابـع حقوقی كه می تـوان در 
اقدامـات هيأت هـای حـل اختـالف و نهـاد اسـتيناف بـه آنها اسـتناد جسـت بايـد بسـط يافته و 
اصـول كلـی حقـوق بين الملل شـامل آنهايـی كـه در دو ميثاق اصلی حقوق بشـر قيد شـده اند را 
در بـر گيرنـد. عـالوه بـر اين، بايـد به سـمت دموكراتيزه كردن بيشـتر سـازمان از طريـق نهادينه 
كـردن روابطـش بـا جامعـه مدنـی حركـت نمـود. ايـن وضعيـت می توانـد بـا اعتبـار بخشـيدن 
بـه سـازمان هـای غيردولتـی از طريـق شناسـايی و توجـه بين المللـی در فعاليت هـای سـازمانی، 
نتايـج رضايت بخـش بيشـتری بـه همراه داشـته باشـد. پـس از اخذ مجوز و كسـب اعتبـار الزم، 
آنهـا بايـد حـق داشـته باشـند در زمـان مذاكـرات مقدماتـی معاهـدات يـا اصـالح آنهـا و يـا در 
زمـان بررسـی سياسـت ها و برنامه هـای جديـد، نماينده اعزام نمايند و مشـاركت داشـته باشـند. 
همچنيـن آنهـا بايـد حق داشـته باشـند نـزد هيأت حـل اختالف حضـور يافتـه و يـا در مواردی 

كـه دارای اهميـت قابـل توجهـی هسـتند نـزد نهاد اسـتيناف حاضر شـوند.
اگـر حاكميـت قانـون واقعًا جهانی شـده باشـد، نمی تـوان به برخـی از نهادهای خـاص دخيل 
در حكمرانـی جهانـی اجـازه داد اصـول و ارزش هـای اساسـی مورد تأكيـد را ناديـده گرفته و يا 
كـم اهميـت جلـوه دهنـد. در عـوض، اين ارزش هـا و اصـول بايد در تمامـی جنبه هـای فعاليت 
گنجانـده شـوند. برای كسـب موفقيـت در بنيانگـذاری يك مديريـت اقتصادی جهانـی بر مبنای 
رويه هـا و اصـول حقوقـی، سـازمان تجـارت جهانـی نمی توانـد خـود را مسـتثنی از ايـن اصول 
اساسـی بدانـد. درنتيجـه، ارتقاء حقوق بشـر بطوركلـی و حقوق اقتصـادی اجتماعـی و فرهنگی 

بطـور ويـژه بايـد در محوريـت دسـتور كار اصالحات جهانی آن سـازمان قـرار گيرد.
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نظام نظارتی معاهدات حقوق بشری ملل متحد
حکومت مبتنی بر قانون

آخريـن حـوزه نهـادی كـه قصـد بررسـی آن را دارم، نظـام توسـعه يافتـه تحـت حمايـت ملـل 
متحـد بـرای نظـارت و تضميـن حقـوق بشـر در سـطح جهـان اسـت. از آنجايـی كـه ايـن 
موضـوع بسـيار گسـترده می باشـد، تنهـا می توان بصـورت خالصـه و در چارچوب يـك مبحث 
كلـی از حاكميـت قانـون، تـا آن جـا كـه بـه ايـن فصـل مربـوط می شـود، بـه آن پرداخـت. بـا 
توجـه بـه اين كـه تحـوالت زيـادی در ايـن عرصـه روی داده اسـت، كـه حداقـل می تـوان بـه 
تحـوالت مربـوط بـه دكتريـن مداخلـه بشردوسـتانه بين المللـی بـرای مقابلـه بـا جرايـم عليـه 
بشـريت كـه از سـوی دولت هـای مسـتقل صـورت گرفتـه و همچنيـن نتايـج اسـتقرار ديـوان 
كيفـری بين المللـی )معاهـده رم( اشـاره كـرد، مـن تصميـم گرفتـم در ايـن بخـش روی نظـام 
نظارتـی معاهـدات حقـوق بشـری ملـل متحـد تمركـز كنـم.61 تا آنجـا كه ممكـن باشـد اجزای 
قانونـی ايـن نظـام صراحتـًا و صادقانـه مـورد بحـث قـرار می گيـرد. در وهلـه ی اول عمده ترين 
اجـزای ايـن نظـام عبارتنـد از معاهـدات و ميثاق هـای بـه تصويـب رسـيده از سـوی دولت های 
 عضـو ملـل متحـد و بويـژه اعالميـه جهانـی حقـوق بشـر و ميثاق هـای مربـوط بـه آن )ميثـاق 
بين المللـی حقـوق مدنـی و سياسـی و ميثـاق بين المللـی حقوق اقتصـادی اجتماعـی و فرهنگی( 
. ايـن قبيـل اسـناد و بسـياری ديگـر از معاهـدات مربـوط به جلوگيـری از نقض حقوق بشـر در 
زمينه هـای خـاص همچـون جنسـيت، نژاد و معلوليت مبنايی شـناخته شـده، ويـژه و عمومًا قابل 

اجـرا بـرای اين رژيم شـبه قانون اساسـی فراهم آورده اسـت. 
در پنجـاه سـال اول، حضور سـازمان ملـل متحد در عرصه جهانی، گسـترش ايـن معاهدات و 
تصويـب قابل توجه و گسـترده آنها از سـوی كشـورهای سراسـر جهان يكی از قابـل توجه ترين 
دسـتاوردها محسـوب می شـود. بـا ايـن حـال از منظـر حاكميـت قانـون بسـياری از چالش های 
اساسـی همچنـان پابرجـا مانده انـد. يكـی از ايـن چالش هـای اصلـی ايـن اسـت كـه دولت های 
تصويب كننـده معاهـدات انجـام تعهدات شـان بـر مبنـای ايـن معاهـدات را تضميـن نماينـد. 
برخـالف موقعيـت تشـريح شـده در مـورد سـازمان تجـارت جهانـی، ايـن وضعيـت در مـورد 
شـرايط عضويـت در سـازمان ملـل متحـد صـدق نمی كنـد، متضمـن آنكـه پيوسـتن دولت هـا 
بـه معاهـدات )تصويـب و تبعيـت از مفـاد آنهـا(، حتـی معاهداتـی كـه بـه موضوعـات اساسـی 
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همچـون حمايـت از حقـوق بشـر مربـوط می شـود، از شـروط عضويـت محسـوب نمی شـود. 
همـان گونـه كـه اكثريـت قابـل توجهـی از كشـورها كنوانسـيون های اصلـی حقـوق بشـر را بـه 
تصويـب رسـانده اند، امـا بسـياری هنـوز درصدد طفـره رفتن از تبعات و دشـواری های سياسـی 
حقوقـی آنهـا هسـتند. تعداد بسـيار اندكـی پروتكل هـای اختياری بسـيار مهـم ميثـاق بين المللی 
حقـوق مدنـی سياسـی را امضـاء كرده انـد، پروتكل هايـی كـه بـه موجـب آنهـا قربانيـان نقـض 
و سـوء اسـتفاده از حقـوق بشـر می تواننـد شـكايت خـود را نـزد يـك نهـاد بين المللـی )كميتـه 
حقـوق بشـر( اقامـه نماينـد. متأسـفانه در ميـان آنهايی كـه از امضای آن سـر باز زده انـد می توان 
بـه آمريـكا، چيـن و انگلسـتان اشـاره نمـود. عـالوه بـر ايـن، چنيـن پروتكلی يـا حداقل مشـابه 
آن بـرای حمايـت از حقـوق اقتصـادی اجتماعـی و فرهنگـی وجود نـدارد. داليـل ابتدايی فقدان 

چنيـن پروتـكل هايـی را ريچـارد فالـك بـه اختصـار اينگونـه بيان كرده اسـت:
هنجارهـای  اجـرای  راه  سـر  بـر  شـده  تحميـل  موانـع  جدی تريـن  از  يكـی   شـايد 
بين المللـی حقـوق بشـر ... را بتـوان ايـن گونـه برمال سـاخت: درواقـع جهت گيـری واقع گرايانه 
شـديد نخبـگان سياسـی كـه بـر تـداوم كنتـرل شـكل دهی سياسـت خارجـی بـه نفـع اكثريـت 
كشـورها و بويـژه بـه نفـع آن دسـته از كشـورهايی كـه نقـش ژئوپولتيكـی بسـيار فعالـی ايفـاء 
می كننـد، تأكيـد دارنـد. ايـن چارچـوب واقعگرايانـه  كـه بـه شـدت همـه را بـه خـود مشـغول 
سـاخته، منشـأ شـك و ترديـد زيـادی در مورد ارتبـاط حقوق و اخـالق با عملكرد مناسـب نظام 

دولتـی بوده اسـت.62
ايـن يـك جهت گيـری واقع گرايانه اسـت كـه چارچوبی برای بررسـی بيشـتر نظـام نظارتی به 

شـرح زير فراهـم می كند.
سـاز و كار نهـادی اصلـی كـه بـرای ارتقـاء پيروی دولت هـا از تعهـدات معاهده ای شـان ايجاد 
شـده، نظـام كميته هـای نظارتـی حقوق بشـر اسـت. هـر يـك از معاهـدات چنين كميتـه ناظری 
را ايجـاد كـرده اسـت. بـرای ميثـاق بين المللی حقوق مدنـی و سياسـی و پروتـكل اختياری اش، 
نهـاد نظارتـی، كميتـه حقوق بشـر اسـت. بـرای ميثـاق بين المللـی حقـوق اقتصـادی اجتماعی و 
فرهنگـی، نهـاد نظارتـی كميتـه حقـوق اقتصـادی اجتماعـی و فرهنگی اسـت. برای كنوانسـيون 
محـو همـه اشـكال تبعيـض عليـه زنـان، كميتـه ای به هميـن نام ايجـاد شـده و مـواردی ديگر از 
هميـن قبيـل. ايـن كميته هـا سـه وظيفـه اصلـی دارنـد. آنهـا گـزارش هـای دوره ای كشـورها را 
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دريافـت و بررسـی می كننـد؛ آنهـا شـكايت های بيـن دولتـی را دريافـت و مـورد بررسـی قـرار 
می دهنـد؛ و بـر مبنـای رويه هـای پروتـكل اختيـاری شـكايات را اسـتماع و توصيه هايـی را در 
رابطـه بـا شـكايات طرح شـده از سـوی افـراد و يا گروههـای مدعی نقـض معاهدات از سـوی 
يـك كشـور خـاص ارائـه می دهنـد. عملكردهـا، اختيـارات و رويه هـای ايـن كميته هـا در بخش 

مربـوط بـه حـل و فصـل اختالفـات مورد بررسـی قـرار خواهـد گرفت.

بررسی قضایی
حقيقـت تلـخ نظـام نظارتی معاهدات بين المللی اين اسـت كـه دولت ها بطوركلـی تمايلی ندارند 
اقداماتشـان در معـرض بررسـی قضايـی بين المللـی قرار گيرد. دليل اين امر بسـيار سـاده اسـت، 
اتهام نقض حقوق بشـر به لحاظ سياسـی بسـيار حسـاس اسـت و اگر اثبات گردد، ممكن اسـت 
هزينه هـای اقتصـادی و ديپلماتيـك قابل توجهـی را به بار آورد. درنتيجه، ايـن ايده كه يك دادگاه 
بين المللـی ايجاد شـود تا برای شـكايات مربوط به نقض حقوق بشـر احكام قطعـی صادر نمايد، 
آشـكارا و بـا شـدت در دسـتور كار سياسـی و حقوقـی بين المللـی ثبـت گرديـده اسـت. در اين 
 موضـوع نيـز مالحظـات مربوط به حاكميـت دولت همچنان وجـه غالب اسـت. درنتيجه، جامعه 
بين المللـی يـك ابـزار اداری را بـه يـك نظـام نظارتـی قضايـی بـرای كنتـرل پيـروی دولت ها از 
تعهـدات بين المللـی حقـوق بشـری ترجيح می دهـد. از آنجايی كه سيسـتم در اصل اداری اسـت 
نـه قضايـی، موضـوع بررسـی قضايـی در رويه هـای كميته چندان سـاده بـه نظر نمی رسـد. يكی 
از مهم تريـن مسـائل اجتنـاب ناپذيـر پيـش روی پيشـرفت بـه سـوی حاكميت قانون در سراسـر 
جهـان ايـن اسـت كه چگونه به سـمت حـل و فصل قضايـی محـور و دقيق شـكايات مربوط به 

نقـض حقوق بشـر در سـطح بين المللـی گام برداريم.

حل اختالفات
كميته هـای نظارتـی كـه بـرای انجـام وظيفـه همچـون محافظـان معاهـدات حقوق بشـری ايجاد 
شـده اند، سـه وظيفـه عمـده دارند.آنهـا از دولت هـا درخواسـت گـزارش می كننـد و خـود بـه 
بررسـی آنهـا می پردازنـد، آنهـا مكاتبـات دولت هـا را دريافـت و ارزيابـی می كننـد، و جايـی كه 
پروتـكل اختيـاری مناسـبی موجـود باشـد، بـا توجـه بـه شـكايات فـردی توصيه هـای مناسـبی 
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صـادر می كننـد. در يـك جمع بنـدی كلی، هـدف فرآيند نظـارت برقـراری گفتگو ميـان كميته ها 
و كشـورهای طـرف معاهـدات بـا مدنظر قـرار دادن بهبود سـطح پيـروی كشـورها از تعهدات و 
همچنيـن كاسـتن از نياز به توسـل به شـكايات افـراد و كشورهاسـت. هدف از فرآينـد مكاتبات 
تـالش بـرای حـل و فصـل شـكايات كشـورها و افـراد مربـوط بـه اتهـام تخلـف از مقـررات 
معاهـدات اسـت.63 فرآينـد نظـارت بـا مـدل قضايـی آن از چنـد جنبـه مختلـف تفـاوت دارد.64 
اعضـای كميتـه از سـوی كشـورهای عضـو انتخـاب می شـوند و بـر مبنـای قابليت هـای فـردی 
بـه عنـوان كارشـناس خدمـت می كننـد. اكثريت ايـن افـراد متخصـص در حقوق بين الملل بشـر 
هسـتند، امـا اقدامـات آنهـا مسـتقل از نظـرات و ديدگاههـای كشورشـان اسـت و از ايـن حيث 
وابسـتگی ندارنـد. بـه  جز در مـورد پروتكل هـای اختياری، طـرف زيان ديـده آغاز كننـده فرآيند 
رسـيدگی نيسـت. درعـوض، بحثـی كـه در اينجـا شـكل می گيـرد بـه گزارش هـای دوره ای كـه 

كميتـه از كشـورهای عضـو می خواهـد ارائـه دهنـد، برمی گـردد.
بـه  جـز مـوارد بسـيار اسـتثنايی، مدارك شـفاهی تنهـا از طرف دولتی كه گزارشـش در دسـت 
بررسـی اسـت، پذيرفتـه می شـود. اشـخاصی )حقيقـی يـا حقوقـی( كـه در نقطه مقابـل گزارش 
هـای دولت هـا نظراتـی دارنـد )همچون سـازمان هـای غيردولتـی داخلی يـا بين المللـی( ممكن 
اسـت نظراتشـان را بصـورت مكتـوب بـه كميتـه تقديـم نماينـد، بـا ايـن وجـود، عمومـًا بـرای 
حضـور در جلسـه و قرائـت نظـرات دعـوت نمی شـوند. ماحصـل ايـن فرآينـد صـدور حكم و 
قـرار نيسـت، بلكـه پاسـخ مكتوب كميتـه به گـزارش دولت مربوطه اسـت كه عمومًا مشـاهدات 
و توصيه هايـی بـرای انجام اقدامات بيشـتر اسـت. سـاز و كار مشـخص و شـفافی بـرای پيگيری 
مشـاهدات و توصيه هـای كميتـه در نظر گرفته نشـده اسـت. مثـاًل رويه های دريافت و رسـيدگی 
بـه شـكايات افـراد منـدرج در پروتـكل اختيـاری ميثـاق بين المللـی حقـوق مدنی و سياسـی نيز 
واجـد ويژگـی هايـی اسـت كـه بـه شـكل قابـل توجهـی متفـاوت از رويه هـای قضايی يا شـبه 
قضايـی اسـت.65 اعضـای كميتـه بصـورت نيمـه وقـت خدمـت می كننـد و بـه نـدرت مواضعی 
همچـون مواضـع مقامـات ملـی كشورشـان )كه از سـوی آنهـا انتخاب شـده اند( اتخـاذ می كنند، 
بنابرايـن تضادهـای بالّقـوه ای در منافـع ايجـاد می شـود. كميتـه تنهـا براسـاس شـكايت ارسـالی 
مكتـوب وارد رسـيدگی بـه شـكايت می شـود، يعنـی فرآينـد رسـيدگی تنها بـه طرفيـن منحصر 
می شـود. جلسـه های كميته برای رسـيدگی به شـكايات پشـت درهای بسـته و غيرعلنی تشـكيل 
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می شـود و فرآينـد دادرسـی محرمانـه تلقـی می شـود. پروتـكل مقـررات صريحـی در مـورد اثر 
نظـرات حقوقـی كميتـه و يـا در مـورد جبران خسـارت مقـرره، در خـود ندارد.

از ايـن ارزيابـی مختصـر ايـن گونـه بـه نظـر می رسـدكه رويه هـای نظارتـی كميتـه بسـيار 
ناقص تـر و مختصرتـر از آن چيـزی اسـت كـه معموالً برای تضميـن پيروی دولت هـا از تعهدات 
منـدرج در معاهـدات بين المللـی و بـه هميـن ترتيـب، حاكميـت قانـون در سـطح بين المللـی 
مناسـب و مكفـی باشـد. بـه طور مشـابه رويه هـای پروتكل بـرای حـل و فصل مؤثـر، عادالنه و 
شـفاف شـكايات حقـوق بشـری افـراد كاماًل ناكافی اسـت. بـه اين فهرسـت مشـكالت می توان 

نواقـص سياسـی و اداری ديگـری را نيـز اضافـه نمود.66 
ارسـال  در  تأخيـر  و  نافرمانـی  بـا  توجهـی  قابـل  بـه شـكل  نظارتـی  رويه هـای   اثربخشـی 
گزارش هـای دوره ای از سـوی دولت هـا، بـا اختـالل مواجـه شـده اسـت. خـود ايـن كميته هـا 
دچـار كمبـود وقـت و كمبـود منابـع در انجـام اقدامـات نظارتـی برای رسـيدگی به شـكايات با 
آن جديـت و دقـت مـورد نظـر، هسـتند. كميته هـا خود تمايـل چندانی بـرای ايراد انتقـادات تند 
و تيـز نسـبت بـه دولت هـا ندارنـد ، حتـی جايـی كـه ممكـن اسـت ايـن انتقادهـا برای هشـدار 
دادن و ترسـاندن ديگـران )نـه تنهـا دولت هـای مرتبـط بـا دعـوا بلكـه ديگرانی كه ممكن اسـت 
مشاركت شـان ارزشـمند باشـد و يـا آنهايـی كه ورودشـان به اين سيسـتم مطلوب باشـد( مفيد و 
مناسـب باشـد،از انجـام ايـن كار خـودداری می كننـد. رويه پروتكل مشـكالت مشـابه ديگری بر 
سـر راه دريافـت پاسـخ های مفيـد و منطقی از سـوی دولت های مشـتكی عنه، ايجاد كرده اسـت. 
بواسـطه تأخيرهـای رخ داده، ميـزان قابل توجهـی از پرونده های معوقه و منتظر رسـيدگی وجود 
دارد كـه بـه طـور چشـمگيری از اثرگـذاری اظهار نظرهـای مكتـوب و ديگر موارد مطرح شـده 

در پرونده هـای افراد كاسـته اسـت.
اختـالف فاحـش ميان نقض های شـناخته شـده حقوق بشـر كه در سراسـر جهـان رخ می دهد 
و جريـان واقعـی دادخواسـت های دريافـت شـده بـر مبنـای پروتـكل، شـواهد فراوانی بدسـت 
می دهـد كـه رويـه فاقـد اعتبـار، كارايـی و ارتباط مؤثـر چندانی اسـت. بـا عنايت بـه جميع اين 
مـوارد، بايفسـكی )Anne Bayefsky( در گزارشـش در مـورد سيسـتم كميتـه كـه به كميسـاريای 
عالـی ملـل متحـد بـرای حقوق بشـر ارائه شـد، نتيجه گيری خـود را به شـرح زير مختصـراً بيان 

می كنـد: 
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شـكاف ميـان حقوق جهانـی و جلوگيری از تضييع حقوق و جبران خسـارات غيرقابل اجتناب 
و غيرقابـل توجيـه اسـت و تهديـدی بـرای تماميـت رژيـم بين المللـی حقـوق بشـر محسـوب 
می شـود ... از مشـخصات ايـن سيسـتم می تـوان بـه انبوهـی طاقت فرسـا از گزارش هـای معوقه، 
غيرقابـل پذيـرش و حداقلی از شـكايات فردی از تعـداد فراوان قربانيان بالقـوه و همچنين امتناع 

دولت هـا از جبـران خسـارات در مـواردی كـه نقض حقـوق صـورت می گيرد، اشـاره نمود.67 
ايـن مـوارد مـا را بـر آن می دارد كـه نتيجه بگيريـم نظام نظارتـی معاهدات حقوق بشـری ملل 
 متحـد بـه شـكل مشـخص و انتقادپذيری دچـار نقصان اسـت.68 به نظر می رسـد ناكامی بواسـطه 
نگـرش هـای تحقيرآميـز كشـورها، تضعيـف بواسـطه سيسـتم توافقـی عضويـت در كميتـه، 
آسـيب ديدن و سسـت شـدن بواسـطه فقدان حمايت نهادی و منابع و روی گرداندن از شـاكيان 
بالقـوه در سراسـر جهـان، تـوان سيسـتم در ايجاد تعهـد به پاسـخ گويی مبتنی بـر حاكميت قانون 
در سـطح بين المللـی )و بـه هميـن ترتيب حمايـت از حقوق بنيادين بشـر( را از بين برده اسـت. 
بـا ايـن حـال، نبايـد اهميت مشـكالتی را كـه جامعـه بين المللـی در راه تضمين پيروی كشـورها 
از يـك رژيـم حقوقـی بين المللـی )كـه جوهـره آن محـدود نمـودن اعمال قـدرت از سـوی آنها 
و همچنيـن بـه همـراه داشـتن محكوميـت جهانـی بـه خاطـر سوءاسـتفاده از قـدرت اسـت( بـا 
آن مواجـه اسـت را ناديـده انگاشـت. البتـه ايـن نكتـه نيـز نبايد به فراموشـی سـپرده شـود كه از 
يـك چشـم انداز بلنـد مـدت ممكـن اسـت اهـداف محقـق شـوند، ولـی در كوتـاه مـدت تحقق 
ايـن وضعيـت دشـوار اسـت. فيليپ آسـتون دبيـركل سـابق كميته حقـوق اقتصـادی اجتماعی و 

فرهنگی خاطرنشـان سـاخته اسـت:
نظـام معاهـده ای حقـوق بشـر در مـدت زمان نسـبتًا كوتـاه، مسـير طوالنی را طی كرده اسـت، 
همانطـور كـه تـا هميـن 1969م حتی يـك نهاد معاهده ای حقوق بشـر وجود نداشـت. كشـورها 
بـه شـدت اكـراه داشـتند كـه اطالعـات حقـوق بشری شـان را در اختيـار هرگونـه بررسـی و 
موشـكافی خارجـی قـرار دهنـد. شـرايطی كـه مـورد توافـق بـوده و در متـن چنديـن معاهـده 
مـورد تصويـب قـرار گرفتـه انـد، رويكـردی حداقلـی بـه بحـث نظـارت داشـته اند. هيـچ گونه 
نظـام دادرسـی فـردی معاهـده محـوری وجـود نداشـت و چشـم انداز مثبتـی هـم درخصـوص 
بـه اجـرا درآمـدن چنيـن نظامـی وجود نداشـت. تنهـا نظـام گزارش دهی حقوق بشـر كـه در آن 
زمـان اعمـال می شـده نيـز غالبـًا نتيجه خاصی در بر نداشـته اسـت. سـی سـال بعد، اين سيسـتم 
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 بـا چنـان سـرعتی توسـعه يافـت كـه هـواداران حقـوق بشـر در سـال های قبـل تنهـا در خـواب 
می توانسـتند آن را ببيننـد. گرچـه مشـكالت موجـود قطعـًا قابـل توجه هسـتند، آنهـا را با توجه 

بـه پيش زمينـه قبلـی و تكامـل تاريخی ايـن سيسـتم در كل، در نظـر گرفت.69
بـا توجـه بـه جهت گيری هـای واقـع گرايانـه و قاطعانـه نخبـگان سياسـی حـال حاضـر، ايـن 
ايـده كـه اصالحـات فـوری و بنيادين سيسـتم امكان پذير می باشـد، كاماًل سـئوال  برانگيز اسـت. 
بـا ايـن حـال ايـن امـر بيشـتر محتمل اسـت كه سـكوت سياسـی بيشـتری بوجـود آيد تـا اينكه 
حـق شـرط جديـدی بر معاهده گذاشـته شـود، مشـاركت قاطعانه رد شـود و درنهايت كشـورها 
سيسـتم را به طـور كلـی ناديـده بگيرنـد. بـا ايـن حال، تأسـف آور اسـت كـه احتمال مـی رود از 
منظـر حاكميـت قانـون، يـك رويكـرد محتاطانه تر نسـبت بـه اصالحـات، موجه تر به نظر برسـد. 
بـرای تقويـت نظـام موجـود از نظـر رويـه ای و نظـام اداری )بدون ايجـاد يك ناهمبسـتگی و از 
خـود بيگانگـی ژرف نسـبت بـه آن( اقدامـات بيشـتری بايـد صـورت پذيـرد. هدف نهايـی بايد 
ايجـاد يـك سـند حقوقـی بين المللی باشـد كـه به لحـاظ حقوقـی قابليت اجرا داشـته باشـد. اما 
تحقـق ايـن هـدف دشـوار و بعيد اسـت. بـرای كوتـاه مدت تا ميـان مـدت بايد اين پيشـنهادات 

را بـرای فرآينـد نظـارت مدنظـر قـرار داد. فعاليـت كميتـه بايد بـه مراتب هماهنگ ترباشـد.
گاهـی بهتـر ايـن اسـت كه ايـن كميته ها در هـم آميختـه گردند و يـك كميته فراگيـر بصورت 
سـاالنه بـه مسـائل رسـيدگی كند، نـه آنكه هم چـون حال حاضـر بصـورت كوتاه مـدت، نامنظم 
و در دوره هـای زمانـی بـدون بازده باشـد. هماهنگی های بيشـتری نيز در مورد سـاير آژانس های 
حقـوق بشـری ملـل متحـد مـورد نيـاز اسـت.70 كميسـر حقـوق بشـر ضمـن انجـام مطالعـات، 
 مأموريت های حقيقت يابی را نيز در مورد نقض های فوری و مسـتمر حقوق بشـر انجام و گزارش 
می نمايـد. ايـن مطالعـات و گزارش ها به عنوان بخشـی از وظايف عادی بـه هيأت های نمايندگی 
كميته هـا تحويـل داده می شـوند. بطـور مشـابه نظـرات و توصيه هـای كميتـه نيز بايد به شـورای 
حقوق بشـر )كميسـيون حقوق بشـر سـابق( و شـورای اقتصادی اجتماعی و فرهنگی ملل متحد 
اطـالع رسـانی شـوند. در سيسـتم انتخـاب اعضـای كميته نيـز بايد تجديدنظر شـود تـا اطمينان 
حاصل شـود آنها بدون اسـتثناء كارشـناس، مسـتقل و بی طرف هسـتند. دسـتوركار كميته ها بايد 
متمركزتـر و مبتنـی بر حسـن انتخاب باشـند. بررسـی های معمول كـه از گزارش های شـتاب زده 
كشـورها صـورت گرفتـه بايـد جای خود را به درخواسـت از كشـورهای مشـخص برای پاسـخ 
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دادن بـه سـئواالت از قبـل تعييـن شـده و بـا چارچوبـی دقيـق بدهـد. در عيـن حال، ايـن منابع 
اطالعـات كـه كميتـه بـر آنهـا اتـكاء دارد، بايـد گسـترده تر گردنـد. سـازمان ملـل متحـد بايد به 
كميته هـا اجـازه دهـد تـا مأمـوران حقيقت يـاب خـود را در مـواردی كـه چنيـن اقداماتـی بـرای 
پاسـخ دادن بـه گزارش هـای مبتنـی بـر نقـض گسـترده و موجـود حقـوق بشـر الزم و ضروری 
می نمايانـد، اعـزام نماينـد. كميسـيون هـای ملی حقوق بشـر و سـازمان هـای غيردولتی وابسـته 
بـه آنهـا بايـد در موقعيتـی قرار گيرنـد كه نـزد كميته های مربوطه حاضر شـده و شـواهد خود را 
كـه در مـورد اقدامـات حقوق بشـری كشـوری اسـت كـه پيشـرفت هايش در بحث حقوق بشـر 
در حال رسـيدگی اسـت، ارائه نمايند. در نهايت، كل سيسـتم بايد منابع انسـانی و مالی مناسـب 
و مكفـی را بـرای وظايـف كليـدی كـه بـا آن سـر و كار دارد، فراهـم آورد. رويه هـای مربوط به 
شـكايت های فـردی نيـز می توانـد بـه شـكل سـازنده ای تغييـر داده شـوند. بـرای جلوگيـری از 
اقدامـات غيرضـروری، گيج كننـده و تكـراری بايـد يـك كميتـه مشـخص و مجزا برای اسـتماع 
و رسـيدگی بـه شـكايات فـردی ايجـاد شـود. بايـد مراقـب بـود تـا اطمينـان حاصل شـود افراد 
انتخـاب شـده واجـد شـرايط قانونـی بـوده و در بی طرفـی نيـز حسـن شـهرت داشـته باشـند. 
كميتـه بايـد قـادر باشـد از ميان مكاتبـات واصله پس از بررسـی مـوارد مناسـب را انتخاب كرده 
تـا اطمينـان حاصـل شـود مـوارد انتخـاب شـده در رابطـه بـا اتهـام نقض جـدی حقوق بشـر و 
همچنيـن مـواردی كه بيشـتر احتمـال می رود سـابقه قضايی كافـی و حائز اهميت ايجـاد نمايند، 

دارای اولويت هسـتند.
جلسـه های كميتـه بايـد علنـی بوده و قادر باشـد شـهادت شـفاهی را )همچون مـدارك كتبی( 
اسـتماع نمايـد. همچنيـن بايد قادر باشـد تا قاعـده دوسـت دادگاه )amicus curiae( را اعمال 
نمـوده و بـه سـازمان هـای جامعه مدنی و ديگـر طرف هايی كه ممكن اسـت مداركـی در ارتباط 
مسـتقيم بـا حـل و فصل شـكايت داشـته باشـند، حـق حضـور در دادگاه بدهـد. بار ديگـر تأكيد 
می كنـم الزم اسـت منابـع ضـروری فراهـم شـود تـا كميته كار خـود را تكميـل نمـوده و مؤثرتر 

عمـل نمايد.

اجرا 
متعاقـب اسـتدالل های طـرح شـده در بخـش قبلـی، در اينجـا نيـز بايـد اذعـان داشـت اعطـای 
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قـدرت قضايـی بـه سـازمان ملـل متحـد و ديـوان بين المللـی دادگسـتری بـا هـدف وادار كردن 
كشـورها بـه اجـرای تعهـدات منـدرج در معاهـدات بين المللـی حقـوق بشـر غيرقابـل تحقق و 
غيرواقعـی بـوده و از ايـن رو هدفـی بعيـد به نظر می رسـد. با ايـن وجود، تحـوالت مثبت زيادی 
در راسـتای تحقـق ايـن اهـداف در عرصـه بين المللی صورت گرفتـه كه برای كامل شـدن بحث 
مختصـراً ذكـر خواهـد شـد. اول و از همـه بديهی تـر آنكـه، قـدرت و جايـگاه حقـوق كيفـری 
بين المللـی، اساسـًا بـا ايجـاد ديوان های كيفـری بين المللـی در قضيه های بوسـنی و رواندا و پس 
از آن انعقـاد معاهـده رم و ايجـاد ديوان كيفری بين المللی، پيشـرفت و ترقی داشـته اسـت. با اين 
حـال، ايـن نكتـه منفـی نيز باقی مانـد كه فقدان اراده سياسـی بين المللی مانع از اسـتقرار سـومين 
ديـوان تخصصـی بـرای جرائـم عليه حقوق بشـر و حقـوق بشردوسـتانه بين المللی كـه نيروهای 
اندونزيايـی متهـم بـه انجـام آنهـا در تيمـور شـرقی بودند، شـد. دوم، پيشـرفت قابـل توجهی در 
ايجـاد كنوانسـيون هـای منطقـه ای حقـوق بشـر كـه مقـررات صريحـی بـرای بررسـی قضايی و 
اجـرا در خـود دارنـد، صورت گرفته اسـت. مورد قابل اشـاره در ايـن زمينه كنوانسـيون اروپايی 
حقـوق بشـر اسـت كـه بـر مبنـای آن شـاكيانی كـه از فرآينـد رسـيدگی داخلـی راه بـه جايـی 
نبرده انـد، ممكن اسـت به ديـوان اروپايی مسـتقر در استراسـبورگ مراجعه نماينـد. ديوان ممكن 
اسـت دعـوی را اسـتماع و اتخـاذ تصميـم نمايـد و آراء ديـوان را نيـز دولت های تحـت نظارت 
آن بـه اجـرا در می آورنـد. همچنيـن يك سيسـتم بيـن آمريكايی با يك كنوانسـيون، كميسـيون و 
دادگاه وجـود دارد كه بسـياری از كشـورهای آمريـكای التين و حوزه كارائيب كه عضو سـازمان 
كشـورهای آمريكايی انـدرا پوشـش داده اسـت. ايـن ديـوان دارای قـدرت صـدور آراء الـزام آور 
اسـت. متأسـفانه آمريكا، بر خالف آن كه كنوانسـيون را به تصويب رسـانده از پذيرش صالحيت 
قضايـی ديـوان امتنـاع نمـوده اسـت. همچنين يك منشـور آفريقايی حقـوق بشـر و خلقها با يك 
كميسـيون بـرای نظـارت و دريافـت شـكايات نيز موجود اسـت كه دفتـر مركـزی آن در بانجول 
)گامبيـا( مسـتقر اسـت و تحـت نظـارت عمومـی اتحاديـه آفريقـا قـرار دارد. بـدون وجـود يك 
دادگاه و بـدون هرگونـه حمايت ارزشـمند سياسـی، اين منشـور و سـاز و كار موفقيت به مراتب 
كمتـری نسـبت بـه همتايـان اروپايی و بين آمريكايی داشـته اسـت. البتـه ديـوان آفريقايی حقوق 
بشـر در نهايـت بـا تصويـب پروتكل مربوطـه توسـط پانزدهمين دولـت )دولت كومـور( در 26 
دسـامبر 2003 و الزم االجـرا شـدن پروتـكل از 25 ژانويـه 2004م، تأسـيس گرديـد. سـوم، برای 
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تجسـم موضـوع مـورد بحث الزم اسـت يادآوری شـود كه بخش عمـده ای از وظيفـه حمايت و 
 پيـش بـردن حقوق بشـر هنوز هم بـر عهده نهادهای ملی اسـت تـا نهادهای منطقـه ای و جهانی. 
بـه خصـوص در ده سـال گذشـته، تعـداد بسـيار زيـادی از كشـورهای سراسـر جهـان مفـاد 
اعالميه هـای حقـوق بشـر را در قوانيـن اساسـی و قوانيـن موضوعـه خـود گنجانده انـد.71 تعداد 
قابـل توجهـی از ايـن منشـورها بـه لحـاظ قضايـی قابليت اجـرا دارند. بـا اين حال، كشـورهای 
زيـادی كميسـيون های ملـی حقـوق بشـر از يـك نـوع و يـا اقسـام مختلـف ايجـاد كرده انـد تـا 
شـكايات را دريافـت و نسـبت بـه داوری و يا مصالحه آنها اقـدام نمايند. می تـوان گفت حداقل، 
ايـن آرايـش منظـم از فعاليت ها، پاسـخی از سـوی دولت هـا به تعهداتی اسـت كه آنهـا بر مبنای 

مقـررات بين المللـی حقـوق بشـر متعهـد به آن هسـتند.
ايـن امـر حاكی آنسـت كـه هردو سيسـتم ملـی و بين المللـی برای حمايـت از حقوق بشـر را 
می تـوان بـا همكاری هـای متقابـل تقويـت نمـود. نظـام بين المللی نظارت بـر حقوق بشـر فوايد 
قابـل توجهـی نيز درپی داشـته اسـت، به عنـوان مثال، بواسـطه اطالعـات ورودی سـاختارمندی 
كـه از مشـورت بـا كميسـيون هـای ملی حقوق بشـر بدسـت آمـده می تـوان دورنمايـی آگاهانه، 
آموزشـی و در برخـی مـوارد انتقـادی از گـزارش هـای كشـورها بدسـت آورد. نظـام هـای ملی 
می تواننـد از توصيه هـای بـه دقـت تنظيـم شـده و هدفمنـد كميته هـای ملـل متحـد كـه توسـعه 
بيشـتر سـازوكارهای داخلـی حمايـت و ارتقـاء حقوق بشـر را تشـويق می كنند، متمتـع گردند.72 
كامـاًل بديهـی اسـت وقتـی از چشـم اندازی تاريخـی بـه موضـوع نگريسـته می شـود، روند ملی 
بايـد بصـورت موسـعی مثبـت ارزيابی شـود)در حالی كه اجـرای قضايی تعهدات حقوق بشـری 

در سـطح فراملـی غالبـًا بـه دشـواری صـورت می گيـرد يا اصـاًل صـورت نمی گيرد(. 

نتیجه گیری
كميسـيون حكمرانـی جهانـی در نقطـه عطـف گزارشـش، اهميـت بسـيار زيـادی بـرای نيـاز به 
تقويـت حاكميـت قانـون در سراسـر جهان قائل شـده اسـت. در اين گـزارش، كميسـيون تجزيه 
و تحليـل خـود را از مشـكالت پيـش روی حاكميـت قانـون در سـطح جهانـی مطـرح نمـوده و 
توصيه هايـی بـرای اصـالح نقطـه آغـاز گفتمانـی سـازنده و مسـتمر پيرامـون موضـوع متنازع فيه 

ارائـه نمـوده اسـت. كميسـيون در گزارشـش نتيجه گرفته اسـت:
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قانـون  بـا  آينـده  اطمينـان حاصـل شـود كـه محلـه جهانـی  تـا  كنـد  بايـد تـالش  جهـان 
بـا  می گذارنـد؛  احتـرام  بـدان  همـه  كـه  مقرراتـی  بـا  بی قانونـی؛  بـا  نـه  شـود  سـاختاربندی 
و  هسـتند  برابـر  قانـون  نـزد  ضعيف ترين هـا  جملـه  از  همـه،  كـه  واقعيـت  ايـن  بـه   علـم 
هيچ كـس، از جملـه قدرتمندترين هـا باالتـر از قانـون نيسـتند. ايـن امر بـه نوبه خود مسـتلزم دو 
مطلـوب اسـت: يـك اراده برای پيشـگامی و هدايت از سـوی كسـانی كـه قادر بر آن هسـتند، و 

تمايـل ديگـران بـرای پيوسـتن و ياری رسـاندن در تالش های مشـترك.73
اين كتاب و فصل پيش روی شـما، تالشـی اسـت برای مشـاركت در گفتمان مسـتمر حقوقی 
سياسـی، مرتبـط بـا ارزش هايی كه بايـد زيربنای حاكميـت جهانی قانون و اصالحات سـاختاری 
مـورد نيـاز آن باشـد، اصالحاتـی كه بـه تدريج صـورت می گيرند تا بـه هدف نهايی برسـند. اين 
گفتمـان بخشـی از تـالش هـای مشـتركی را كـه كميسـيون خواهان آن اسـت و البته آشـكارا نيز 

بـدان احتياج اسـت، شـكل می دهد.
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3- جهانی سازی حاکمیت قانون؟ چالش های جهانی فراروی 
آرمان سنتی حاکمیت قانون*

                مایکل کربی

سنت و واقعیت
ايـده سـنتی حاكميـت قانـون در جامعـه ای همچون اسـتراليا تـا حدودی سـاده و قابل فهـم بوده 
اسـت. قانـون نمايانگـر آخريـن حـد اقتـدار و نشـانه قـدرت دولـت- ملـت اسـت. بـه عبارت 
ديگـر، مشـروعيت قانـون بـا ثبـت و قابليـت پيگيـری و رديابـی در قوانين اساسـی ملی ترسـيم 
می گـردد. در يـك كشـور فـدرال، ايـن قانون اساسـی سـاختارها و سـازمان های سياسـی فدرال 
يـا ملـی و زيرسـاختارهای ملـی را پيش بينـی و مقرر مـی دارد. درواقع دولت، قـدرت را آن گونه 
كـه در قانـون اساسـی مقـرر گرديـده اعمال می نمايد. معموالً، در سـاختار سياسـی هر كشـوری، 
حكومـت بـه سـه شـاخه مجـزا تقسـيم می گـردد كه عبارتنـد از قـوه قضاييـه، قوه مجريـه و قوه 
مقننـه. در نظـام پارلمانـی قـوه قضاييـه مسـتقل از دو شـاخه ديگـر و قـوه مجريه وابسـته به قوه  
مقننـه اسـت. وزرا در قـوه ی مجريـه، بـرای مـدت زمـان كوتـاه انتصاب شـان، بايد از سـوی قوه 
مقننـه انتخـاب گردنـد. قانـون و مقرراتـی كـه از سـوی هـر يـك از نهادهـای حكومتـی مقـرر 
می گردنـد بايـد از سـوی تمامـی افـراد محتـرم شـمرده شـوند. در نهايـت، ايـن قانـون را ممكن 
اسـت ارگان هـای ذی ربـط دولتـی قهـراً به اجـرا درآورنـد. قانون گذار اصلـی قوه ی مقننه اسـت، 

امـا ايـن امـكان هـم وجـود دارد كـه اين اختيـار به قـوه مجريـه نيز تفويـض گردد.
وظيفـه اصلـی قـوه ی قضاييـه تفسـير قانـون اساسـی و سـاير قوانيـن موضوعـه و در كنـار آن 
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رسـيدگی بـه اتهاماتـی اسـت كـه بر مبنـای آن قانـون طرح شـده اند. اما حتـی قـوه ی قضاييه نيز 
در سـطحی كوچكتـر دارای قدرت قانونگذاری اسـت. در كشـورهای تابع نظـام كامن ال، قضات 
مسـئول اعـالم اصـول كامن ال هسـتند و بر مبنـای قانون اساسـی و ديگر قوانيـن موضوعه معتبر، 
آن اصـول بايـد مـورد تبعيـت قـرار گيرند. وظيفـه ی حل و فصل اختـالف پيرامون حـدود قانون 
بـه قـوه قضاييـه محـول شـده اسـت. ايـن وضعيـت اختالفـات مربوط بـه اعتبـار قوانيـن ملی و 
مقـررات كشـورهای تابـع نظـام فدرالـی را نيـز در بر می گيـرد. آنهـا همچنين اختالفـات مربوط 
بـه مفاهيـم منـدرج در قوانيـن اساسـی و اساسـنامه ها و ديگر اصول نظـام كامن ال كـه در جامعه 
مـورد عمـل قـرار می گيرنـد را نيـز مـورد بررسـی قـرار می دهنـد. هنگامـی كـه قـوه ی قضاييـه 
درخصـوص موضوعـی اظهارنظـر می كنـد، ديگـر قـوای حكومتی و تابعـان آنها، ملـزم به تبعيت 
از حكـم قضايـی هسـتند. اشـخاص حقيقی، حقوقی و شـركت ها نيز مشـمول وضعيت موصوف 
هسـتند. فـرض بـر اين اسـت كـه همه افـراد تابع قانون هسـتند. هيچ كـس فراتر از قانون نيسـت 

و درنهايـت همـه افـراد جامعـه در مقابل قانون پاسـخ گو و مسـئول هسـتند. 
براسـاس قانـون اساسـی، مقررات وضع شـده از سـوی قوه مقننـه، قوه ی مجريه و يـا نهادهای 
قضايی نيز ممكن اسـت بر مبنای خواسـت و اراده ی مردم تغيير يابند. اين سـری مقررات چنانچه 
خصايـص مطلـوب قانون را نداشـته باشـند، می توانند تصويـب اصالحات را تضميـن و درنتيجه 
تصويـری از يـك اراده دموكراتيك را به نمايش گذارند. حتی در مواردی كه قانون اساسـی مانعی 
بـر سـر راه تغييـر آن دسـته از قوانين و مقررات باشـد، درنهايـت اراده ی مردم می توانـد منطبق با 
 رويه هـای مربـوط بـه اصالحـات قانونی اسـتيفای حق نمـوده، تغييـر مطلوب را رقـم زند. چنين 
رويه هايـی تقريبـًا واضـح، روشـن و قابـل فهـم هسـتند، همـان گونـه كـه در مجموعـه قوانيـن 
اساسـی جمهـوری فـدرال آلمـان نيـز از ايـن دسـت رويه هـا موجـود اسـت.1 البته ممكن اسـت 
ايـن رويه هـا بـه نفـع حفـظ وضـع موجـود و مقاومـت در برابـر تغيير )همچـون قانون اساسـی 

ايـاالت متحـده آمريكا و اسـتراليا( باشـند.2 
نمـاد حاكميـت قانـون بـر سـنگ مرمرينی كـه در نمای ديـوان عالی آمريـكا )واشـنگتن( قرار 
دارد، حـك شـده اسـت، در كشـور اسـتراليا نيز در بسـياری از راههـا اين گونه عبارت به چشـم 
می خـورد. ايـن عبـارت را »عدالـت بـر مبنـای قانون« نيـز تعبيـر كرده انـد. از آن جايی كـه قانون 
درنهايـت در قبـال مـردم مسـئول و پاسخ گوسـت از او انتظـار مـی رود منعكـس كننده برداشـت 
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و تعبيـر مـردم از عدالـت باشـد. جايـی كـه ايـن گونـه نباشـد، فـرض بـر ايـن خواهـد بـود كه 
فرآيندهـای دموكراتيـك قوانيـن و مقـررات را تغييـر داده و درنتيجـه در آينـده ممكـن اسـت 
عدالـت تضميـن گـردد. بـر مبنـای همين ادلّـه، به شـكل فزاينـده ای پذيرفته شـده كـه در درون 
دولـت- ملت هـا حاكميـت از آن مردم اسـت، هرچنـد كه ممكن اسـت ترتيبات حقوقی رسـمی 
مبيـن غيـر از اين باشـد. پادشـاه ممكن اسـت خواهان حاكميت باشـد، قوه ی مقننه ممكن اسـت 
خواهـان حاكميـت باشـد، امـا درنهايـت در دولت- ملت هـای نوين ايـن مردم هسـتند كه حاكم 
محسـوب می شـوند؛زيرا در بحـث قانـون در پايـان، ايـن خواسـته مـردم اسـت كـه بـدان عمل 

خواهد شـد.
در بحـث امتنـاع از تشـريح و توصيف حاكميت قانون و مفاهيم وابسـته بـه آن، حداقل تا آنجا 
كـه بـه كشـور اسـتراليا مربوط اسـت حقايـق و واقعيت هـای متعددی نهان اسـت. امـا واقعيت ها 
 غالبـًا، تـا حـدودی متفـاوت از آن چيـزی هسـتند كـه در ظاهـر نمايان اسـت. در دهه هـای اخير 
پارلمان هـای »حاكـم« قدرتشـان را تاحـدودی بـه قـوه ی مجريـه واگـذار كرده انـد، درعـوض، 
قـوه ی مجريـه نيـز بخـش عمـده ای از قـدرت و نفوذ خـود را به نفع كابينه از دسـت داده اسـت 
و رئيـس دولـت نيـز نسـبت بـه احـزاب سياسـی كه همچـون مقامـات رسـمی دائمی بـه دولت 
مشـاوره می دهنـد و نفـوذ قدرتمنـدی درميـان سياسـتمداران و حقوق دانـان دارنـد، بـه چنيـن 
وضعيتـی دچـار شده اسـت. نهادهـای قضايـی ممكـن اسـت همـواره در دسـترس افـراد عـادی 
نباشـند. دفـاع و توجيـه حاكميـت قانـون ممكـن اسـت تنهـا روی كاغذ باقـی بماند و بـه عنوان 
يـك موضـوع عملـی و واجـد جنبـه كاربـردی، در پـاره ای از مـوارد خـارج از دسـترس باشـد. 
پيشـنهادها مبتنـی بـر اصالحـات بـرای تضميـن عدالت بر مبنـای قانون، ممكن اسـت از سـوی 
همـه قـوای حكومتـی ناديـده انگاشـته شـوند. مقـررات حاكم ممكـن اسـت ناعادالنـه، بالاثر و 
از حيـث تاريـخ اجـرا نيـز منقضـی شـده باشـند. در درون دولت- ملت هـا واقعيت هـای ديگری 
بـه شـكلی فزاينـده  خـود را متجلـی سـاخته اند. نهادهـای قدرتمنـدی كـه به دشـواری بـه قانون 
تـن در می دهنـد مشـمول ايـن دسـته از حقايق هسـتند: شـركت های چنـد مليتی و رسـانه ها كه 

بی جهـت نيسـت آن را ركـن چهـارم ناميده انـد.
عـالوه بـر ايـن چالش هـا كـه حاكميـت قانـون در درون بـا آنهـا مواجـه اسـت و من بـه آنها 
اشـاره كـردم، در حـال حاضـر دولـت - ملت هـا به شـكل فزاينده ای بـا چالش هـای متعددی در 
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خـارج از مرزهايـش مواجـه شـده اند. ايـن مسـائل ممكـن اسـت از نهادهـای بين المللـی كه در 
زمينـه تجـارت و اقتصـاد در سـطح منطقـه ای و جهانی از رشـد چشـمگيری برخـوردار بوده اند، 
نشـأت بگيـرد )مانند سـازمان تجـارت جهانی، بانـك جهانی، صنـدوق بين المللی پول، سـازمان 
همـكاری و توسـعه اقتصـادی(. بـه همين ترتيـب اين مسـائل می توانند از آژانس هـای بين المللی 
حقـوق بشـری )ماننـد شـورای حقـوق بشـر، كميتـه حقـوق بشـر ملـل متحـد، گزارشـگران و 
نماينـدگان ويـژه ملـل متحـد و آژانس هـای تخصصـی آن سـازمان( سرچشـمه بگيرنـد. قـدرت 
و تأثيـر چنيـن نهادهايـی و بـه هميـن ترتيـب بازوهـای سياسـی ملل متحد بـه شـكل فزاينده ای 
بـه درون مرزهـای دولـت- ملت تسـری يافتـه و اثرگـذار واقع شده اسـت.3 حتـی قدرتمندترين 
كشـورها نيـز نمی تواننـد اقدامـات نهادهـای بين المللـی را از نظـر دور بدارنـد. گاهـی اوقـات 
ايـن نهادهـا منعكس كننـده و هدايت كننـده تغييراتـی هسـتند كـه دامنـه ی قانون گـذاری نهادهای 
حكومتـی دولـت- ملـت را محـدود می كننـد. در گسـتره ای كـه اين وقايـع صـورت می پذيرند، 
پارادايـم قديمـی بـه چالـش كشـيده می شـود. قانونگـذاران دولـت- ملت هـا ديگـر نمی تواننـد 
بطـور كامـل سرنوشـت حقوقـی مردمی را كـه در درون مرزهـای دولت- ملت زندگـی می كنند، 
كنتـرل نماينـد. ايـن تحـوالت مسـائل متعـددی را پيـش روی فرضيه هايـی كـه تاكنـون در مورد 
دولـت مطـرح شـده اند، گـذارده اسـت. درواقـع فرضيه هايی مورد نظر هسـتند كه بـر وجود يك 

سـازمان جهانـی كـه آن كشـور را نيـز احاطه كـرده اسـت، ابتنـا يافته اند.
آثـار جهانی شـدن و منطقه گرايـی دامنگير قابليت ارگان های قانون گذار كشـور در پاسـخ گويی 
بـه خواسـته های دموكراتيـك مـردم آن كشـور شـده اسـت. آگاهـی و شـناخت از وقايـع اتفاقيه 
در يـك برهـه زمانـی نسـبتًا كوتـاه، عواقـب متعـددی در پـی دارد. مـا نيازمنـد تجديدنظـر در 
مـدل نهادينـه حاكميـت قانـون هسـتيم. بـه تعبيـری ديگر، اين چـه قانونی اسـت كه كسـانی كه 
آنـرا وضـع می كننـد بـه طـور مسـتقيم پاسـخ گوی مردمـی كـه با همـان قانـون بر آنهـا حكومت 
می كننـد، نيسـتند؟ اگـر اين افـراد قابل جابجا شـدن نباشـند، مردم نارضايتی شـان از ايـن قوانين 

را بـه كجا ارجـاع دهند؟ 
ارگان هـای بين المللـی قانونگـذار چگونـه می توانند از مخاطـرات عدم پاسـخگويی جلوگيری 
كننـد؟ چگونـه می تـوان بـا اسـتفاده از بازرسـی های دوره ای و چالش هـای متعـدد جايـگاه و 
موقعيـت ايـن افـراد را متزلـزل سـاخته و تنـزل داد؟ مختصـراً، مفهـوم حاكميـت قانـون در ميان 
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واقعيت هـای دنيايـی كـه در آن زندگـی می كنيـم، چگونـه اجرايـی خواهـد شـد؟ ديگرانـی هـم 
كـه  تجربه هـای متفـاوت ديگـری دارنـد و يـا نسـبت بـه مـوارد قبلـی يقين دارنـد و بـا اطمينان 
از گذشـته می گوينـد، ممكـن اسـت در مـورد پارادايـم تغييـر و تحـول مبحوث عنـه بـا بدبينی و 
شـك و ترديـد بنگرنـد. داليـل اين بدبينی و تشـويش به انـدازه كافی قابل فهم اسـت. نظريه من 
دو وجـه متفـاوت دارد. اول، ايـن تغييـر و تحـوالت غيرقابـل توقف هسـتند. اسـتدالل های قابل 
طـرح در ايـن مـورد می تواند شـامل تحـوالت در فن آوری )شـكافت هسـته ای، فضای سـايبر و 
يـا بحـث ژنـوم( و يـا شـناخت بسـياری از معضالتی باشـد كه بـه سـادگی نمی توان آنهـا را در 
درون مرزهـای دولـت- ملـت حل نمود، باشـد )مانند نسـل كشـی، تغييرات جهانـی آب وهوا و 

عكس العمـل مؤثـر در مقابـل بيمـاری ايدز(.
نظريـه ی دوم مـن ايـن اسـت كـه مـا نبايـد بی جهـت درخصوص ايـن مسـائل بدبين باشـيم. 
درواقع، اين تحوالت نسـبت به واقعيت های جهانی كه ما در آن زندگی می كنيم، طبيعی هسـتند. 
 بـه تعبيـری ديگـر آنهـا عكس العملـی در مقابـل خصيصه ها و شـاخصه های جهان مادی هسـتند. 
نمی توانيـم بطـور دقيـق در مـورد آژانس های سياسـی ملل متحد و يـا نهادهای تجـاری و امنيتی، 
منطقـه ای و جهانـی كـه رشـد و تأثيـری شـگرف بـر حكومـت هريـك از كشـورها داشـته اند، 
صحبـت كنيـم. بـا ايـن وجـود می تـوان در مـورد سـاير جاهايـی كـه پارادايـم تغييـر و تحـول 
نمـود داشـته اسـت، بـه بحـث و بررسـی پرداخـت. در اين جـا اشـاره ای می كنيم بـه آژانس های 
بين المللـی و دادگاه هـای داخلـی كـه امـروزه تأثيـر حقـوق بين الملـل در آنهـا افزايـش يافتـه و 
تقويـت شـده اسـت. مشـاهدات مـن منجر بـه نوعی حس خوش بينی شـده اسـت. آنچـه به نظر 
می رسـد را مجـدداً مـورد بازشـماری قـرار می دهـم. ايـن كار را انجـام می دهـم نـه از آن جهت 
كـه چنيـن نقشـی بر عهـده دارم، بلكه از دورنمايی وسـيع، موضوع حايز اهميت بسـياری اسـت. 
درعـوض ايـن كار را انجـام می دهـم از آن جهـت كـه ممكـن اسـت تجـارب مـن در روشـن 
شـدن شـخصيت عملـی، مفيـد و صحيـح حقـوق بين الملـل آن گونـه كـه در كشـوری همچون 
اسـتراليا بـدان توجـه می شـود، مفيد واقع شـود. بحـث را از برخی تجـارب پيرامـون آژانس های 
بين المللـی شـروع می كنيـم. پـس از آن نيز مختصـر تجاربی در مورد نحوه اطالع رسـانی مسـائل 
حقوقـی بين المللـی كـه بـه صورت مسـتقيم و به شـكلی مفيد و بسـيار باارزش در نظـام قضايی 

اسـتراليا و در دادگاه هـای آن كشـور مطـرح و اطالع رسـانی می شـوند را ذكـر می كنـم.

www.ipwna.ir



فصل يكم: از تئوری تا عمل / 121

آژانس ها
ايـن موضـوع بـرای مـن از بيسـت و پنـج سـال پيـش زمانـی آغـاز گرديـد كه بـه عنـوان رئيس 
كميسـيون اصالحـات حقوقـی اسـتراليا منصوب شـد. اندكـی پس از آن، دادسـتان كل فـدرال از 
كميسـيون گزارشـی در مـورد حمايـت از حريـم خصوصـی بـرای پارلمان اسـتراليا درخواسـت 
كـرد. ايـن كار بـا ايجـاد يك گـروه متخصـص بـرای توسـعه رهنمودهايـی پيرامـون حمايت از 
حريـم خصوصـی در چارچـوب تبادل فرامرزی اطالعات از سـوی سـازمان همكاری و توسـعه 
اقتصـادی )OECD( مصـادف شـد. برای سـازمانی همچـون )OECD( اين يك وظيفـه غير معمول 
بـود. بـا نگاهـی به گذشـته، می توانيـم حركت فزاينده سـاليان اخيـر، نهادهای فعال و سرسـخت 
اقتصـادی بـه سـمت حوزه هـای حاكميتـی را همچون پديده ای شـگفت انگيز شـاهد باشـيم، آن 
هـم در صورتـی كـه حتـی اگر چنين پيشـرفتی قابل دسـترس باشـد، ممكـن اسـت غيرواقعی و 
فريبنـده باشـد! مـن بـه عنـوان رئيس گروه سـازمان همـكاری و توسـعه اقتصادی انتخاب شـدم 
و پـس از آن رهنمودهـای مـورد نظـر را آماده كرديم.5 اين رهنمودها از سـوی شـورای سـازمان 
مذكـور بـه تصويـب رسـيد. درواقـع، ايـن رهنمودهـا بـرای جلوگيـری از ناكارآمـدی اقتصادی 
ناشـی از مقـررات نامتجانـس مربـوط بـه حـوزه فن آوری هـای نويـن اطالعاتـی طراحـی شـده 
 )OECD( بودنـد تـا از حقـوق بنيادين بشـر دفـاع نمايد. در نهايت بسـياری از كشـورهای عضـو
همچـون اسـتراليا رهنمودهـا را پذيرفتنـد. در كشـور اسـتراليا چارچوبی برای اصـول حمايت از 
حريـم خصوصـی فراهـم شـد كـه در قوانيـن مربـوط به حمايـت از حريـم خصوصـی گنجانده 
شـد.6 مـن از طريـق هميـن كميسـيون اصالح قوانيـن قادر بـودم راههـای عملی زيـادی را ببينم 
كـه بواسـطه آنهـا يـك پـروژه حقوقـی در سـطح بين المللی می توانسـت بـر فرآينـد قانونگذاری 

داخلـی تأثيرگـذار واقـع شـده و به آن كمـك نمايد.
پـس از مشـاهده ی ايـن وقايـع، هرگز نمی توانسـتم بپذيرم كـه حقوق بين الملـل- حتی حقوق 
نـرم- تنهـا يـك موضـوع بـرای نظريه پـردازی و مبحثـی بـرای تحقيق باشـد. مذاكرات گـروه ما 
در پاريـس آثـار مفيـد، عملـی و واقعـی بسـياری بر مقـررات محلـی و همكاری هـای بين المللی 
در بسـياری از كشـورها )به غير از ژاپن، هلند و اسـتراليا( بر جای گذاشـته بود. براسـاس همين 
سـبك و سـياق، يـك تعامل بـه تعاملی ديگـر منجر می شـد. اندكی پـس از اتمام برنامه سـازمان 
همـكاری و توسـعه اقتصـادی، مـن در يـك كنفرانـس عمومـی متعلق به يونسـكو كـه آن هم در 
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پاريـس برگـزار شـد، مشـاركت كردم. ايـن سـازمان در آن مقطع زمانـی درگير پيامدهـای بحران 
نامطلـوب كناره گيـری ايـاالت متحـده آمريـكا و انگليـس بـود و به تازگـی سروسـامانی به خود 
 )Mʼbow( گرفتـه بـود. يكـی از داليـل آمريكا بـرای كناره گيری اصـرار مديركل وقت يونسـكو
بـر ايـن موضـوع بـود كه يونسـكو بايد به بررسـی و موشـكافی مفهـوم و هدف منـدرج در مواد 
اوليـه و مشـترك دو ميثـاق بين المللـی حقـوق مدنـی و سياسـی و حقـوق اقتصـادی اجتماعی و 
فرهنگـی كـه حـق تعييـن سرنوشـت را به مـردم وعده مـی داد، ادامـه دهـد. مـردم موردنظر اين 

هـدف كدامند؟
عجيـب بـود كـه ايـن كشـور بـا بررسـی و موشـكافی چنيـن ايـده ای مخالفـت كنـد، حـال 
آنكـه چنيـن عباراتـی در اعالميـه اسـتقالل آن كشـور موجـود بـود! بـا اين وجـود آمريـكا با آن 
همـه اعتبـار يونسـكو را تـرك كـرد و سـازمان نيـز بـه بررسـی موضـوع حـق تعيين سرنوشـت 
پرداخـت. مـن بـه عضويت اين گـروه منصـوب و درنهايت نيز به عنـوان رئيس و گزارشـگر آن 
انتخـاب شـدم. موضـوع بحـث ما بسـيار جنجال برانگيـز بود. اين امر برای بسـياری از كشـورها 
ناخوشـايند بـود. حتـی برخـی از مـردم اسـتراليا نيز از ايـن موضوع ناخشـنود بودند. چه كسـی 
می توانـد بـه اهميـت ايـن موضوع شـك كنـد، نگاهی گـذرا به علل واقعـی تعارض هـا در دنيای 
امـروز نشـان می دهـد كـه ايـن يكـی از مهم تريـن مسـائل حقـوق بين الملـل اسـت؛ از تيمـور 
شـرقی تـا آچـه، از برمـه تا تبت، از فلسـطين تـا كـوزوو، از جزيره كورس تـا آلسـتر، از فالكلند 
تـا نونـاووت و اخيـراً، از فيجـی، بوگانويـل، ايريـان غربـی و جزاير سـليمان تـا بوميان اسـتراليا. 
ايـن مسـئله ای اسـت كـه تمـام كـره زميـن را احاطه كـرده كرده اسـت. ايـن موضوع مـی رود تا 
بـه يكـی از مهم تريـن مخاطـرات دنيـای معاصـر بـرای صلـح و امنيـت بين المللی تبديل شـود. 
ايـن موضـوع نـه تنهـا به حقـوق خلق هـا مرتبط اسـت بلكـه حقـوق انسـانی افرادی كـه اين 
خلق هـا را تشـكيل می دهنـد را نيـز در بـر می گيـرد. گـروه كارشناسـان يونسـكو مأموريت خود 
را بـه پايـان رسـاند. ايـن گـروه چهار عنصر ضـروری جهت تشـكيل و تأسـيس )مفهـوم( مردم 

بـرای اهـداف حقـوق بين الملـل را مشـخص نمود.7 
بسـيار مايـه تأسـف اسـت، بسـياری از كسـانی كـه از شـخصيت و نهـاد حقـوق بين الملـل 
مطلـع نيسـتند، درخصـوص ايـن موضـوع، بحـث حـق تعييـن سرنوشـت را بـا اسـتقالل ملـی 
اشـتباه می گيرنـد. ايـن خصيصـه برای حـق تعيين سرنوشـت ممكن اسـت، اما ضروری نيسـت. 
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ايـن پيامـی اسـت از سـوی حقـوق بين الملـل كـه بايـد در بسـياری از كشـورها آموختـه گردد. 
زمانـی كـه كار گـروه كارشناسـان يونسـكو در حـال اتمـام بـود بيماری ايـدز در سراسـر جهان 
همه گيـر شـده بـود. در آن زمـان مـن بـرای خدمت در كميسـيون جهانـی بيماری ايدز )سـازمان 
بهداشـت جهانـی( فـرا خوانده شـدم. كميسـيون جهانی مذكور اصول مشـخصی بـرای مديريت 
اپيدمـی ايـدز تعييـن نمـود كـه در حال حاضـر، برنامه ی ملـل متحد بـرای ايدز پيگيـری می كند. 
بـا توجـه بـه موانـع فرهنگـی و مذهبـی كـه در نقـاط مختلـف جهـان وجـود دارد، پياده سـازی 
رهنمودهـا بـه هيچ وجه كار آسـانی نيسـت. ايـن وظيفه به برخـی از آژانس های مشـاركت كننده 
همچـون برنامـه عمـران ملـل متحد نيز محول شـده بود تا مقامـات دولتی و سـازمان های اداری 
كشـورهای آسـيب ديـده را متقاعـد كننـد اسـتراتژی های جسـورانه ای اتخـاذ كننـد كه از شـيوع 

ويـروس ايـدز جلوگيـری نمايد. 
بـه شـكل قابـل مالحظـه ای مشـاهده می شـود كـه كشـورهايی همچـون اسـتراليا كـه بـه اين 
رهنمودهـا عمـل می كننـد شـاهد كنتـرل گسـترش ويـروس و حتـی سـير نزولـی آن بوده انـد. 
برخـی ديگـر از كشـورها )بـه ويـژه در جنـوب صحـرای آفريقـا و بخش هايـی از آسـيا( شـاهد 

رشـد سـريع ويـروس بوده انـد.
رهنمودهـای برنامـه ايـدز سـازمان ملـل متحـد8 كـه در جلسـه های 1997م با همـكاری مركز 
حقـوق بشـر ملـل متحد با رياسـت من به تصويب رسـيد در ميان بسـياری از كارشناسـان حوزه 
 سـالمت عمومـی و اپيدميولوژيسـت عكس العمل هـای موافقی را به همراه داشـت. اين رهنمودها 
محرك هايـی بـرای مقامـات اداری و رهبـران نـاآگاه و بعضـًا سـركش كشـورها فراهـم می كـرد. 
ايـن حقـوق بين الملـل در مفهـوم سـنتی اش نيسـت. امـا آثـار چنيـن رهنمودهايـی كـه بواسـطه 
كارشناسـان سـازمان بهداشـت جهانـی و برنامـه ايدز سـازمان ملل متحـد به درون سـازمان های 
و  تباهی هـا  از  جلوگيـری  بـرای  فراوانـی  اشـتياق  و  شـور  بـا  و  يافـت  راه  كشـورها  اداری 
نابسـامانی های ايـدز تـوأم شـد، در پـاره ای از مـوارد می توانـد آثـار محلی مسـتقيمی بـه مراتب 
بيشـتر از معاهـدات پـر سـر و صـدا و يـا مقـررات خيرخواهانـه بـه همـراه داشـته باشـد. ايـن 
همـكاری بين المللـی اسـت و ايـن تالش هـا به اصلـی حياتی برای نجات جان انسـان هـا تبديل 
شـده اسـت. ايـن امـر می توانـد سياسـت ها و مقررات محلـی را فراتـر از بحث وجهـه محلی، به 
مسـيری مفيـد و بـا ارزش هدايـت كنـد. بـدون حقـوق بين الملـل و آژانس هـای بين المللـی اين 
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وضعيـت تنهـا در حـد يـك رؤيا باقی می مانـد. همچنيـن در آژانس تخصصی ديگـر ملل متحد، 
شـاهد كمك هـای عملی بـوده ام كـه می توانند در فرآينـد قانونگـذاری داخلی مفيـد و مؤثر واقع 
شـوند. در فاصلـه زمانـی سـال های 1992م – 1991م در كنـار دو قاضـی ديگر با كميسـيون رفع 
اختـالف )سـازش( و حقيقت ياب سـازمان بين المللـی كار درخصوص موضـوع آزادی انجمن ها 
همـكاری داشـتم. فعاليـت تخصصـی مـا، قبـل از دسـتيابی بـه تغييرات اساسـی، بررسـی قوانين 
كار آفريقـای جنوبـی بـود، عـالوه بـر آن بـه منظـور پيـروی آنهـا از مقـررات كنوانسـيون های 
 سـازمان بين المللـی كار، يـك سـری مشـاوره در مـورد اسـتانداردهايی كـه آنها بايد بدان دسـت 

می يافتند، ارائه می شد. 
بـا خـروج آفريقـای جنوبی از سـازمان بين المللی كار )قبـل از آنكه از آن جا اخراج شـود( در 
خـالل دوران رژيـم آپارتايـد، قوانيـن كار آفريقای جنوبی، به شـكل جدی رو بـه زوال و خرابی 
نهـاده بـود و مسـتلزم تجديدنظر اساسـی بود. آفريقـای جنوبی برای انطباق و بازسـازی روابطش 
بـا هنجارهـای حقوقـی بين المللی بسـيار مشـتاق بـود. مأموريت سـازمان بين المللی كار بررسـی 
 دقيـق متـون و رويه هـای حقوقی آفريقـای جنوبی بود. گزارش آن سـازمان كه بـه مقامات دولتی 
)de Klerk( تحويـل داده شـده بـود، بعـداً توسـط دولت ماندال مـورد عمل قـرار گرفت. قانون 

روابـط كار جديـد در انطبـاق با اسـتانداردهای سـازمان بين المللی كار به تصويب رسـيد.9 
در 1994م برنامـه ی عمـران ملـل متحد شـركت من در تعدادی از نشسـت هايی كـه در نهايت 
بـه كنفرانـس اصلـی ماالوی ختم شـد را ترتيـب داد. اين همان كنفرانسـی بود كـه در آن درمورد 
متـن تغييـرات اساسـی طراحـی شـده بـرای ايجـاد يـك دموكراسـی چند حزبـی به جـای نظام 
تـك حزبـی رئيـس جمهـور هاسـتينگز بانـدا، توافـق صـورت گرفـت. پـس از يك رفرانـدوم و 
انتخابـات، تغييـرات مسـالمت آميزی در دولـت مـاالوی انجـام شـد. شـخصًا از اقدامـات خوب 
و سـازنده برنامـه عمـران ملـل متحـد و ديگـر آژانس هايی تشـكر می كنم. كـه اينگونـه تغييرات 
قابـل توجـه را در ماالوی و ديگر سـرزمين ها تسـهيل كردند، تشـكر می كنم. اين دقيقـًا، ترجمان 
اصـول جهانـی حقوق بشـر در يك كشـور خاص اسـت. مـن اعتقاد نـدارم كه اين امـر می تواند 
بـدون مهـارت آژانس هـای ملـل متحد كـه در اولين اقدامـات آنها مشـاهده كردم، محقـق گردد. 
مـن در سـال های اخيـر در كميتـه بين المللـی اخالق زيسـتی يونسـكو نيـز فعاليت داشـته ام. اين 
نهـاد بـا برخـی از مشـكل ترين مسـائل اخالقـی و حقوقـی پيـش روی بشـريت، دسـت و پنجه 
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نـرم می كـرد. درواقع سـردرگمی های ناشـی از علم ژنوم و توسـعه پـروژه ژنوم انسـانی موضوع 
اصلـی بحـث بـود. كميتـه يونسـكو در 1998 م »اعالميـه جهانی حقوق بشـر و ژنوم انسـانی« را 

رسـاند. به تصويب 
ايـن اعالميه تعدادی از قواعد اساسـی را تبيين می كرد كه هـدف از آنها فراهم آوردن چارچوبی 
برای يك پاسـخ جهانی به مسـائل حقوقی و اخالقی مربوط به نوع بشـر بود.10 ممكن اسـت در 
زمان مقرر اين اعالميه نيز به يك معاهده تبديل گردد، همان گونه كه در مورد سـاير مسـائل قباًل 
نيـز صـورت گرفته بـود. نكته اصلی اين اسـت كه يك آژانـس بين المللی خواهـان تخصص های 
گوناگـون و نقطه نظرهـای متنـوع از فرهنگ هـا و مذاهـب متفاوت اسـت تا به يك پاسـخ جهانی 
مؤثـر دسـت يابـد. مشـكالت اساسـی تأميـن چنيـن پاسـخی در جهانـی كـه در آن نقطه شـروع 
 بسـيار زياد اسـت و مسـائل گسـترده و رژيم های ملی مالكيـت معنوی متفاوتی نيـز در آن اعمال 
می شـود، را نبايـد دسـت كـم گرفـت. در آوريـل 2000 م از سـوی دفتـر مبـارزه بـا مـواد مخدر 
و پيشـگيری از جـرم و جنايـت ملـل متحـد بـه ويـن فراخوانـده شـدم. بـا حمايت ايـن آژانس، 
يـك برنامـه جهانـی عليـه فسـاد راه اندازی شـده بـود. از آن زمان به بعـد آژانس هـای بين المللی 
متعـددی از جملـه سـازمان همـكاری و توسـعه اقتصـادی، بانـك جهانـی، صنـدوق بين المللـی 
پـول و سـازمان بهداشـت جهانـی خودشـان را با معضل فسـاد و آثـار زيانبخش آن بـر نهادهای 
دولتـی درگيـر نمودنـد. در همـان زمـان، يك گـروه حقوقی بـرای تقويت همبسـتگی قضايی در 
ويـن ايجـاد شـد تا مسـتقيم بـا دفتر ملـل متحد مسـتقر در آن جـا همـكاری نمايد. اين گـروه از 
چهـار قاضـی ارشـد آسـيايی و چهـار قاضـی ارشـد آفريقايی تشـكيل شـده بـود. مـن در آن جا 
گزارشـگر بـودم. وظيفـه ی آنهـا تدوين يـك مجموعه حداقلـی جهانـی از اقدامـات قضايی بود. 
بـه شـكل خردمندانـه ای، پـروژه بـه خـود قضات محول شـده بـود و از سـوی مراكـز تحقيقاتی 
ديگـر همچـون سـازمان های غيردولتی مطلع )مثل سـازمان شـفافيت بين المللی در لنـدن و مركز 

اسـتقالل قضـات و وكال در كميسـيون بين المللـی قضـات در ژنـو( نيـز حمايت می شـدند.
گسـترده ای  بـه شـكل  بعـداً  كـه  داد  ارائـه  را  مقـررات  مجموعـه  يـك  پيش نويـس  گـروه 
در ميـان قضـات و سـازمان هـای قضايـی هـم از نظام هـای حقوقـی كامـن ال و هـم حقـوق 
مدنـی منتشـر گرديـد. در ايـن فرآينـد الزم بـود اطمينـان حاصـل شـود كـه ايـن مجموعـه 
مقـررات همچـون مجموعـه قوانيـن بين المللـی مربـوط بـه اقدامـات قضايـی كه طبـق مقررات 
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نظـر  تجديـد  پيش نويـس  می كننـد.  طـی  را  خـود  قانونـی  مراحـل  رسـيده اند،  تصويـب  بـه 
شـده قبـل از گردهمايـی قضـات ارشـد نظـام هـای حقـوق مدنـی كـه در نوامبـر 2002 م در 
الهـه تشـكيل گرديـد، آمـاده شـد. ايـن نشسـت آنچـه را كـه امـروزه اصـول اقدامـات قضايـی 
از ارزش هـای محـوری  ايـن اصـول بسـياری  اتمـام رسـاند.  بـه  ناميـده می شـود را  بنگلـور 
 همچـون اسـتقالل، بيطرفـی، برابـری، شايسـتگی و صالحيـت، يكپارچگـی و تناسـب را در بـر 
می گرفـت.11 ايـن سـند را می تـوان منصفانـه بـه عنـوان اوليـن اعالميـه ی جهانـی جامـع مربوط 
بـه اسـتانداردهای مناسـب رفتـار اخالقـی برای قضـات در هر جايی كه باشـند، در نظـر گرفت.
آيـا ايـن اصول می توانند بـه تعهدها معاهده ای تبديل شـوند يا آن كه همچون الزامات مشـروط 
تحميلـی از سـوی سـازمان همـكاری و توسـعه اقتصـادی، بانـك جهانی و يا سـازمان بهداشـت 
 جهانـی اثرگـذار واقـع شـوند يا خيـر، بايد منتظر نشسـت و ديد. يـك حقوق بين المللـی مؤثر را 
نمی تـوان ناديده انگاشـت. براسـاس كنوانسـيون سـازمان همكاری و توسـعه اقتصـادی مقررات 
موسـعی هـم در آمريـكا و هم در اسـتراليا به تصويب رسـيد تا بدين ترتيب اقدامـات اتباع آن دو 
كشـور كـه در خـارج از كشـور در امور خارجی به موارد مصداق فسـاد ارتـكاب می ورزند، جرم 
انـگاری شـود. نكته حايز اهميت اين اسـت كه يكبـار ديگر، يكی از نگرانی های مشـترك، خارج 
از حمايـت نظـام ملل متحـد و البته در چارچوب كلی آن، يك پاسـخ جهانی برای خود پيدا كرد. 
 ايـن تحوالت ممكن اسـت منافع محلـی قدرتمندی كه در مقابل قوانين مؤثر عليه فسـاد مقاومت 
 می ورزنـد را تحت الشـعاع قـرار دهنـد. به اشـتراك گـذاردن پژوهش ها و دانش مرتبـط و تجميع 
ايده هـا در تدويـن اسـتانداردهای جهانـی نقش مثبت داشـته و اميدوارانه اقدامـات مؤثری را رقم 
خواهـد زد كـه از يـك صحبـت صـرف و مطالب مكتـوب بالاثر فراتـر خواهد رفـت. اميدوارانه 
می تـوان انتظـار داشـت كـه در پايـان مردم ذی نفعـان اين جريان باشـند. ايـن داسـتان ها و وقايع 
را بـا توجـه بـه برخـی از فعاليت ها كه خودم در آنها حضور داشـته ام، شـرح دادم تا بدين وسـيله 
روشـن سـازم كـه پيشـرفت سـريع طرح هـای بين المللی كـه بسـياری از آنهـا به حقـوق مربوط 

می شـوند، درواقـع همـان حاكميت قانون اسـت.
اساسـًا آنچـه كـه در طـول چهـل سـال گذشـته نگرانـی و مسـئوليت دولـت- ملت هـا را در 
پـی داشـته اسـت به شـكل فزاينده ای به سـمت مسـائلی همچـون همـكاری بين المللی، توسـعه 
رهنمودهـای جهانـی، مشـاركت مـردم و سـازمان هـای آنهـا و البتـه برخـی مواقـع هـم حقـوق 
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بين الملـل سـير كـرده اسـت. ايـن تحـوالت آهنگ حركات را شـدت بخشـيده اسـت. ما شـاهد 
شـروع فـاز جديـدی از آنهـا هسـتيم و البتـه از ايـن مزيـت نيـز بهره منـد هسـتيم كـه در زمـان 

حـدوث آنهـا حاضر باشـيم.

تدبیر و مراقبت از حقوق جهانی بشر
فرآينـد  بـر  بوضـوح  كـه  اخيـر  دهه هـای  در  بين الملـل  حقـوق  تحول هـای  برجسـته ترين  از 
قانون گـذاری محلـی اثرگـذار بـوده اسـت، تأثيـر فزاينـده معاهـدات بين المللـی حقـوق بشـر بر 
حقوق و رويه داخلی اسـت. من اين مسـئله را در سـه سـطح مورد بررسـی قرار داده و تشـريح 
می كنـم. در ضمـن در اين جـا چالش هـای نشـأت گرفتـه از قـدرت لجـام گسـيخته هـر يـك از 
قـوای سـه گانـه دولـت- ملت كـه به هر شـكل دلخواهی آنـرا بـه كار می گيرنـد )از جمله نقض 
خودسـرانه هنجارهـای جهانـی حقـوق بشـر( را نيـز متذكر می شـوم. امـا تجربه ی مـن حاكی از 
آن اسـت كـه تغييـرات به وقوع پيوسـته، مفيد بوده انـد، از هنجارهـای بنيادين حمايـت كرده اند، 
حقـوق اساسـی را مـورد تأكيد قـرار داده انـد و از نظام های حقوقـی دولت- ملت ها خواسـته اند 

بـه همين ترتيـب اقـدام نمايند.

نمایندگان و گزارشگران ویژه
در بيـن سـال های 1996 تـا 1993 بـه عنـوان گزارشـگر ويـژه ی دبيركل سـازمان ملـل متحد در 
زمينـه حقـوق بشـر، در كامبوج، مشـغول انجام وظيفه بـودم. اين مأموريت پـس از پايان موفقيت 
آميـز مرحلـه ی انتقال قدرت توسـط سـازمان ملـل متحد در كامبـوج )UNTAC( بـه عنوان يكی 
 از الزامـات توافـق شـده ميـان كامبـوج و اعضای جامعـه بين المللـی و همچنين با توجـه به مفاد 
موافقت نامـه صلـح پاريـس، محـول گرديـد.12 وظيفـه مـن ايـن بـود كه دو بـار در سـال )آوريل 
در ژنـو و نوامبـر در نيويـورك( از وضعيـت حقـوق بشـر در كامبـوج به كميسـيون حقوق بشـر 
)و امـروز شـورای حقـوق بشـر( و همچنيـن مجمـع عمومـی گـزارش دهم. مـن يكـی از تقريبًا 
سـی نماينـده و گزارشـگر ويـژه سـازمان ملـل متحد بـودم. مـن در وهلـه ی اول عمليـات مركز 
حقـوق بشـر ملـل متحـد را مورد بررسـی قـرار دادم. مـن از نزديك با كميسـر عالی حقوق بشـر 
ملـل متحـد كار می كـردم. معيارهـای مـن بـرای بازديـد و ارائه ی گـزارش، باورهای شـهودی و 
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درون يافتـی مـن در مـورد اسـتانداردهای متمدنانـه نبـود، بلكه ضوابـط اصلی اصـول مندرج در 
معاهـدات بين المللـی بـود كـه جمعـًا چارچوبی اساسـی بـرای مقـررات بين المللی حقوق بشـر 
ايجـاد می كردنـد. بـر خـالف مشـكالت فـراوان، يقين داشـتم كه فعاليـت من و به هميـن ترتيب 
دفتـر حقـوق بشـر ملـل متحـد در كامبـوج رويـه و حقـوق داخلـی را در آن كشـور نسـبت بـه 
تبعيـت از تعهـدات منـدرج در معاهـدات بين المللـی كـه كامبـوج بـه شـكل فزاينـده ای پذيرفته 
بـود، تحريـك، ترغيب و متمايل خواهد سـاخت. در سـرزمينی كه بواسـطه انقالب، جنگ، نسـل 
كشـی و تهاجـم رو بـه نابـودی می نهـاد، تشـنگی عميقـی بـرای راهنمايـی و حمايـت احسـاس 
می شـد. بی مناسـبت نيسـت اگـر تعـدادی از كاركنـان ارجمنـدی كـه در طـول دوران مأموريـت 
ملـل متحـد در آن سـال هـا بـا آنهـا همكاری داشـته ام نـام ببـرم: از كلمن سـرباز اسـتراليايی كه 
بـر پاكسـازی مياديـن مين نظارت می كرد، از كريسـتف پيشـاكس، مسـئول حقوق بشر،كسـی كه 
بـه پرونده هـای خطرنـاك سـوء اسـتفاده از قـدرت رسـيدگی می كـرد، از باسـيل فرناندو، كسـی 
كـه برنامه هـای آموزشـی بـرای پليـس و زندانبانـان، تـدارك می ديـد و از خانم گالبرو كسـی كه 
در ايجـاد سـازمان هـای غيردولتـی بـرای كمـك و دفـاع از حقـوق زنـان مسـاعدت های زيادی 
نمـوده بـود. هيچ كـس نبايـد به خـود اجازه دهـد كه سـازمان ملل متحـد را متشـكل از جماعتی 
فرصت طلـب و ابن الوقـت بدانـد. من با چشـمان خـودم كاركنان آرمـان گرا و ايثارگـری را ديده 
ام كـه بـه حقـوق بشـر در عرصـه بين المللـی خدمـت می كننـد و اغلـب در موقعيت های بسـيار 
خطرناكی مشـغول فعاليت هسـتند. برخی از اين اقدامات اسـفناك بود. بسـياری از گزارشـگران 
ويـژه ملـل متحـد از اقدامـات تالفـی جويانـه آسـيب ديدنـد، بويـژه گزارشـگر ويژه مربـوط به 
اسـتقالل قـوه ی قضاييـه )كومارا سـوامی( كه پرونـده اش به ديـوان بين المللی دادگسـتری ارجاع 

گرديد.13
نظـام اداری ملـل متحـد مدام درحال فعاليت اسـت. نا اميدی و شكسـت برخی مواقع افسـرده 
كننـده اسـت. بـا ايـن وجـود نبايـد به كسـی اجـازه داد كـه بگويـد اينها همـه بی فايـده و چرند 
اسـت. حداقـل در مـورد كامبوج اقدامـات مؤثری صورت گرفـت. حتی برای دولـت- ملت های 
بسـيار سـركوبگر، رويـه، عـرف و نهادهای بين المللی ضرورتی سـودمند هسـتند، بويـژه امروزه، 
كـه اقتدارگرايـان و نماينـدگان آنهـا بايـد نـزد محكمـه ملـل متحـد حاضـر شـده و بـه اتهامات 
مربـوط بـه نقـض مقـررات بين المللـی حقـوق بشـر پاسـخ دهنـد و اين پيشـرفتی اسـت در اين 
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يكتـا حقيقـت موجود.

اولین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی
مثـال دومـی كـه ذكـر می كنـم، چندان خوشـايند نيسـت. پـس از آن كه اعالم شـد اسـتراليا اولين 
پروتـكل اختيـاری ميثـاق بين المللـی حقـوق مدنـی و سياسـی را امضاء كـرده اسـت )و درنتيجه 
خـودش را در مقابـل كميتـه حقـوق بشـر ملـل متحـد در مـورد روابط افراد پاسـخگو كـرد(، از 
خـودم سـئوال پرسـيدم آيـا گروه سـامان دهی همجنـس گرايـان زن و مـرد در تاسـمانی بايد در 
مـورد قوانيـن كيفـری تاسـمانی )عليه رفتارهـای همجنـس گرايانه در ميـان مردان بزرگ سـال(
نـزد ملـل متحـد اقامـه دعوا كنـد.14 من متأسـفم و بايـد بگويم چنيـن روابطی)همجنـس گرايی( 
محكـوم به شكسـت اسـت. يكی از شـاكيان مـورد نظر اين بحـث، نيكالس تونن بـه هيچ جرمی 
بـر مبنـای قوانين تاسـمانی محكوم نشـده بود. وی نتوانسـت بر مبنـای قوانين داخلی خسـارات 
وارده را دريافـت نمايـد؛ زيـرا اساسـًا هيـچ فرآينـد داخلـی عليـه ايشـان طی نشـده بـود. من به 

ايشـان گفتـم اميدی به شـكايتش نيسـت.15 
كميتـه ی حقوق بشـر شـكايت تونن عليه اسـتراليا را تأييد كرد.16 درنهايت، امـر پارلمان فدرال 
اسـتراليا قانـون مدونـی را به تصويب رسـاند كـه قوانين تاسـمانی را لغو كـرد.17 آن قوانين لغو و 
بـا مقرراتـی غيرتبعيض آميـز جايگزيـن شـدند و در حـال حاضر نيز اجـرا می شـوند. اكنون هيچ 
جايـی در اسـتراليا وجـود نـدارد كه در آن مقرراتی باشـد كه برای رفتارهای جنسـی بزرگسـاالن 
مجازات كيفری مقرر كرده باشـد، گرچه هنوز هم تناقضاتی در تعريف و تعيين بزرگسـال )سـن 
بزرگسـالی( مـورد نظر آن قانـون وجود دارد. پرونـده تونن درس های فراوانی در خود داشـت.18 
بـرای اهـداف و برنامه هـای آن موقـع، آنها يكبار ديگـر اقدامات عملی مربوط بـه مقررات حقوق 
 بشـر در عرصـه ی بين المللـی و حداقـل در كشـوری همچـون اسـتراليا نشـان دادند كه شـهروند 
بين المللـی خوبـی اسـت و اوليـن پروتـكل اختيـاری ميثـاق بين المللـی حقـوق مدنی و سياسـی 
را امضـاء كـرده اسـت. از آن جايـی كه اسـتراليا فاقـد يك منشـور حقوقی كلی اسـت و از طرفی 
ديـوان حقـوق بشـری منطقـه ای و يـا كميسـيونی برای آسـيا و حـوزه اقيانـوس آرام نيـز وجود 

نـدارد19 نبايـد در اهميـت ميثـاق بين المللـی حقـوق مدنـی و سياسـی گزافه گويـی كرد.
درواقـع، اهميـت رأی تونـن كـه در پرونـده ی تاسـمانی و اسـتراليا صـادر شـد، از آن جهـت 
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اسـت كـه مـوارد اختالف برانگيـز حقوقـی در مـورد جرايـم مربـوط بـه همجنـس گرايـی تغيير 
داده شـدند.

ايـن قضيـه باعـث اميدوارشـدن مردم كشـورهايی می شـود كـه بواسـطه چنين مسـائلی تحت 
فشـار هسـتند.20 مـن از ايـن واقعيـت متعجب هسـتم كـه دو اسـتراليايی )تونن و كـروم( مؤدبانه 
نظـر و عقيـده مـن را ناديـده گرفتـه و بـا توسـل بـه حقـوق بين الملـل بـه روابطشـان ادامـه 
دادنـد!21 منكـر ايـن نيسـتم كـه رأی مربـوط بـه پرونـده تونـن و اسـتدالل های پيرامونـش در 
اسـتراليا و ديگـر جاهـا بـا انتقـادات زيـادی همـراه بوده اسـت. بـرای مثـال برخی آنـرا دخالت 
غيرقابـل توجيـه و بی موقـع در امـور داخلـی و ترتيبـات دولتـی فـدرال و درواقـع، حاكميـت 
قانـون در اسـتراليا می داننـد. برخـی ديگـر معتقدنـد كـه ايـن وضعيـت هنـوز بـه انـدازه كافـی 
پيشـرفت نداشـته اسـت. بنابرايـن، ايـن نظريـه نيـز مطـرح شـده كه اساسـًا اشـتباه اسـت كه در 
زمينـه پاسـخ حقـوق بشـری بـه تخلفـات مربـوط بـه امـور جنسـی بـه جـای اتـكاء بـر مفهوم 
برابـری كامـل بـر مفاهيـم محرمانـه و حريـم خصوصـی تكيـه نمـود. در ايـن خصـوص ناظران 
وضعيـت بسـياری از همجنـس گرايانـی را كـه در حمايـت از حريـم خصوصـی آن گونـه كـه 
مدنظـر ميثـاق بين المللـی حقوق مدنی و سياسـی اسـت، قـرار ندارنـد و در جامعه با مشـكالتی 
قـرار  مشـاهده  مـورد  را  می دارنـد(  نگـه  مخفـی  را  مـوارد  ايـن  معمـوالً  )و  هسـتند   مواجـه 
داده انـد.22 حاكميـت قانون در اسـتراليا به چالش كشـيده شـده و محك خورده اسـت و محصول 

ايـن فرآينـد اصالح قوانينی اسـت كه در حـال حاضر اجرا می شـوند.

اصول بنگلور و پیاده سازی داخلی حقوق بین الملل
يكـی از مهم تريـن تحـوالت صورت گرفته در اسـتراليا بكارگيـری هنجارهـای بين المللی حقوق 
بشـر اسـت. ايـن يـك تحـول نويـن در كشـوری اسـت كـه تـا بـه حـال بـاور عميقی بـه نظريه 
دوگانگـی داشـته اسـت: قواعـد حقـوق بين الملـل بـه حقـوق داخلـی وارد نخواهـد شـد مگـر 
آنكـه قانون گـذار داخلـی آن را اجـازه دهـد.23 تحولـی كـه موردنظـر من اسـت معموالً بـا ارجاع 
بـه اصـول بنگلـور توصيـف می گـردد.24 ايـن اصـول عمدتـًا در كنفرانسـی كه با حضـور قضات 
كشـورهای مشـترك المنافع تشـكيل گرديـد )بنگلـور هنـد 1988( بـه تصويـب رسـيد. حقـوق 
بين الملـل در بسـياری از كشـورها بـه عنـوان بخشـی از حقـوق داخلی محسـوب نمی شـود. اما 
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در مـورد قواعـد بين المللـی حقـوق بشـر، اصول بنگلـور پذيرفته اسـت كه قضات نظـام كامن ال 
ممكـن اسـت ايـن قواعد بين المللی را در تفسـير قوانيـن مبهم و يا در پركـردن خالءهای موجود 
در رويـه قضايـی نظـام كامـن ال بـه نحـو مناسـبی بـه كار گيرنـد. مـن در مناصب قضايـی قبلی 
متناوبـًا بـه اصـول بنگلـور اسـتناد می جسـتم، البتـه گاهی بـا حمايت ديگـر همـكاران قضايی و 
گاهـی هـم بـدون حمايت ايشـان.25 پيشـرفت حايز اهميتی كـه در تفكر اسـتراليايی در خصوص 
ايـن موضـوع حـادث گرديـد، در رأی )Mabo( بـوده اسـت كـه بـرای اوليـن بار حقـوق بوميان 
اسـتراليايی در تملـك زميـن )بـه شـرط آنكـه بتواننـد ثابت كننـد كه وابسـتگی و پيوسـتگی بلند 

مدتـی بـا آنجا دارنـد( را مـورد تأييد قـرار داد.26
يـك رشـته از اسـتدالل هايی كـه باعث شـد اكثريت قضـات ديوان عالـی اسـتراليا آراء قضايی 
صـادر شـده و تأييـد شـده قبلـی را نقـض نماينـد، بيـم از نقـض جـدی تعهـدات بين المللـی 
اسـتراليا در زمينـه ی حقـوق بشـر بود. قاضی برنـان كه نظر نهايـی را در پرونـده )Mabo( 27 داده 

بود،معتقد اسـت :
كامـن ال ضرورتـًا منطبـق بـا حقـوق بين الملـل نيسـت، امـا حقـوق بين الملـل تأثيـری مهـم و 
منطقـی بـر تحـوالت كامـن ال- بويـژه زمانـی كه حقـوق بين الملل وجـود حقوق بشـر جهانی را 
اعـالم نمـود- داشـته اسـت. دكترين كامـن ال در يـك تبعيض ناعادالنـه در بهره منـدی از حقوق 
مدنـی و سياسـی بوجـود آمـده كـه نيازمنـد تجديدنظـر اسـت. اين هم برخـالف اسـتانداردهای 
بين  المللـی و هـم برخالف ارزش های بنيادين اسـت كـه كامن الی ما در مجموعـه تبعيض آميزی 

از قواعـد محصـور گردد.
ديـوان عالـی در پرونـده )Mabo( بـه تأثيـر نفـوذ قدرتمنـدی اذعـان كـرد كـه ميثـاق در نظام 
كامـن الی اسـتراليا بـر جـای خواهـد گذاشـت. ايـن ارزيابـی مـا را بـه تغييـر و تجديدنظـر در 
درك اصـل دوگانگـی مكلـف می كنـد. در گذشـته، هميـن مطلـب در قالـب ايـن عبـارات كـه 
حقـوق داخلـی بايـد در انتظـار اختـالط بـا حقـوق بين الملـل از طريـق فرآينـد قانون گـذاری 
داخلـی باشـد، مطـرح می شـد. مـن فكـر می كنـم كـه در يـك كشـور تابـع نظـام كامـن ال بـه 
طـور آشـكار بايـد پذيرفـت كـه قـوه ی قضاييـه نقـش مهمـی دارد. قـوه ی قضاييه در يـك نظام 
كامـن الی سـنتی ممكـن اسـت در ايفـای نقـش اخيرالذكـر، در مـوارد مناسـب و مقتضـی در 
گنجانـدن كامـن ال در قالـب اصـول جهانـی مصرحـه در قواعـد بين المللـی حقوق بشـر نقشـی 
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كليـدی ايفـاء نمايـد. در جهـت تحقـق چنيـن امـری آنهـا نبايـد به سـادگی يـك معاهـده كامل 
را بصـورت غيرقانونـی و يـا پنهانـی در قوانيـن خـود گنجانـده و يـا بـدان ملحـق شـوند.28 بـا 
ايـن حـال نقـش منطقـی و معقـول پيچيدگی هـای قضايـی اعمـال حقـوق بين الملـل بـه عنـوان 
فزاينـده ای درك  نظـام كامـن ال در حـال حاضـر بصـورت  بـر اصـول  اثرگـذار   يـك عامـل 

می شود و البته بصورت كاهنده ای نيز جنجال برانگيز بوده است.
شـك نـدارم ايـن فرآينـد بـه هماهنـگ شـدن اقدامـات تـداوم خواهد بخشـيد. اين شكسـت 
حاكميـت قانـون نيسـت. بلكـه بـه سـادگی می تـوان گفت سـبك نوينی بـرای بيان قانون اسـت. 
در اسـتدالل هايی كـه در تعـدادی از آراء ديـوان عالی اسـتراليا ارائه داده بود، پيشـنهاد كرده بودم 
كـه ممكـن اسـت اصـول بنگلـور بـرای الحـاق بـه جميـع اسـتدالل های پيرامـون مفاهيـم قانون 
اساسـی خـود اسـتراليا مفيد و مناسـب باشـد.29 پيشـنهاد دادم كه ديـوان بايد مفاهيمـی را بپذيرد 
كـه بـا اصـول جهانـی و بنياديـن حقـوق منطبق باشـد، نـه آنكـه تفاسـيری را بپذيرد كـه درواقع 

عـدول از چنيـن حقوقـی باشـد.30 در توضيح اين ديـدگاه، پيشـنهاد دادم:31 
جايـی كـه ابهـام پيـش می آيـد، يـك فـرض قـوی وجـود دارد و آن هـم اين اسـت كـه مردم 
اسـتراليا قانـون اساسـی را بـرای كشـور خودشـان پذيرفتـه و بـه تصويـب رسـانده اند نـه بـرای 
نقـض حقـوق بنيادين بشـر و كرامت انسـانی، قانون اساسـی اسـتراليا، بـا مردم اسـتراليا صحبت 
می كنـد، امـا همزمـان بـا جامعـه بين المللی بـه عنوان قانون اصلی كشـور اسـتراليا كـه عضوی از 

آن جامعـه هسـتند، نيـز صحبـت می كند.
بـه اعتقـاد مـن اين نظريـه در موعد خاص خـودش توجيه خواهد شـد. درواقـع، وجود چنين 
تضادهـا و ناهمخوانی هـای جهانـی را نيـز بايـد مـورد شـك و ترديد قـرار داد. البته بـه اين نكته 
نيـز بايـد اذعـان داشـت كـه ديدگاههايـی از نوع آنچـه كه من ذكـر كـردم، انتقاداتی نيـز به خود 
جـذب كرده انـد، بويـژه از سـوی كسـانی كـه بـه مكتب اصالـت گرايـی تفسـير قانونـی پای بند 

هسـتند32 و مـن بـه عنوان نيـای حقوقی پرسـتيدنی بـه آن می نگرم.33 
تحول هـای ديگـری در اسـتراليا صورت گرفته كه شـايان ذكر هسـتند. يكی از ايـن موارد ارائه 
اليحـه ای اسـت كـه برای برتری بخشـيدن بـه آراء ديـوان عالی طراحی شـده بـود و ... همچنين 
 تبديل اين قاعده به عنوان بخشـی از قانون فدرال اسـتراليا كه مبين آن اسـت؛ ورود به يك معاهده 
بين المللـی دليلـی بـرای بـه بـارآوردن ايـن انتظـار نيسـت كـه مقامـات دولتـی در صورتـی كـه 

www.ipwna.ir



فصل يكم: از تئوری تا عمل / 133

مقـررات مربوطـه آن معاهـده در فرآينـد حقوقی داخلی به تصويب نرسـيده باشـد، براسـاس آن 
مقـررات اقـدام نماينـد.34 البتـه ايـن اليحـه هنـوز هـم شـكل قانونی به خـود نگرفته اسـت.

دوميـن تحـول اقدام دولتمردان اسـتراليايی در بررسـی مشـاركت اسـتراليا در كميته های شـش 
گانـه ملـل متحـد )كـه بر معاهـدات حقوق بشـری نظـارت دارند( بوده اسـت.35 اين بررسـی در 
آن برهـه از زمـان بـا انتقـاد اسـتراليا از كميتـه محو تمام اشـكال تبعيـض نژادی در مـورد قوانين 
مجـازات اجبـاری )عالوه بر سـاير مسـائل( كه بخشـی از آن از قوانين آمريكا كپی برداری شـده 
بـود، تـوأم بـود. رئيس كميسـيون حقوق بشـر و فرصت های برابر اسـتراليا بعدهـا از فعاليت  های 
كميته هـای حقـوق بشـری ملـل متحـد دفـاع كـرده بـود.36 نتايـج ايـن بررسـی مشـخص نشـد 
زيـرا تاكنـون منتشـر نشـده اسـت. بـا ايـن حـال ماحصل كار اين شـد كـه اسـتراليا همـكاری با 

كميته هـای ملـل متحـد را متوقـف و خواهـان تجديدنظر در سـاختار آنها شـد.37 
از آنجايـی كـه اعمـال داخلـی حقوق بين الملـل به قضات مربوط می شـود، پروفسـور هيالری 
چارلـزورت بـا دقـت تمـام بـاور خويـش را ايـن گونه عنـوان كـرده؛ اين كـه گفته شـده حقوق 
بين الملـل نظـام حقوقـی اسـتراليا را تهديد می كند، بسـيار اغراق آميز اسـت.38 وی ديـوان عالی را 
اينگونـه توصيـف می كنـد كـه در پذيـرش حقوق بين الملل بسـيار محتاط اسـت؛ هميشـه كاله و 
دسـتكش هايش را می پوشـد!!39 مـن اگـر گاهـی كالهـم را به احترام حقـوق بين الملـل برمی دارم 
بواسـطه تجربـه بيسـت سـاله ام از آشـنايی نزديـك بـا عمليـات حقـوق بين الملـل و نهادهـای 
بين الملـل بويـژه در زمينه حقوق بشـر اسـت. ايـن عمليات به هيـچ وجه برای حقوقدانان سـنت 
آنگلوساكسـن آشـنا نيسـت. تأثيـر چنيـن حقوق دانانی بـر متون قانونـی و رويه قضايـی از همان 
ابتـدا ) اعالميـه جهانـی حقوق بشـر خانـم روزولت( تـا دوران معاصر بسـيار عميق بوده اسـت. 

بـه يـك تعبيـر، قاضی بورگنتـال در سـال 1997 عنوان كـرده بود:40 
منافـع  دارای  بشـر  حقـوق  بـه  جهانـی  احتـرام  در  كـه  غربـی  كشـورهای  اسـت،  جالـب 
متوقـف  را  بين المللـی  قواعـد  داخلـی  اجـرای  تازگـی  بـه  هسـتند،  ؤئوپولتيـك  و  فرهنگـی 
ديكتاتـوری  رژيم هـای  از  كـه  دولت هـا  از  برخـی  مقايسـه  در  و  مقابـل  نقطـه  در  كرده انـد. 
و  سـاز  پذيـرش  ترغيـب  و  تشـويق  در  مهمـی  نقـش  بودنـد،  بـرده  بسـيار  رنـج  گذشـته 
ضمانت هـای  اجـرای  در  مسـتقل  قضاييـه  قـوه  قـدرت  )كـه  داخلـی  قانونـی   كارهـای 
محاكـم  آراء  اجـرای  همچنيـن  و  ملـی  حقـوق  بـا  تضـاد  در  بشـر  حقـوق   بين المللـی 
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بين المللی را تقويت می كرد( داشته اند.

نتیجه گیری
در حـال حاضـر هيچ كـدام از نشسـت های ديـوان عالی اسـتراليا بدون مـد نظر قـرار دادن اصول 
حقوقـی بين المللـی مرتبـط كـه به عنوان بخشـی از مسـائل حقوقی داخلی محسـوب می شـوند، 
تشـكيل نمی گـردد بـرای مثـال در 4 آگوسـت 2000 م، ديـوان درخواسـت ويـژه فرجام خواهـی 
 )Nulyarimma V. Thompson( از تصميـم هيـأت عمومـی قضـات ديـوان فـدرال در پرونـده
را رد كـرد.41 ايـن پرونـده ای بـود كـه در آن تعـدادی از سـكنه ی اسـتراليايی شـكايت كـرده 
بودنـد كـه بـر اسـاس شـرايط منـدرج در كنوانسـيون نسـل كشـی و همچنيـن حقـوق بين الملل 
عرفـی، در آنجـا نسـل كشـی صورت گرفته اسـت. آنهـا مدعی بودنـد اصول قابـل اعمال حقوق 
بين الملـل، در حقـوق داخلـی اسـتراليا منعكس و به رسـميت شـناخته شـده اسـت. نسـل كشـی 
كـه آنهـا مدعـی آن بودند، شـكلی از نسـل كشـی فرهنگی بـود كـه از تغيير و دگرگونـی در حق 
برخـورداری بوميـان از زميـن و همچنيـن تصميـم مقامـات فـدرال مبنی بـر عدم ثبـت برخی از 
اراضـی و اماكـن سـنتی در فهرسـت ميراث ملی نشـأت می گرفـت. ديوان )متشـكل از دو قاضی 
ديگـر و خـودم( در رد درخواسـت ويـژه هيـچ نظـر خاصـی در مـورد مسـائل كلـی مربـوط بـه 
گنجانـدن حقـوق بين الملـل در حقـوق داخلـی خـواه در قالب معاهده و يا مسـائل ويـژه مربوط 
بـه جـرم جهانـی نسـل كشـی، مطـرح نكرد. ديـوان اذعـان كـرده بود كـه اينهـا مسـائل حقوقی 
مهمـی هسـتند امـا بـه پرونـده حاضـر مربـوط نمی شـوند. بـر اين منـوال، نوعـًا مسـائلی از اين 
دسـت و بـا ايـن ماهيت بايـد نـزد دادگاه های اسـتراليا مورد رسـيدگی قـرار گيرنـد. پرونده های 
زيـادی مربـوط بـه كنوانسـيون پناهنـدگان نـزد ديوان عالـی مطرح می شـوند كه در آنهـا، مفاهيم 
و تعاريـف مربـوط بـه پناهنـدگان در حقـوق داخلـی )اسـتراليا( گنجانـده شـده اسـت.42 عالوه 
بـر ايـن، مسـائل بسـيار مهمـی بصـورت منظـم نـزد ديوان مطـرح می شـوند كـه قانون اسـترداد 
 مجرميـن43، كنوانسـيون بين المللـی مربـوط بـه جنبه هـای مدنـی كـودك ربايـی44، رژيم هـای 
بين المللـی كار  از مالكيـت معنـوی45، كنوانسـيون هـای متعـدد سـازمان  بين المللـی حمايـت 
كـه كشـور اسـتراليا عضـو آنهاسـت46، كنوانسـيون بروكسـل و مجموعـه قوانيـن الهـه بـرای 
يكپارچه سـازی قوانيـن مربـوط بـه بارنامـه47 و پيمـان روابـط اقتصـادی نزديـك )يكپارچـه، 
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محـدود( ميـان اسـتراليا و زالندنـو48 از جملـه آنهـا هسـتند.
بسـياری از ايـن پرونده هـا هـر سـال در كتـاب  سـال حقـوق بين الملل گـردآوری می شـوند و 
هـر سـال ايـن فصـل قطورتر می شـود. حتـی اگر امـروزه قضـات ملـی )داخلی( در كشـورهايی 
همچـون اسـتراليا چشـمان خـود را بـر روی رشـد رو بـه فزونـی حقـوق بين الملـل می بندنـد، 
وظايـف قضايـی معمولی شـان بـه شـكل فزاينده ای آنهـا را در مقابـل واقعيت هايی نشـأت گرفته 

از حمـل و نقـل جهانـی، فن آوری هـای تعاملـی و مسـائل بين المللـی قـرار می دهـد.
حقـوق بين الملـل ديگـر عرصـه شـاهزادگان، ديپلمات هـا و ملت ها نيسـت. اقتصـاد جهانی و 
دهكـده جهانـی حقـوق بين الملـل را در هـر سـطحی بـه اتاق هـای دادگاه كشـانده اسـت. بدين 
ترتيـب، اثرگـذاری حقـوق بين الملـل بـر فرآينـد حاكميـت قانـون در اسـتراليا اجتنـاب ناپذيـر 

ست. ا
ايدئولـوژی قديمـی مفهـوم سـنتی حاكميـت قانـون در دولـت- ملت هـا بواسـطه ضعف های 
درونی هر كشـور دچار نقصان گشـته اسـت. اين ايدئولوژی به شـكل فزاينده ای از برون توسـط 
شـركت های چنـد مليتی و رسـانه ها به چالش كشـيده می شـود. در حال حاضر، ايـن چالش ها از 
سـازمان های جهانی و منطقه ای بويژه در زمينه اقتصاد و تجارت و به همين ترتيب در چارچوب 
 امنيـت بين الملـل و حقـوق بشـر نشـأت می گيرنـد. ماهيـت جهـان بـه هم پيوسـته با مشـكالت 
منطقـه ای و جهانـی، بازگشـت زمـان به عقب را غيرممكن می سـازد. بر اين اسـاس بازگشـت به 
مفهـوم آرمانـی حاكميـت قانون در دولت- ملت های مسـتقل امـروزی وجود نـدارد، دولت هايی 
كـه می تواننـد مقرراتـی را كـه بـا آن حكمرانـی می كننـد، بـدون هيـچ محدوديتی كنتـرل نمايند. 
حتـی قوی تريـن كشـورهای جهـان هـم امـروزه قـادر نيسـتند پويايـی جهانی شـدن را ناديـده 
انگارنـد.49 ايـن وضعيت بدان سـبب اسـت كه ايـن پويايی ورای فـن آوری جهانـی - پديده های 
جهانـی و نيـاز فـوری بـه راه حل هايی برای معضـالت جهانی كه به بسـياری از كشـورها مربوط 
می شـود، رشـد و نمـو نمـوده اسـت. تعامـل رو بـه رشـد نظام هـای حقوقـی داخلـی و حقـوق 
بين الملـل در ايـن مـورد، اجتنـاب ناپذيـر اسـت و تأثيـر آن بـر حاكميت قانـون نيز گريـز ناپذير 
اسـت. بـا تجربـه ای كـه من در ايـن زمينه كسـب كـرده ام، حداقـل درخصوص حقوق بشـر اين 

فرآيند سـودمند بوده اسـت.
اين كـه آيـا ايـن وضعيـت بويـژه درخصوص مسـائل تجـاری و اقتصـادی جايی كـه بازيگران 
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بـزرگ در آن حـوزه نفـوذی نامتناسـب دارند، ابعـاد جهانی به خـود خواهد گرفت يـا خير، بايد 
بـه نظاره نشسـت. چالش پيش روی ما سـازماندهی مجدد تفكرات مـان در درون دولت- ملت ها 
در مـورد واقعيـت دنيايـی اسـت كـه در آن سـازمان هـای سياسـی و نهادهـای قانونگذاری شـان 
بايـد فعاليـت كننـد. درنهايت، بايـد برای جايگزينی نهادهـای منطقه ای و جهانی، سـاز و كارهای 
پاسـخگويی مؤثـر، احتـرام قائـل شـدن و رعايـت مسـائلی كـه در اين زمينـه وجـود دارد يا بايد 
وجـود داشـته باشـد، بـه اشـتراك گـذاردن ميراث مشـترك بشـريت و احتـرام به اصـول جهانی 

حقـوق بشـر كـه بايـد در مركـز نظم نويـن جهانی قـرار گيرد، اقـدام مقتضی صـورت پذيرد.
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حاکمیت چه کسانی؟ - 4
 زنان و حاکمیت بین المللی قانون

هیالری چارلزورت

مقدمه
نظریه پـردازان فمنیسـت عمومـاً بـا شـک و تردیـد بـه بحـث حاکمیـت قانـون نگریسـته اند. حاکمیـت 
قانـون بـا ابتنـای بـر ایـن بـاور کـه قانـون یـک سیسـتم بی طـرف، واقعـی و هدفمنـد از عدالـت ایجـاد 
خواهـد کـرد و همـه افـراد در برابـر قانـون یکسـان خواهنـد بـود، در چارچوب هـای متفاوتـی مـورد 
تجزیـه و تحلیـل قـرار گرفته اسـت.1 ایـن ایده هـر از چند گاهی همچـون آرمانی بدون جسـم و روح 
نمایـان می گـردد بـرای مثـال گزارش کمیسـیون اصـاح و تجدیدنظر قانون اسـترالیا در مـورد برابری 
نـزد قانـون، نـه تنهـا موانـع عملـی کـه بسـیاری از زنـان در ایـن نظـام حقوقـی بـا آن مواجـه هسـتند را 
روشـن سـاخته، بلکـه همچنیـن تعصبـات نهانـی کـه در دکتریـن و قواعـد حقوقـی علیـه زنـان اعمـال 
می شـود، را نمایان سـاخت.2 دیسـی قضاوت خودسـرانه یا جانبدارانـه را نقطه مقابـل حاکمیت قانون3 
می دانـد و از ایـن رو، نظـام هـای حقوقـی بایـد برابـری را نسـبت بـه زنـان اعمـال نماینـد. امـا در یک 

چارچـوب بین المللـی چـه نیرویـی ایـن انتقـادات را متوجـه حاکمیـت قانون سـاخته اسـت؟
مفهـوم حاكميـت بين المللـی قانـون آن گونـه كه زيفـكاك در فصـل دوم همين كتاب تشـريح 
نمـوده اسـت، پنـج عنصـر اساسـی دارد: نظـم قانونـی، بررسـی حقوقـی اعمـال قـدرت، حل و 
فصـل مؤثـر اختالفـات، اجـرای آراء قضايی و احتـرام به حقوق بنيادين بشـر. زيفـكاك محتوای 
هريـك از ايـن شـاخصه ها را ارمغـان نظـم بين المللـی می دانـد و بـر اين اسـاس نتيجـه می گيرد 
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اگـر برخـی اصالحـات سـازمانی الزم صـورت پذيـرد، حاكميـت قانـون در عرصـه بين الملـل 
محقـق خواهد شـد.

بـا ايـن حـال، نگريسـتن بـه حاكميـت قانـون از يـك منظـر فمنيسـتی كمتر بـه يـك ارزيابی 
خوش بينانـه و قابـل دسـتيابی منتهـی خواهـد شـد. زنـان سراسـر دنيـا از طيـف وسـيعی از 
بی عدالتی هـا رنـج می برنـد. آمارهـای ارائـه شـده در كنفرانس جهانـی زن )پكـن 1995م( حاكی 
از يـك نظـام جهانـی ناقـص و نامسـاعد بـود. زنـان در تمامـی زمينه هـای اقتصـادی، سياسـی، 
اجتماعـی، فرهنگـی، جسـمی و قانونـی شـرايط بـه مراتـب بدتری نسـبت به مـردان داشـته اند.4 
هـم در كشـورهای توسـعه يافتـه و هـم در كشـورهای درحـال توسـعه جهان كيفيـت زندگی 
مـردان همـواره وضعيـت بهتـری نسـبت بـه زنـان داشـته و در طـول زمـان نشـانه های اندكی از 
بهبـود مشـاهده شـده اسـت. برنامـه ی عمـران ملـل متحـد متذكـر شـده اسـت: عجيـب اين كه، 
كشـورهای بسـياری كـه به لحـاظ فرهنگـی، مذهبـی، ايدئولوژيكی، سياسـی و اقتصـادی متمايز 
از هم ديگـر هسـتند، دارای يـك وجـه مشـترك اند و آن هـم تقابـل بـا برابری )نسـبت بـه زنان( 
اسـت كـه شـامل حق بـر مسـافرت، ازدواج، طـالق، به دسـت آوردن تابعيـت، مديريـت اموال، 

جسـت  و جـوی كار و اسـتخدام و ارث بـردن می شـود.5 
زيفـكاك  كـه  نهادينـه ای  شـاخص های  ارزش  جهانـی،  بی عدالتـی  چارچـوب  ايـن  در 
آنهـا را برشـمرده و ارتقـاء دهنـده ی حاكميـت قانـون محسـوب می شـوند، بـه تعريـف آنهـا 
بسـتگی دارد مثـاًل يـك نظـم مبتنـی بـر قانـون زمانـی می توانـد ارزش باشـد كـه تعهداتـی 
اساسـی در مـورد برابـری زنـان در خـود داشـته باشـد. نهادهـای قضايـی در سـطوح ملـی و 
بين المللـی، هـر از چنـد گاهـی بـه معايـب سـاختاری كـه در مقابـل زنـان وجـود دارد، اذعـان 
می كننـد. عـالوه بـر ايـن، همـه ی محاكـم و ديوان هـای بين المللـی ازنظـر تركيـب، مركـب از 
مـردان هسـتند.6 مگـر اينكـه مـا ديدگاه هـای جنسـيتی ارائـه شـده در ايـن نهادهـای بين المللـی 
بی طرفانـه  قضـاوت  تحقـق  وگرنـه  دهيـم  قـرار  بررسـی  مـورد  مجـدداً  را  گيرنـده  تصميـم 
آرزويـی محـال خواهـد بـود. در ايـن فصـل، بـر پنجميـن ويژگـی حاكميـت بين المللـی قانـون 
آن گونـه كـه زيفـكاك بـر شـمرده اسـت، تمركـز می كنيـم: احتـرام بـه حقـوق بنياديـن بشـر. 
زيفـكاك اسـتدالل می كنـد نبايـد بـه ارگان هـای اقتصـادی و سياسـی كـه در عرصـه جهانـی 
فعاليت هـای تنظيمـی و تقنينـی انجـام می دهنـد، اجـازه داد كـه بـه اقداماتـی مغايـر و متضـاد با 
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 آنچـه كـه بـه عنوان حقوق مسـلم شـناخته می شـوند، بپردازند.7 كداميـك از جنبه هـای حاكميت 
بين المللـی قانـون بـه زندگـی زنان مرتبط اسـت؟ آيا حقوق بشـر زنان در دسـته ی حقوق مسـلم 

و غيرقابـل نقض قـرار می گيرد؟

قاعده ی منع تبعیض جنسی
قاعـده ی منـع تبعيـض جنسـی يكی از به رسـميت شـناخته  شـده ترين هنجارهای حقوق بشـری 
زنـان در حقـوق بين الملـل اسـت. ايـن اصـل در اعالميه جهانـی حقوق بشـر،8 ميثـاق بين المللی 
حقوق مدنی و سياسـی )ICCPR(9 و همه معاهدات منطقه ای حقوق بشـر گنجانده شـده اسـت.10 
ايـن حـق در كنوانسـيون محـو تمام اشـكال تبعيض عليـه زنان 1979 م )كنوانسـيون زنـان(11 نيز 
درج گرديـده اسـت. منـع تبعيـض جنسـی چه به شـكل تبعيـض مسـتقيم و چه اشـكال تبعيض 
غيرمسـتقيم تعريـف گرديده اسـت.12 منع تبعيض جنسـی پاسـخ محـدودی به جايـگاه متزلزل و 
محـروم واقـع شـده زنان اسـت. درواقـع، اين اصل تعهـد به منـع تبعيض در حوزه هـای عمومی 
اسـت: وقتـی زن و مـرد در جايـگاه يكسـان و مشـابهی قرار دارند، به شـكل مسـاوی و برابر نيز 

بايـد در مـورد آنها رفتار شـود.
برايـن اسـاس فعاليت هـای زنـان تكنيك هـای موقتـی اسـت كـه درنهايـت بـه زنـان اجـازه 
خواهـد داد تـا دقيقـًا شـبيه بـه مـردان فعاليت كننـد.13 با اين حال، مشـكالت اساسـی زنـان تنها 
رفتارهـای تبعيض آميـز در مقايسـه بـا مـردان نيسـت. زنـان در جايگاهـی پايين تر از مـردان قرار 
گرفته انـد: زيـرا آنهـا فاقـد قدرت واقعـی سياسـی، اقتصـادی و اجتماعی در دنيـای خصوصی و 

عمومـی هسـتند. نوريـن بـاروس عنوان كرده اسـت:
آنچـه كـه از انسـانيت بـه اغلب زنـان تعلق می گيـرد، كار طوالنی مـدت در مزارع كشـاورزی 
و يـا خانـه اسـت، آن هـم برای دسـتمزد بسـيار انـدك و شـايد هيـچ. در مواجهه بـا فرآيندهای 
سياسـی و قضايـی نيـز مشـاركت آنها در جامعه ناديده انگاشـته شـده و نيازهای خـاص آنان نيز 

به رسـميت شـناخته نشـده است.14 
مفهـوم و اصطـالح تبعيـض كـه در بسـياری از معاهـدات حقـوق بشـری اصلـی درج گرديده 
اسـت لزومًا پاسـخی مناسـب به مشـكالتی كه زنـان با آن مواجهنـد فراهم ننموده اسـت. درواقع 
رويكـرد و نگـرش مبتنـی بـر منـع تبعيـض كنوانسـيون زنان به صـورت مسـتقيم از كنوانسـيون 
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محـو تمـام اشـكال تبعيـض نژادی اخذ شـده اسـت.15 گرچـه اين يك اسـتراتژی بـرای تضمين 
پذيـرش بين المللـی كنوانسـيون زنـان بود؛ تناسـب ايـن مدل را می توان زير سـئوال بـرد. درواقع 
يكـی از موانعـی كـه در عرصه حقـوق بين الملـل پيش روی زنان قـرار گرفته وجـود يك اجماع 
كلـی در سـطح دولتـی اسـت بـه گونـه ای كه ظلـم، سـتم و تعدی بـر مبنای نـژاد به ميـزان قابل 
توجهـی جدی تـر از ظلـم و سـتم بـر مبنـای جنسـيت اسـت و از ايـن رو مبحـث دوم كمـی به 
حاشـيه رانـده شـده اسـت.16 تبعيـض منـع شـده در كنوانسـيون زنـان )به اسـتثنای تعهـد به منع 
تمـام اشـكال قاچـاق زنان و همچنين اسـتثمار جنسـی – فاحشـگی- زنان(17 بـه پذيرش حقوق 

بشـر و آزادی های اساسـی محدود گرديده اسـت.
اگـر ايـن آزادی هـا تنهـا بر مبنـای جنسـيت تعريف شـوند )همان گونـه كـه در پاراگراف های 
زيريـن آمـده اسـت( حتی دسترسـی به آنهـا نيز احتماالً نخواهد توانسـت در دسـتيابی به شـكل 

واقعـی برابـری مؤثر واقع شـود.
نگـرش مـرد محـور در بحـث تبعيـض ارائـه شـده در حقـوق بين الملل بـا تمركز كنوانسـيون 
زنـان بـر زندگـی اجتماعـی، اقتصـاد، نظـام حقوقـی و آمـوزش تقويـت شـده اسـت و تنهـا 
محدوديـت بـه رسـميت شـناخته شـده معاهـده )ظلم و سـتم در حريـم خصوصی كـه داخلی و 
خانوادگـی محسـوب می شـود( 18 بـه نابرابری نسـبت به زنان منتهی شـده اسـت. به عنـوان مثال 
خشـونت عليـه زنان صراحتًا منع نشـده اسـت، شـايد اين به علت مشـكالت مفهومـی )تعريفی( 
اسـت كـه از گنجانـدن آسـيب در حـوزه مفاهيـم عمومی كنوانسـيون نشـأت گرفته و شـايد هم 
بـه ايـن دليـل باشـد كه ايـن مفهوم مسـتقيمًا در مبحـث و قالب منع تبعيض مطرح نشـده اسـت. 
نهـاد نظارتی تأسـيس شـده توسـط كنوانسـيون زنـان، كميته ی محـو تبعيض عليه زنان اسـت كه 
همان گونـه كـه ذكر شـد خشـونت جنسـيت محور را بـه عنوان يك شـكل از تبعيـض عليه زنان 
توصيـف نمـوده و بـر اهميـت حـوزه خصوصی بـه عنوان مكانـی تأكيـد می كند كـه در آن عليه 

زنـان ظلـم و تعـدی صـورت می گيـرد، تأكيـد می كند.19 
در 1995 م اعالميـه پكـن و برنامه اقدام به صورت مبسـوطی اسـتنباط، فهـم و درك بين المللی 
از برابـری زنـان را تشـريح نمـود.20 برابـری مـد نظـر آن مبتنـی بر آن اسـت كه با زنـان به همان 
شـكلی رفتـار شـود كـه بـا مـردان رفتار می شـود يـا حداقـل فرصت هـای مشـابهی بـرای رفتار 
بـا آنـان فراهم شـود و تناسـب يا عـدم تناسـب اسـتانداردهای مردانـه موجود مالك عمـل قرار 
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نگيـرد. ايـن سـند خواهـان مشـاركت برابـر زنـان در طيـف وسـيعی از حوزه هـا – از اقتصـاد و 
سياسـت تـا مديريـت محيـط زيسـت – می باشـد. چنين به نظر می رسـد كـه نابرابری نسـبت به 

زنـان، مشـاركت برابـر آنـان را در مجامـع تصميم گيری منتفـی می كند.
محاسـبه و بـرآورد اينچنينـی مفهـوم برابری، سـاختارهای زيربنايـی و روابط مبتنـی بر قدرت 
كـه در ظلـم و تعـدی عليـه زنـان دخيـل هسـتند را ناديده انگاشـته و مصـدق آن نيسـت. گرچه 
افزايـش حضـور زنـان مطمئنـًا حايز اهميت اسـت، بـا اين وجود به خـودی خود اين سـاختارها 
را دگرگـون نخواهـد كـرد. مع الوصـف، ايـن وضعيـت بـه زنان اجـازه می دهـد تا بـه جهانی كه 
در حـال حاضـر متشـكل از مـردان اسـت و نـه جهانـی كه بـر مبنای منافـع زنان دگرگون شـده، 
دسترسـی پيـدا كننـد. دايـان اتـو )Dianne Otto ( اظهار داشـته اسـت حمايـت از اقدامات مثبت 

برنامه هـای كنوانسـيون زنان مشـكل اسـت زيرا،
در فقـدان درك ايـن واقعيـت كـه سـاختارهای تصميم گيـری بايد تغييـر يابند، دقيقًا مشـخص 
نيسـت كـه مشـاركت برابر زنان چه تفاوتـی را )در اصل موضوع( ايجاد خواهـد كرد؟ در نهايت، 
ممكـن اسـت مشـاركت برابر زنـان صرفًا به اسـتمرار اشـكال مردگرايانـه ليبرال دموكراسـی های 

پارلمانـی حداقلـی و همچنين اقتصادهای كاپيتاليسـتی بيانجامد.21
در هـر صـورت، روشـن نيسـت كـه آيـا اصـل بين المللی منـع تبعيض بـر مبنای جنسـيت در 
سـطح بين المللـی از جايـگاه و موقعيتـی بنيادين و غيرقابل نقض برخوردار اسـت يـا خير. قواعد 
 آمـره در حقـوق بين الملـل بايد از سـوی جامعه بين المللی كشـورها در كل به عنـوان قاعده ای كه 
تخلف ناپذيـر اسـت پذيرفتـه و بـه رسـميت شـناخته شـود.22 منع تبعيض بـر مبنای نـژاد معموالً 
بـه عنـوان يـك قاعـده آمـره پذيرفتـه شـده، حـال آنكـه ممنوعيـت تبعيض جنسـيتی بـه ندرت 
واجد چنين شـرايطی اسـت.23 شـاخصه اصلی ممنوعيت تبعيض جنسـی بواسـطه تعهدات نسـبتًا 
ضعيف تحميل شـده توسـط كنوانسـيون زنان، تضعيف گشـته اسـت. بـه عنوان مثـال جنبه های 

اجرايـی كنوانسـيون در مقايسـه بـا كنوانسـيون منع تبعيض نژادی بسـيار ضعيف تر اسـت.
بسـياری از تعهـدات تحميـل شـده بـر دولت هـای طـرف كنوانسـيون زنـان عبـارت »همـه 
اقدامـات مناسـب« را در خـود دارنـد، عبارتـی كـه اختيـار قابـل توجهـی بـه دولت هـا می دهد. 
كنوانسـيون منـع تبعيـض نـژادی تعهدات الزام آور بيشـتری دارد. لحن مشـروط كنوانسـيون زنان 
 بواسـطه تعـداد زيـادی از حـق شـرط های موسـع و فراگيـر و همچنيـن اعالميه هايی كه توسـط 
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دولت های طرف كنوانسيون صادر گرديده اند، به مراتب متزلزل تر شده است.24

قواعد عمومی حقوق بشر
قواعـد عمومی حقوق بشـر بهتر اسـت به چه شـكلی بيان شـوند كـه هم به مردان مربوط شـوند 
و هـم بـه زنـان، ضمن آن كه پاسـخی بـه زندگی و حيـات زنان باشـند؟ اعالميه ی پكـن و برنامه 
اقدام آن )1995( اذعان داشـت كه حقوق زنان، حقوق بشـر اسـت و متعاقب آن حقوق بشـر زنان 
و دختربچه هـا را بـه عنـوان حقـوق سـلب نشـدنی، مسـلم و بخـش جدايی ناپذير حقوق بشـر و 
آزادی هـای اساسـی توصيـف می كند.25 محدوديـت عمده مقررات حقوق بشـر، وابسـتگی آن به 
وجـه تمايـز ناهمسـان آن در دنيای عمومـی و خصوصی اسـت. اين تمايز می توانـد صدای زنان 
را خامـوش و سـكوت كاملی را حكم فرما سـازد. در حوزه حقوق بشـر، تعـدادی از بازيگران در 
 حفظ اين دوگانگی و تناقض ميان اقدامات عمومی )قانونمند( و اقدامات خصوصی )نابسـامان و 
بی قانـون( از منافعـی متمتع انـد. بـرای مثـال، نهادهـای قدرتمنـد حـوزه خصوصـی، همچـون 
مؤسسـه های مذهبـی و تجـاری از فقـدان بررسـی ها و موشـكافی های بين المللـی حقـوق بشـر 
بهـره می برنـد. بسـياری از مقـررات معاهـدات بين المللـی حقـوق بشـر چارچـوب فرهنگـی، 
اجتماعـی، اقتصـادی و سياسـی كـه زنـان بايـد در آن زندگـی كننـد را مـورد بررسـی قـرار 
نمی دهنـد. مثـاًل تعريـف حـق بر شـرايط عادالنـه و مناسـب كار در مـاده هفتم ميثـاق بين المللی 
حقـوق اقتصـادی اجتماعـی و فرهنگـی )ICESCR( بـه فعاليـت و كار در حـوزه عمومی محدود 
شـده اسـت. اكثريـت فعاليت هـای اقتصـادی زنان در سراسـر جهان ناچيـز و كم اهميـت درنظر 
گرفتـه می شـود، زيـرا ايـن اقدامـات زنـان بـدون پرداخت دسـتمزد بوده و بـه عنوان بخشـی از 
فعاليت هـای داخلـی و خصوصـی محسـوب می شـوند.26 تضميـن مـاده هفتـم به زنـان در مورد 
شـرايط كار پايين تـر و كمتـر از آن چيـزی نيسـت كـه مـردان از آن بهره منـد هسـتند )دسـتمزد 
مسـاوی بـرای كار مسـاوی(، با اين وجـود حتی پاسـخگوی ارزش گذاری اندك گسـتره، كميّت 
و ارزندگـی فعاليت هـای اقتصـادی داخلـی زنان نيسـت. عالوه بـر اين، حتی در بحث دسـتمزد، 
در بخـش عمومـی، تقسـيم بندی جنسـيتی كار باعث شـده جماعـت زنان نوعًا در مشـاغل درآمد 
پاييـن )كـه ظاهـراً بـرای زنان مناسـب هسـتند( قـرار گيرنـد و اين بدان معناسـت كـه هيچگونه 
قيـاس و هم سـنجی نسـبت به مـردان صورت نمی گيـرد و درنتيجه نقصـان پارادايـم منع تبعيض 
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می گردد. مشـهود 
از ايـن رو، فعاليت هـای خانگـی بـه مثابـه امـور مربوط بـه اوقـات فراغت تلقی می شـوند كه 
توسـط زنـان خانـه دار صـورت می گيرنـد، حـال آن كـه بازاريابـی و توزيـع محصـوالت توليدی 
كـه عمدتـًا توسـط مـردان انجـام می شـوند، عنـوان فعاليت هـای توليـدی اقتصـادی را بـه خـود 
می گيرنـد.27 مثـال ديگـر، حـق بر غذاسـت كه در مـاده ی 11 »ميثـاق بين المللی حقـوق اقتصادی 

اجتماعـی و فرهنگـی »درج گرديده اسـت.
در شـرح و بسـط ايـن حـق بسـياری از فعل و انفعـاالت و داد و سـتدهای دربرگيرنـده توليد، 
تهيـه و سـرو غـذا كـه بخـش جدايی ناپذيـر زندگـی زنان اسـت، بـه حسـاب آورده نشـده اند.28 
حقـوق اقتصـادی اجتماعـی فرهنگـی زنـان عميقـًا از برنامه هـای تنظيـم و تعديـل سـاختاری 
تحميـل شـده از سـوی مؤسسـه های مالـی بين المللـی بـا عنـوان جهانی شـدن، متأثـر گرديده اند. 
درواقـع، اسـتدالل شـده كـه دشـواری و شـدت شـرايط اقتصـادی – اجتماعـی نشـأت گرفته از 
برنامه هـای تنظيـم و تعديـل سـاختاری در آفريقا سـودمندی، كارآيی و پيوسـتگی گفتمان حقوق 
زنـان آفريقـا را تضعيـف نموده اسـت.29 برای مثـال چنيـن برنامه هايی در غنا برای افزايش رشـد 
اقتصـادی، ارتقـاء توليـد، تقويـت موازنـه پرداخت هـا و افزايـش صرفه جويـی و سـرمايه گذاری 
داخلـی طراحی شـده بودنـد. كاهـش ارزش ارز، افزايش قيمـت كاالهای وارداتـی و ماليات های 
باالتـر بـه افزايـش بهـای نفـت و ديگـر هزينه هـا منتهی شـد. قيمت پايه ی مـواد غذايـی افزايش 
يافت، سـطح اشـتغال و اسـتخدام رو به تنزل نهاد و دولت نيز نتوانسـت همچون گذشـته هزينه 
كنـد. تأكيـد و تقاضـا بـرای صـادرات محصوالت كشـاورزی باعث شـد زمين در دسـترس زنان 

بـرای امـرار معـاش كاهـش يافتـه، در حالـی كه در كل بـر بـار كاری آنها افـزوده بود.30 
آكووا كوئينيها نگاشته است:

بـه نظـر می رسـد بـرای زنـان غنـا و ديگـر كشـورهای آفريقايـی مشـكالت تعديـل و تنطيـم 
سـاختاری پايان ناپذيـر اسـت. آن هـا همچنـان مسـئول مراقبـت از كـودكان، تهيـه غـذا، تهيـه 
سـوخت. آب و مراقبـت از اعضـای بيمـار خانـواده هسـتند. ايـن اقدامـات از نظـر اقتصادی كم 
اهميـت و كـم ارزش هسـتند و درآمـدی انـدك و شـايد هـم هيچ در پی خـود دارنـد. عالوه بر 
ايـن، مشـاركت آنـان در سـرمايه گذاری اقتصـادی برای كسـب درآمـد در فضايی كه بواسـطه ی 
فرآينـد تعديـل و تنظيـم سـاختارها بشـدت رقابتـی و خصمانـه بـوده اسـت، صـورت می گيرد، 
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فرآينـدی كـه فعاليت هـای توليـدی آنـان را كامـاًل بـه حاشـيه رانده اسـت.31
ايـن شـرايط و موقعيـت در مقابـل تمـام جنبه هـای حقوق زنـان قـرار می گيرد: كاهـش ميزان 
دسترسـی بـه بهداشـت، آمـوزش و پـرورش اوليـن آثـار ايـن فرآينـد بر زنان اسـت. پيـروی از 
برنامه هـای تعديـل سـاختاری بهانـه ای بدسـت مقامـات دولتـی می دهـد تـا از زيـر بـار اجـرای 

تعهـدات كنوانسـيون زنان شـانه خالـی كنند.
تعريـف حقـوق بين المللـی »حـق بـر توسـعه« مثال ديگـری از ارجحيت بخشـيدن بـه نگرش 
مـرد محـور و در مقابل شكسـت در همسـازی و اعتنا بـه واقعيت های زندگی زنان اسـت.32 البته 
ماهيـت مشكل سـاز رونـد حـال حاضـر توسـعه بـرای زنـان در جنـوب مـی رود كـه عميق تر از 
فرموالسـيون حقوقـی حقـوق بين الملـل در خصـوص حق بر توسـعه شـود، حال آنكـه لفاظی ها 
و بدايـع حقـوق بين الملـل سيسـتمی را منعكـس و تقويت می كند كـه حامی و مؤيد سـلطه زنان 
اسـت! اعالميـه مجمـع عمومـی ملـل متحـد در خصـوص حق بـر توسـعه، محتوای ايـن حق را 
ايـن گونـه تشـريح می كند، حـق بر مشـاركت )در( و كمك )بـه( بهره مندی از توسـعه اقتصادی، 
اجتماعـی، فرهنگـی و سياسـی، كه بتـوان در آن تمام حقوق بشـر و آزادی های اساسـی را بطور 

كامل محقـق نمود.33
ظاهـراً، ايـن حق برای اعمال نسـبت بـه تمام افراد درون يك كشـور طراحی شـده و فرض بر 
 ايـن اسـت كـه مردان و زنان بصـورت برابر از آن بهـره خواهند برد. ماده ی هشـتم اعالميه عنوان 
می كند، برای حصول اطمينان از اينكه زنان در فرآيند توسـعه نقشـی فعال بر عهده داشـته باشـند، 
بايـد اقدامـات مؤثری صورت پذيرد. برخالف اين ارجاع خاص به زنان، اعالميه در برشـمردن و 
احتسـاب واقعيت هـای زندگی زنان ناكام بوده اسـت. اول آن كه اعالميه نـه تنها ابعاد تبعيض عليه 
زنـان كه مانع عمده ای برای توسـعه اسـت را مشـخص نكـرده، بلكه توزيع عادالنـه منافع آنرا نيز 
 از نظر دور داشـته اسـت. به عنوان مثال يكی از جنبه های حق بر توسـعه تعهد دولت ها به اتخاذ 

گام های راسخ در راستای محو نقض های گسترده و آشكار حقوق بشر )انسان ها( است.34 
نـژادی عنـوان كـرد، حـال  تبعيـض  آپارتايـد و  بـارز چنيـن نقض هايـی را می تـوان  مثـال  
آنكـه تبعيـض جنسـيتی را در بـر نمی گيـرد و اشـاره ای بـه آن نيـز نشـده اسـت. گرچـه در 
 بررسـی های بعـدی ملـل متحـد بـه مفاهيـم جنسـيتی حـق بر توسـعه اشـاراتی شـده اسـت اين 
نگرانی هـا كـه عمومـًا بصـورت گسسـته و ناپيوسـته مطـرح می شـوند را می تـوان بـا بكارگيری 
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اقدامـات حفاظتـی ويـژه بـه عنـوان يكـی از محورهـای اصلی توسـعه برطـرف نمـود.35 دومين 
مشـكل اعالميـه مدلـی اسـت كـه توسـعه بـر آن اسـتوار اسـت. گرچـه سـاختار حق بر توسـعه 
آمايشـی از همـه حقـوق بشـر بـه رسـميت شـناخته شـده اسـت، هسـته ی اصلـی آن جبـران 
نابرابری هـای اقتصـادی اسـت. توسـعه بـه معنـای صنعتـی شـدن و اقتصـاد بازار اسـت. سـلطه 
مـردان بـر زنـان در درون خانـواده و در جامعه در محاسـبات سـنتی توسـعه وارد نشـده اسـت.
بواسـطه  اسـت،  يافتـه  مطلوبيـت  بين الملـل  حقـوق  در  كـه  توسـعه  ايـده   محدوديت هـای 
پژوهش هايـی كـه نقش حياتـی زنان در اقتصاد جنوب )كشـورهای جنوب( بويژه در كشـاورزی 
را تبييـن و همزمـان نابرابـری گسـترده نسـبت بـه زنـان در درون خانواده هايشـان و همچنيـن 
جوامـع را مشـخص می سـازد، به اثبات رسـيده اسـت.36 »توسـعه« توجـه اندكی به زنـان مبذول 
داشـته اسـت زيـرا پيدايـی و پديـداری اقتصادی بـه حضور و فعاليـت در حوزۀ عمومی بسـتگی 
دارد. كار بـدون مـزد در خانـه يـا اقتصـاد معيشـتی در زمرۀ فعاليت هـای غيرمولـد و غيرحرفه ای 

قـرار گرفتـه و از نظـر اقتصـادی غيرفعال تلقی می شـود.37 
ناكامـی در ارزش گـذاری فعاليت هـای خصوصـی )شـخصی، خانگـی( زنـان خـود سـبب آن 
شـده كـه فرآينـد توسـعه مشـكالت زنـان را در )كشـورهای( جنوب تشـديد نمايـد. ژان درز و 
 آمارتيا سـن اهميت درك مشـاركت نسـبی اقتصادی در توزيع و تسـهيم خانوادگی غذا، منابع و 
مراقبت هـای بهداشـتی در كشـورهای در حـال توسـعه را متذكـر شـده اند.38 اهميت اسـتخدام و 
اشـتغال با دسـتمزد به مراتب بيشـتر از كار بدون دسـتمزد اسـت. ارزش گذاری متفاوت كار زنان 
نسـبت بـه مـردان به ايـن معنی خواهد بـود كه در خانـواده زنان نمی توانند به نسـبت مسـاوی با 
مردان در مورد غذا و ديگر ضروريات ادعا داشـته باشـند. مفهوم مضيقی از توسـعه كه در حقوق 
بين الملـل مـورد تأييـد قـرار گرفته اسـت در راسـتای مسـتثنی نمودن زنـان از برخـی برنامه های 
كمكی بكار گرفته شده؛ زيرا آنها كارگران )زن( را مدنظر قرار نداده اند و يا شايد فعاليت توليدی 
 آنـان را كمتـر از مـردان محسـوب كرده انـد. زمانی هـم كه برای زنـان كمـك و معاضدتی فراهم 
می شـود درواقـع بدليـل هويت آنها بـه عنوان مادر صورت گرفته اسـت. يكی ديگـر از پيامدهای 
پارادايـم اقتصـادی توسـعه ايـن اسـت كـه ممكـن اسـت بازدهی آموزشـی و پرورشـی زنـان را 
كمتـر از مـردان محاسـبه كننـد. سـاختار بين المللـی حـق بر توسـعه تمايـز جنسـيتی خصوصی/
عمومـی را تقويـت می كنـد. ايـن سـاختار، تبعيـض سيسـتماتيك مبتنی بر جنسـيت را بـه عنوان 

www.ipwna.ir



154 /  جهانی شدن و حاكميت قانون

مانعـی بـر سـر راه توسـعه مدنظر قرار نداده اسـت، حال آنكـه در خصوص تمايز ميـان موقعيت 
اقتصـادی زنـان و مـردان اسـناد جهانی زيادی وجـود دارد.

عـالوه بـر ايـن، در اسـتفاده از زبـان و لحنـی بيطـرف نسـبت بـه توسـعه و اقتصـاد، حقـوق 
بين الملـل ايـن فرضيـه فراگيـر و در عيـن حـال نامناسـب و زيانبخـش كـه ميـان كار زنـان و 
كار مـردان تفـاوت ارزش وجـود دارد، را تقويـت می كنـد. آزادسـازی )تجـارت( كـه از سـوی 
سـازمان های بين المللـی همچـون سـازمان تجـارت جهانـی ترويج می گـردد، اثربخشـی گفتمان 
حقوق بشـر برای زنان را تضعيف كرده اسـت. وندانا شـيوا معتقد اسـت كه جهانی شـدن اقتصاد 
 )GATT( از سياسـت های تعديـل و تنظيـم سـاختاری و يـا موافقت نامه عمومی تعرفـه و تجارت
بـه مراتـب عميق تـر و گسـترده تر بـوده اسـت )در موافقت نامـه عمومـی تعرفه و تجـارت محور 
ايدئولـوژی حاكـم، جايگزينـی دولـت و برنامه ريزی هـای دولتی بـا برنامه ريزی های اسـتراتژيك 

مبتنـی بـر همـكاری و همچنين ايجـاد هنجارهای مشـترك جهانی اسـت(.39 
وی خاطرنشـان می سـازد، گرچـه بـه نظـر می رسـد فرآينـد جهانی شـدن طبيعـی، خـود بـه 
خـود و اجتناب ناپذيـر اسـت ولـی در واقعيـت عميقـًا سياسـی اسـت و عمدتـًا براسـاس منافـع 
شـركت های فراملـی شـكل دهی شـده اسـت. بر مبنـای سـاختار دولت محـور حقـوق بين الملل 

نمی تـوان بـرآورد دقيقـی از شـدت عمل،نفـوذ و نيـروی جهانی شـدن اقتصـاد ارائـه داد.
از منظـر زنـان جهانی شـدن تمايـز عمومـی- خصوصـی در مقـررات سـنتی حقـوق بشـر را 
سـرلوحه كار خـود قـرار داده اسـت، زيـرا جهانی شـدن ادراكات منبعـث از نقش بخـش عمومی 
را بـاز تعريـف نمـوده، خصوصی سـازی را تسـهيل و از دولت هـا نيـز می خواهـد در درجـه اول 
براسـاس ضروريـات بـازار عمـل كننـد و نه آنكه حقوق بشـر و عدالـت اجتماعـی را مالك قرار 
دهنـد. فرآيندهـای سـرمايه گذاری و صـادرات می تواننـد دسترسـی زنان به اسـتخدام و اشـتغال 
مبتنـی بـر كسـب درآمـد را افزايش دهند، گرچه اشـكال اسـتخدام و اشـتغال ايجاد شـده ممكن 

اسـت اسـتثمارگرانه و طاقت فرسـا باشد.40

تأثیر نسبیت گرایی فرهنگی
نسـبیت گرایی فرهنگـی تأثیـر عمیقـی بـر رویکردهـای حقـوق بشـری مرتبـط بـا زنان داشـته اسـت و 
جایـگاه اساسـی آنهـا را بـه چالـش کشـیده اسـت. نسـبیت گرایان بـر ایـن ادعا هسـتند که اگـر قواعد 

www.ipwna.ir



فصل دوم: حقوق بشر و حاكميت قانون / 155

بین المللـی حقـوق بشـر بـا برخـی از اسـتانداردهای فرهنگـی خـاص تعـارض داشـت، آن خصیصـه 
فرهنگـی بایـد مقـدم بـر روندهای جهانی سـازی باشـد. منتقـدان اسـتانداردهای جهانی حقوق بشـر بر 
بنیـان هـای اخاقـی غربـی حقوق بشـر تأکید نمـوده و آن را به عنـوان مبنایی برای ایجـاد تعهدات در 

دیگـر سـنت ها رد می کننـد.41
در عیـن حـال، دولت هـای غربـی چارچـوب نسـبیت فرهنگـی خودشـان را بـه حوزه هـای حقـوق 
بشـر تسـری داده انـد. اسـتدالل آنهـا مبتنـی بـر آن اسـت کـه حاشـیه و وجه الضمـان موسـعی بـرای 
 پیشـبرد اجـرای تعهـدات حقوق بشـری خودشـان، بر مبنای خصوصیات و شـرایط خـاص ملی، فراهم 
آورده انـد. درحالـی کـه دغدغه هـای بحـث نسـبیت گرایی فرهنگـی عمومـاً از موضـوع حقـوق بشـر 
نشـأت می گیرنـد، فرهنـگ در زمینـه حقـوق زنـان بـه مراتـب بیشـتر از سـایر حوزه هـا مـورد توجـه و 
اسـتناد قـرار می گیـرد. بـه عنـوان مثالـی از ایـن دسـت می تـوان بـه پرونـده زوج هنـدی )احمدخـان 
– شـاه بانـو بیگـم( اشـاره کـرد.42 شـاه بانـو بیگـم، بانوی مسـلمان هنـدی، پـس از چهل سـال زندگی 
مشـترک از همسـر خـود طـاق گرفتـه و براسـاس قوانیـن موضوعـه و آییـن دادرسـی هنـد خواهـان 
دریافـت مابه التفـاوت وجـه )نسـبت بـه میزانـی که براسـاس مقـررات مربوط بـه احوال شـخصیه افراد 
در دیـن اسـام تعلـق می گرفت(شـد. دیـوان عالـی هنـد علی رغـم جنجال هـای بوجـود آمـده دعوی 
ایشـان را پذیرفـت و دولـت را متقاعـد کـرد تـا تصمیمی را تغییر دهدکه اشـتباه به قانون زنان مسـلمان 
)سـال 1986حمایـت از حقـوق مربـوط بـه طـاق( منتسـب کـرده بودنـد، تغییـر دهـد. مثـال دیگـر، 
پرونـده )Vos( اسـت کـه علیـه دولـت هلنـد و بـر مبنـای پروتـکل اختیـاری میثـاق بین المللـی حقـوق 

مدنـی و سیاسـی اقامه شـده اسـت.43 
ایـن پرونـده بـه موضـوع تبعیـض میـان مردان و زنـان درخصوص دسترسـی بـه حقوق بازنشسـتگی 
)مسـتمری ازکار افتادگـی( پـس از فـوت همسـر مربوط می شـود. مقـررات هلنـد مـردان ازکار افتاده 
را قـادر می سـازد تـا پـس از فوت همسرانشـان همچنـان مسـتمری ازکار افتادگـی را دریافـت نمایند، 
امـا در مـورد زنـان ازکار افتـاده، آنهـا تنهـا مسـتحق دریافـت مسـتمری بودند کـه به یـک زن بیوه در 

همـان شـرایط تعلـق می گرفت.
سـال   22 مـدت  بـه  شـوهرش  فـوت  زمـان  تـا  و  بـود  گرفتـه  طـاق  همسـرش  از   )Vos( خانـم 
 )تـا زمانـی کـه ازکار افتـاده شـد( تحـت حمایـت بـود. کمیتـه حقـوق بشـر قانـون هلنـد را از اتهـام 
تبعیض آمیـز بـودن مبـرا دانسـت. ایـن کمیته توضیحـات مقامات هلنـدی درخصوص تمایـز میان زنان 
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و مـردان را بـا توجـه بـه سـازگاری بـا فرهنـگ هلنـدی، هدفمنـد و منطقـی دانسـت )با ایـن فرض که 
مـردان نـان آوران اصلـی و اولیـه خانـواده هسـتند(. بـه نظـر می رسـد مفـروض کمیتـه این بـوده که به 
جـای بررسـی آثـار فعلی قوانیـن، باید نیـات  تبعیض آمیز برای نقـض ممنوعیت تبعیض جنسـی )مورد 

نظـر میثـاق بین المللـی حقـوق مدنی و سیاسـی( احـراز گردد.
اعامیـه ویـن )1993م ( احتـرام بـه تنـوع فرهنگـی و مذهبـی را مـورد تأکیـد قـرار داده، امـا بـر 
جهانشـمولی حقـوق بشـر تأکیـد مضاعـف می کنـد.44 این اعامیـه رویه ها و رسـوم فرهنگـی، مذهبی 
را در زمینـه خشـونت علیـه زنـان مـورد بررسـی قـرار می دهد امـا برای حـل و فصل تنش میـان حقوق 
فرهنگـی و مذهبـی از یـک طـرف و حقـوق زنـان از طـرف دیگـر راه حـل خاصـی ارائـه نمی دهـد. 
اعامیـه تنهـا خواهـان ریشـه کن کـردن تعـارض میـان حقـوق زنـان و آثـار زیانبخـش برخـی رسـوم 
مذهبـی و فرهنگـی خـاص، تعصبـات فرهنگـی و افراط گرایـی مذهبـی اسـت و بر این مسـأله که حل 
و فصـل تنـش مـورد نظـر بایـد ارتقاء دهنـده حقوق زنان باشـد، تصریح نداشـته اسـت.45 در کنفرانس 
زنـان )پکـن 1995م ( نیـز مباحـث مفصلـی در مـورد اولویت هـای نسـبی حقـوق زنـان و باورهـای 
مذهبـی و فرهنگـی مطـرح شـد. در خال مذاکـرات پایانی پیرامـون متن نهایـی اعامیـه )برنامه اقدام 
پکـن( پیشـنهاد شـده بـود بـرای حصول اطمینـان از اینکه در سـطح جهانی تنهـا قابلیت اجـرای تمامی 
اقدامـات مربـوط بـه بهداشـت مـورد بررسـی قرار نمی گیـرد، بلکـه موضـوع قوانین ملی و سـازگاری 
بـا اولویت هـای مذاهـب مختلـف و ارزش هـای اخاقـی و زمینه هـای فرهنگی مـردم نیز مـد نظر قرار 
می گیرنـد، پی نوشـتی بـه متـن نهایـی مزیـد گـردد. درنهایـت، ایـن پی نوشـت در یـک بـده بسـتان 
بـرای حـذف تمـام مـوارد مربـوط بـه جهت گیری هـای جنسـی در برنامـه اقـدام، حـذف گردیـد46! 
متـن نهایـی برنامـه ی همـان گویش مبهـم اعامیه ویـن درخصوص فرهنـگ را تکرار نمود.47 مشـکل 
 مفهومـی اصلـی نسـبیت فرهنگـی اسـت؛ زیـرا مفهـوم فرهنـگ خـود بی نهایـت تغییـر پذیـر اسـت. 
می تـوان همـه ارزش هـای اجتماعـی و سلسـله مراتـب آنهـا را در چارچـوب زمانـی خـود، بـه عنـوان 
اشـکالی از فرهنـگ توصیـف نمـود. در ایـن معنـا و به این ترتیب اسـتناد بـه فرهنگ بـرای اثبات ادعا 

فـراوان خواهد شـد.48
اگـر همـه ی فرهنگ هـا بـه عنـوان فرهنـگ خـاص در نظـر گرفتـه شـوند و بـر ارزش هایـی کـه 
نمی تـوان بـه طـرق عـادی مـورد کنـکاش قـرار داد نیـز اتـکاء نمـود، در آن صـورت، انجـام یـک 
ارزیابـی از اهمیـت رویه هـا و مفاهیـم خـاص، آن هـم از یـک چشـم انداز بین المللـی بسـیار دشـوار 
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خواهـد بـود.
نسـبیت گرایی فرهنگـی درصـدد محـدود نمـودن قلمـرو حقـوق بین الملـل اسـت، بـه ایـن ترتیـب 
بـا قـراردادن فرهنـگ در زمـره امـور »خصوصـی«، آنـرا از محـدودۀ قانونگـذاری بین المللـی  کـه 
خـارج می کنـد. فمنیسـت ها متذکـر می شـوند، مـا نیازمنـد بررسـی و موشـکافی جنـس و محتـوای 
بـه  فرهنگ هایـی هسـتیم کـه نسـبت گرایی فرهنگـی آنهـا را مرجـح می دانـد. نسـبیت گرایی نوعـاً 
غلبـه فرهنگ هـا در مناطقـی خـاص پیونـد خـورده اسـت کـه ایـن سـنت ها معمـوالً )عـاوه بـر سـایر 
عناصـر( از تجربه هـا، سـنت ها و تاریخچه مردمان تشـکیل گردیده اسـت. رائـو )Arati Rao( معتقد 
اسـت مفهومـی از فرهنـگ کـه مـورد توجـه فعـاالن بین المللـی اسـت، درواقـع، بـه شـکل دروغینـی 
انعطاف ناپذیـر و غیرتاریخـی اسـت و از رویه هـا و متونـی خودتوجیـه و موجـه جلـوه دهنـده گزینش 
شـده اند و جهت گیـری مغرضانـه آنـان ایـن سـئوال را بـه ذهـن متبادر می سـازد کـه واقعـاً در خدمت 
منافـع چـه کسـانی هسـتند و کدامیک نهایتـاً در رأس قرار می گیـرد.49 بر این اسـاس، رائو مجموعه ای 
از سـئوال ها را بـرای ارزیابـی ادعاهـای مبتنـی بـر فرهنـگ، بویـژه آنهایـی کـه بـرای مقابلـه بـا حقوق 
زنـان بـکار گرفتـه می شـوند، پیشـنهاد می دهـد: فرهنگ چه کسـانی مورد اسـتفاده قرار گرفته اسـت؟ 
مفسـر و توضیـح دهنـده آنهـا از چـه جایـگاه و موقعیتـی برخـوردار اسـت؟ اسـتدالل های ارائـه شـده 
بـه نـام چـه کسـانی )از جانـب چـه کسـانی( طـرح شـده اند؟ و ذی نفعـان اولیه ایـن ادعاها چه کسـانی 

؟ هستند

حاکمیت بین المللی قانون برای زنان ؟
آيـا حاكميـت بين المللـی قانـون نسـبت بـه نسـخه داخلـی آن اميدهـای بيشـتری بـرای زنـان 
بـه همـراه دارد؟ در حاليكـه حقـوق بين الملـل و حقـوق بشـر بين المللـی پاسـخ های بسـيار 
محـدودی بـه بی عدالتی هـا و نابرابری هـا نسـبت بـه زنـان بـه همـراه داشـته اند، ولـی حداقـل 
در دادگاه هـای ملـی پيروزی هـای فـردی نيـز درپـی خـود داشـته اند. حتـی مفهـوم محـدود 
منـع تبعيـض جنسـی كـه از سـوی حقـوق بين الملـل ارائـه شـده، ممكـن اسـت در برخـی 
چارچوب هـای خـاص ملـی مثمرثمـر واقـع شـود. مثالـی كـه در ايـن مـورد می تـوان ذكـر كرد 
پرونـده داو )Dow( در بوتسـوانا اسـت كـه در آن جـا بـا موفقيـت اسـتدالل نمـود كـه قانـون 
اساسـی بوتسـوانا بايـد در پرتـو اصـول حقـوق بين الملـل در مـورد برابـری جنسـيتی تفسـير و 
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قرائـت گردنـد.50 ايـده ی حاكميـت بين المللـی قانـون چگونـه می توانـد پاسـخگوی نابرابری هـا 
و آسـيب هايی باشـد كـه زنـان در سراسـر جهـان بـا آنهـا مواجهنـد؟ اول، ايـن امر مسـتلزم بذل 
توجـه بـه ماهيـت رسـمی نهادهـای قضايـی بين المللـی اسـت. تركيـب همـه نهادهـای اصلـی 
قانونگـذاری در عرصـه بين المللـی عمدتـًا مردانـه اسـت: بـرای مثـال می تـوان ميـزان حضـور 
 زنـان در تركيـب قضـات ديـوان بين المللـی دادگسـتری و بـه هميـن ترتيـب كميسـيون حقـوق 
بين الملل اشـاره نمود. ايجاد يك سـاز و كار دادرسـی برای كنوانسـيون زنان همچون مشـاركت 
در حاكميـت بين المللـی قانـون )بـا در نظـر گرفتـن زنـان( مـورد پذيـرش و تمجيد قـرار گرفته 

است.51 
پروتـكل اختيـاری كنوانسـيون زنـان بـه زنان كشـورهايی كه پروتـكل اختيـاری را پذيرفته اند، 
اجـازه داده زمانـی كـه مقـررات ملـی ناكافـی و نامناسـب هسـتند، بـه اسـتانداردهای بين المللی 
توسـل جوينـد. ايـن پروتـكل همچنيـن يك نهـاد حقوقـی مفسـر كنوانسـيون زنان ايجـاد كرده 
اسـت، گرچـه ايـن واقعيـت را نبايـد از نظـر دور داشـت كه تقريبًا سـه سـال پـس از الزم االجرا 
شـدن پروتـكل هيـچ پرونـده ای نـزد آن نهـاد اقامه نشـده اسـت كـه خود داللـت بـر آن دارد كه 
ممكـن اسـت اقدامـات محـدودی صورت پذيـرد. درخصـوص، موقعيـت زنان در سـاختارهای 
حقوقـی بين المللـی يـك معضـل اسـتراتژيك وجـود دارد. از يـك سـو، تـالش بـرای بهبـود 
موقعيـت زنـان از طريـق اقدامـات عمومـًا قابـل اجرا باعث شـده مشـكالت و دغدغه هـای زنان 
در آنچـه كـه بيشـتر مسـائل جهانـی ناميـده می شـوند، مسـتغرق شـوند و از سـوی ديگـر هزينه 
ايجـاد سـاز و كارهـای نهادينـه مجـزا و اقدامـات خاص برای رسـيدگی بـه امور زنـان در درون 
نظـام ملـل متحـد، بطـور معمول بـه ايجاد يك »جامعـه از زنان« با قـدرت كمتر، منابـع محدودتر 
و برخـورداری از اولويـت پايين تـر نسـبت بـه جريان اصلی فعاليـت نهادهای حقوق بشـر منتهی 
خواهـد شـد. ايجـاد شـاخه های تخصصی زنـان در مقررات حقوق بشـر كه كنوانسـيون زنان گل 
سرسـبد آن محسـوب می شـود، مصداقـی از مجموعـه تنش هـای موصوف اسـت. ايـن وضعيت 
اجـازه می دهـد توجـه سـودمندی معطـوف به زندگـی زنان شـود. از سـوی دگر، جريـان اصلی 
فعاليـت نهادهـای حقوق بشـر بطور معمـول، نمی توانـد پيچيدگی های اعمـال هنجارهای حقوق 

بشـر نسـبت به زندگـی زنـان را درك نمايد.52 
يـك پاسـخ به مشـكالتی كه زنـان در نظـام بين المللی حقوق بشـر بـا آنها مواجهنـد، می تواند 
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سياسـت خـط مشـی جنسـيتی باشـد. در كنوانسـيون حقـوق بشـر ويـن )1993 م( پذيرفته شـد 
كـه حقـوق بشـر زنـان بايد يـك بخـش يكپارچـه از فعاليت های حقوق بشـری ملل متحـد را به 
خـود اختصـاص دهـد. دفتـر كميسـر عالی حقوق بشـر تـالش هايی بـرای دخالـت دادن عنصر 
جنسـيت در فعاليت هـای حقـوق بشـری و مشـاركت در ايـن پـروژه بـا بخش هـای مختلـف 
ملـل متحـد بـرای پيشـرفت زنـان صـورت داده اسـت. ايـن دفتـر سياسـت مبتنی بر جنسـيت و 
بـه هميـن ترتيـب اسـتراتژی هـای ديگـری را بـرای اجـرای مؤثـر برنامه ها توسـعه داده اسـت. 
شـورای اقتصـادی اجتماعـی ملـل متحد )ECOSOC( و شـورای حقوق بشـر گروههـای كاری، 
كارشناسـان وگزارشـگران ويژه موضوعی و برخی كشـورهای خاص را تشـويق و ترغيب نموده 
انـد تـا اطالعـات متفرقـه جنسـيتی را در گزارش هـای خـود منعكـس نماينـد تـا بديـن  وسـيله 
بتوانـد نقض هـا و تخلفـات حقـوق بشـری خـاص زنـان را مـورد بررسـی قـرار داده و در تبادل 
اطالعـات بـا گزارشـگران ويـژه نقض هـا، خشـونت ها و تخلفـات عليـه زنـان همـكاری نمايند. 
رهنمودهـای طراحـی شـده بـرای دورنمای خط مشـی كلی جنسـيت محـور اخيرالذكـر در نظام 
بين المللـی حقـوق بشـر در نشسـت سـاالنه رؤسـای نهادهای معاهـده ای حقوق بشـر ) 1995م( 
تنظيـم و تبييـن گرديـد. عكس العمـل نهادهـای نظارتی معاهده ای در مقابل خط مشـی جنسـيت 
محـور متفـاوت بـوده اسـت.53 به نظـر می رسـد عكس العمل هـا به شـخصيت، وجـود و حضور 
حداقـل يـك يـا دو عضـو كميته كه نسـبت به موضوع تعهد واقعی دارند، بسـتگی داشـته باشـد. 
در يـك سـر طيـف پيشـرفت قابـل مالحظه ای مشـاهده می شـود. بـه عنوان مثـال عمومـًا كميته 
حقـوق اقتصـادی اجتماعـی و فرهنگـی ايـن وظيفـه را داشـته كـه بصـورت جـدی خط مشـی 
جنسـيت محـور را پيگيـری نمايـد و در نتيجه گيـری از مشـاهداتش در گزارش های كشـورهای 
عضـو و بـه هميـن ترتيب در تفاسـير عمومـی بصورت منظم جايـگاه و موقعيت زنان را تشـريح 
نمايـد. رهنمودهـای گزارشـی آن كميتـه درخصـوص مسـائل جنسـيتی همواره يكسـان نيسـت. 
بـه عنـوان مثـال بحـث جنسـيت درخصـوص مـواد مهمـی همچـون حـق بـر آمـوزش ابتدايـی 
مـورد اشـاره قـرار نگرفتـه اسـت. در مقابـل، كميتـه رفع )محـو( تبعيـض جنسـی )CERD( در 
بررسـی مالحظات جنسـيتی ، نتيجه گيری از مشـاهدات و همچنين در تفاسـير عمومی بصورت 
زمان بـر و بـا تأخيـر عمـل می نمايـد، گرچـه فصل مشـترك نژاد و جنسـيت مبحث بسـيار مهمی 
اسـت و همـواره از حوزه هـای بحث برانگيـز بـوده اسـت.54 كميتـه ی حقـوق بشـر كـه ناظـر بر 

www.ipwna.ir



160 /  جهانی شدن و حاكميت قانون

ميثـاق بين المللـی حقـوق مدنـی و سياسـی )ICCPR( اسـت بـه عنـوان يكـی از مترقی تريـن 
نهادهـای معاهـده ای ناظـر نسـبت بـه مسـائل زنـان تلقی می شـود. ايـن كميته درخصـوص مواد 
ميثـاق اخيرالذكـر تفسـيرهای عمومـی مفيـد و مؤثـری منتشـر سـاخته كـه حساسـيت موضـوع 
جنسـيت را نمايـان می سـازد. در 1995 م نيـز كميتـه بـا تصويـب رهنمودهايـی از دولت هـای 
عضـو درخواسـت نمـود درمـورد جايـگاه زنـان اطالعاتی فراهـم آورند. بـا اين حـال، كميته در 
امـور جنسـيتی بصـورت يكسـان و همسـاز عمل نكـرده اسـت.55 بنابرايـن، بطوركلی خط مشـی 
جنسـيت محـور فرجامی نامشـخص و چندبعـدی خواهد داشـت. تجديدنظر در ايـن رهنمودها 
آسـان اسـت، امـا انجـام اقدامـات عملـی )به عنـوان مثـال از طريـق پرسشـنامه سيسـتماتيك از 
دولت هـا( بسـيار دشـوار اسـت.56 دوميـن چالـش عمـده در توسـعه حاكميـت بين المللـی قانون 
بـرای پاسـخگويی بـه وضعيـت زنـان، گسـترده تر كـردن و توسـعه طبقـه حقـوق بنياديـن بشـر 
اسـت. مرزهـای مجموعه قوانين سـنتی حقوق بشـر بايد بـرای همخوانی و سـازگاری با زندگی 
زنـان تعريـف مجـدد شـوند. آيـا مجموعـه مقررات حقـوق بشـر می توانند به شـكل مناسـب و 
كاربـردی بـه دغدغه هـای زنـان در سراسـر جهان پاسـخ گو باشـند. كمپين هـای حقـوق زنان كه 
در زمينـه ی حقـوق بشـر شـناخته شـده باشـند. می تواننـد نقشـی مفيد و اسـتراتژيك در پيشـبرد 
برابـری زنـان، بويـژه زمانـی كـه در ارتبـاط و تلفيق بـا ديگر اسـتراتژی های اجتماعی و سياسـی 
بـكار گرفتـه می شـوند، داشـته باشـند، با ايـن وجود، ماهيـت و طبيعـت محدود گفتمـان حقوق 
را نبايد ناديده انگاشـت. گفتمان حقوق حداقل يك فهرسـت واژه شـناخته شـده برای تدوين و 
سـاختاردهی تخلف هـا و اقدام هـای غيرقانونـی سياسـی و اجتماعـی ارائه می دهد، بـا اين وجود 

مـا بايـد هوشـيار باشـيم كه بـه يك دنيـا اشـارات محدودكننـده و مقيدكننـده گرفتار نشـويم.57
نيـاز بـه توسـعه گفتمان درخصوص حقـوق فمنيسـتی )از آن جهت كه نابرابری های جنسـيتی 
قـدرت را بـه رسـميت می شناسـند( بـه جـای پرداختـن به ايـن فرضيه كـه همه مردم نسـبت به 
تمـام حقـوق برابـر هسـتند، امری ضـروری می نمايـد. چالش بعـدی تخصيص معانـی خاص به 
واژگان حقوقـی اسـت كـه توزيـع نامتقارن و ناموزون قـدرت اقتصادی اجتماعی و سياسـی حال 
حاضـر را نيـز متزلـزل نمـوده اسـت. بويژه اين وضعيـت در جوامع جنوب، ممكن اسـت بسـيار 
پيچيده باشـد. برای مثال در جنوب آسـيا، كوماراسـوامی خاطرنشـان سـاخته اسـت كه »گفتمان 

حقـوق بويـژه در مورد زنـان و روابـط خانوادگی، گفتمان ضعيفی اسـت«.
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وی اسـتدالل كـرده اسـت بسـاری از مفاهيـم حقوقـی در بسـياری از فرهنگ هـا )بـه عنـوان 
مثـال كشـورهای جنـوب آسـيا( دارای طنيـن و نوسـان اندكی هسـتند و در گفتمـان حقوق زنان 
فـرض بـر ايـن اسـت كه آنـان آزاد، مسـتقل، منحصر به فرد هسـتند، ضمـن آنكه ايـن تصور نيز 
وجـود دارد كـه در بحـث حمايـت از حقـوق زنـان بـه نسـبت ايدئولوژی هـای ديگر كـه زن را 
متـرادف مـادر می داننـد، زنـان )مسـتقل و آزاد( از قـدرت و حمايت كمتـری بهره مند هسـتند.58 
آدتون ايالموكا اظهارات مشـابهی در مورد آفريقا داشـته اسـت. وی خاطرنشـان می سـازد فرآيند 
اجـرای حقـوق بـه شـكل فـوق العـاده ای صحنـه ی مبـارزه و كشـمكش اسـت و زبـان آزادی، 

عدالـت و جوانمـردی به شـكل قابـل مالحظـه ای قدرتمندتر!
ايالمـوكا درمـورد آفريقـا معتقـد اسـت ]و[ سياسـت های اقتصـادی بين المللـی منبـع اصلـی 

نقـض حقوق بشـر ]زنـان[ هسـتند.59
وی ابـراز داشـته اسـت در عرصه هـای اخيرالذكـر زبـان حقـوق ممكن اسـت قـدرت خاصی 
داشـته باشـد، زيـرا سياسـت گذاران اقتصـاد بين الملـل، آژانس هـای ملل متحد و شـمال توسـعه 
يافتـه )كشـورهای شـمال( نيـز خـود را حافظان حقـوق بشـر می پندارنـد. بنابراين، زبـان حقوق 
ابـزاری پيچيـده در سـطح بين الملـل اسـت و راههـای تطبيـق آن بـرای پاسـخ گويی بـه شـرايط 
محلـی و منطقـه ای نيازمنـد تدبيـر و نـوآوری اسـت. مباحثـی كـه در پكـن و ويـن درخصوص 
حقـوق زنـان مطـرح شـد اهميـت قابـل مالحظـه ای به حقـوق مدنـی و سياسـی زنـان همچون 
حقـوق اقتصـادی و اجتماعـی داده بود. بهداشـت و حقوق بـاروری )توليد مثـل( به خصوص در 
پكـن بحث برانگيـز بـود. گرچـه در برنامـه اقدام پكن آشـكارا بـه زنانه سـازی فقر اذعان شـد، با 
ايـن وجـود در چارچوبـی حقوقی گنجانده نشـد. از اين رو اشـاره شـد كه در ايـن برنامه فرض 
بـر ايـن اسـت كـه نظـام سـرمايه داری تـوان ايجـاد برابـری اقتصادی بـرای زنـان فقير جهـان را 
دارد و بـر تعهـد دولت هـا بـه تضمين برخی از حقـوق اقتصـادی اجتماعی خاص بـا فرآيندهای 

مؤثرتـر مبتنـی بـر نيروهـای بـازار آزاد می افزايد.60 
بـرای بسـياری از زنان، تمركز بر حقوق بشـر اقتصادی و اجتماعی، ادبيـات حقوقی جايگزينی 
را بـرای درخواسـت های بين المللـی سـرمايه گذاری جهانـی بـه ارمغان مـی آورد كه حتـی اگر به 

حاشـيه رانده شـود نيز، برخـی مقاومت ها را در پـی خود دارد.
همان گونـه كـه در ديگـر فصل هـای ايـن كتـاب نشـان داده شـده اسـت، حاكميـت بين المللی 
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قانـون در پـس چارچوبـی مضيق و پرمخاطره توسـعه يافته اسـت. درواقع، كوماراسـوامی متذكر 
شـده اسـت مفهـوم حاكميـت بين المللـی قانون بيشـتر از آنكـه به يـك وضعيـت مخاطره آميز و 
مبهـم مربـوط شـود بـا ارز ش هـای روشـنفكری غربـی مرتبط اسـت كـه در خود ايـده حكومت 
پارلمانـی قـوه ی قضاييـه مسـتقل و احتـرام بـه حقوق بشـر برای بازسـازی دولت های شكسـت 
خـورده و ناتـوان و يـا دولت هـای در حـال ظهـور را دارد.61 درحالـی كـه اين عناصر ارزشـمند 
هسـتند، نبايـد اهميـت شناسـايی سياسـت ها، محدوديت هـا و مـوارد مبهـم آنهـا را از نظـر دور 

داشت.
يـك دولـت نماينده چه كسـانی اسـت؟ قوه ی قضاييه مسـتقل چگونه اسـت؟ حقوق بشـر چه 
كسـانی مـورد احترام اسـت؟ ما نيـاز داريم هويت تشـكيل دهندگان اين مؤسسـات را شناسـايی 
و اولويت هـا و نقـاط ضعـف آنهـا را مـورد بررسـی قـرار دهيـم. می تـوان همه تعهـدات مربوط 
بـه حاكميـت بين المللـی قانـون را بـه آسـانی به سـبكی تعبير و تفسـير نمـود كـه بی عدالتی های 

پيـش روی زنان را مسـتتر و حتـی آنها را تشـديد نمايد!
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5- جهانی سازی حقوق بشر و جهانی شدن اقتصاد
نقش حاکمیت قانون چیست؟

دیوید کینلی

مقدمه
پديده ی جهانی شـدن به شـدت ما را تحت تأثير قرار داده اسـت. ما هر روز و تقريبًا به طور منظم، 
و مسـتقيم بـا آثار عملی پيامدهای آن مواجه می شـويم. بديهی اسـت چنيـن مواجهه ای خود گواه 
كافـی بـرای واقعيـت تجربی وجود آن اسـت، ولو اين كه مفهوم جهانی شـدن همچنـان مبهم باقی 
مانـده باشـد. فرآينـد سـاختاری راهبردی آن تـداوم می يابد و مـا تالش می كنيم هـم پيوندی ها و 
روابـط جهانی رو به فزونی را حداقل در دو سـطح متفـاوت درك نماييم. در درجه ی اول، فرآيند 
 ترسـيم اسـباب و علـل و پيامدهـای ايـن پديـده، از آن جهت كه بـه زندگی اجتماعـی ما مربوط 
می شـود و مـا بـا آنهـا سـر و كار داريـم و در سـطح ديگـر، مفهوم يابـی جهانی شـدن : بـه ايـن 
معنـی كـه ايـن پديـده به چـه اموری مربوط می شـود و آثـار آن چيسـت و سـاختارهای مفهومی 
آن كدامنـد )سـاختارهايی كـه تشـكيل دهنـده آن هسـتند و مـا بـرای فهم موضـوع آنهـا را بكار 
می گيريـم، توضيـح می دهيـم و يـا در جهت بهبود شـرايط انسـانی، اجتماعی مورد اسـتفاده قرار 
می دهيـم(. درخصـوص مسـائل مرتبـط بـا سـطح دوم كـه ذكـر شـد، ايـن فصـل عمدتًا بـه آنها 
خواهـد پرداخـت، بويـژه دو سـاختار مفهومـی حاكميـت قانـون و حقوق بشـر در محـور بحث 

قـرار دارند.
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اين فصل را می توان به عنوان بخشـی از مسـائل گسـترده مربوط به شناسايی، توضيح و تشريح 
 و تجزيـه و تحليـل مناسـب ميـان حقـوق و جهانی شـدن در نظـر گرفـت.1 بـا عنايت بـه جايگاه 
محـوری مفهـوم حاكميت قانـون در ميان مفاهيم منصفانـه، عادالنه و معموالً دولـت دموكراتيك، 
ايـن تـالش و پژوهـش كافـی بـه نظـر می رسـد، درواقـع می تـوان ايـن گونه اسـتنباط نمـود كه 
مـا بواسـطه ی قانـون حكومـت می كنيـم نه بر مبنـای تخيـالت و توهمـات. با اين حال، مشـكل 
خـاص حـال حاضر، روابـط ميان حاكميت قانون و حمايت و پيشـبرد حقوق بشـر در چارچوب 
جهانی شـدن اسـت. جهانی شـدن دو مفهـوم را بـه هـم پيونـد زده اسـت كـه حداقـل از زمـان 
بـروز و ظهـور هنجارهـای جهانـی حقوق بشـر )پـس از سـال 1945 م( كاماًل حياتـی 2 و بديهی 
جلـوه می كننـد ولـو اينكـه برخی مواقـع تحت تأثيـر عوامل ديگـر قرار گيرنـد.3 در ايـن مفهوم، 
تحوالتـی در مقـررات حقـوق بشـر )هم در سـطح داخلی و هم در سـطح بين المللـی( روی داده 
اسـت كـه نقطـه اتـكاء پيشـبرد و حمايت از حقـوق بشـر در طول پنجاه سـال اخير بوده اسـت، 
بـا در نظـر گرفتـن ايـن واقعيـت كـه همچنان بـه حمايت از حقوق بشـر نيـاز مبرم وجـود دارد. 
بـا در نظـر گرفتـن جميـع اوصـاف، ممكـن اسـت ايـن سـئوال مطـرح شـود؛ در حالی كـه ما به 
تدريـج نسـبت بـه تبعاتی كه جهانی شـدن در پـی خـود دارد و همچنين آثاری كه جهانی سـازی 
اهـداف حقـوق بشـر بـر جـای خواهد گذاشـت، آگاه تـر و بـا آن هماهنگ تـر می شـويم، مفهوم 
حاكميـت قانـون در حـال حاضـر چـه فرآيندی را طـی می كنـد و در آينده ممكن اسـت چگونه 
محقـق شـود؟ بـه عبـارت ديگر، تا چه حـد بايد ماهيـت روابط حاكميـت قانون/ حقوق بشـر را 
تفسـير و خطـوط مشـخص كننده و متجلی كننـده تشـريك مسـاعی آنـان را مجدداً ترسـيم نمود؟
بـرای پاسـخ دادن بـه اين سـئوال ها، در وهلـه اول الزم اسـت روابط ميان جهانی شـدن حقوق 
بشـر و جهانی شـدن حاكميـت قانـون مـورد تجزيـه و تحليـل قرار گيـرد. در مرحلـه ی دوم الزم 
اسـت مفهوم هـای مرتبـط بـا ايـن روابـط در چارچـوب جهانـی سـازی اقتصـاد مـورد تجزيه و 
تحليـل قـرار گيـرد. هـدف اصلی ايـن فصل تا حـدود زيـادی پرداختن به همين مسـائل اسـت. 
درنهايـت از نقطـه نظـر تعريـف و تمايـز، بايـد بـر ايـن نكتـه تأكيـد نمـود كـه عمومـًا بايـد به 
نهـاد متمايـز نشـده حقـوق بشـر )در مفهومـی به هـم پيوسـته و اليتجـزی( پرداخـت و در عين 
حـال بايـد حقـوق اقتصـادی اجتماعـی و فرهنگی را نيز مـورد تأكيد مجـدد قـرار داد، جايی كه 
موقعيـت خـاص آنهـا در جسـتجو و تالش بـرای تلفيـق و رفع اختـالف در گفتمـان ناهمخوان 
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و نامتجانـس جهانی شـدن، شـركت های تجـاری، حقـوق بشـر و حاكميـت قانـون حايـز اهميت 
بسـيار است.4 

تجزيه و تحليل من مسيری چهار مرحله ای را طی می كند:
1. يك بحث در مورد ديدگاههای خاص و روندهای جهانی شدن؛

2. يك تجزيه و تحليل از شاخصه های مفهوم حاكميت قانون؛
3. يـك تجزيـه و تحليـل از پيچيدگی هـای جهانی شـدن حقوق بشـر؛ مالحظاتـی درخصوص 

سـودمندی و كاربـری آينـده حاكميت قانـون در حمايت از حقوق بشـر.

چشم اندازهای جهانی شدن 
موضـوع اصلـی در ايـن بخـش ارائـه مجموعـه ای از تئوری هـا و يا حتـی ديدگاههـای اصلی در 
مـورد جهانی شـدن نيسـت، بلكـه هـدف در اين جـا انتخـاب ديدگاههايـی اسـت كه در بررسـی 

آثـار حاكميـت قانـون بـر حمايـت از حقوق بشـر قابل قبـول و پذيرفتنی هسـتند.
در وسـيع ترين سـطح، نظريه هـای جهانی شـدن كـه بيشـترين انطبـاق را بـا حاكميـت قانـون 
دارنـد آنهايـی هسـتند كـه ابعـاد داخلـی و خارجـی جهانی شـدن را برجسـته می كننـد، و بديـن 
منظـور قويـًا نظريه هـای حقوقـی كـه تمركز قابل قبولـی بر نظـام دوگانه ملی و حقـوق بين الملل 
دارنـد را مـورد بازخوانـی و تأكيـد مضاعـف قـرار می دهند. جهانی شـدن چه پديـده ای درون زاد 
تلقـی گـردد و چـه بـرون زاد فاصله و تمايز بـا محلی گرايـی را از بين بـرده و يكپارچگی حاصل 

می كنـد. 5 افـزون بـر آن ايـن يـك فرآيند دوطرفه اسـت.
همان گونـه كـه آنتونـی گيدنـز نيـز تشـريح می كنـد، فرآيندهـای جهانی شـدن سـرزمين های 
بواسـطه  محلـی  رويدادهـای  آن  در  كـه  می دهـد  پيونـد  هـم  بـه  سـبكی  بـه  را  دوردسـت 
حوادثـی كـه كيلومترهـا دورتـر بـه وقـوع می پيوندنـد، شـكل می گيرنـد و بـر عكـس.6 چنيـن 
آرايه بنـدی بـه همـان انـدازه نيـز در روابـط ميـان حقـوق ملـی و حقـوق بين الملـل اعمـال 
می گـردد. از چشـم اندازی ديگـر بـه هميـن موضـوع، دسـوزا سـانتوز دو گرايـش در فرآينـد 
از هـم  منابعـی كـه تصـور می شـد جهانـی شـده اند( را  بـه  جهانی شـدن )پيرامـون دسـتيابی 
متمايـز می سـازد.7 اوليـن گرايـش كـه وی آنـرا محلی گرايـی جهانـی تعبيـر می كنـد، زمانـی 
روی می دهـد كـه پديده هـای اصالتـًا محلـی، بازتـاب، تبليـغ، انتشـار و تكثـری جهانـی پيـدا 
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می كننـد.8 مثال هـای از ايـن دسـت بسـيار موجـود اسـت امـا مطمئنـًا فوتبـال، برخـی برندهـای 
تجـاری خـاص )همچـون مـك دونالـد، سـونی، فعاليت هـای تجـاری باشـگاه فوتبـال منچسـتر 
يونايتـد و كوكاكـوال(، زبان انگليسـی، مقـررات مالكيت معنوی آمريكا، مشـروبات اسـكاتلندی، 
پسـند  عامـه  موسـيقی  و  چينـی  غذاهـای  اطالعـات،  از  حفاظـت  مقـررات  اروپـا،  اتحاديـه 
 آمريكايـی شـاخص تر از بقيـه هسـتند. دوميـن گرايش كـه وی آنـرا جهان گرايی منطقـه ای تعبير 
می كنـد زمانـی روی می دهـد كـه پديده های جهانی در سـطح محلـی انعكاس، انتشـار و پذيرش 
يابنـد – بـرای مثـال خدمـات توريسـتی، مقـررات/ سياسـت های تجـارت آزاد، مسـائل مربـوط 
بـه محيـط زيسـت، نفوذ اينترنـت، اسـتانداردهای حقـوق بشـری و تلويزيون های ماهـواره ای را 

می تـوان ذكـر كرد.9 
گرچـه ايـن اصطالحـات اغواگـر ، همخـوان و هـم آوا هسـتند، بـرای ايـن دو گرايـش كه در 
يـك مـدار خطـی در دو جهـت متضـاد سـير می كننـد، نمی تـوان از ايـن تقسـيم بندی بـه عنوان 
ابـزاری تحليلـی اسـتفاده زيـادی كـرد.10 درعوض بهتريـن راه برای درك آنها اينسـت كـه آنها را 
همچـون مـدار حركتـی نامحدود و الينقطع در نظـر بگيريم – كه در آِن واحد هم جهانی هسـتند 
و هـم محلـی، و بـر ايـن اسـاس پديده هايی كه به خـودی خـود و اصالتًا محلی هسـتند موضوع 
جهانی شـدن قـرار می گيرنـد! بنابرايـن ايـن چرخـه را می تـوان ايـن گونـه بـه تصوير كشـيد كه 
يـك عملكـرد و رويـه جهانـی بـه اثرگـذاری و پذيرش محلـی ختم می شـود و در طـرف مقابل 
هـم يـك رويـداد محلـی بـه اثرگـذاری، پذيـرش و عملكرد جهانـی منتهـی می شـود. مفيدترين 
و كاربردی تريـن بخـش نظريـه سـانتوز را می تـوان اين گونـه برشـمرد كـه بـه مـا كمـك می كند 
تـا در چرخـه جهانی شـدن مـكان، زمـان، محصـول، مفهـوم، آثـار، انـواع و سـبك های مختلـف 
را شناسـايی كنيـم. در راسـتای هميـن هـدف، من نمادشناسـی سـانتوز را برای مـوارد مربوط به 
مفهـوم حاكميـت قانـون در ايـن فصـل مـورد اسـتفاده قـرار می دهـم. عـالوه بـر ايـن، در مورد 
ارائـه ی ابزارهـای تحليلـی مهمـی كـه بـه مـا در ترسـيم روابـط جهانی شـدن و حاكميـت قانون 
يـاری می رسـانند، خـود نظريـه جهانی شـدن تـا حـدودی، مسـتقيمًا برخی از مسـائل اساسـی را 

مـورد بررسـی قـرار می دهد.
نظريـه حقـوق جهانـی گونتـر توبنـر برخالف اسـتنباط كانت )كه بـر مبنای فرآينـدی منظم كه 
بـه سـمت نظـم حقوقـی متعالـی برای نوع بشـر سـير می كند، اسـتوار اسـت و وابسـتگی زيادی 
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بـه كنوانسـيون هـای بين المللـی دارد( بـر يك مبنای سـاده اتـكاء كه آشـكارا مولود رويه اسـت. 
بـه تعبيـر ايشـان، امـروزه جهانی شـدن مبحثـی بسـيار بحـث برانگيـز اسـت و فرآينـدی از هـم 
گسـيخته،11 كـه در آن جهانی شـدن حاكميـت قانـون ماحصـل مقـررات حقوق دانـان12 )حقـوق 
پويـا( در فرآينـد قانون گـذاری عملـی بويـژه در مـورد قراردادهای تجاری سراسـر جهان اسـت 
)قانـون مـورد عمـل تجـار Lex mercatoria(. نكتـه حايز اهميت بـرای توبنر وضعيت اسـتثنايی 
اسـت كـه ايـن اصـل را به اثبـات می رسـاند »در فقـدان قـدرت قانونگـذاری حاكميتـی جهانی، 

دولت هـا همچنـان مركـز ثقـل قانـون و مقررات محسـوب می شـوند«.13
جـان فيليـپ راب در كنار نظريه توبنـر در همان كتاب، جزئيات تجزيـه و تحليل های بعدی را 
تشـريح می كنـد كـه دو وضعيـت بسـيار مهم مقـررات جهانی شـده )كه بـه نظر می رسـد هريك 
 از آن دو انحصـار خوداعـالم دولت هـا در زمينـه قانون گـذاری را بـه چالـش می كشـد( را در بـر 

می گيرند.14
يـك بحـث از ايـن موضـوع بـه ايجـاد نهادهـای حقوقـی جهانـی )نقطـه مقابـل سـرزمينی( 
و بـه عبارتـی ديگـر، بـه عنـوان مثـال شـركت های چندمليتـی برمی گـردد.15 مـورد ديگـر، كـه 
بوضـوح وابسـته بـه موضـوع اول می باشـد، قوانيـن ملـی اسـت كـه تأثيـری فراملـی دارنـد، 
بويـژه از منظـر راب، برون فرسـت هنجارهـای دولت هـا طـی تبـادالت اقتصـادی بين المللـی 
اسـت.16  موضـوع  ايـن  بـارز  مصـداق  چندمليتـی  شـركت های  بواسـطه  علی الخصـوص  و 
در مجمـوع، ايـن ديدگاههـا )مربـوط بـه ابعـاد حقوقـی جهانی شـدن( بنيـان هـای تكثرگرايانـه 
متذكـر  تويينينـگ  ويليـام  كـه  گونـه  همـان  بنابرايـن  می كننـد.  منعكـس  را  جهانـی  حقـوق 
می شـود، چنـدان شـگفت آور نيسـت كـه بـا وجـود چارچوب هـای تقريبـًا انحصـاری ملـی كه 
در آن تكثرگرايـی حقوقـی بـه شـكلی تاريخـی جعل شـده، بـاز هـم پروژه های حقوقـی جهانی 
مطلـوب اسـت17 اصـوالً ايـن وضعيـت از دو شـاخه كليـدی كثرت گرايی نشـأت می گيـرد: اول، 
مفتـوح بـودن مشـهود بـرروی ديدگاههـا و فرهنگ هـای حقوقـی ديگـر و دوم مفتـوح بـودن 
بـر روی ديگـر منابـع حقوقـی غيردولتـی. در مجمـوع ايـن ويژگـی هـای تكثرگرايـی حقوقـی 
حقـوق  شـكل گيری  می تـوان  آن  براسـاس  كـه  مـی آورد  فراهـم  مناسـبی  منسـجم   سـاختار 

بين المللی يا جهانی را پيگيری نمود.18 
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گرایش های جهانی شدن
در ميـان بسـياری از حوزه هـای جهانی شـدن كـه در آن می تـوان روندهـای بسـيار متنوعـی را 
متمايـز نمـود، دو حـوزه يعنـی شـركت ها/ فعاليت هـای تجـاری و تنظيـم اسـتانداردهای حقوق 

بشـر/ حقـوق بشردوسـتانه از ديگـران برجسـته تر هسـتند.
و  آشـكار  جاه طلبـی  می تـوان  را  تجـاری  فعاليت هـای  شـركت ها/  اصلـی  شـاخصه های 
قدرت نمايـی شـركت های چندمليتـی و تأثيـر آنهـا بـر بـازار سـرمايه19 و همچنيـن گسـترش 
 ،WTO مقـررات تجـاری )همچـون سـازمان تجـارت جهانـی  تنظيـم  بين المللـی  نظام هـای 
موافقت نامـه تجـارت آزاد آمريـكای شـمالی NAFTA و اتحاديـه اروپـا – و در زمينـه توسـعه 
اقتصـادی، صنـدوق بين المللـی پـول IMF، بانـك جهانـی و به هميـن ترتيب بانك های توسـعه 
منطقـه ای در آفريقـا، آسـيا و آمريـكای جنوبـی( برشـمرد. تنظيم اسـتانداردهای حقوق بشـر نيز 
شـاخصه های خـاص خـود را دارد ازجمله گسـترش )گرچـه بی حد و حصر نيسـت(، پذيرش از 
سـوی دولت هـای20 سراسـر جهـان و تفكيك ناپذيـری حقوق بشـر. از ديگر ويژگی هـای آن نيز 
می تـوان بـه ظهـور رژيم هـای منطقـه ای جديد حقوق بشـر فراتر از حـوزه پيشكسـوتان موضوع 
يعنـی اروپـا21و آمريـكا22، آفريقـا23، دولت هـای عـرب24 و در مراحـل ابتدايـی در آسـيا25 اشـاره 
نمود.مسـئله ای كـه در اينجـا جالـب توجـه بـه نظـر می رسـد عبارتسـت از اينكـه تا چـه حدی 
ايـن دو گرايـش بـا هـم رقابـت دارند، مكمـل همديگر هسـتند و يا چـه وجوه مشـتركی دارند؟
مطمئنـا،ً ناهماهنگی هـای گيج كننـده ای پيرامـون جهانی شـدن، حاكميـت قانون و حقوق بشـر 
بـروز خواهـد كـرد )يـا حداقل بايـد اينگونه باشـد(. به عنـوان مثال تأملـی كنيد در ديـدگاه های 
كسـانی كـه در سـياتل، داووس، ملبـورن و ژنو عليـه آنچه كه به تعبير ايشـان نقش تسـهيل كنندۀ 
مؤسسـاتی همچـون بانك جهانی، صنـدوق بين المللی پول، سـازمان تجارت جهانی، كشـورهای 
گـروه G8 و علی الخصـوص نهادهـای اقتصـادی غربـی در فرآينـد جهانی شـدن فعاليت هـای 
اقتصـادی/ شـركت های تجـاری اسـت، مخالفت خـود را ابراز می كردنـد. در اينجا ممكن اسـت 
آثـار بالقـوه تنزل دهنـده چنين جهانی شـدنی بـر فرهنگ و اقتصادهـای محلی در همه جـا )بويژه 
در كشـورهای در حـال توسـعه( بـه نفـع تعـدادی بسـيار انـدك و در عيـن حـال قدرتمنـد از 
شـركت های برجسـته غربـی مدنظـر و مـالك اظهـار نظر قـرار گيـرد.26 با ايـن حال بسـياری از 
همـان كسـانی كـه نسـبت بـه جهانی شـدن معتـرض بودنـد، در عيـن حـال از حاميـان قدرتمند 
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جهانی شـدن )گسـترش جهانـی( اسـتانداردهای حقوق بشـر نيـز بودند.27 
در حالی كـه درخصـوص چنـان نتيجـه مطلوبی، چنـان موضعی لزومـًا تناقضی ايجـاد نخواهد 
كـرد، در عيـن حـال، در ظاهر ناسـازگاری هايی نيز مشـهود می باشـد. البته، در اغلب پاسـخ هايی 
كـه مسـتقيمًا درمـورد ايـن وضعيـت ارائـه می شـوند، ايـن نكتـه را نيـز متذكـر می شـوند كـه 
جهانی شـدن بـه خـودی خـود مشـكل و معضـل نيسـت، بلكـه ماهيـت پديده هايـی كـه جهانی 

می شـوند، مـورد بحث اسـت.
بـرای مثـال، اسـتدالل شـده، مقاومت هايی كـه در مقابل محـور فعاليت های اقتصـادی/ تجاری 
جهانی شـدن صـورت می گيـرد، دقيقـًا بواسـطه توزيـع ناعادالنـه منافـع آن ]در ميـان تعـدادی 
انـدك )عمدتـًا غربی هـا( در مقابـل هزينه هايـی اسـت كه در هرجـای جهان صرف آن می شـود[ 
اسـت.28 از سـوی ديگـر، جهانی شـدن حقـوق بشـر از آن جهت مـورد حمايت قـرار می گيرد كه 
ايـن حقـوق ماهيتـی جهان شـمول دارنـد و در هـر جا و در هـر زمان قابـل اعمال هسـتند. حتی 
سرسـختانه تر از ايـن ادعـا شـده در حالی كـه اولـی نابرابـری را افزايـش می دهـد، دومـی برابری 
را ترويـج می دهـد. درواقـع، براسـاس اسـتدالل های ارائه شـده حال حاضـر، بعيد اسـت اين دو 
پديـده كامـاًل ناهمگـون و متناقض باشـند، گرچـه نمی توان آنها را هم بی پايه و اسـاس دانسـت، 
اگـر ايـن دو بـه عنوان بازيگران زمينه های مشـابهی از جهانی شـدن به رسـميت شـناخته نشـوند، 
بـه همـان انـدازه نيـز مشـكالتی به بـار خواهد آمـد. در بخـش بعدی به برررسـی ايـن موضوع 
می پردازيـم كـه آيـا بـا تجزيـه و تحليل ايـن دو گرايـش جهانی شـدن از طريق منشـور حاكميت 
قانـون می تـوان پـی بـرد كه آنهـا چگونـه كار می كننـد، چگونـه می خواهنـد كار كنند و آيـا بايد 

هم پوشـانی داشـته باشند.

ابعاد مرتبط با مفهوم حاکمیت قانون
بـه منظـور تجزيـه و تحليـل ايـن دو گرايـش از طريـق حاكميـت قانـون، در اينجا نيازی نيسـت 
مبـادرت بـه سـير در تفسـير و تعبيـر مفهـوم حاكميـت قانـون ورزيد. حداقـل دليلی كـه در اين 
مـورد می تـوان اقامـه نمـود نتايج جالب توجهی اسـت كـه پيش از اين بدسـت آمده اسـت. يقينًا 
لـون فولـر جوهـره ايـن مفهـوم را در عباراتی مختصـر و انديشـمندانه كه از فعاليت های اساسـی 
وی پيرامـون موضـوع منتـج شـده اسـت، بيـان كـرده اسـت، متضمـن آن كه، حقـوق، قـراردادن 
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رفتارهـای انسـانی تحـت سـيطره، حكومـت و كنتـرل قوانيـن اسـت.29 اغلـب )اگـر نـه همـه( 
سـاختارهای نويـن حاكميـت قانـون عناصـر مبنايی مشـتركی دارند ولـو اينكه طبقه بنـدی آنها و 
داليـل ايـن طبقه بندی، در ميان مفسـران پيشـرو متفاوت باشـد.30 ايـن مفاهيـم از كاربردهای عام 
مقـررات تشـكيل شـده اند: دولـت مقيـد و ملتزم بـه قوانين اسـت؛ و قوانيـن آينده نگر هسـتند و 
در دسـترس عمـوم و از ايـن رو مجـازات قانونـی اقدامـات آتـی افـراد قابل پيش بينی اسـت. در 
سـياق فعلـی آنچـه كـه منافـع خـاص موضـوع مبحوث عنـه محسـوب می شـود نقـش حاكميت 
قانـون در اين دو گرايش از جهانی شـدن اسـت. مسـتنبط از نوع شناسـی محلی/ جهانـی كه اخيراً 
ذكـر شـد، می تـوان اسـتنباط نمود كه مقـررات مربوط بـه محور تجـاری/ اقتصادی جهانی شـدن 
اساسـًا بصـورت محلـی از انديشـه های حقوقـی سياسـی اقتصـادی اجتماعی فلسـفه ليبراليسـتی 
غربـی و علی الخصـوص از مجموعـه قوانيـن اقتصـادی، تجـاری و سياسـی آمريـكا و اروپـا 
اقتبـاس گرديـده اسـت. كاربرد حقـوق در اين چارچوب ارتقـاء تجـارت آزاد و آزادی قرارداد و 
فعاليت هـای تجـاری )همچـون داد و سـتد( از طريـق تحميـل فرامـرزی حقوق داخلـی غربی،31 
اقدام هـای شـركت های چندمليتـی و نظام هـای نظارتی سـبك غربی كه بـا ايدئولوژی بـازار آزاد 
پشـتيبانی می شـوند، می باشـد. از اصول كليدی كه به شـكلی كالسـيك مفهوم رسـمی حاكميت 
قانـون را تشـكيل می دهـد و در اينجـا مـورد تأكيـد قـرار می گيـرد، علنی بـودن، قابـل پيش بينی 
بـودن و تناسـب اقدامات در مقـررات و نظام های حقوقی اسـت.32 در سـاختاربندی های معمول، 
ايـن امـر مسـتلزم سيسـتمی اسـت كـه در آن دولـت توسـط مقرراتی ثابـت و از قبل اعالم شـده 
ملتـزم و مقيـد گـردد، بـه اين ترتيب، كـه اقدامات دولـت حداقل از نظـر تئوری قابل فهم باشـد 
و بـه افـراد حقيقـی و ديگـر اشـخاص حقوقـی اجـازه دهـد تـا براسـاس آنهـا اقدامات شـان را 
برنامه ريـزی كننـد.33 هـدف اساسـی اين اصـل كه همانا كاسـتن از ميـزان اسـتبداد و خودكامگی 

اسـت، زمانـی محقـق خواهد شـد كه بـه تعبيـر درخور توجـه مارتيـن كريجر:
به طـور كلـی قانـون شـما را به شـك و شـبهه نيانـدازد و شـما را غافلگيـر نكنـد؛ زمانی كه در 
انديشـه بـكار بـردن آن باشـيد در دسـترس شـما باشـد؛ وقتـی كـه نهادهـای حقوقـی نسـبت به 
ديگـر فعـاالن مهـم اجتماعی به نسـبت مسـتقل باشـند )نـه از لحاظ دكتريـن حقوقـی(؛ و زمانی 
كـه نيروهـای قدرتمنـد جامعـه از جملـه دولـت ملزم هسـتند تـا براسـاس قانون عمـل نموده و 
بـه اقدامـات مقتضـی در چارچـوب قانـون بيانديشـند؛ و زمانی كـه محدوديت هايی كـه ما تصور 
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می كنيـم نسـبت بـه اقداماتمـان اعمـال می شـود بـه شـكل مناسـبی در قانـون قيد شـده باشـد و 
ايـن محدوديت هـا به شـكل جـدی مدنظر قـرار گيرنـد – وقتی قانون نسـبت به آنچه كـه اجازه 

می دهـد و آنچـه كـه منـع می كنـد از يكپارچگـی و اسـتحكام برخوردار باشـد.34 
دارد  وجـود  اينجـا  كـه  نگرانـی  قانـون،  حاكميـت  رسـمی  مفهـوم  نوع شناسـی  براسـاس 
بـه چشـم انداز قطعيـت و تضمينـی كـه از وجـود اينچنيـن فرآينـد حقوقـی حاصـل می شـود، 
برمی گـردد. يكپارچگـی و سـودمندی اسـنادی و ابـزاری قانونـی وابسـتگی زيـادی بـه محتوای 
اصلـی قانـون دارد. چنيـن تمركـزی بـر عقالنيـت سيسـتماتيك قانـون بـه عنـوان يك ابـزار، آن 
گونـه كـه كاتـرل متذكـر می شـود بواسـطه داليلـی اسـت كـه براسـاس شـرايط زندگی انسـانی 
بـرای محـدود نمـودن قـدرت در وضعيت آشـفته و نابسـامان حيـات اجتماعی آنان، اقامه شـده 
اسـت.35 بنابرايـن بـا عنايـت بـه موضوع اين فصـل مرتبط بـا عناصر تجـاری اقتصـادی، نظارتی 
جهانی شـدن اقتصاد – در سـطوح ملی و فراملی – بسـيار ضروری اسـت كه اين ابعاد حاكميت 

قانـون پيگيـری تـا اهـداف محقـق گردند.36 
از طـرف ديگـر، مقـررات مربـوط بـه اسـتانداردهای جهانـی حقـوق بشـر بـه شـكل خاصـی 
تجميـع نشـده اند.37 ادعاهـای مبتنـی بـر جهانشـمولی حقـوق بشـر )مقـررات حقوق بشـر( آنها 
را حقـوق ذاتـًا جهانـی می پندارنـد، درنتيجـه در اجـرا نيـز بايـد ايـن گونـه باشـد.38 باالتـر از 
همـه ی اينهـا، نظـام هـای بين المللـی حقـوق بشـر خواهـان آننـد كـه برابـری نـزد قانـون، كـه 
بخـش محـوری مفهـوم بنياديـن برابـری را شـكل می دهـد و پشـتيبان خـود مفهوم حقوق بشـر 
اسـت، بـه عنـوان جـزء ذاتـی حاكميـت قانـون به رسـميت شـناخته شـود.39 امـا تا آن جـا كه از 
مفهـوم حاكميـت قانـون برمی آيـد چيزی بيش از مسـائل تشـريفاتی و سـاختاری نماد به شـدت 
رسـمی اش اسـت و از طرفـی دربردارنـده قيـود مهمـی اسـت كـه بايسـتگی برابـری را حايـز 
اهميـت دوچنـدان كـرده اسـت. البتـه، ايـن مباحـث عالوه بـر مالحظـات اساسـی ضـروری بـه 
مفهـوم رسـمی حاكميـت قانـون نيز تسـری خواهـد يافت.40 بـا اين حال، كافی اسـت مفسـرانی 
همچـون فيليـپ سـلزنيك41 و حتی جـوزف راز پيشكسـوتان اين دسـت مفهوم هـا و تعبيرها در 
ديدگاه هايشـان پيرامـون حاكميـت قانـون مـوارد ادعايـی خاصـی را پذيرفته انـد. به عنـوان مثال، 
راز در اثـر اخيـرش، پيش فـرض ضـروری حقـوق مدنـی بـرای مفهـوم حاكميت قانـون را مورد 

تأكيـد قـرار می دهـد.42 
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در همـان سـبك و سـياق، امـا كمـی كمرنگ تـر، رونالـد دوركيـن، حمايت از حقـوق اخالقی 
در درون مفاهيـم حقوقـی حاكميـت را نيـز گنجانـده اسـت.43 بديـن ترتيب، جايی كـه حاكميت 
قانـون فراتـر از يـك برابـری صرفًا تشـريفاتی نويد برابـری اساسـی )حداقلـی( را می دهد پيوند 
خاصـی ميـان جهانی شـدن اسـتانداردهای حقوق بشـر و مفهـوم حاكميت قانون شـكل می گيرد. 
بـدون شـك ايـن دو خصيصـه حاكميـت قانـون – رسـمی و پـر تشـريفات، اساسـی و قائـم به 
ذات – از هم ديگـر متمايـز هسـتند امـا نامرتبـط نيسـتند و نمی توانند باشـند. اين حقيقت مسـلم 
كـه وجـود يـك هنجـار و قاعـده كـه موجـد نظامـی باشـد كـه خـود آن نظـام ملتـزم و مقيد به 
مقـررات باشـد، برآمـدی اسـت اصولـی و اساسـی كه هم ضـروری اسـت و هم مطلـوب.44 اين 
مطلـب را بـه ايـن خاطـر در اين جـا ذكـر كـردم تـا بـر اهميـت آن تأكيد نمـوده و مطمئن شـوم 
مطلـب بـه خاطـر سـپرده می شـود )در بخـش نقـش حاكميـت قانـون كـه بعـداً ارائـه می شـود 
بـدان می پـردازم(. در ايـن راسـتا، مـن بـه ارزيابـی تأثيـر ابعاد متمايـز حاكميـت قانون، بـا اتكاء 
بـر نهادهـا و مراجـع جهانـی مختلـف حقـوق بشـر، امـور تجـاری و اقتصـادی می پـردازم. اگـر 
حاكميـت قانـون در ايـن دو حـوزه و يـا حداقل ديگر جنبه هـای آن جهانی شـود، در آن صورت 

در مـورد ماهيـت ايـن جهانی شـدن و پيامدهـای آن چـه می توانيـم بگوييم؟
در اينجـا می توانيـم شـكل اصالح شـده ای از طبقه بندی سـانتوز را بپذيريم كـه در آن دو طبقه 
در چارچـوب روابطـی متغيـر عمـل می كنند. می تـوان گفت طبقـه ای كه كاماًل با نقـش حاكميت 
قانـون در تاريـخ معاصـر جهانی شـدن حقـوق بشـر سـنخيت دارد، جهانی شـدن محلـی اسـت 
كـه درواقـع براسـاس ادعاهـای مبتنـی بـر برابری كـه خود شـالوده ی ايـده ادعايی جهانشـمولی 
حقـوق بشـر اسـت. درمقابل، جايـگاه و طبقه مناسـب برای قـراردادن حاكميت قانـون در محور 
جهانی شـدن تجـاری- اقتصـادی محلی گرايـی جهانـی اسـت كه درواقـع، براسـاس ويژگی های 
محلـی مبنـا ازجملـه قطعيـت و قابليـت پيش بينـی كه زيربنـای گسـتره جهانی تضميـن تبادالت 
تجـاری و سـرمايه گذاری های شـركت های بـزرگ اسـت. ايـن خصيصه هـا مـا را قادر می سـازد 
تـا بنگريـم آيـا ايـن اهدافـی كـه حاكميـت قانـون از طريـق دو گرايش جهانی شـدن درپـی آنان 
اسـت كامـاًل ناهمگـون و واگـرا هسـتند يـا خيـر. از يـك طـرف، فرآينـد مستعمره سـازی كه به 
تبـع آن مقـررات تجـاری محلـی و رويـه و عملكـرد شـركت ها بازار جهانـی را به تسـخير خود 
درمی آورنـد، هويداسـت و از طـرف ديگـر و در مقابـل شـاهد پـروژه ای هسـتيم كـه درصـدد 
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محلی نمودن اسـتانداردهای جهانی حقوق بشـر اسـت. يكی امپرياليسـتی اسـت و سـلطه جويانه 
و ديگـری هنجارپايـه و جهانـی. بـا ايـن حـال، در اغلـب مـواردی كه شـاهد تناقض هايی سـاده 
از مسـائل پيچيـده هسـتيم و خطوطـی كـه اين دو پديـده جهانی شـدن را از هم متمايز می سـازد، 
نتايجی كه می توان از اين فرآيند اسـتنباط نمود، در عمل چندان مشـخص و روشـن نيسـت. در 
ايـن حـوزه، مبهـم بـا مرزهای ناپيـدا، نه تنها يافتن زمينه های مشـترك ميان آن دو دشـوار اسـت، 

بلكـه همچنيـن ايجـاد ائتالفـی دوجانبـه و سـودمند نيز به سـختی صـورت می گيرد.

پیچیدگی های جهانی شدن و حقوق بشر
وجـود ابعـاد بسـيار گسـترده باعث شـده تفكيـك و تمايز ميـان دو حوزه دشـوار و مبهـم گردد. 
در اين جـا مـن چهـار مـورد مشـخص و حايـز اهميت كـه بصورت مجـزا و يا جمعی بـر تمركز 
توجـه مـا بـر حقـوق بشـر بـه عنـوان يـك كل و همچنيـن موقعيـت خـاص حقـوق اقتصـادی 
اجتماعـی و فرهنگـی اثرگـذار واقـع می شـوند را مـورد تأكيد قـرار می دهم. در مجمـوع، دو بعد 
اول باعـث ابهـام در مطالبـات هنجـاری حقـوق بشـری می شـود و درنتيجـه خصيصه هـای آنهـا 
بـه عنـوان پديده هـای جهانـی به صـورت محلـی پذيرفته می شـود )يعنـی جهانی شـدن محلی(. 
ديگـر ابعـاد، ايـن فرضيـه را كه جهانی شـدن تجـاری/ اقتصـادی ضرورتـًا و هميشـه در تضاد با 
پيشـبرد احتـرام جهانـی بـه حقـوق بشـر اسـت را به چالـش می كشـند. چهـار بعـد موردنظر در 

بخش هـای بعـدی مـورد بحـث قـرار می گيرند.

طبقه بندی حقوق بشر
همـه ی طبقـات حقوق بشـر جهانی نشـده اند، يا حداقـل مقبوليت جهانـی به آن شـكل نيافته اند. 
از همـه مهم تـر اين كـه يـك تفـاوت اساسـی ميـان وضعيـت و نحـوه پرداختـن به حقـوق مدنی 
و سياسـی از يـك طـرف و حقـوق اقتصـادی اجتماعـی فرهنگـی از سـوی ديگـر وجـود دارد. 
اعالميـه جهانـی حقـوق بشـر هـر دو دسـته از حقـوق را پوشـش می دهـد كـه ايـن خـود اوج 
تعهـد جامعـه بين المللـی بـه تفكيك ناپذيـری آنـان را نشـان می دهـد. از 1948 م و بـر خـالف 
آنچـه كـه اعـالم شـد، ايـن دو دسـته از حقـوق به طـور كلـی از هم ديگـر مجـزا شـدند )ابتدائـًا 
و اساسـًا در قالـب دو منشـور جداگانـه در 1966م(46 كـه درنتيجـه آن حقـوق مدنـی و سياسـی 
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در مركزيـت برنامـه جهانی شـدن حقـوق بشـر قـرار گرفـت. حقـوق مدنـی و سياسـی هنوز هم 
غالبـًا – و در يـك مفهـوم و برداشـت سلسـله مراتبـی – به عنوان نسـل اول حقوق مورد اشـاره 
قـرار می گيـرد. حقـوق اقتصـادی اجتماعـی و فرهنگـی نيـز بـه عنـوان نسـل دوم حقـوق بشـر 
مدنظـر قـرار می گيـرد. از نظـر جايـگاه حقوقـی نسـبی ايـن دو ميثـاق، ايـن تمايـز در عمـل بـه 
اثبـات رسـيده اسـت. تاكنـون بزرگتريـن نهادهـای قضايی حقـوق بشـری در عرصـه بين المللی 
مربـوط بـه حقـوق مدنـی و سياسـی بوده انـد. از ايـن رو، سـه مـورد از پـر رفـت و آمدتريـن و 
اثرگذارتريـن محاكـم بين المللـی حقـوق بشـری در مـورد بـا اسـناد حقـوق مدنی و سياسـی به 
فعاليـت می پردازنـد كـه عبارتنـد از ديـوان اروپايـی حقـوق بشـر )كنوانسـيون اروپايـی حقـوق 
بشـر(47، كميتـه ی حقوق بشـر سـازمان ملل متحـد )ميثاق بين المللـی حقوق مدنی و سياسـی(48، 
ديـوان آمريكايی حقوق بشـر )كنوانسـيون آمريكايی حقوق بشـر 1969م(49. گرچـه كميته حقوق 
بشـر يـك دادگاه نيسـت، تصميماتـش صرفـًا ديـدگاه محسـوب می شـود، رأی قضايی نيسـت و 
الـزام آور نيـز شـمرده نمی شـود، بـا ايـن وجـود، هميـن اظهارنظرهـا در كنـار حجم گسـترده ای 
از ديگـر خروجـی هـای كميتـه خـود مبين اهميـت حقوقی آنـان اسـت. كميته حقـوق اقتصادی 
اجتماعـی و فرهنگـی، در تقابـل كامـل بـا وضعيت اخيرالذكر نـه صالحيت دارد شـكايات فردی 
را اسـتماع نمايـد )مـوارد مربـوط بـه نقـض مقـررات ميثاق( و نـه از نظـر قضايی نهادی مشـابه 
نهـاد مذكـور بـرای ميثـاق بين المللـی حقوق مدنـی و سياسـی دارد.50 عـالوه بر ايـن، طرفداران 
حقـوق اقتصـادی اجتماعـی و فرهنگـی عليه ادعاهـای بی محتوايی كـه اين حقـوق را بطور كلی 
حتـی حقـوق نمی داننـد و در هيـچ سـطحی آن را قابـل پيگيـری قضايـی نمی داننـد و آنرا بيشـتر 
در قالـب آرزوهـای سياسـی و مقـررات غيرالـزام آور می پندارنـد كـه تابـع اجـرای قضايـی نيـز 
محسـوب نمی شـوند، همـواره بـه مبـارزه می پردازنـد.51 با ايـن حال، چنيـن موضعی به سـختی 
می توانـد در مواجهـه بـا آن نقشـی كـه مقـررات )و دادگاه هـا( واقعـًا در تحقق حقوق بشـر ايفاء 

بماند. پابرجـا  می نماينـد، 
بـرای ايـن منظـور، وجـود ابـزار حقوقـی مشـابهی كـه بوسـيله آن بتـوان بـر اجـرای مقررات 
حقـوق بشـر )مدنی و سياسـی يـا اقتصـادی اجتماعـی و فرهنگی( نظـارت نمود، كاماًل اساسـی 
و ضـروری اسـت، يعنـی جبـران خسـارات وارده از طريـق حقـوق اداری و يـا فرآيند دادرسـی 
قانونـی ميسـر باشـد.52 در مـورد ايـن دو دسـته از حقـوق، تأكيـد و پافشـاری بـر عادالنه بـودن 
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ايـن فرآينـد رسـيدگی اسـت كـه از طريـق آن آراء مرتبـط بـا عناصـر اساسـی حقـوق صـادر 
می گـردد و ادعـا بـر ايـن اسـت كه ايـن موضوع اصلـی و نگرانـی عمده قابـل پيگيری اسـت نه 
تخصيـص منابـع مـورد نيـاز بـرای حمايـت از حقوق بشـر. بـه همين ترتيـب در سـطح داخلی، 
بخـش عمـده ای از مقـررات حقوقـی حامـی حقوق بشـر )اعـم از قانون اساسـی، قوانيـن عادی 
يـا مصوبـات قضايـی( به جـای پرداختـن به حقـوق اقتصـادی، اجتماعـی و فرهنگی بـه حقوق 
مدنـی و سياسـی می پردازنـد. ايـن رجحـان در مقـررات و منشـورهای حقوق بشـری غربی )هم 
رويـه قضايـی نظـام كامـن ال و هم حقوق مدنی( مشـخص و معلوم اسـت. بنابرايـن، از آن جايی 
كـه دادگاه هـای غربـی ميـزان قابـل توجهـی از پرونده هـای حقوقـی مربـوط به حمايـت داخلی 
از حقـوق بشـر را تشـكيل داده انـد، سـيطره حقـوق مدنـی و سياسـی بيـش از پيـش قـوت يافته 

 53 است.

چالش های پیش روی جهانشمولی حقوق بشر
سـاختار مفهومـی حقـوق بشـر يكپارچـه نيسـت؛ نـه خـود حقوق بشـر بـه شـكل الزم االجرايی 
قـوام يافتـه اسـت و نـه بصـورت كلـی )و يا حتـی در سـطوح تخصصـی( به صورت روشـن و 
غيرمبهـم تبييـن شده اسـت، اجـرای آنهـا نيز مطلق و بدون شـك و شـبهه نبوده اسـت و نخواهد 
بـود. بنابرايـن، ادعاهـای مبتنـی بـر جهانشـمولی حقوق بشـر به سـادگی قابل درك نيسـت، چه 
رسـد بـه اينكـه بـه سـادگی پذيرفته شـود يـا رد شـود. ايـن بالتكليفـی مباحـث جنجال برانگيز 
و مداومـی را پيرامـون گسـتره ای كـه ادعـا می شـود جهانشـمولی حقـوق بشـر بـا اسـتدالل های 
نسـبيت گرايانه )معمـوالً نسـبيت گرايی فرهنگـی( تعديـل می گـردد و يـا پاسـخ متقابـل دريافت 
می كنـد و رد می شـود، در پـی خـود دارد. اگـر وضعيـت بـه ايـن ترتيـب باشـد كـه گروههـای 
فرهنگـی خـاص هنجارهـای اجتماعـی حاكـم )از جملـه حقـوق بشـر( را از مراجـع داخلـی 
خودشـان اقتبـاس و اسـتنباط نماينـد آيـا ايـن بـدان معنا خواهـد بود كـه اسـتدالل های مبتنی بر 
نسـبيت گرايی فرهنگـی و جهانشـمولی ناسـازگار، سـوای از هـم و مانعه الجمـع هسـتند؟54يا بـه 
عبارتـی ديگـر، آيـا ايـن امـر دليلـی بـر اين مدعاسـت كـه جهانشـمولی حقوق بشـر بـا پذيرش 
قابـل توجـه مناسـبات فرهنگـی حقـوق بشـر هـم از نظـر مفهومـی و هـم از نظر عملـی، حقوق 

بشـر را مـورد تهديـد قـرار داده و بـه آن آسـيب می رسـاند؟ 
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واكنش هـای شـهودی بـه اين امر بـرای بسـياری از افراد، در راسـتای حمايت از جهانشـمولی 
بـه هـر طريقـی، حداقـل، حملـه بـه نسـبيت گرايی فرهنگـی بـوده اسـت. اين امـر به نوبـه خود 
مبيـن تـالش هـای مضاعـف نسـبيت گراها بـرای تقويـت موضع آنـان اسـت و البته ايـن چرخه 
ادامـه دارد. بـا ايـن حال، ايـن توصيف و توجيه همچـون واقعيت يك رابطه علـی، بر مفروضات 
يـك اسـتنباط غلـط ابتنـا يافتـه اسـت، يعنـی ماهيت تـام، گسـتره و سـاختار حقوق بشـر به هر 
نحـوی قابـل شناسـايی و درك اسـت. در مقابـل، تنهـا موضوعـی كه آنها بـدان اذعـان دارند اين 
اسـت كـه مـا تنهـا از مـواردی بهره منـد و متمتـع هسـتيم كـه در سـطح جهانـی مورد شناسـايی 
قـرار گرفته انـد. ايـن قضيـه درواقع انكار جهانشـمولی نيسـت، نسـبيت فرهنگی را نيز بـه مبارزه 
نمی طلبـد، بلكـه كامـاًل برعكـس اسـت. اين موضع در راسـتای فراهـم نمودن زمينه ای اسـت كه 
در آن بتـوان فهـم كاملـی از وابسـتگی حقوق بشـر به همه انسـان ها بدسـت آورد، يعنی به جای 
آنكـه يـك مفهـوم مضيـق كـه فهم مـا بايـد اجبـاراً در آن بگنجـد، ارائه شـود، مفهومی متناسـب 
بـا فرآينـدی كـه در آن واقـع شـده ايم ارائه شـود. هـدف درك اين مطلب اسـت كـه ديدگاههای 
فرهنگـی متفـاوت لزومـًا بايـد در طراحی و سـاختاربندی مشـاركت داشـته باشـند. صرف نظر از 
ايـن مسـئله كـه اگر اقدامات حقوق بشـری از سـوی خواسـتگاههای جهانی خود مـورد حمايت 

قـرار گيرنـد، چنيـن شـمولی تا حـد قابل توجهـی وجود خواهد داشـت. 
آنچـه كـه مورد نياز اسـت گفتمـان متمدنانـه و صادقانه اسـت، همانگونـه كه اوناما ياسـوآكی 
اسـتدالل كرده »اگر تاكنون حقوق بشـر واقعًا جهانی شـده باشـد«.55 درواقع، مقـررات بين المللی 
حقـوق بشـر ايـن وضعيت را به طـرق متعددی منعكس نموده اسـت. معاهـدات جهانی همچون 
اعالميـه جهانـی حقـوق بشـر )مـاده 28(56 و هـر دو ميثـاق بين المللـی حقوق مدنی و سياسـی57 
و حقـوق اقتصـادی اجتماعـی و فرهنگـی58 )مـاده اول هر يـك( تفاوت های فرهنگی را آشـكارا 
مـورد اشـاره قـرار داده انـد: حق بـر مشـاركت فرهنگی و حـق بر تعيين سرنوشـت )بـه ترتيب(. 
ايـن معاهده هـای و ديگـر معاهـدات از ايـن دسـت، گسـتره ای بـرای محدوديت هـای فرهنگـی 
مشـروط بـر برخـی از حقـوق خـاص مشـخص كرده اند كـه معمـوالً در قالـب داليـل منطقی و 
مشـروع مبتنـی بـر عفـت عمومـی، منافـع عمومی، بهداشـت عمومـی و امنيـت ملی مطـرح می 
59 مفـاد اين دسـته از معاهدات به شـكل قابـل توجهـی در نهادهای حقوقـی متعددی )از 

گردنـد.
جملـه ديـوان اروپايـی حقـوق بشـر كـه از توسـعه يافته هـا تلقـی می شـود( درخصـوص قلمرو 
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ايـن محدوديت هـا اعمـال می گردنـد.60 اعالميه هـا و حـق شـرط ها ديگـر اقدامات مجـاز قانونی 
هسـتند كـه بـرای بيـان قانونـی برخـی خصوصيـات خـاص فرهنگـی و محدوديت هـای وارده 
بـكار می رونـد.61 بنابرايـن، جهانشـمولی حقـوق بشـر حتی اگر به صورت محدود تفسـير شـود، 
ضرورتـًا بايـد تفاوت هـای فرهنگی را در منشـأ، تفسـير و اجرای اسـتانداردهای حقوق بشـر نيز 

بپذيرد.62
در چارچـوب فعلـی اهميـت ايـن گونـه اظهارنظرهـا كـه ديويـد فورسـايت آنها را بـه عنوان 
آنهـا  كـه  اسـت  جهـت  آن  از  می دهـد  قـرار  اشـاره  مـورد  ضعيـف  فرهنگـی  نسـبيت گرايی 
پيچيدگی هـای بغرنـج روابـط ميـان جهان گرايـی و محلی گرايـی را تشـريح می كننـد؛ مفاهيـم 
خـاص وارده و نشـر يافتـه كـه تشـكيل دهنده اسـتانداردهای جهانـی حقـوق بشـر هسـتند را 
توصيـف می كننـد و درنهايـت روابـط پيچيـده ميان آنهـا كه از مطالبـات هنجاری حقوق بشـری 
نشـأت گرفتـه اسـت را تبييـن می كننـد. دقيقًا جايی كـه حقوق بين الملل بشـر در نمودار سـانتوز 
روی محـور گرايـش به سـمت جهانی شـدن )جهان گرايـی( قرار می گيـرد، باب مباحـث مفتوح 

می گـردد.

قابلیت های انسانی و شکوفایی
دو ديـدگاه اساسـی در مـورد اين كـه چگونـه جهانی شـدن اقتصـاد بـر شـكوفايی و رفـاه جهانی 
تأثيـر گذاشـته و خواهـد گذاشـت، وجـود دارد. يـك ديـدگاه اساسـًا بـه ادعاهـای فايده گرايانـه 
برمی گـردد كـه برمبنـای آنهـا جهانی شـدن اقتصـاد – بويـژه نقش كليدی كـه از سـوی بازارهای 
بنابرايـن،  افـزود.  خواهـد  اقتصـادی  فعاليت هـای  حجـم  بـر   – می شـود  ايفـاء  جهانـی  آزاد 
بهتـر خواهـد بـود كـه تـا ميـزان قابـل مالحظـه و البتـه سـنجش پذيری ايـن فعاليـت صـورت 
پذيرنـد.64 بـه ايـن واقعيـت نيـز اذعـان شـده كـه تعـداد اندكـی بـه ميـزان هنگفتـی بهره منـد 
خواهنـد شـد كـه البتـه ايـن از يـك سـو عاملـی محـرك و از سـوی ديگـر بهايـی اسـت كـه 
بايـد بـرای افزايـش كلـی رونـق و شـكوفايی پرداخـت شـود.65 ديدگاههـای ديگـر اينگونـه 
منطـق فايده گرايانـه را بـا طـرح ايـن سـئوال كـه آيـا واقعـًا و در هـر حالتـی بـر حجـم فعاليت 
اقتصـادی افـزوده خواهـد شـد، رد كرده انـد. حتـی اگر پذيرفته شـود كـه چنيـن وقايعی صورت 
خواهـد پذيرفـت بـاز هـم ايـن واقعيـت برجاسـت كـه تعـداد اندكـی بـه بهـای از دسـت رفتن 
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مشـروعيت اخالقـی و حتـی احتمـاالً اقتصـادی از مزايـای آن بهره منـد خواهنـد شـد. بنابرايـن، 
سـوای از بهره منـدی گروهـی حتـی بصـورت ناچيـز، تعـداد بسـياری نيـز بواسـطه اسـتثمار 
 اقتصـادی، فروپاشـی اجتماعـی و فسـاد و تنـزل فرهنگـی آسـيب خواهنـد ديد.66 صـرف نظر از 
مزيت هـای نسـبی ايـن دو موضـع، هـر دو تـا حـد زيـادی بـر فرضيـات مرتبـط بـا حمايـت از 
حقـوق بشـر اتـكاء دارنـد. يعنـی بـرای بهبـود شـرايطی كـه آنهـا در آن زندگـی می كننـد، بايـد 
بـه عنـوان انسـان نسـبت بـه آنچـه كه تحقـق حقوق بشـر ناميـده می شـود، قادر باشـند؛ بـه اين 
ترتيـب بـه ميـزان گسـترده ای، هـدف بنياديـن حمايـت از حقوق بشـر – حفظ كرامـت فردی – 
محقـق خواهـد شـد. در ايـن چارچوب ما با نيازها و شـرايط خـاص اقتصادی سـر و كار داريم. 
جـان گـری كـه خود بـه مكاتب ترديدگـرا و انتقـادی اخير تعلـق دارد درخصوص جهانی شـدن 
سياسـت های اقتصـادی مبتنـی بـر تجـارت آزاد )عـدم دخالـت دولـت( معتقـد اسـت، بازارهای 
آزاد مخلـوق قـدرت دولـت هسـتند و تـا هنگامـی بـه حيات خـود ادامـه خواهند داد كـه دولت 
قـادر باشـد نيازهای انسـانی بـه امنيت را تأميـن و مخاطرات اقتصادی نشـأت گرفته از دسـتيابی 
بـه آزادی بيـان سياسـی را كنتـرل نمايـد.67 ايـن گونه تجزيـه و تحليـل اقتصادی منعكـس كننده 
دغدغه هـای حقـوق بشـری كسـانی اسـت كه هـوادار به اصطـالح نيازها و يـا رويكـرد مبتنی بر 
توانمندی هـای انسـانی بـرای دسـتيابی بـه كيفيت زندگی و يا رفاه انسـانی هسـتند. دقيقـًا بگويم 
پيشـگامان ايـن »جنبـش مارتـا نوسـباوم« و »آمارتيا سـن« نيز خاطرنشـان كـرده انـد توانمندی ها 
و قابليـت هـای فعلـی بـا نگرش هـای مبتنـی بر حقوق بشـر ناهمسـان و متفـاوت هسـتند.68 در 
نگـرش مبتنـی بـر توانمنـدی های انسـانی عنصـر كليـدی در ماهيت اين مسـئله محـوری نهفته 
اسـت كـه بايـد برای تعيين و محاسـبه شـكاف ميـان وضعيت حقيقـی فعلی و وضعيـت مطلوب 
و هـدف رفـاه فـردی مـورد بررسـی قـرار گيرد. هـر دو نويسـنده همچنيـن تأكيد دارنـد نگرش 

مبتنـی بـر توانمنـدی هـا لزومـًا در درون خـود بر حمايـت از حقوق بشـر نيز تمركـز دارد.69 
نگرش هـای مبتنـی بـر حقـوق بشـر و توانمندی هـای انسـانی نگرانی هـای مشـابهی در مورد 
رفـاه انسـانی دارنـد، بـا ايـن حـال، تفـاوت در ابزارهايی اسـت كه هركـدام برای پيشـبرد هدف 
خويـش بـدان می انديشـند. همانگونـه كه نوسـباوم متذكر می شـود؛ يك فـرد واقعًا چـه كارهايی 
را می توانـد انجـام دهـد و چگونـه می توانـد باشـد؟70 اگـر پاسـخ ايـن باشـد كـه فـرد بـه دليـل 
شـرايطی كـه در آن زندگـی می كنـد قـادر نيسـت بـه حداقل هـای معينـی از كيفيـات زندگـی 
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دسـت يابـد، در آن صـورت، محور پژوهش هـا و كندوكاوها به سـمت شناسـايی نيازهای فردی 
تغييـر خواهـد كـرد تـا شـكاف و خالء فعلـی موجود در شـرايط زندگی انسـانی را پر كنـد. مثاًل 
بـه منظـور آنكـه يـك فرد از سـالمت جسـمانی مناسـبی برخـوردار باشـد، بايـد تغذيه، سـرپناه 
و مراقبت هـای بهداشـتی مناسـب بـرای وی فراهـم شـود. بـرای تقويـت حـس تخيـل، تعقل و 
اسـتدالل، بـرای ايجـاد و حفـظ وابسـتگی بـا ديگـر انسـان ها و بـرای داشـتن دركـی صحيح از 
خـوب بـودن، فضيلـت و مفيـد بـودن، فرد بايـد با آمـوزش مناسـب و مكفـی و آزادی ارتباط و 
معاشـرت بـا ديگـر انسـان هـا پـرورش يابـد.71 ايـن رويكـرد از اسـتدالل هايی كـه در اين فصل 
از دو جنبـه مهـم و مرتبـط بسـط يافتـه اسـت، متأثـر گرديـده اسـت. اول، تمركـز بـر نيازهـا و 
توانمندی هـا مبيـن ايـن واقعيـت اسـت كـه بـرای اكثريـت قريب بـه اتفاق مـردم جهان شـرايط 
مطلـوب اجتماعـی و اقتصـادی حداقـل مهم تـر از تحقـق توانمندی هـای فردی همچون تسـهيل 
شـرايط سياسـی و مدنـی اسـت. دوم، جهانی شـدن نيروهـای اقتصـادی نـه تنهـا فرصت هـا و 
ابزارهايـی بـرای رسـيدگی بـه ايـن نيازهـا دارد بلكـه شـايد موجـب تعهـد و الـزام نگرش های 

مبتنـی بـر توانمنـدی هـا نسـبت بـه پذيـرش و جـذب مقـررات بين المللی حقوق بشـر شـود.

اهداف مشترک
مواضـع و اظهارنظرهـای بی محتـوا و پـر از لفاظـی كـه در مقابـل جهانی شـدن حقـوق بشـر و 
جهانی شـدن اقتصـادی مطـرح گشـتند، نهـاد در حـال رشـدی از اهـداف مشـترك ميـان اين دو 
حوزه را در خود مسـتتر داشـت. بديهی اسـت، در مواجهه با آن، رشـد اين زمينه های مشـترك در 
طول چند سـال گذشـته بيشـتر متجلی گشـته اسـت. در حال حاضر از بسـياری از جهات و بنا به 
 داليـل متعددی، طيف گسـترده ای از مشـاركت ها، طرح های همكاری، همبسـتگی های اجباری و 
ميانجی گـری جهـت حـل و فصـل اختالفـات ميـان منافـع منتسـب بـه حقـوق بشـر و منافـع 
شـركت ها موجـود می باشـد.72 ايـن ترتيبـات و يـا ماحصـل آنهـا عبارتنـد از: )1( قانون گـذاری 
و فعاليت هـای خودتنظيمـی كامـاًل داوطلبانـه – تعـداد قابـل توجـه دسـتورالعمل های حقـوق 
بشـری توسـعه يافته توسـط شـركت ها و يا نهادهای صنعتی عمـده؛ )2( قراردادهـا، رهنمودها و 
اقدامـات ميانجی گرانـه اشـخاص ثالـث – پيمان هـای جهانی ملـل متحد و همچنيـن پيش نويس 
ديگـر شـركت های  و  بـه مسـئوليت های شـركت های چندمليتـی  مربـوط  مقـررات  مجموعـه 
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تجـاری درخصـوص حقـوق بشـر،73 رهنمودهـای سـازمان همـكاری اقتصـادی و توسـعه برای 
شـركت های چندمليتـی؛74 و )3( تعهـدات حقوقـی و پيشـنهادهايی بـرای فرآينـد قانون گـذاری. 
بـرای مثـال قانـون مسـئوليت مدنـی اتبـاع بيگانـه در نظـام قضايـی ايـاالت متحـده75، تمايـل 
دادگاه هـای اسـتراليا و انگلسـتان بويـژه بـرای محـدود كـردن حمايتی كه از شـركت ها بـر مبنای 
دكتريـن اعـالم دادگاه بـه عنـوان دادگاه نامناسـب )اختيـار دادگاه بـرای رد صالحيـت خـود( به 
عمـل می آمـد،76 طرح هـای قانونـی كنگـره آمريـكا،77 پارلمـان اسـتراليا 78 و پارلمـان بريتانيـا،79 
بـرای پاسـخگو نمـودن شـركت ها در حقوق داخلی نسـبت به تمامـی اقدامات شـان در خارج،80 
و درنهايـت بررسـی ها و اقدامـات كميسـيون اروپـا.81 به هميـن ترتيب مالحظات حقوق بشـری 
تأثيـر خـود را بـر برنامه ريـزی و عمليـات تجـاری بين المللـی و سـازمان های حمايتـی همچـون 
سـازمان بهداشـت جهانـی، صنـدوق بين المللـی پـول، بانـك جهانـی و بانـك توسـعه آسـيا بـر 
جـای گذاشـته اسـت.82 بنابرايـن، پيونـد ميـان حقوق بشـر و تجـارت بين الملل در حـال حاضر 
بـه خوبـی برقرار شـده اسـت،83 حتی اگـر پيامدهـای آن هنوز هم به طور كامل مشـخص نشـده 
باشـد.84 اسـتدالل هايی كـه متضمـن عـدم شناسـايی تأثيـر غيرقابـل اجتنـاب تجارت بـر حقوق 
بشـر هسـتند از پايـداری و ثبـات چندانـی برخـوردار نيسـتند ) قباًل چنيـن نظراتی ابراز شـده و 
در حـال حاضـر نيـز برخـی همچنـان بر ايـن اعتقـاد هسـتند(؛ درعـوض، در بحث ها به سـمت 
موضـوع گسـتره ای كـه تجـارت آزاد می توانـد بـا نهضـت حمايـت از حقـوق بشـر مـدارا كند، 
تغييـر جهـت داده اسـت.85 اين تحـوالت نشـانه ای از يك تغيير جهـت آشـكار در همكاری های 
فرهنگـی بويـژه در شـركت های چندمليتی بزرگ اسـت. چارچـوب تجاری كـه در آن فعاليت ها 
صـورت می گرفـت دچـار تغيير و تحول شـده اسـت.86 به شـكل فزاينده ای افراد و سـازمان های 

سـهامدار بـه سـمت اصـول سـرمايه گذاری اخالقـی هدايت شـده اند.
بسـياری از شـركت های بـزرگ اكنـون خـود را تحـت حسابرسـی های اجتماعی قـرار داده اند 
كـه از سـوی طيف گسـترده ای از حسابرسـان ازجملـه برخی از شـركت های حسـابداری بزرگ 
همچـون )KPMG( و )pricewaterhouse Coopers( صـورت می پذيرنـد. عـالوه بر اين، امروزه 
رشـد قابـل توجهی در ارائه مشـاوره درخصوص مسـئوليت اجتماعی مشـاهده می شـود، كه اين 
مشـاوره ممكـن اسـت بخشـی از مجموعه اسـتانداردهای مديريت مشـاوره باشـد و يـا از طريق 
تمركـز خـاص شـركت ها برای ارائه مشـاوره بـه شـركت های بزرگ درمـورد مسـئوليت پذيری، 
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پاسـخ گويی و حفـظ وجهه صـورت پذيرد.
ناظـر وجـود دارد كـه اجـرای مسـئوليت های  بانفـوذ، بی طـرف و  تعـداد زيـادی سـازمان 
اجتماعـی شـركت ها را مـورد موشـكافی قـرار می دهنـد. برای مثال شـركت مسـئوليت اجتماعی 
در آمريـكا، شـركت مسـئوليت اجتماعی اروپـا و واحدهای تخصصی در چارچوب سـازمان عفو 
بين الملـل و كميتـه ی آمريكايـی وكليل های حقوق بشـر. پتانسـيل قابـل توجهی بـرای اثرگذاری 
مفيـد )و البتـه در مـواردی هـم مضـر( شـركت ها در زمينـه حقـوق بشـر بطوركلـی و بخصوص 
در مـورد اسـتانداردهای حقـوق اقتصـادی اجتماعـی و فرهنگـی وجـود دارد. در فهرسـت بندی 
سـناريوهای بالّقـوه ی متعـدد در جهـت حمايت از حقوق بشـر يك مشـكل كوچـك وجود دارد 
و آن هـم نقـض مفـاد معاهـدات بين المللـی حقوق بشـری موجود )هـم در سـطح جهانی و هم 
در سـطح منطقـه ای( و بـه هميـن ترتيب، حقوق داخلی اسـت كه به حمايت از حقـوق اقتصادی 

اجتماعـی و فرهنگـی مربـوط می شـود يـا حداقل می توانـد در آن راسـتا تفسـير گردد.87 
از جنبـه ی مثبـت قضيـه، هرگونـه ممانعـت و يا مخالفـت با قانون شـكنی می تواند در راسـتای 
حمايـت از حقـوق بشـر تلقـی گـردد. البتـه، ابزارهای پويشـگرايانه بيشـتری نيز وجـود دارد كه 
می تـوان آنهـا را بـه كار گرفـت. مثـاًل اشـاره شـده كـه حمايـت از حقـوق اقتصـادی اجتماعـی 
و فرهنگـی در فعاليت هايـی كـه بوضـوح در حـوزه عملكردهـای دولـت هسـتند )بويـژه در 
كشـورهای در حـال توسـعه( بسـيار حايـز اهميـت اسـت )مثـاًل ايجاد مدرسـه و يـا كلنيك های 
بهداشـتی در شـهرك های وابسـته بـه ايـن شـركت های بـزرگ(.88 عـالوه بـر همـه ايـن مـوارد، 
واقعيـت ديگـری نيـز وجـود دارد و آن فشـاری اسـت كه بـه صورت غيرمسـتقيم بر شـركت ها 
وارد می شـود تـا از تعهـدات منـدرج در ميثـاق بين المللی حقـوق اقتصادی اجتماعـی و فرهنگی 
)ICESCR( تبعيـت نمايـد، كـه درواقـع اين كار با درخواسـت مسـتقيم ميثاق از كشـورهای امضاء 

كننـده كـه شـركت ها در آنجـا مشـغول به انجـام فعاليـت هسـتند، صـورت می گيرد.89 

نقش حاکمیت قانون
واقعيـت ايـن همپوشـانی نمايـان ميـان پديـده جهانی شـدن حقوق بشـر و جهانی شـدن تجاری/ 
اقتصـادی، در مطالبـات مربـوط بـه حاكميت قانـون كه پيش از اين تشـريح گرديـد، ابهام هایی 
را بـه همـراه داشـته اسـت. همان گونـه كـه پيش بينـی می شـد طبقه بندی هـای اخيـر مربـوط بـه 

www.ipwna.ir



186 /  جهانی شدن و حاكميت قانون

منافـع و مزايـای حاكميـت قانـون تـا حـد زيـادی رسـمی بـوده، در حالـی كـه طبقه بندی هـای 
پيشـين اساسـًا تـا حد زيـادی سـاده انگارانه بوده اسـت.

نگرانی هـای شـركت های بـزرگ تجـاری در حـال حاضـر حداقل بيش از گذشـته بـا محتوای 
اجتماعـی قوانيـن همگرايـی پيـدا كـرده و در آنها وارد شـده اسـت. افزون بر آن شـخصيت های 
اصلـی حقـوق بشـر كيفياتـی را بـرای ادعاهای هنجاری شـان پذيرفته انـد. آنها قبـول دارند كه در 
بيـان، تفسـير و اجـرای حقـوق بشـر مفهوم رسـمی حاكميـت قانون واجد اهميت بسـيار اسـت. 
بـر خـالف همـه ی ايـن نكته ها، شـايد بديهی تريـن نتايجی كـه بتـوان از تجزيه و تحليل پيشـين 
بدسـت آورد، ايـن واقعيـت باشـد كـه حاكميـت قانون ممكن اسـت تنها سـهم نسـبتًا محدودی 
در تعيين ماهيت و آثار جهانی شـدن حقوق بشـر داشـته اسـت. بنابراين، شناسـايی ابعاد نسـبيت 
فرهنگـی )از نظـر مفهـوم يـا اجـرای حقـوق جهانـی بشـر( براسـاس چالش هايـی كـه فـراروی 
جهانشـمولی حقـوق بشـر قـرار می دهـد، بيشـتر بـه تضعيـف و تزلـزل در قطعيـت و قابليـت 
پيش بينـی مقرراتـی كـه پشـتيبان آنهاسـت، می انجامـد. در بحـث رفـاه و قابليت هـای انسـانی، 
گرچـه حاكميـت قانـون در فراهـم آوردن چارچـوب نظارتی كه در آن ممكن اسـت رفاه بيشـتر 
از طريـق توسـعه جهانـی تجـارت آزاد حاصـل آيـد ايفـای نقـش می كنـد: نظام هـای حقوقی در 
تضميـن مـواردی همچون تقسـيم عادالنه مناصب حسـاس و دسـتاوردها آن گونه كـه مورد نياز 

اسـت، نقـش كمرنگ تـری دارنـد )اگـر نگوييم هيـچ نقشـی ندارند(. 
همچنيـن، بخـش عمـده ای از پيشـرفت ها و تحوالتـی كه تحت عنـوان اهداف مشـترك مورد 
بحـث قـرار گرفـت جنبـه غيـر الـزام آور داشـته و يـا هنـوز بـه مرحلـه اجـرا در نيامـده اسـت. 
بسـياری از دسـتورالعمل ها، قرارداهـا، رهنمودهـا و پيمـان هـا برخـی از درجه هـای همـكاری 
فرهنگـی روشـنفكرانه را نمايـان سـاخته اند، بـا ايـن وجود، گرچـه آنهـا داوطلبانـه و الهام بخش 
بوده انـد امـا از پشـتوانه حقوقـی اندكی برخوردار هسـتند. ممكن اسـت تنها براسـاس طبقه بندی 
فعلـی حقـوق بشـر بتـوان چشـم اندازی از يـك موقعيـت مناسـب بـرای حاكميت قانـون تصور 
نمـود. امـا ايـن امـر تنهـا با غلبـه بر ايـن واقعيت كـه حقـوق اقتصـادی اجتماعـی و فرهنگی به 
لحـاظ حقوقـی از آينـده اميدبخشـی برخـوردار نبـوده و در وضعيـت فعلـی بدفرجام محسـوب 
می شـوند، می توانـد تحقـق يابـد. اشـاره بـه كاسـتی ها و نقايـص ادعاهايـی كه چنيـن حقوقی را 
در پرتـو مالحظـات سياسـی مـی بيننـد )و درنتيجـه تابـع فرآينـد قانونگـذاری قـرار نمی گيرند( 
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نمی توانـد ايـن واقعيـت را تغييـر دهد كـه حقوق اقتصـادی و اجتماعـی به لحاظ سـطح اهميت 
حقوقـی )حتـی اگـر صراحتـًا حقـوق قانونـی تلقی گردنـد( به ندرت بـا حقوق مدنی و سياسـی 
هم تـراز محسـوب می شـوند. عليرغـم محدوديـت فرصـت در ايـن نوشـتار، مـن بايـد صراحتـًا 
اعـالم كنـم كـه مفهـوم حاكميـت قانـون را بی ربـط بـه مفهـوم حقـوق بشـر نمی دانـم. حداقـل 

بواسـطه ادلـه ای كـه در ايـن فصـل بـه آنها اشـاره كـردم نمی توانـد اين گونه باشـد:
اول، هـر دو سـاختار مفهومی در بسـياری از آموزه ها و اصول اشـتراك دارنـد. دوم همان گونه 
كـه تأكيـد كردم قانونمندسـازی حقوق بشـر بـه استانداردسـازی آن كمك كرده اسـت. درعوض 
نتيجه گيـری مـن ايـن اسـت كـه حاكميـت قانون بـه خودی خـود حتی بـرای حمايـت حداقلی 
از حقـوق بشـر كفايـت نمی دهـد. تـا هنگامـی كه مفهـوم حقوق بشـر اساسـًا در ماهيـت، محتوا 
و اجـرا بـا مـوارد رد و انـكار مواجـه می شـود و تـا هنگامـی كـه حقـوق بشـر در طـی مراحـل 
جهانی شـدن بـا كنشـگران اقتصـادی همـگام اسـت، كفايـت مطلـوب مذكـور به دسـت نخواهد 
آمـد. جايـی كـه مقـررات اعالمـی حقوق بشـر به جـای آن كه بـا موانع متعـدد متوقـف گردند با 
عـزم راسـخ اقتصـادی اجتماعـی و سياسـی مـورد حمايت قرار گيرنـد، در آن صـورت حاكميت 
قانـون بصـورت واقعـی پيشـبرد و حمايـت جهانـی آنان را تسـهيل خواهـد كرد. ضـرورت اين 
رابطـه، در طـی گذشـت زمـان جايـی كـه شـكل، ماهيـت و شـرايط ايـن سـاختارهای حمايتـی 
فيليـپ  قانـون  متحـول می گردنـد، واقعـی و راسـتين می نمايانـد. درمـورد مفهـوم حاكميـت 

سـلزنيك معتقد اسـت: 
حكمرانـی مطلـوب، مجموعـه ای خـاص از احـكام و مقـررات نيسـت. ايـن ايـده آل در زمان 
خـاص خـودش محقـق می شـود و نـه خـارج از آن، حتـی زمانـی كـه ما مفهـوم مشـروعيت را 
می دانيـم بايـد بـرای حـل مسـئله رابطـه ميـان اصـول كلـی )از جملـه حقـوق بشـر( و تغييـر 
سـاختار اجتمـاع اقـدام نماييـم. شـرايط جديـد ضرورتـًا اصـول را تغييـر نمی دهنـد، امـا ممكن 
اسـت آنهـا مسـتلزم آن باشـند كه حاكميـت نوينی از قانـون سـاختاربندی شـده و قديمی ترهای 

يابند.90 تغييـر  آن 
ايـن درسـت اسـت كـه در شـرايط تحـول و نابسـامانی های گسـترده سياسـی اقتصـادی و 
اجتماعـی، ممكـن اسـت تـداوم حاكميـت قانـون نظـم متفاوتی بـه خود بگيـرد. همـان گونه كه 

»روتـی تيتـل« معتقد اسـت:
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ميـان سـير گذشـته حاكميـت قانـون و چشـم انداز آتـی آن كشاكشـی موجـود اسـت همچون 
تقابـل ايسـتايی و پويايـی، كه در ايـن وضعيت بغرنج، حاكميـت قانون در نهايـت وضعيتی مبهم 
و مشـروط بـه خـود می گيـرد، در حقيقـت به جای بنيـان نهادن يـك نظم حقوقی درصـدد تغيير 

هنجـاری در مفاهيـم عدالت و دادرسـی اسـت كـه متمايزكننده ی عصر اسـتثنايی اخير اسـت.91
امـا ايـن نگـرش، درمـورد پايـداری نظـم حقوقـی در فرآينـد گـذار فـوق تصور اخيـر بزرگ 
نمايـی نمـوده اسـت. ايـن نگـرش، ايـن واقعيـت را كـه حاكميـت قانـون با ايـن وجـود و غالبًا 
در مشـروط و منـوط بـه شـرايط خاص سياسـی اسـت )كـه در آن تـا درجاتـی اختالف نظرها به 

سـادگی قابـل تمايز هسـتند( را ناديده انگاشـته اسـت.
سيسـتمی كـه در آن نظـم حقوقـی حفـظ شـود به شـكل مسـتمری در جهـت ايجـاد تغيير در 
جامعـه، بـرای بـاال بردن سـطوح اثربخشـی گام برمـی دارد، خـواه اين تغييـرات بزرگ باشـند يا 
كوچـك، ناگهانـی باشـند يـا تدريجـی. واقعيـت امـر اين اسـت كـه عبـارت حمايـت از حقوق 
بشـر را در حـال حاضـر می تـوان در فضـای طيفی كـه يك سـوی آن اعالميه ی صـرف و بدون 

پشـتوانه باشـد و سـوی ديگـر آن اعالميـه ی نيرومنـد، مؤثـر و كارا، بـه كار برد.

اجرای تکثرگرایانه حقوق بشر؟
ممكن اسـت اين سـؤال پرسـيده شـود كه در آينـده اجرای حقوق بشـر جايـگاه حاكميت قانون 
كجاسـت؟ از نقطـه نظـر نگرانی هـای مربوط بـه چارچوب فعلـی، حداقل دو خط فكـری از اين 
مسـئله منشـعب می گـردد؛ يك جريـان كلی از يك طـرف و جريانی خاص از سـوی ديگر. اول، 
تجزيـه و تحليل هـای كلی تـر بـرای بازانديشـی در نقشـی كـه مـا بـرای مفهـوم حاكميـت قانون 
طراحـی كرده ايـم از يـك سـو و حركـت بـه سـمت مفهومـی كـه چارچوب و يـا ابـزاری برای 
حمايـت از حقـوق بشـر فراهـم مـی آورد كـه حكـم يك شـرط الزم و اساسـی را دارد از سـوی 
ديگـر. شـايد واقع گرايانه تـر اينسـت كـه در وضـع فعلـی مـدل تعصبـی دسترسـی بـه عدالت را 
ناديـده انگاشـته و يـا حداقـل از آن كنـاره گرفـت. در ايـن زمينـه برای اثرگـذاری مثبـت بايد از 
تخصـص كسـانی بهـره گرفـت كـه در گفتمـان حقـوق بشـر و اقدامـات و اجـرای آن فراتـر از 
حـوزه ی سـنتی تسـلط حقوقدانـان )بـه طـور خـاص(، ديپلمات هـا، دبيرخانه های سـازمان های 
بين المللـی و نماينـدگان سـازمان هـای غيردولتی، مشـاركت داشـته اند.92 سـيطر ه ی سـنتی چنين 
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گروههايـی از ابزارهايـی ضرورتـًا حقـوق مبنـا نشـأت گرفتـه كـه از آن طريق آنها وظايف شـان 
درخصـوص پيشـبرد حمايـت از حقـوق بشـر را بـه اجـرا در می آورند. بـا اين حـال، همان گونه 
كـه بسـياری نيـز اذعان داشـته اند ايـن تكنيك هـا بـرای بكارانداختن غيـر قابل قبول و نامناسـب 
هسـتند. بـه عنـوان مثـال، برخـی از حسـاس ترين و مهم تريـن مسـائل در قلب حقـوق اقتصادی 

اجتماعـی و فرهنگـی نهفته هسـتند.93 
حقـوق، حقوق دانـان و تشـكيالت حقوقـی بسـيار مهـم هسـتند، امـا بـه تنهايی كافی نيسـتند. 
سياسـت های گسـترده اقتصـادی و اسـتراتژی های رفـاه اجتماعـی واجد اهميت يكسـان هسـتند 
حتـی اگـر نتـوان آنهـا را بنياديـن ناميـد. در ايـن بـاره كريـگ اسـكات در نقـد خـود نسـبت به 
تفـوق ديدگاههـای حقوقـی در گفتمـان حقـوق بشـر هشـدار می دهد؛ بويـژه پنجاه سـال پس از 
اشـاعه دكتريـن حقوقـی، حقوق بشـر نبايـد از ايـن مخاطره غافل شـود كه تجزيـه و تحليل های 
حقوقـی می توانـد ارتبـاط بـا منطـق بنياديـن حمايـت از حقـوق بشـر را زايـل سـازد. دكتريـن 
حقوقـی می توانـد بـه آسـانی بـه توسـعه منطـق حقوقـی خودش كمـك كند تـا جايی كـه فرجام 

)تجزيـه و تحليل هـای تئوريـك( بـه حفاظـت از حقـوق بشـر منتهی گـردد.94
حداقـل، ايـن امـر نياز به پذيـرش و اتخـاذ رويكرد كثـرت گرايانـه را برجسـته می نمايد )اگر 
عميـق بـه ايـن موضـوع بـاور داشـته باشـيم(. ضمـن آنكـه پيشـبرد مؤثـر اسـتانداردهای حقوق 
بشـر را نيـز تسـهيل می كنـد. دوم آن كـه وجـود يـك جريـان پژوهـش و كنـدوكاو كـه از امكان 
جهانی شـدن اقتصـادی/ تجـاری نشـأت گرفته باشـد، ابزار مكملی بـرای حمايت از حقوق بشـر 
محسـوب می گـردد. چنانچـه عرصـه ی حقوق بشـر آن گونه كه قباًل نيز پيشـنهاد گرديد، توسـعه 
يابـد می تـوان انتظـار داشـت شـركت ها و مؤسسـات داخلـی و بين المللـی همچـون نهادهـای 
جهانـی نظـارت اقتصـادی بـه مـوازات مسـئوليت حمايتـی و حفاظتـی دولت ها، نقشـی فعال در 
حمايـت از حقـوق بشـر ايفـاء نماينـد. در وهلـه ی اول ايـن دولت هـا هسـتند كه قـادر به نقض 
اسـتانداردهای حقـوق بشـر هسـتند و درخصـوص رعايـت ايـن اسـتانداردها مسـئوليت دارند، 
عـالوه بـر ايـن، شـركت ها و ديگر فعـاالن تجاری جهانـی نيز به همان انـدازه در ايـن امر دخيل 
هسـتند و می تـوان از آنهـا مسـئوليت پذيری يكسـان و مشـابهی را انتظار داشـت. در هر صورت، 
آنهـا ممكـن اسـت جايی كه اين اسـتانداردها را در راسـتای منافع اقتصادی خـود ببينند بصورت 

داوطلبانـه آنها را رعايـت نمايند.95 
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آنهـا ممكـن اسـت بـا درك حقيقـی موضـوع و يـا بـا اجبـار قانونـی تكاليـف مـورد بحث را 
انجـام دهنـد.96 درواقـع، گسـتره همبسـتگی و ائتـالف كنونـی منافع اقتصـادی جهانـی و حقوق 
بشـر محصـول تركيـب عمـل و عكس العمل شـركت های بزرگ و ناظـران اقتصادی اسـت.با اين 
حـال، دغدغـه آنهـا بـرای حمايت از منافع حقوق بشـر تـا جايی تـداوم خواهد يافـت كه چنين 

حمايتـی همچـون ابـزاری بـرای پيشـبرد منافع تجاری كليدی پنداشـته شـود.
مسـئله اصلـی ايـن اسـت كـه آيـا ايـن امـر مطلـوب، مشـروع و باالتـر از همـه مكفی اسـت. 
بديهـی اسـت، فكـر می كنـم زمانـی می تـوان گفـت اين وضعيـت مطلوب اسـت كه اگـر و فقط 
اگـر در محـور اقتصـاد و تجـارت جهانـی همـه امـور نوع دوسـتانه باشـند كـه اين امری اسـت 
غيـر واقع گرايانـه و گاهـی كامـاًل خـالف اين باشـد. مشـروعيت قانونی چنيـن مسـئوليتی هنوز 
اسـتحكام الزم را نيافتـه اسـت، امـا نمی تـوان منكـر آن شـد كه تا حـدودی نيز ايـن كار صورت 
گرفتـه اسـت.97 واضـح اسـت، سـطح فعلی حمايـت از حقوق بشـر با ايـن ابزارها كافـی به نظر 
نمی رسـد: زيـرا اگـر تنهـا بـه فعـاالن جهانـی اقتصـاد در زمينـه ی حمايـت از حقـوق بشـر اميد 
بسـت، مسـلمًا آنهـا نمی تواننـد جايگزيـن فعـاالن دولتـی شـده و مسـئوليت پذيری دولت هـا را 

تحت  شـعاع خـود قـرار دهند.98 

نتیجه گیری
ايـن فصـل درصـدد كشـف رابطـه ميـان حاكميـت قانـون و حمايـت و ارتقـاء حقـوق بشـر در 
چارچـوب جهانی شـدن و بويـژه جهانی شـدن اقتصـاد اسـت. مـن از مفهـوم حاكميـت قانـون 
عمـاًل بـه عنـوان ابـزاری تحليلـی بـرای كمـك بـه فهـم و درك اهميـت توسـعه جهانـی در 
كنـار جهانی شـدن اسـتانداردهای حقـوق بشـر، محـور تجـاری/ اقتصـادی، تحـوالت جداگانـه 
هركـدام، همپوشـانی آنهـا و تلفيـق و پيوندهـای محـدود آنـان اسـتفاده كـرده ام. در ايـن بـاره، 
نقـش حاكميـت قانون در تمام اين موارد برجسـته شـده اسـت. روشـن شـده اسـت كـه اهميت 
ايـن موضـوع ممكـن اسـت آنگونـه كـه بـدان پرداختـه شـده نباشـد و در حقيقـت، نقشـی كـه 
از آن صحبـت می شـود بيشـتر واجـد جنبـه تاريخـی اسـت تـا آنكـه اهميـت آتـی آن مدنظـر 
كـه  اسـت  كننـده ای  تسـهيل  چارچـوب  از  بخشـی  خـود  قانـون  حاكميـت  مسـلمًا،  باشـد. 
توسـعه جهانـی هـر دو مبحـث يعنـی ارتقـاء حقـوق بشـر و فعاليت هـای اقتصـادی – تجـاری 
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در آن بسـتر صـورت گرفتـه و يـا خواهـد گرفـت، هـر چنـد هركـدام از آنهـا از بخش هـای 
متفاوتـی از ايـن چارچـوب اسـتفاده می كننـد. بـا ايـن حـال ايـن مسـئله را نيـز نبايـد ناديـده 
 انگاشـت كـه شـرايط مطلـوب اقتصـادی عمدتـًا همـان چيـزی اسـت كـه در پشـت برنامه هـا و 
موفقيت هـای فعاليت هـای اقتصـادی جهانـی نهفتـه اسـت99 و وجـود نظـام هـای حقوقـی كـم 

نوسـان و پايـدار در آن مفهـوم نمی گنجـد.100
درخصـوص گسـترش بين المللـی پذيـرش، بـه كارگيری و اجرای حقوق بشـر نيـز بايد اذعان 
داشـت كـه الـزام حقوقی كـه بايد در پشـت مجازات )نقـض مقـررات مربوطه( باشـد، درنهايت 

منـوط و معلـق به اراده های سياسـی مثبت اسـت.
امـروزه، پذيرفتـه شـده كـه مفهوم و عملكـرد حاكميـت قانون ضرورتًا بخشـی از ايـن عوامل 
اقتصـادی و سياسـی را شـكل می دهنـد، امـا ايـن نمايـش و بـرون داد حاكميـت قانـون صرفـًا 
بخـش ثانويـه و تبعـی اسـت كه حايز اهميـت نيز هسـت. در مناسـبات مربوط به تداوم پيشـبرد 
و رعايـت جهانـی حقـوق بشـر، تصـور عـام بـر لـزوم تلفيـق و تطبيق اقتصاد با سياسـت اسـت 
و درنتيجـه تـا حـدود زيـادی بـه تـوازن ايـن دو بسـتگی دارد. هـدف از رويكـرد، ايده هـا و 
طرح هايـی كـه در اين جـا تشـريح گرديـد، اينسـت كـه برخـی زمينه هـای محدود بـرای كنكاش 
در ايـن خصـوص )كـه چگونـه ايـن تلفيـق و تطبيق ممكـن اسـت در جهت حمايـت از حقوق 
بشـر بطـور كلـی و حقوق اقتصـادی اجتماعـی و فرهنگـی بطور خـاص صورت پذيـرد( فراهم 

يد. آ

قدردانی
ايـن فصـل نسـخه بـه روز شـده مقالـه ای اسـت كـه در ابتـدا در مجله حقـوق بين الملـل و امور 
خارجـه دانشـگاه كاليفرنيـا )2003 - 2002( تحت عنوان »حقوق بشـر، جهانی شـدن و حاكميت 
قانـون: دوسـتان، دشـمنان يا خانـواده؟« منتشـر گرديد. نويسـنده و ويرايشـگر اين مقالـه مراتب 
تقديـر و تشـكر خـود را از سـردبير و اعضـای هيـأت تحريريه مجلـه ی حقوق بين الملـل و امور 
خارجـه دانشـگاه كاليفرنيـا ابـراز می دارندكـه در به روز رسـاندن ايـن مقاله مسـاعدت نمودند. 
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1. Thereby, perhaps, providing an exception to what Philip Alston criticizes 

as the myopia of )some( international lawyers having not ‘devote[d] more 

explicit attention to the process [of globalization] and its consequences and 

to explore more systematically the  implications for international norms, 

institutions and processes that followtherefrom’. Alston, P. ‘The Myopia 

of the Handmaidens: international lawyers and globalization’,European 

Journal of International Law, vol. 8, no. 3, 1997, pp. 435–47. See also: 

Gunther Teubner’s lament as to the ‘astonishing[ly] . . . poor’ theoretical 

foundations of the debate over what he styles ‘global law’, )Teubner, G. 

‘Global Bukowina: legal  pluralism in the world society’, in G. Teubner 

)ed.( Global Law Without a State, Aldershot: Dartmouth, 1997(.
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See generally: Krygier, M. and Czarnota A. )eds( The Rule of Law after 

Communism, Brookfield, VT: Ashgate/Dartmouth  Publishing Co., 1999; 

and for a more general, philosophical account, Teitel, R.  ‘Transitional 

Jurisprudence: the role of lawin political transformation’, Yale Law 
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Journal, vol. 106, issue 7, May 1997, pp. 2011–72.
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Kennedy, D. ‘The International Human  Rights Movement: part of the 

problem?’ European Human Rights Law Review, vol. 6, issue 3, 2001. A 
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to secure their protection. See generally: Kinley, D. ‘The Legal Dimension 

of Human Rights’, in D. Kinley )ed.( Human Rights in Australian Law: 

principles, practice and potential, Leichardt, NSW: The Federation Press, 

1998.

4. See generally: Scott, C. ‘Multinational Enterprises and Emergent 

Jurisprudence on Violations of Economic, Social and Cultural Rights’, in 

A. Eide, C. Krause and  A. Rosas )eds( Economic, Social and Cultural 

Rights: a textbook, 2nd edn, Boston: Martinus  Nijhoff, 2001.

5. Which include even intimacies of personal identity such that, as Anthony 

Giddens strikingly puts it, ‘the image of Nelson Mandela maybe is more 

familiar to us than the face  of our next door neighbour’. Giddens, A. 

Lecture 1: Globalization, in BBC Reith Lectures,1999, available at: http://

www.lse.ac.uk/Giddens/reith_99/week1/week1.htm  )accessed 30 March 

2004(.
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10. Ibid., p. 262.

11. Teubner, Global Law Without a State, p. 5.

12. To adopt Ehrlich’s terminology, see: Ehrlich, E. Fundamental Principles 

of the Sociology of Law, Russell & Russell, NewYork, 1962, p. 493.

13. Teubner, Global Law Without a State, pp. 5–6.

14. Robé, J-P. ‘Multinational Enterprises: the constitution of a pluralistic legal 

order’, in Teubner, Global Law Without a State, p. 45.

15. Ibid., p. 49.

16. Ibid.

17. Twining, W. Globalisation and Legal Theory, Evanston, Ill.: Northwestern 

University Press, 2000, pp. 224–39.

18. Ibid., pp. 226–27.

19. See: Buckley, R.P. ‘The Essential Flawin the Globalisation of Capital 

Markets: its impact on human rights in developing countries’, California 

Western International  Law Journal, vol. 32, no. 1, Fall 2001, pp. 119–20.

20. As of 18 December 2001, the numbers of ratifications of the United Nations’ 

six principal human rights treaties were as follows: International Covenant 

on Civil and Political Rights, 19 December 1966, 999 UNTS 171 )entered 

into force 23 March 1976( )hereinafter ICCPR( – 147 parties; International 

Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 1966, 16 December 

1966, 993UNTS3 )entered into force 3 January 1976()hereinafter ICESCR( 

– 145 parties; Convention on the Elimination of All Forms of Racial 

Discrimination, 7 March 1966, 660 UNTS 195 )entered into force 12 March 
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1969( )hereinafter ICERD( – 160 parties; International Convention on the 

Elimination of all forms of Discrimination Against Women, 18 December 

1979, 1249 UNTS 13 )entered into force 3 September 1981( )hereinafter 

CEDAW( – 170 parties; Convention  Against Torture and Other Cruel, 

Inhuman or Degrading Treatment or Punishment,10 December 1984, 

1465 UNTS 85 )entered into force 26 June 1987( )hereinafter CAT( –127 

parties; Convention on the Rights of the Child, 20 November 1989, 1577 

UNTS3 , )entered into force 2 September 1990( )hereinafter CRC( – 191 

parties; See: Office of the United Nations High Commissioner for Human 

Rights, Status of Ratification  of the Principal Human Rights Treaties as 

of 18 December 2001 )2001( available at:  http://www.unhchr.ch/pdf/

report.pdf (accessed 30 March 2004).Significantly, two of the most recent 

international UN human rights instruments have attracted the widest 

)almost universal( support: the CRC )with 191 parties( and  the Rome 

Statute of the International Criminal Court, 17 July 1998, U.N. Doc. A/

CONF.183/9 of 17 July 1998 has been signed by 147 countries and as 

of January2002  it has been ratified by 48 countries (60 ratifications are 

required for the Court to come into being(.

21. The Council of Europe’s Convention for the Protection of Human Rights 

and Fundamental Freedoms, opened for signature 4 November 1950, )ETS 

No. 5(, 213 UNTS 222, )entered into force 3 September 1953( )hereinafter 
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Pertaining to Human Rights in the Inter-American System, OEA/Ser.L.V/
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Rights, 22 November 1969, O.A.S.Treaty Series  No. 36, 1144 U.N.T.S. 
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23. African (Banjul) Charter on Human and Peoples’ Rights, OAU, OAU 

Doc. CAB/LEG/67/3 rev. 5, 21 I.L.M. 58 )1982(, )entered into force 21 

October 1986(. Fifty-three states have  ratified the Charter. In 2002, the 

OAU was succeeded by the African Union under Constitutive Act of the 

African Union 2001 which entered into force on 26 May, 2001, see http://

www.africa–union.org/home/Welcome.htm )accessed 30 March 2004(.

24. Arab Charter of Human Rights, Res. 5437, Council of the League of Arab 

States,102 nd Sess., )1994( reprinted in Human Rights Law Journal, vol. 18, 

1997,available at: http://www1.umn.edu/humanrts//instree/arabhrcharter.

html )accessed30  March 2004(.

25. The Bangkok Declaration, 29 March – 2 April 1993, available at http://

www.thinkcentre.org/article.cfm?ArticleID=830 )accessed 30 March 

2004(, was signed by 40 Asian States as part of the region’s preparations 
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6- حاکمیت قانون و مبادالت اقتصادي بین المللي
سر آنتوني ماسون 

ظهور اقتصاد جهاني 
تجـارت بين الملـل از زمـان هـاي قديـم وجـود داشـته اسـت. تجـارت ميـان خاورميانـه و چين 
در امتـداد جـاده قديمـي ابريشـم، تجـارت دريايـي ميـان دولت هـاي عربـي و چيـن، گـردش  
مالـي بين المللـي كـه قدمتـش بـه دوران روم باسـتان برمي گـردد و فعاليـت هـاي مالي گسـترده 
بانكـداران ايتاليايـي در عصـر رنسـانس حكايـت از آن دارند كه امـور مالي و تجـاري بين المللي 
قدمتـي ديرينـه داشـته و همچنـان نيـز تـداوم دارند. گسـترش تجـارت جهانـي در سـاليان اخير 
)1950م-1910م( بواسـطه ی گرايـش روزافـزون مقامـات ملـي به حمايـت از توليـدات ملي در 
مقابـل محصـوالت وارداتـي ارزان قيمـت خارجي با موانع زيادي مواجه شـده اسـت. تعرفه هاي 
حمايتـي ابـزاري هسـتند كه كشـورهاي صنعتي بدان متوسـل مي شـوند تا از اين طريـق به نوعي 
هزينه هـاي توليـد بـه نسـبت بـاالي خـود را كـه نشـأت گرفتـه از فعاليت هـاي صنعتـي پيچيده 
اسـت، در مقابـل واردات از كشـورهايي كـه هزينه هـاي توليدشـان در سـطح نسـبتاً  پاييـن تـري 
قـرار دارد،  جبـران نمـوده و در ايـن رقابـت متضـرر نباشـند. در قـرن بيسـتم،  هـواداران تجارت 
آزاد كـه تجـارت آزاد جهانـي را بـه مثابـه راهـي بـراي رفاه بيشـتر مي پنداشـتند، از قـدرت نفوذ 

بااليـي برخوردار گشـتند. 
از 1948م، موافقت نامـه عمومـي تعرفـه و تجـارت)GATT( باعـث كاهـش عـوارض گمركـي، 
سـهميه بندي ها و ديگـر ابزارهـاي حمايتـي شـد كـه بـه نوعـي مانـع تجـارت فرامـرزي بودند. 
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تجـارت  اروگوئـه،  "سـازمان  دور  تجـاري  جانبـه ی  چنـد  مذاكـرات  از  پـس  م   1994 در 
جهانـي")WTO( جايگزيـن گات گرديـد كـه بـا وجود نقاط ضعـف قابل توجه نسـبت به "گات 
"بسـيار مؤثرتـر بـود. در دوران حيـات گات،  موافقت نامه هـاي منطقه اي و بلوك هـاي تجاري در 
از بيـن بـردن موانـع تجاري ميان كشـورهاي مشـاركت كننـده موفـق بودند. ايـن موفقيت باعث 
شـد نـرخ سـاليانه رشـد تجـارت فرامـرزي در خالل سـال هاي 1994 تـا 1950 از شـش درصد 

برود.1  فراتـر 
جريان هـاي سـرمايه فرامـرزي بواسـطه تجـارت الكترونيكـي و نـرخ ارز شـناور بـه ميـزان 
قابـل توجهـي گسـترش يافـت. يكي ديگـر از عوامـل حايز اهميـت،  افزايـش فوق العـاده تعداد 
موافقت نامه هـاي سـرمايه گـذاري دو جانبـه اسـت كه هـدف اوليه آنها تشـويق سـرمايه گذاري 
هـاي خارجـي در كشـورهاي در حال توسـعه اسـت. حمايتي كه ايـن موافقت نامه هاي سـرمايه 
گـذاري دو جانبـه از سـرمايه گذاران خارجي بعمـل مي آورند باعث ايجاد يك سـري محدوديت 
بـراي دولـت ميزبـان در حمايـت از منافع خودش شـده بود. ايـن تحوالت به نوبـه ی خود منجر 
بـه افزايـش سـرمايه گـذاري هـاي مسـتقيم خارجي و بـه همين ترتيـب افزايش سـرمايه گذاري 

در بـازار بـورس و اوراق بهادار شـد. 
 )TNCs(و يا شـركت هـاي فراملي )MNCs(بـر هميـن منوال، تعداد شـركت هاي چنـد مليتي
نيـز بـه شـدت افزايش يافـت و ارتباطات آنها ابعاد گسـترده اي به خود گرفت. توسـعه ی عظيمي 
كـه در امـور مالـي و تجـاري فرامرزي صـورت گرفت نام اقتصـاد جهاني )و به تعبيـر ديگر بازار 
جهانـي( بـه خـود گرفـت،  اقتصـادي كـه در آن مرزهاي ملـي به شـكل فزاينده اي كمرنگ شـده 
و اهميـت سـابق خـود را از دسـت داد. قيمـت محصـوالت و كاالهـا و حتي سـهام اوراق بهادار 
از هـر جنبشـي متأثـر مي گشـت. هر اقتصـادي ، حتي اقتصـاد آمريـكا متأثر از تحوالتي اسـت كه 
در ديگـر اقتصادهـا رخ مي دهـد و نمي توانـد از آن تحـوالت مصـون بمانـد. آزادسـازي تجارت 
بين المللـي تبعـات فراوانـي بـه همراه داشـته اسـت كـه با رشـد اقتصادي جهانـي نيز تـوأم بوده 
اسـت. يكـي از آثـار مهم ايـن فرآينـد،  خردگرايي اقتصادي اسـت كه متناسـب با شـرايط دوران 
اخير اسـت و به شـدت بـر بازدهي اقتصـادي تأكيد دارد. هم زمان پيشـرفت چشـمگير ارتباطات 
و فنـاوري اطالعـات ورود بـه معامـالت بين المللي را تسـهيل نمـوده، ضمن آن كـه مرزهاي ملي 
را بـه سـرعت در نـور ديـده اسـت. خردگرايـي اقتصـادي راه را براي ايجـاد دولت رفـاه هموار 
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سـاخت. خصوصـي سـازي دولت را از شـركت هاي متعلقـه اش جدا كـرد و در نتيجه، اين عقب 
نشـيني،  اداره و كنتـرل آنهـا بـه بخـش خصوصي واگـذاري گرديـد و ديگر فعاليت هـاي دولت 
نيـز از منابـع غيـر وابسـته بـه  آن و يـا خـارج از كشـور،  صـورت مي گرفـت كـه درواقـع نوعي 

برون سـپاري محسـوب مي شود. 
شـرايط و اسـتانداردهاي كار بـا ورود قراردادهـاي فـردي بـه بـازار كار )به جـاي قراردادهاي 
شـركت هاي  بويـژه  و  شـركت ها  شـد.  رقابتـي  شـدت  بـه  اتحاديه هـا(  توسـط  تنظيـم  پيـش 
چنـد مليتـي رونـق و پيشـرفت فوق العـاده اي را تجربـه كردنـد. تجربه هـای اخيـر حاكـي از آن 
اسـت كـه پيگيـري مـداوم آزادسـازي تجـارت جهانـي بـا تعهـدات داخلي مبتنـي بـر نظامي از 
مقـرارت و سياسـت ها كـه هـدف اصلي شـان بنيانگـذاري دولت رفاه اسـت، در تناقـض و تضاد 
اسـت. پذيـرش مؤثـر برخـي از مسـايل از سـوي كشـورهاي مسـتقل )مثـاًل آنچـه كـه از طريق 
موافقت نامه هـاي سـرمايه گذراي چنـد جانبـه-MAIs -در پـي آن هسـتند( و يـا مبـادالت دو 
جانبـه كشـورها )مثـاًل آنچـه كه سـازمان تجارت جهاني بـه آن مي انديشـد( سـازگاري و انطباق 
بـا قابليـت كشـورها در پيگيـري و حفظ اهـداف مربوط به دولت رفاه را دشـوار مي سـازد. با اين 
حـال، دولـت رفـاه حتي اگر به شـكلي كاماًل  مضيق تعريف و تفسـير شـود،  الزم اسـت از مردم، 
 اقتصـاد و صنعـت خـود حمايـت هـاي الزم را بعمل آورد. ايـن گونه اقدامات بايـد در خصوص 
رقابـت بـا كاالهـا و خدمـات وارداتـي كـه خـود تهديـدي عليـه حيـات دولـت رفاه محسـوب 
مي شـوند، بـه همـان شـكلي كـه بـراي تـداوم حيـات مطلـوب موردنظـر الزم هسـتند،  صورت 
پذيرنـد. بـراي چنيـن وضعيـت پيچيـده اي راه حل مشـخصي وجود نـدارد؛ آيا يك كشـور براي 
حفـظ اقتصـاد و دولـت رفـاه بـه تقويت قابليت هـاي خود مي پـردازد و يا به آزادسـازي تجارت 

جهانـي روي مي آورد؟
تاكنـون، انتخاب هـا بـه ايـن صـورت بـوده كـه يـا صراحتًا  حضـور در چـادر تجـارت جهاني 
را برگزيده انـد و يـا بـا عـدم پذيـرش آن در سـرماي بيـرون بـه سـر برده انـد. بـا ايـن وصـف، 
 ايـن احتمـال نيـز وجـود دارد كـه بـا مخالفـت بـا سـازمان تجـارت جهانـي و عـدم حضـور در 
موافقت نامـه هـاي چنـد جانبـه سـرمايه گذاري، تمايل بيشـتري بـه حمايـت از اقتصاد ملـي پيدا 
شـود تا آنكه به سـمت دسترسـي بيشـتر و توافق شـده به بازارها سـوق يابند و به بررسـي هاي 
بين المللـي در مـورد تدابيـر حمايتـي ظاهـري در خصـوص اقدام هـای پيشـگيرانه بهداشـتي و 
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زيسـت محيطـي پـاي بنـد بماننـد. اينگونـه مسـايل حايـز اهميت هسـتند و نبايـد آنهـا را غلو و 
بزرگ نمايـي ماوقـع پنداشـت. تحوالتـي كه در سراسـر جهان رخ داده اسـت غالبًا همسـان و در 
يـك سـطح نبوده اسـت. به يـك دليل هنـوز هم از نهضـت حمايـت از توليدات داخلـي بقايايي 
مشـاهده مي شـود. جنـگ تجـاري ميـان آمريـكا و اروپـا، پافشـاري تاسـماني بـر ايجـاد موانع و 
قرنطينـه بـراي واردات ماهـي قـزل آالي كانادايـي و سـهميه انـدك آمريكا براي واردات گوشـت 
بـره از اسـتراليا و نيوزيلنـد،  تعـدادي از منازعـات ايـن حوزه هسـتند كه ريشـه در نظـام حمايت 
از توليـدات داخلـي دارنـد. نظـام حمايـت از توليـدات داخلـي اغلـب در قالـب محدوديت هاي 
قرنطينـه اي و بهداشـتي اسـت كـه ظاهـراً بـراي حفاظـت از مصرف كننـدگان داخلـي و حمايت 
از توليدكننـدگان داخلـي در برابـر ورود محصـوالت نامناسـب و مضـر طراحـي و برنامه ريـزي 

شـده اند. 
بـه تازگـي اتحاديـه اروپـا )EU( تصميـم خـود مبنـي بـر مخالفـت و بـه چالـش كشـيدن 
محدوديت هـاي قرنطينـه اي اسـتراليا را ابـراز نمـوده اسـت كـه مربـوط بـه بحـث نظـام حمايت 
از توليـد داخلـي مي شـود. تحـوالت ديگـري نيـز از بـازار كار سرچشـمه گرفتـه اسـت. گرچـه 
در حـوزه امـور قضايـي وضعيـت متفـاوت اسـت،  با اين وجـود بطور كلـي قـدرت اتحاديه هاي 
تجـاري بـه شـكل قابـل توجهي فروكاسـته شـده اسـت. يـك واكنش عمومـي قدرتمند نسـبت 
بـه اقتصـاد جهانـي پديـدار گرديـده اسـت. گرچـه خردگرايـي اقتصـادي بـازار آزاد جهانـي و 
رقابـت نامحـدود را عناصـر تشـكيل دهنده رفـاه مردم جهـان مي پنـدارد، بيكاري توأم بـا تمركز 
بـر بهـره وري اقتصـادي ايـن تصـور را در اذهـان تداعـي مي كنـد كـه رفـاه مـورد بحـث تنها در 
برگيرنـده ثروتمنـدان و صاحبـان قـدرت اسـت و از ميـزان رفـاه ديگـر اقشـار مي كاهـد. ممكن 
اسـت اين باور اشـتباه باشـد. آمارهاي اقتصادي نشـان داده اند كه توسـعه تجارت جهاني سـطح 
رفـاه مـادي مـردم جهـان را بـاال برده اسـت. البته اين افزايـش رفاه مادي كـه با نابرابـري فزاينده 
بيـن خانواده هـاي فقيـر و ثروتمنـد همراه شـده،  مباحث گسـترده اي را در پي خود داشـته اسـتبه 
هـر حـال بـر خالف آثار سـودمند،  آزادسـازي تجارت بـراي محيط زيسـت،  اسـتانداردهاي كار، 

 امنيـت شـغلي و ميـراث فرهنگـي در بسـياري از كشـورها هزينه هايـي در بر داشـته اسـت. 
از منظـر خردگرايـي اقتصـادي مسـئله ايـن نيسـت كـه توسـعه و پيشـرفت هايي كـه صـورت 
گرفتـه و يـا صـورت خواهد گرفـت حاكميت ملـي را تضعيف مي كنـد و به شـكل قابل توجهي 
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توانايـي دولـت را بـراي حفاظـت و حمايـت از منافـع داخلي از جملـه توليـدات داخلي خواهد 
كاسـت. امـا واقعيـت ايـن اسـت كـه كاهش قـدرت دولـت در كنـار عواقـب جدي كه بواسـطه 
هجـوم سـهمگين واردات،  بـر توليـدات داخلي تحميل مي شـود، بـه افزايش مخالفت هـا در برابر 
اقتصـاد جهانـي ختم خواهد شـد. پيامدهاي فلسـفه رايج سـود حداكثري با افتتاح و بسـته شـدن 
55 كارخانـه شـركت نايك در آمريكاي شـمالي و آسـياي شـرقی در واكنش به تغييـر هزينه هاي 
توليـد،  خـود را نمايـان سـاخت.2 برخـي از مخالفت هـا ريشـه در اين باور درسـت يـا غلط دارد 
كـه تجـارت جهانـي در بسـياري از حوزه ها بـه نفع منافـع اقتصادي ايـاالت متحده امريـكا بوده 

است. 

)MAIs( موافقت نامه هاي چندجانبه سرمایه گذاري
موافقت نامه هـاي چنـد جانبـه سـرمايه گذراي نشـانه هاي روشـني از حمايـت از سـرمايه گذاران 
و در عيـن حـال واكنشـي منفـي در برابـر جهاني شـدن اسـت. بـا اين وجـود ايـن موافقت نامه ها 
حتـي از ايجـاد يـك رژيـم حقوقي سـاده بـراي حمايت از سـرمايه گذار نيـز فراتـر رفته اند. اين 
موافقت نامه  هـا درصـدد تضميـن و حمايـت از سـرمايه گـذاران خارجي هسـتند تا بدين وسـيله 
از رفتـار تبعيـض آميـز مقامـات محلـي نسـبت به شـركت هاي خارجـي )از طريق اعطـاي يارانه 

و برخـي مزايـاي خـاص( جلوگيري بعمـل آورند. 
اگـر چنيـن  قضـا،  بـر  اسـت. دسـت  توجيـه  قابـل  رقابـت  قالـب  در  مـوارد  ايـن  تمامـي 
موافقت نامه هايـي منعقـد گردنـد، متعاقـب آن از توانايـي كشـورهاي در حـال توسـعه بـراي 
محـدود سـاختن مالكيـت خارجي هـا بـه عنوان گامي در توسـعه اقتصاد ملي شـان كاسـته شـده 
و در عيـن حـال آزادي تصميـم گيـري آنهـا در انتخـاب بهتريـن گزينـه موجـود بـراي اقتصـاد 
كشورشـان نيـز تـا حـدودي تحـت الشـعاع قـرار گرفتـه و محـدود مي گـردد. پيامدهـاي چنيـن 
موافقت نامه هايـي هيـچ سـنخيتي بـا موافقت نامه هـاي تجـاري منطقـه اي همچـون موافقت نامـه  
تجـارت آزاد امريـكاي شـمالي )NAFTA( كـه بر مبنـاي آن جوامع ملي و محلـي برخي كنترل ها 
را نسـبت بـه سـرمايه گذاران خارجي اعمال مي كننـد، ندارنـد. 3در نهايـت، موافقت نامه هاي چند 
جانبـه  سـرمايه گذاري رو بـه افـول نهادنـد، چون اين بـاور وجود داشـت كه ايـن موافقت نامه ها 
نمي تواننـد بـه درسـتي ميـان حفاظـت از سـرمايه گذار در كنار ديگـر مالحظـات از قبيل حمايت 
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از منافـع ملـي و مالحظـات گمركـي و يـك سـري دغدغـه هـای بين المللـي از جملـه بحـث 
محيـط زيسـت تعـادل برقـرار كننـد. درواقع، در كشـورهايي همچـون كانادا و اسـتراليا اسـتنباط 
عمومـي بـه گونـه اي بـود كه ايـن قبيل مسـايل عمـالً  ناديده انگاشـته مي شـوند. به ايـن ترتيب، 
موافقت نامه هـاي چنـد جانبـه سـرمايه گذاري تـا حـدودي بـه خاطر مذاكـرات محرمانـه اي نيمه 
كاره رهـا شـدند كـه در سـازمان همـكاري و توسـعه اقتصـادي )OECD( صـورت مي گرفـت. 

هنگامـي كـه ايـن مذاكـرات برمال شـدند،  عدم تـوازن در حفاظت از سـرمايه گـذاران در كنار 
فقـدان توانايـي دولـت ميزبـان در حمايـت از منافعـش مشـهود گشـت.  بـه عنـوان مثـال جريان 
هـاي سـرمايه )فرار سـرمايه و به بيانـي ديگر كوچ سـرمايه(، محيط زيسـت و گروههاي محروم 
مهمتريـن مباحثـي بودند كـه آماج انتقـادات فراوانی قرار گرفتنـد؛ زيرا رويه هاي پيشـنهادي حل 
و فصـل اختالفـات بـه نفـع سـرمايه گذاران بودنـد. بحث هـای مربوط بـه موافقت نامه هـاي چند 
جانبـه سـرمايه گذاري آموزه هـاي فراوانـي در بحـث شـفافيت و مسـئوليت پذيري داشـت. ايـن 
رخدادهـا شـك و بدگمانـي نسـبت بـه برنامـه هاي شـركت هاي بـزرگ و فعاليت هـاي تجاري 

را تقويـت نمود. 

تنظیم اقتصاد جهاني 
قانون گـذاري در حـوزه ی اقتصـاد جهانـي مشـكالت متعـددي را در پـي دارد. سـؤالي كـه در 
اينجـا مطـرح مي شـود اين اسـت كه آيـا هرگونه قانـون و مقرراتي ضـروري و مطلوب مي باشـد. 
گرچـه ممكـن اسـت طرفـداران اقتصاد بـازار اين امـر را انـكار كنند، مقـرارت بـراي جلوگيري 
از آشـفتگي بـازار و حـذف ابزارهـاي حمايتـي ملـي و منطقـه اي باقيمانـده )مگر آنكـه توجيهي 
مشـروع و منطقـي در راسـتاي منافـع ملـي و بين المللي وجود داشـته باشـد، برای مثـال حفاظت 
از محيـط زيسـت و رفتارهـاي ضـد رقابتي به انـدازه كافي موجه محسـوب مي شـوند( ضروري 

مي باشـد. 
در 1995م بـا فروپاشـي بارينگـز بانـك در نتيجـه فعاليت هـاي متخلفانـه و كالهبـرداري يكي 
از كاركنـان شـعبه سـنگاپور، نـه تنها مشـخص شـد كه بسـياري از اهرم هـاي مؤثر بـازار، جهاني 
هسـتند بلكـه ايـن مطلـب نيز به اثبات رسـيد كـه قانون گـذاري و تنظيـم مؤثر اقتصـاد جهاني به 
چارچوب هـاي داخلـي مناسـب بسـتگي دارد. 4 از طـرف ديگر، قابليـت جابجايي سـرمايه باعث 
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مي شـود كـه دولـت نتوانـد بـه خوبـي اقدام هـای شـركت هاي بـزرگ كـه بـه تخريـب محيـط 
زيسـت مي انجامـد را كنتـرل نمايد. 5

عـالوه بـر ايـن،  فقـدان منابـع كافـي كشـورهاي فقيـر را از سـازوكارهاي حمايتـي مصـرف 
كننـدگان در مقابـل مسـائلي همچـون واردات مـواد دارويـي خطرنـاك كـه در امريـكا و اروپـا 

ممنـوع هسـتند، بـاز مـي دارد. 
تنهـا قوانيـن و مقرراتـي مناسـب خواهنـد بود كـه دقيقًا بـا ماهيـت فعاليت هاي خاصـي كه ما 
بـه آنهـا اشـتغال داريـم مرتبـط باشـند. طبيعتًا نـوع قوانيـن و مقـررات انتخابي به رژيـم حقوقي 
كـه حاكـم بـر آن دسـته از فعاليت هاي خاص اسـت،  ارتباط نزديـك دارد. گرچـه قوانين داخلي 
ممكـن اسـت ضـروري يـا مناسـب باشـند، بـا ايـن وجـود شـتاب حركـت جهاني شـدن ممكن 
اسـت قوانيـن داخلـي را از دور خـارج كـرده و عمـالً  بيهـوده و بـال اثرگردانـد. مخالفـت و بـي 
ميلـي نسـبت بـه قوانيـن دسـت و پا گير بـازار و بيـم از برخي از كشـورهاي وارد كننده سـرمايه 
)از آن جهـت كـه ممكـن اسـت كنتـرل هـاي آنـان وام دهنـدگان و سـرمايه گذاران را دلسـرد و 
سـرخورده كنـد و يـا حمايـت صنـدوق بين المللي پـول و بانك جهاني كـه از قابليـت  جابجايي 
سـريع سـرمايه بهره منـد هسـتند را از آن قطع كند( باعث مي شـود كـه تمايلي بـراي قانونگذاري 
و تنظيـم بـازار سـرمايه وجـود نداشـته باشـد. بـه ايـن ترتيـب جهاني شـدن قابليـت دولت ها را 
بـراي پاسـخگويي در مقابـل فشـارهاي دموكراتيـك كاهـش داده و در نتيجـه قدرت شـهروندان 
بـراي كنتـرل زندگـي اقتصادي شـان را تنـزل مي دهـد. 6 مع الوصـف غيـر واقع گرايانـه اسـت كـه 
فكـر كنيـم مقـررات بين المللـي خـالء قانونـي ايجـاد شـده بواسـطه عـدم تمايـل به اتخـاذ گام 
هـاي مناسـب را پـر خواهـد كـرد. در زمينـه سـرمايه گـذاري خارجـي شـديداً تأكيـد شـده كه 
الزم اسـت اطمينـان حاصـل شـود دولت هايـي كه درصـدد جذب سـرمايه هاي خارجي هسـتند 
دارای نهادهـاي حقوقـي مناسـب و نظـام حقوقـي سـالم باشـند )گاهي اوقـات حاكميـت قانون 
در هميـن مفهـوم بـه كار مـي رود( تـا بدين وسـيله مبنـاي حقوقي مسـتحكمي بـراي حمايت از 
سـرمايه گذاران خارجـي فراهـم آورند. بانك جهاني و بانك توسـعه آسـيا همواره كشـورهاي در 
حـال توسـعه را ترغيـب مي كنند تـا با ايجـاد نهادهاي حقوقي مناسـب حمايت كافـي و مطمئني 
را بـراي وام دهنـدگان و سـرمايه گذاران خارجـي فراهـم آورنـد. 7 در فقـدان يـك نظـام قضايي 
سـالم در كشـوري كـه سـرمايه گذاري صـورت مي گيـرد، سـرمايه گذار نمي توانـد مطمئن باشـد 
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كـه حقـوق قـراردادي اش به خوبـي محافظت خواهد شـد، ضمـن آنكه منابـع مناسـبي نيز براي 
جبـران خسـارات به شـكل قانوني وجـود نخواهد داشـت. 

حاکمیت قانون 
"حاكميـت قانـون" اصطالحي اسـت كـه در بسـياري از جنبه هـاي مختلف و در معانـي فراوانی 

بـه كار بـرده مي شـود. از قديم االيـام، حاكميـت قانـون مبيـن اين اصل بوده اسـت كه هـر فرد يا 
سـازمان و از جملـه دولـت در برابـر قانـون مسـئول، پاسـخ گو و مقيد هسـتند. به اسـتناد تحليل 

ديسـي حاكميـت قانـون حداقـل واجد چهـار جنبه مختلف اسـت كـه عبارتند از: 
1. دولتـي كـه تابـع حاكميـت قانـون اسـت از دولتي كه تحـت قدرت اسـتبدادي افـراد حاكم 

اسـت،  متمايز و متفاوت اسـت؛ 
2. تساوي همه ی افراد و از جمله مقامات دولتي نزد قانون؛ 

3. اجـراي عدالـت و نظام قضايي عادالنـه، اعمال قوانين متداول مملكت از سـوي دادگاه هايي 
كـه توسـط يك قوه قضاييه مسـتقل ايجاد شـده اند؛ و 

4. دكترين حاكميت پارلماني.        
محتـواي دقيـق و واقعـی عناصـر تشـكيل دهنـده حاكميـت قانـون موضـوع مباحـث فراواني 

اسـت. بوده 
مضمـون و محتـواي سـه عنصـر اول حاكميـت قانـون حداقـل اصـول كلـي زيـر را شـامل 

مي شـوند: 
5. قانون بايد آينده نگر باشد؛ 

6. قانون بايد عمومي،  علني و مفتوح باشد؛ 
7. قانـون بايـد واجـد مشـخصات قطعيـت،  حتميـت و عـدم ابهـام باشـد )اصـل قطعيـت 
قانوني(؛گرچـه اعمـال قضـاوت شـخصي غيـر مسـتبدانه و غيـر خودسـرانه نيز تخطـي از اصل 

نمي شـود؛  قانونـي محسـوب  قطعيـت 
8. اصول عدالت طبيعي )تشريفات مقرر قانوني( بايد مدنظر قرار گيرند؛ 

9. استقالل دستگاه قضايي بايد تضمين شود؛ 
10. دادگاه بايـد بـراي طرفيـن دعـوا كه به دنبال احقاق حقوق خود هسـتند كامالً  در دسـترس 
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باشـد، بـدون آنكه نظريات دسـتگاه هاي اجرايـي در امور قضايي دخالت داده شـود؛ 
11. تصميم های و آراء دادگاه بايد منطقي و اصولي باشد. 8

ايـن اصـل ويژگي هـاي يـك نظـام قضايـي داخلـي را مشـخص مي كنـد كـه بـا آرمان هـاي 
حاكميـت قانـون انطبـاق كامـل دارد. انطبـاق بـا الزامات قانونـي واجد اهميت بسـيار اسـت. 9 به 
اسـتثناي اصـول پنجـم و ششـم، مابقي اصول درصـدد توصيف محتـواي ماهوي و ذاتـي قانوني 

 . نيستند
بـه اسـتناد اسـتدالل جـوزف راز در 1977م، حاكميـت قانـون را نبايـد با دموكراسـي، عدالت، 
برابـري )نـزد قانـون و يـا غيـره(، حقـوق بشـر و يـا هرگونـه احتـرام و تكريم نوع بشـر اشـتباه 

10 گرفت. 
پـس از آن، اصطـالح »حاكميـت قانـون« غالبـًا در مفهوم هـای متعـددي از جملـه ارزش هـاي 
دموكراتيـك و حقـوق بنياديـن بشـر )بـراي درك ايـن مفاهيم اساسـي آن هم در طيفي وسـيع از 

موضوعـات( بـه كار بـرده مي شـد كـه راز شـديداً آنـرا نكوهـش مي كرد. 
از آن جايـي كـه حاكميـت قانـون عنصـر كليدي ليبرال دموكراسـي نوين اسـت و ايـن گرايش 
وجـود دارد كـه آن را در زمـره ی مفهوم هاي همچـون حقوق اساسـی، آزادي و حمايتي گنجانده 
شـود كـه مـا در چنـان دموكراسـي هايي بـا آن سـروكار داريـم،. لـذا ايـن اصطـالح بـه شـكل 
گسـترده اي مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت. اسپنسـر زيفـكاك در مقدمـه همين كتـاب مفهوم 
حاكميـت قانـون را بـه بحث گذاشـته و براي پشـتيباني از آن فلسـفه اي را طرح نموده اسـت. از 
آن جايـي كـه ايـن مفهـوم همچنـان آرمـان باقي مانده اسـت  ) بـر خالف توسـعه قابـل توجه در 
محتـواي ذاتـي و ماهـوي آن(، بـاز هـم پـی در پـی مـورد اسـتفاده قـرار مي گيـرد و از طرفـي با 
وجـود فقـدان دقت و صراحـت در محتواي كلـي آن و تمايل به گزينش ارزش هـاي دموكراتيك 
معاصـر از جملـه عدالـت،  مفهـوم حاكميـت قانـون بـه سـمت و سـويي سـوق پيـدا كـرده كـه 

جنبـه ی فلسـفه اجتماعـي به خـود گرفته اسـت. 11
در انگلسـتان و شـايد در اسـتراليا، نشـانه هايي وجـود دارد كـه مبين آن اسـت حاكميت قانون 

حداقلـي در مفهـوم سـنتي اش، منبـع مهمي براي توسـعه نظـام كامن ال بوده اسـت. 12
بـا ايـن وجـود، ايـن مسـئله كـه آيـا ايـن تحـوالت در نهايت بـه بسـط و گسـترش حاكميت 
قانـون ختـم خواهـد شـد يـا خيـر همچنـان مبهـم باقـي مانـده اسـت. در چارچوب يـك دنياي 

www.ipwna.ir



220 / جهانی شدن و حاكميت قانون

جهانـي شـده طبيعتـًا يـك نظـام حقوقـي مطلـوب چيـزي بيـش از آنسـت كـه در ذهـن ديسـي 
داشـت.  وجود 

مثـاًل در چنيـن نظامـي نـه تنهـا دسترسـي بـه دادگاه هاي داخلي ميسـر اسـت، بلكـه همچنين 
محاكـم بين المللـي نيـز بـراي پيگيـري حقـوق و تعهـدات قانونـي در دسـترس خواهنـد بود. 

بـه اعتقاد بسـياري از افـراد،  حاكميت قانـون مي تواند دربردارنده اصول اساسـي حقوق اسـت 
كـه بـر مبنـاي آنهـا رفتـار برابر )بويـژه رفتار غيـر تبعيض آميـز( براسـاس قانون طـرف خارجي 

و بـه هميـن ترتيب قانـون محلي تضمين شـود. 
ترتيبـات اقتصـادي منطقـه اي همچـون "معاهـده ی رم و پيمـان نفتـا" و بـه هميـن ترتيـب 
و  آميـز  تبعيـض  رفتـار  كـه  هسـتند  مقرراتـي  حـاوي  بين المللـي  تجـاري  موافقت نامه هـاي 
سياسـت هاي حمايـت از توليـد داخلـي در رقابت بـا توليدات خارجـي را ممنـوع مي كنند. يكي 
از فاكتورهـاي بسـيار مهـم توانايـي طـرف پيـروز دعـوا در اجـراي رأي صـادره در برابـر طرف 
مقابـل و يـا نسـبت بـه امـوال و دارايي مدعـي عليه اسـت. در برخـي از نظام هـاي قضايي طرف 
پيـروز دعـوا توانايـي بـه اجـرا درآوردن رأي صـادره را نـدارد و از منافـع آراء صـادره محـروم 
مي شـود و در نتيجـه هـر آنچـه كـه انجـام داده انـد و هـر چـه فراهم كـرده انـد بيهـوده و بالاثر 
خواهـد بـود. 13 ايـن قابليـت عنصر مهمي در شـكل گيري يك نظـام قضايي مطلوب اسـت كه در 
سـرمايه گـذاری و تجـارت بين الملـل داراي نقش بسـيار مهمـي در مديريت و هدايـت تبادالت 

ست.  ا
در زمينـه ی سـرمايه گـذاری خارجـي نيـز تأكيـد بـر حاكميـت قانـون درون مايـه اي نهادي و 
اساسـي دارد. اول نيـاز مبـرم بـه عناصـر حقوقـي اسـت كـه دسترسـی بـه دادگاه هاي مسـتقل را 
تضميـن نمايـد، محاكمـي كـه قضاوتـي بي طرفانـه و هدفمند را صـورت دهند. پـس از رفع اين 
مسـئله، ايـن نيـاز نيـز وجـود دارد كه يـك قانـون صالح و اساسـي بر حقـوق قـراردادي طرفين 
حاكـم بـوده و در آن جبـران خسـارات مؤثـري نيز براي مـوارد نقض تعهدها و حقـوق موردنظر 
پيـش بينـي شـده باشـد و در نتيجـه، در صـورت نقـض قـرارداد،  حقـوق و تعهدهـا؛ غرامـت 
عادالنـه ای مشـخص شـده باشـد. همان گونـه كـه ذكـر شـد رفتـار غيـر تبعيـض آميـز مطلـوب 

اسـت.  همگان 
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ماوراي سرمایه گذاري خارجي 
وراي بحـث سـرمایه گذاري خارجـي و صـرف نظر از تأکیـد مضاعف بر جنبه هاي وسـیع تر حاکمیت 
قانـون کـه مـورد اشـاره قـرار گرفته اند،  نیـاز مبرمي بـه قواعـد و مقرارت اساسـي براي تسـهیل جریان 
تجـارت بین المللـي احسـاس مي شـود. از ایـن رو تحقیقـات فراوانـي بـراي یکپارچه سـازي مقـررات 
اصلـي و یکسان سـازي قواعـد حقوقـي حاکـم صـورت گرفتـه اسـت. ایـن مسـئله از آن جهـت حائـز 
اهمیـت اسـت کـه یکپارچـه سـازي و یـا هماهنگ سـازي مقـررات اصلـي به قطعیـت بیشـتر و قابلیت 

پیش بینـي بهتـر نتایـج و در عیـن حـال تقویـت و تسـهیل تجـارت بین الملـل مي انجامد. 
گرایـش بـه سـمت یکنواخـت سـازي قوانیـن اصلـي، تحـوالت منطقـه اي و بین المللـي فراوانـي بـه 
همـراه داشـته اسـت، بـه عنـوان مثـال کنوانسـیون ملل متحـد در مـورد قراردادهـاي بین المللـي فروش 
کاال )کنوانسـیون معامـات ویـن( و کنوانسـیون الهـه ویزبي. در کنـار چنین گرایش هایـي،  تحوالتي 
نیـز در زمینـه شـکل و قالب هاي مشـترک قراردادها و همچنین اسـتانداردهاي تجـاري صورت گرفته 

است. 

نظام حقوقي: مقررات ملي و مقررات فراملي 
در گذشـته، مـا بـه نظـام حقوقـي مقيـد بوديم كـه در اصـل دربردارنـده قوانين ملـي به عنـوان چارچوب 

حقوقـي حاكـم بـر قراردادهـا بـود،  چارچوبي كـه در آن معامـالت بين المللـي منعقد مي شـد و طرفين تا 

حـد قابـل توجهـي مي توانسـتند بـا تنظيم مفاد و شـرايط قـرارداد به شـكل دلخـواه حمايت هـاي الزم را 

براي خـود فراهـم آوردند. 

هـر نظـام پيشـرفته اي از مقـرارت ملـي خـود در بـر دارنـده مقرراتـي قابـل اعمـال در حـوزه تعارض 

قوانيـن بـود كـه نسـبت بـه معامـالت بين المللـي و فراملي اجـرا مي شـد. حقـوق بين الملل در ايـن رژيم 

حقوقـي سـهم اندكـي داشـته اسـت. امـا ايـن نظـام حقوقـي ارتباطي بـا توسـعه تجـارت جهاني نـدارد، 

 ضمـن آنكـه هدفـش نيـز بازداشـتن قدرت هـاي حاكـم از ايجـاد مانـع )چـه از طريـق تعرفه هـا چـه بـا 

سـهميه بندي و يـا بـه اشـكال ديگر( بـراي تجارت جهاني نبـود. درواقع، ايـن نظام حقوقـي نوعي حقوق 

خصوصـي بـود كـه حقـوق و تعهـدات طرفيـن قـرارداد را تنظيم مي كـرد و به ايـن ترتيب قـرارداد تحت 

مقـررات مصوبـه قـوه ی مقننـه دولـت حاكـم قـرار مي گرفـت. اين چارچـوب هنوز هـم وجـود دارد. در 

مقيـاس وسـيع،  ايـن نظـام همچنـان قوانيـن ماهوي در خـود دارد كـه بر تبـادالت و معامـالت بين المللي 
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حاكم هسـتند. 

بـا ايـن حـال،  ايـن نظـام در حـال حاضر بـا مجموعـه اي از قوانيـن ماهـوي )غالبـًا منـدرج در قوانين 

اساسـي( تكميـل شـده كـه ردپاي چنيـن مقرراتي در اسـنادي همچـون كنوانسـيون وين و مقـرارت الهه 

نيـز ديـده مي شـود. ايـن امـكان بـراي طرفيـن قـرارداد وجـود دارد كـه برخـي قراردادهاي خـاص را از 

شـمول ايـن كنوانسـيون مسـتثني نماينـد و در نتيجـه قانون حاكـم بر قـرارداد همان قوانين داخلي كشـور 

موردنظـر اسـت. هـدف اصلـي كنوانسـيون غلبـه بـر مشـكل تعييـن قانون مناسـب بـراي قـرارداد و رفع 
دشـواري مواجهـه بـا قوانين مناسـبي كه ناآشـنا هسـتند، مي باشـد. 14

فراتـر از بحـث رژيـم حقـوق خصوصي، در حال حاضـر مجموعه حايـز اهميتي از مقررات در دسـت 

اسـت كـه از موافقت نامه هـاي منطقـه  اي و بين المللـي سرچشـمه مي گيرنـد. در اين جـا مي تـوان بـه ذكـر 

سـه نمونـه اكتفـا نمود؛  موافقت نامـه دور اروگوئه )1994( كـه در يكم ژانويه 1995 وارد فاز اجرايي شـد 

و بـر مبنـاي آن سـازمان تجـارت جهاني شـكل گرفت،  معاهـده ی رم و پيمـان نفتا. در حقيقت، اسـناد به 

مثابـه موافقت نامه هايـي عمـل مي كننـد كـه دولت هـا طرف آنها هسـتند. 

بـه نظـر مي رسـد معاهده ی رم همچون يك سـند اساسـي و حائز اهميـت از جايگاه ويـژه اي برخوردار 

باشـد و بـه هميـن دليـل بـا ديگـر موافقت نامه هـاي تجـارت آزاد متفـاوت مي باشـد. ايـن موافقت نامه ها 

تعهداتـي را بـر طرفيـن بـار مي كند تا بر مبنـاي آن، قوانيني متناسـب و منطبـق بر مفـاد موافقت نامه وضع 

نماينـد، گرچـه در تعـدادي از نظام هـاي قضايي همچون آمريكا و كشـورهاي اروپايي مقـررات موافقتنامه  

تبديـل بـه بخشـي از قوانيـن مملكتـي شده اسـت و در اصـل بخشـي از قوانين ملـی را تشـكيل مي دهند. 

در كشـورهايي همچـون اسـتراليا، انگلسـتان، كانـادا و زالندنو الزم اسـت كه قوه ی مقننه براسـاس قوانين 

آن كشـور نسـبت بـه گنجانـدن مقـرارت موافقتنامـه و ورود آن هـا بـه قوانيـن ملـي اقدام هـای خاصي را 

صـورت دهد. 

جهاني شدن حاکمیت قانون را به چالش مي کشد 
جهاني شـدن چالش هـاي فراوانـي را پيـش روي حاكميت قانون قرار داده اسـت. حقـوق بين الملل نهادي 

حقوقـي اسـت كـه بـر تعهـدات، عملكردهـا، امتيـازات و مصونيت هـاي كشـورهاي مسـتقل حكمرانـي 

مي كنـد. در انطبـاق بـا مفهـوم حقـوق بين الملـل،  هرگونـه نقـض حقـوق بين الملل از سـوي يـك دولت 

واكنـش دولـت ديگـري را در پـي خواهـد داشـت و به اين ترتيـب هرگونه نقضـي قابليت پيگيـري دارد. 
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بـه طـور كلـي بـراي اقامـه ی دعـوي از سـوي افـراد نـزد محاكـم بين المللـي در خصوص نقـض حقوق 

بين الملـل محـدوده خاصـي وجـود نـدارد، بـا ايـن حـال دولـت مطبـوع فـرد و شـركت نيـز مي تواند به 

نمايندگـي از آنهـا مسـئله را پيگيـري نمايد. 

در هميـن زمينـه، مي تـوان بـه ايـن مطلب اشـاره نمود كـه خود حقـوق بين الملل نيـز در فرآينـد تغيير 

و تحـول قـرار دارد. ايـن فرآينـد تـا حـدودي ناشـي از موافقتنامه هـاي تجـاري منطقه اي همچـون نفتا و 

موافقتنامـه تجـاري ميـان كشـورهاي آمريكايـي اسـت كـه افـراد و سـازمان ها را قادر مي سـازند تـا عليه 

دولتـي كـه طـرف چنيـن موافقتنامـه اي اسـت اقامه دعـوي نماينـد. به هـر حـال، در موافقتنامه هـاي ميان 

دولت هـا،  عمومـاً  قابليـت اقدامـات حقوقـي پيش بيني مي شـود. 

بـه ايـن ترتيـب مشـكلي در مورد طرفيـن موافقتنامـه وجود نـدارد بلكه مسـئله و مشـكل اصلي بحث 

دولت هايـي اسـت كـه طـرف ايـن موافقتنامه هـا نيسـتند. ايـن مسـئله را مي تـوان از منظـر چارچوبـي كه 

ديـوان سـازمان تجـارت جهانـي در آن اقـدام مي كنـد مـورد بررسـي قـرار داد. عـالوه بـر مـوارد مذكور 

بحـث مفتـوح بـودن، آن هـم بـه ترتيبـي كـه محاكـم موردنظـر براسـاس آن عمـل مي كنند،  خود مسـئله 

ديگـري اسـت. ايـن مشـكالت با عـدم امكان مراجعـه بـه دادگاه هاي داخلـي در خصـوص نقض حقوق 

بين الملـل )و بـه هميـن ترتيـب، نقـض موافقـت نامـه هـاي بين المللـي( دو چندان مي شـود زيـرا حقوق 

بين الملـل در بسـياري از كشـورهايي كـه از نظـام كامـن ال تبعيـت مي كننـد )ماننـد اسـتراليا( بـه عنـوان 

بخشـي از قوانيـن مملكتـي محسـوب نمي شـود، مگـر آنكـه قـوه مقننـه آن كشـور در ايـن مـورد اقـدام 

قانونـي بايسـته را انجام داده باشـد. 

سازمان تجارت جهاني 
بـا عنايـت بـه چالـش پيـش روي حاكميـت قانـون، بهتر اسـت كه بـه سـازمان تجـارت جهاني 
و نقشـي كـه ايـن سـازمان در حل و فصـل اختالفـات ايفاء مي كنـد،  نگاهـي بياندازيم. سـازمان 
تجـارت جهانـي مسـئوليت هاي وسـيع تـري نسـبت بـه گات دارد. بـر خـالف گات،  سـازمان 
تجـارت جهانـي صرفـًا  يـك دبيرخانـه ی بين المللـي نيسـت؛ بلكـه سـازماني اسـت بين المللـي 
كـه اعضايـش خـود دولت هـا هسـتند. بواسـطه ی هميـن خصلـت، سـاختار آن سـازمان محمـل 
مناسـبي را بـراي مذاكـره ميـان اعضـاء فراهـم مي كنـد. جلسـه های اعضـاء هـر دو سـال يكبـار 
برگـزار مي شـود. مي تـوان گفـت سـاختار ايـن سـازمان تـا حـدودي بـر مبنـاي اتحاديـه اروپـا 

www.ipwna.ir



224 / جهانی شدن و حاكميت قانون

اسـت. مسـلمًا ايـده ي حاكميـت يكپارچـه )ادغـام حاكميت هـا( كـه مشـابه اتحاديـه اروپاسـت، 
طرحـي اسـت كـه در بسـياري از موافقت نامه هـا )در طيـف وسـيعي از موضوعـات( دنبال شـده 
اسـت. بـا ايـن وجـود، عضويـت در سـازمان تجـارت جهانـي متضمن فصـل مشـتركي از منافع 
اقتصـادي و ژئوپلتيكـي همچـون شـرايط عضويـت در اتحاديـه اروپـا نيسـت. بـه ايـن ترتيـب، 
امـكان دارد سـازمان تجـارت جهانـي همـان پيشـرفت اتحاديـه اروپـا را تجربـه نكنـد. بـه ايـن 
نكتـه نيـز بايـد اذعان داشـت كه فرض اشـتباهي اسـت اگـر تصور كنيم كـه تجميـع حاكميت ها 
)ادغـام حاكميت هـا( ضرورتـًا مفهـوم سـنتي نظام حاكميتـي دولـت – ملت را دگرگـون خواهد 

سـاخت و جايگزينـي بـراي آن بـه ارمغـان خواهـد آورد. 
بيسـت و نهميـن توافقنامـه ی مجـزاي مذاكـرات دور اروگوئه مقـرارت گات را به كشـاورزي، 
خدمـات، مالكيـت معنـوي و سـرمايه گذاري خارجـي تسـري داد. بـر هميـن اسـاس، تعرفه هاي 
كاالهـاي توليـدي بـه كمتريـن ميزان خـود رسـيده و يارانه هـا و سـهميه بندي واردات نيز حذف 

و يـا كاهش داده شـد. 
سـازمان تجـارت جهانـي قصـد دارد نقش پر رنگ تر و مهم تري نسـبت به گات در آزادسـازي 
تجـارت جهانـي ايفـاء نمايـد. در راسـتاي تحقق چنيـن هدفي، سـازمان تجارت جهانـي نيازمند 
مقـررات گسـترده تـري اسـت كه ممكن اسـت آن سـازمان را قادر سـازد شـرايطي فراهـم آورد 
كـه در آن بـه جـاي فعاليـت هـا و اقدامـات يك جانبـه،  مقـررات همـه گيـر و مذاكـرات چنـد 
جانبـه تجـارت جهانـي را هدايـت نمايد. بايـد منتظر مانـد و ديد كه آيـا چنيـن موفقيتي حاصل 
خواهـد شـد يـا خيـر. به عنـوان مثـال، اسـتراليا از 1995م مرتبـًا بر مطلوبيـت موافقـت نامه هاي 
تجـاري دو جانبـه تأكيـد نمـوده كه نمونه بـارز آن ورود اين كشـور به موافقتنامه تجـارت آزاد با 
آمريكاسـت. بـا اين حال، سـازمان تجـارت جهاني اقدامات مهمـي در زمينه ی بررسـي و بازبيني 
سياسـت هـاي تجـاري انجـام مـي دهـد كه هـدف اصلـي آنهـا بررسـي فعاليت هـاي دولت هاي 

عضو اسـت. 
مسـائل مشـكل سـازي وجـود دارد كـه سـازمان تجارت جهانـي بايد بـراي  آنها چاره انديشـي 

 . كند
اوليـن و مهم تريـن مسـئله موضـوع كشـاورزي اسـت. گرچـه بـا ورود موضوع كشـاورزي به 
حيطـه اقدامـات سـازمان تجارت جهاني پيشـرفت هايي حاصل شـده اسـت )با حركـت از موانع 
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تعرفـه اي غيـر شـفاف بـه سـمت تعرفه هـاي شـفاف و محـدود نمـودن يارانه هـاي صادراتـي( 
بـا ايـن وجـود مشـكالت كشـاورزي كشـورهاي عمـده ی صنعتـي خصوصـًا  در اتحاديـه اروپـا 

همچنـان بـه قوت خـود باقي اسـت.
وجـود منازعـات ادامـه دار ميـان آمريـكا و اتحاديـه اروپـا خود مصدق اين مشـكالت اسـت. 
موافقتنامـه ی مربـوط به پوشـاك و منسـوجات كه بخشـي از توافـق نامه اروگوئه اسـت همچنان 
در حـال اجراسـت. گرچـه حمايـت از حقـوق مالكيـت معنـوي در موافقت نامـه تجـاري حقوق 
مالكيـت معنـوي )TRIPS( مدنظـر قـرار گرفتـه،  بـا ايـن وجـود همچنـان يكـي از منابـع اصلي 
تعـارض ميـان كشـورهاي توسـعه يافتـه و كشـورهاي در حـال توسـعه اسـت. با كنار گذاشـتن 
موافقت نامه هاي چند جانبه ی سـرمايه گذاري،  سـرمايه گذاري مسـتقيم خارجي توسـط سـازمان 
تجـارت جهانـي انجام مي شـود مگر آنكه سـازمان همكاري و توسـعه اقتصادي مجـدداً عهده دار 
اين مسـئوليت شـود. از ديگر مشـكالتي كه ممكن اسـت توسـط سـازمان تجارت جهاني سـر و 

سـامان يابـد، بحـث محصـوالت توليدي از طريـق اصالح ژنتيكي اسـت. 
محدوديت هـاي موجـود در تأمين بودجه و پرسـنل موردنياز و همچنين سـاختار و تشـكيالت 
محـدود و نامناسـب بـر حجـم مشـكالت موجـود افـزوده اسـت. در حـال حاضـر، قدرت هـاي 
اصلـي اقتصـادي بـه فرآيندهـاي فراقانونـي موقتي خـارج از چارچوب سـازمان تجـارت جهاني 
روي آورده انـد. ايـن بـدان معناسـت كـه سـازمان تجـارت جهانـي بايـد بـا صنـدوق بين المللي 
پـول، بانـك جهانـي و ديگـر سـازمان هـاي بين المللـي كـه در مـورد فراهـم نمـودن چارچوبي 
نهادينـه بـراي رسـيدگي بـه مسـائل پيچيـده از جمله تجـارت، امور مالـي و شـاخصه هاي اصلي 
اقتصـاد جهانـي نظـر واحدي دارند،  همـكاري نمايد. رابـرت گيلپين موفقيت ايـن فرآيند را بعيد 

مي دانـد. وي معتقد اسـت: 
تعـداد زيـاد مسـائل تجـاري پيـش رو و وجـود بازيگـران متعـدد ايـن عرصـه بدان معناسـت 
كـه در حـال حاضر سـازمان تجـارت جهاني بـراي ارائه بسـته اي قابـل مذاكره بـراي دور جديد 
مذاكـرات تجـاري بـزرگ كـه به دولت هـا اجـازه مي دهد در ميـان بخش هـا و مسـايل گوناگون 
بده بسـتان داشـته باشـند،  با چالش هـاي بزرگتري مواجه مي باشـد. اگر سـازمان تجـارت جهاني 
در انجـام ايـن وظيفـه نـاكام بمانـد، مفهوم اساسـي روابط متقابـل عمومي بيـش از پيش تضعيف 
خواهـد شـد و در نتيجـه گرايـش بـه سـمت روابـط متقابـل در زمينه هـاي خـاص و تجـارت 
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مديريـت شـده بيشـتر خواهد شـد. وي ادامـه مي دهد:  
... تصميمـات سـازمان تجـارت جهانـي بايـد قبـل از بـه اجـرا درآمـدن از سـوي دولت هـاي 
عضـو )بـه صـورت رسـمي( بـه تصويب برسـند، اگـر آمريكا بواسـطه تخلـف از رژيـم تجاري 
مسـئول شـناخته شـود، مدعـي مي توانـد تقاضاي جبـران خسـارت كند و يا دسـت بـه اقدامات 
تالفـي جويانـه عليـه ايـاالت متحـده آمريـكا بزنـد. با ايـن حال، بـا قـدرت و نفوذی كـه امريكا 
اعمـال مي كنـد بـه نـدرت ممكن اسـت كـه چنين مسـائلي اتفاق افتـد. بنابرايـن، مي تـوان انتظار 
داشـت )براسـاس گات( روال عـادي طـي شـود و از طرفـي مقـررات سـازمان تجـارت جهانـي 
نيـز براسـاس اجمـاع بـه تصويـب خواهـد رسـيد. عـالوه بـر ايـن، گرچـه تصميم ها سـازمان با 
اكثريـت آراء قابليـت اجرايـي پيـدا مي كننـد، رويه هـاي سـازمان بـه شـكلي سـاختاردهي شـده 
اسـت كـه بموجـب آن قدرت هـاي بـزرگ مي تواننـد از اجـراي هـر نـوع تصميم مهمي كـه آنها 

بـا آن مخالفنـد، جلوگيـري نمايند. 
بـه ايـن ترتيـب، مي تـوان نتيجه گرفـت كه احتماالً سـازمان تجـارت جهاني خيلـي ناكارآمدتر 
از آن باشـد كـه بتوانـد تهديـدي عليـه حاكميـت ملـي آمريكا و يا هر كشـور ديگري به حسـاب 

آيد.15

انتقادهای وارده بر سازمان تجارت جهاني
اعتراض هـاي گسـترده اي كـه در سـياتل آمريـكا عليـه سـازمان تجـارت جهاني صـورت گرفت 
توجـه اذهـان عمومـي را بـه كاسـتي هاي رويكـردي كـه منافـع اقتصـادي تجـاري را در اولويت 

اول قـرار داده و برتريـن عامـل مي پنـدارد، جلـب نمود. 
وقايـع سـياتل بـر ماهيت نسـنجيده و كوته بينانـه چنين رويكـردي تأكيد داشـت. نتيجه ممكن 
اسـت ايـن باشـد كـه سـرعت اصالحات اقتصـادي كم شـده و هر رويكـردي در آينـده منعكس 
–كننـده ی ميـزان تـوازن و تعـادل ميـان منافع اقتصـادي و حمايت از ديگر منافع مشـروع اسـت. 
چنيـن منافعـي نبايـد تنهـا شـامل منافـع بين المللـي )محيـط زيسـت( باشـد بلكـه بايـد منافـع 
ملـي )محيـط زيسـت، حمايـت از آزادي رقابـت داخلـي و تـا حـد كمتـري حمايت از شـرايط 
فعاليت هـاي تجـاري عادالنـه قابـل قبـول و رضايـت بخـش( را نيـز در برگيـرد. مخالفت هـا بـا 
سـازمان تجـارت جهانـي بـا فقـدان شـفافيت )محرمانه بـودن فرآينـد تصميم گيـري آن( و علني 
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نبـودن ايـن فرآيندهـا بـه شـدت افزايـش يافتـه اسـت. گرچـه ممكـن اسـت سـازمان تجـارت 
جهانـي تهديـدي بـراي آمريـكا، ژاپـن و يـا حتـي اعضـاي اتحاديـه اروپـا نباشـد، با ايـن حال، 
ايـن سـازمان مي توانـد بـراي كشـورهاي كوچك تر كـه از اقتصاد قدرتمنـدي برخوردار نيسـتند، 
تهديـدي جـدي اسـت. كشـورهاي كوچك تـر كـه خودشـان را بدون حمايـت اكثريـت مي يابند 
ممكـن اسـت بـه ايـن نتيجـه برسـند كه چـاره ديگـري جز هم سـو شـدن بـا نظـر و رأي غالب 

ندارند. 
گرچه ممكن اسـت منطقي باشـد كه از سـازمان تجارت جهاني انتظار رود كه اصالح تجارت 
جهانـي را مهندسـي كنـد، ايـن بـدان معنا نيسـت كـه وضعيت تعـداد بسـياري از كشـورهاي در 
حـال توسـعه در مقابـل قدرت هـاي اصلـي اقتصـادي بهبـود خواهد يافت. بـه اين نكتـه نيز بايد 
اذعـان داشـت كـه ممكن اسـت سـازمان تجـارت جهاني سـلطه قدرت هـاي بزرگ اقتصـادي را 
تقويـت كنـد. ظهور سـازمان تجارت جهاني و ظهور و توسـعه بـازار جهاني با تبليغات گسـترده 
شـركت هاي قدرتمنـد و گروههـاي ذي نفـع اقتصـادي كـه گاهـي اوقـات خـود را تحـت لـواي 
منافـع عمومـي مسـتقل پنهـان مي كننـد و اشـاعه دهنـده ی منافـع اقتصـادي و اقتصاد بـازار آزاد 
هسـتند، تـوأم گرديـده اسـت. اين رويكرد امـروزه، مورد حملـه نيروهاي مخالـف همچون صلح 
سـبز )سـازمان غيـر دولتی مدافع محيط زيسـت( قـرار گرفته اسـت. طرفداران محيط زيسـت به 
درسـتي مدعـي هسـتند كه سـازمان تجارت جهانـي بدون توجه كافي به مسـايل زيسـت محيطي 
سياسـت هاي خـود را پيگيـري نمـوده و اقـدام بـه حـل و فصـل اختالفـات مي نمايـد. معضـل 
اصلـي ايـن اسـت كـه »نهادهايـي كـه رويه هـاي دموكراتيـك و شـفافي ندارنـد، ايـن قـدرت را 
دارنـد كـه بـا اعمـال قوانيـن داخلـي خـود بـراي انجـام تجـارت آزاد موافقت نامه هـاي زيسـت 

محيطـي را زير پـاي گذارند«.16
محـور اصلـي انتقـادات وارده بر سـازمان تجـارت جهاني تصميم گيـري اين سـازمان در مورد 

ميگو بوده اسـت. 17
آمريـكا واردات ميگـوي صيـد شـده به شـيوه اي كه براي الك پشـت هاي دريايي )كه در اسـناد 
بين المللـي زيسـت محيطـي مـورد حفاظـت قرار گرفتـه بودند( خطرآفريـن بـوده را ممنوع كرده 
بـود. ممنوعيـت واردات شـامل ميگوهايـي مي شـد كـه در صيد آنهـا از تجهيزات و دسـتگاه هاي 
جـدا كننـده و خـارج كننـده الك پشـت هاي دريايي اسـتفاده نشـده بـود،  ايـن دسـتگاه ها از نظر 
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زيسـت محيطـي وسـايل امنـي بـراي صيد ميگو محسـوب مي شـدند. هيـأت اسـتيناف نهاد حل 
و فصـل اختالفـات مقـرر داشـت كـه قـوه ی مقننـه آمريـكا از ابزارهـاي حمايتـي اسـتفاده كرده 
اسـت. عمده تريـن انتقـادي كـه بـه ايـن تصميـم سـازمان تجـارت جهاني وارد شـد ايـن بود كه 
در تصميم هـای سـازمان فاكتـور مسـئوليت پذيري دموكراتيـك مدنظر قـرار نگرفتـه و آنها بدون 
توجـه بـه مسـايل زيسـت محيطي بـه عنوان يكـي از اصـول اصلي توسـعه پايدار اتخـاذ تصميم 
نمـوده ،  ضمـن آن كه سـازمان مسـتندات علمي كارشناسـان در مـورد محيط زيسـت را نيز ناديده 

انگاشـته بود. 18
درواقـع، پرونـده ی ميگـو مسـير پرونـده اي در گات را طـي كـرد كـه در آن مكزيك به شـكل 
موفقيت آميـزي ممنوعيـت واردات ماهـي تن از سـوي آمريكا )بدليل اسـتفاده فـراوان از تورهاي 

صيـد دلفيـن( را بـه چالش كشـيده بود. 19
بحثـي كـه وجود دارد و به شـدت نيز بر آن پافشـاري مي شـود اين اسـت كـه موافقت نامه هاي 
چنـد جانبـه ی زيسـت محيطـي نبايـد پيرو، تابـع و مطيـع قوانين سـازمان تجارت جهاني باشـد. 
خوشـبختانه پروتـكل كارتاگنـا در مـورد ايمنـي زيسـتي كـه در مونتـرال )ژانويـه 2000م( بـه 
تصويـب رسـيد عنوان كـرده اسـت: موافقت نامه هـاي تجاري و زيسـت محيطي بايد بـا رويكرد 
و ديـدگاه تحقـق توسـعه پايـدار يكديگـر را پشـتيباني نماينـد؛ و خاطرنشـان مي سـازد هـدف 
ايـن نيسـت كـه ايـن پروتـكل تابـع و تحـت اسـتيالء ،  ديگـر موافقت نامه هـاي بين المللـي قرار 
گيـرد. سـازمان صلـح سـبز حقوق زيسـت محيطـي را به عنـوان بخشـي از حقوق بشـر پيگيري 
نمي كنـد، در مقابـل، ايـن سـازمان از گنجانـدن اصـول پيشـگيرانه و احتياطـي و اصـول توسـعه 
پايـدار در تمـام فرآيندهـاي تصميم گيـري دفاع مي نمايـد و به مقدمـه موافقت نامـه دور اروگوئه 
كـه خواهـان »اسـتفاده بهينـه از منابـع جهـان مطابـق بـا اصـول توسـعه پايـدار بـراي حفاظت و 
نگهـداري از محيط زيسـت« اسـت. اشـاره داشـته و بـدان اسـتناد مي جويـد. 20رهنمودهای صلح 
سـبز بـراي اصـالح سـازمان تجارت جهانـي منعكس كننـده ی انتقـاد ديگري اسـت كـه لزومًا به 
نگراني هـاي زيسـت محيطـي مربوط نمي شـود. اين رهنمود حقوقي براي شـهروندان و سـازمان 
هـاي غيـر دولتـي در نظرمي گيـرد كـه از جملـه آنهـا مي تـوان بـه حـق بـر مشـاركت،  حضور و 

اسـتماع و دسترسـي بـه فرآيندهـاي تصميم گيـري اشـاره نمود. 
ايـن حقـوق سـازمان تجـارت جهانـي را قابـل اطمينـان نمـوده و آنرا شـفاف تر و پاسـخگوتر 
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مي سـازد. 21 عـالوه بـر ايـن گنجانـدن اصـول پيشـگيرانه و احتياطـي و بـه هميـن ترتيـب اصول 
توسـعه پايـدار در فرآيندهـاي تصميم گيـري سـازمان تجـارت جهانـي عـدم تـوازن موجـود در 
عوامـل اقتصـادي در شـرايط فعلـي را تعديل مي كنـد. اين پيشـنهادها حداقل بايـد در بردارنده ی 

مـوارد زير باشـد: 
- در نظـر گرفتـن و مالحظـه اطالعات زيسـت محيطي و نظـرات جمع آوري شـده ذي نفعان 

مرتبط؛ 
- ارزيابـي علمـي اثـرات جانبـي ، احتمال هـا و نداشـتن قطعيت هـاي علمي چنانچـه پيمايش 

تجـاري آنهـا مجاز و ممكن باشـد؛ 
- تغييـر در بـار اثبـات ادعـا )مسـئوليت اثبـات ادعـا( در خصوص اين مسـئله كه آيـا توليد و 

تجـارت بـراي سـالمت انسـان هـا و حفظ محيط زيسـت زيـان آور خواهـد بود يـا خير. 22
نشـانه ها حاكـي از آن هسـتند كـه شـركت هاي بـزرگ در حـال پذيـرش مسـئوليت اقدامـات 
خـود هسـتند و رويكـردي مبتنـي بـر هميـن نگـرش را برگزيده انـد. در ژانويـه 2000م روزنامه 
"فايننشـال تايمـز" گـزارش داده بـود كـه كمپانـی فـورد از ائتالف جهانـي آب وهـوا كناره گيري 
نمـوده اسـت )ائتالفـي كـه هـدف اوليـه آن بررسـي خطـر گرم شـدن كره زميـن بـود( و به اين 

ترتيـب در برابـر اقدام هـای دولـت بـراي محـدود نمـودن انتشـار كربـن موضع گرفتـه بود. 
پيـش از آن، كمپاني هـاي شـل و بريتيـش پتروليوم به شـوراي رهبري زيسـت محيطي تجارت 
پيوسـته بودنـد كـه متشـكل بود از تعداد بيسـت و يك شـركت پيشـرو كه بـراي انجـام اقداماتي 
در جهـت محـدود نمـودن انتشـار كربـن، فشـارهاي زيـادي را بـه كنگـره امريـكا وارد نمـوده 
بودنـد. 23 بـه نظـر بعيـد مي رسـد كه سـازمان تجـارت جهاني بـه مرجعي تبديل شـود كـه در آن 
نگراني هـاي زيسـت محيطـي نقـش قابـل توجهـي را ايفـاء نماينـد. "سـازمان تجـارت جهاني" 
فاقـد تخصـص الزم اسـت و طرفـداران محيـط زيسـت اعتمـادي بـه آن سـازمان ندارنـد. منافع 
اقتصـادي از يـك طـرف و برخـي از دولت هـاي مخالـف از طـرف ديگـر،  مانع فعاليت سـازمان 
در ايـن عرصـه مي شـوند. همان گونـه كه "جان برايـت وايت و پيتـر دراهوس" اذعان داشـته اند: 
»هيچ كـدام از بازيگـران اصلـي نمي خواهنـد سـازمان تجارت جهاني وارد مسـائل محيط زيسـتي 

شـود و عهـده دار مسـئوليتي در اين زمينه باشـد«.24
مسـايل محيـط زيسـتي را بايـد يـك نهـاد بين المللـي واجـد صالحيت هـاي بايسـته مـورد 
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رسـيدگي قـرار گيـرد و از سـازمان تجـارت جهانـي نيز بايد خواسـته شـود تا بـه تصميمات آن 
نهـاد ترتيـب اثر بدهـد. هيأت هاي بازرسـي بانك جهاني مدل مناسـبي بـراي اين برنامه نيسـتند. 
درواقـع ايـن هيأت هـا بخشـي از نظـام خـود نظارتـي هسـتند كـه هـدف اصلـي آنها نظـارت بر 

پيـروي و تبعيـت از سياسـت ها و رويه هـاي بانـك جهانـي اسـت. 25
درواقـع، سـازمان تجـارت جهانـي محل داد و سـتدها و تبادالت دو جانبه كشـورهاي مسـتقل 
اسـت كه توسـط شـورايي متشـكل از دولت هـاي عضـو هدايت مي شـود. گرچه گفته مي شـود 
كـه اصـل حاكميـت ملـي در عرصـه تجـارت تا حدودي به عقب نشـيني واداشـته شـده اسـت ]
در دور اروگوئـه از دولت هـا خواسـته شـده بـود تـا نسـبت بـه انعقـاد موافقت نامه هـاي مربـوط 
بـه جنبه هـاي تجـاري حقـوق مالكيـت معنـوي و موافقت نامه هـاي عمومـي تجـارت خدمـات 
)GATs ( بـدون اعمـال حـق شـرط اقدام نماينـد[ مع الوصف داد و سـتدهاي دو جانبـه دولت ها 
تنهـا زمانـي قابـل قبـول خواهـد بـود كه مشـكالت مربوط بـه شـفافيت و مشـاركت عمومي در 
سـازمان تجـارت جهانـي مرتفع گـردد. 26 براسـاس مقررات سـازمان تجارت جهانـي،  دولت هاي 
عضـو موافقـت نموده انـد اختالفـات موجـود را از طريـق هيأت هـاي بين المللـي حـل و فصـل 
اختالفـات )مربـوط بـه تخطـي از مقـررات تجـاري( برطـرف نماينـد. به نظـر مي رسـد رويكرد 
خردمندانـه اي باشـد. در مـورد مقـررات بين المللـي بهتر اسـت رسـيدگي از سـوي يـك محكمه 

بين المللـي انجـام شـود تـا آن كـه يك محكمـه ی داخلـي متصدي امر باشـد. 
بي طرفـي و يك پارچگـي تدابيـر در سـطح بين المللـی كـه خـود نشـأت گرفتـه  از مجموعه اي 
منسـجم از قوانيـن اسـت بـه مراتب بيشـتر از يك رژيـم داخلي بـا مجموعـه اي از قوانين متضاد 
و متغيـر اسـت. از طـرف ديگـر، همـان گونه كـه اثرگـذاري تصميم هـای آژانس هاي ملـل متحد 
بـر اسـتراليا را مشـاهده نموديـم، بايـد اذعان كنيـم تصميمات محاكـم بين المللي قـدرت و اعتبار 

آراء محاكـم داخلـي را ندارند. 
بـا ايـن حـال، اگـر مقـرارت تجـاري جنبـه بين المللي پيـدا كنند شـايد بتـوان اميـدوار بود كه 
اختالفـات بين المللـي از طريـق همـان مقـرارت حـل و فصـل شـوند. نظـام رسـيدگي سـازمان 
تجـارت جهانـي نظامـي اسـت دولـت محـور. همان گونـه كه در سـطح ملي افـراد بـه دادگاه ها 
دسترسـي دارنـد،  در سـطح بين المللـي نيـز بايـد امـكان مشـاركت و دسترسـي افـراد و سـازمان 
هـا )از جملـه سـازمان هـاي غيـر دولتي( فراهـم شـود. ناكامي در تحقـق چنين هدفـي كمبودي 
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جـدي بـراي حاكميـت قانـون محسـوب مي شـود. معياري كـه بايد توسـط يك نهـاد بين المللي 
همچـون هيـأت سـازمان تجـارت جهانـي مدنظـر قـرار گيرد حـول اين محور اسـت كه مسـئله 
اخيرالذكـر را چگونـه مي تـوان حـل و فصل نمـود. آيا يك نهـاد بين المللي عالوه بـر فاكتورهاي 
تجـاري بايـد ديگر عوامـل همچون مالحظات زيسـت محيطي، شـرايط كار و اقتصاد يك دولت 
خـاص را نيـز مدنظـر قـرار دهـد؟  آيا نياز اسـت كـه مالحظه هـا و تصميم های يك نهاد زيسـت 
محيطـي نيـز مـورد توجـه قـرار گيـرد؟ دسـتيابي به پيشـرفت هاي بيشـتر در گـرو كنـار گذاردن 
موانـع حمايتـي )حمايـت از توليـدات داخلـي( بـا هدف افزايـش تبـادالت اقتصـادي بين المللي 
اسـت كـه خـود به حمايـت سـاختاري مناسـب از منافع زيسـت محيطـي بسـتگي دارد. چنانچه 
نگراني هـاي پيرامـون حفاظـت از محيـط زيسـت برطرف گـردد،  پيشـرفت هاي اقتصادي بيشـتر 

نيز ميسـر خواهـد بود. 
بـه نظـر نمي رسـد كه ايـن گونه مسـائل در سـازمان تجـارت جهاني مـورد توجه قـرار گيرند 
كـه قطعـًا نتيجـه ايـن خواهد بـود كه ضرورتـًا يك سـازمان جهاني محيط زيسـتي بايد بـا انعقاد 

كنوانسـيوني بين المللـي پـا به عرصه وجـود نهد. 
چنين سـازماني مي تواند اطالعات و نظرات زيسـت محيطی را بررسـي نموده و آثار معكوس 
شـاخص هاي تجـاري خـاص را مـورد ارزيابي علمي قـرار دهد. ايـن ارزيابي ها مي تواند شـامل 
بررسـي احتمـاالت و مـوارد غيـر قطعي و اثبات نشـده علمي اسـت. موافقت نامه هـاي بين المللي 
مربـوط بـه اصـول پيشـگيرانه و احتياطـي از جمله بحـث بار اثبات ادعـا نيز بايد پيگيري شـوند. 
در هميـن زمينـه بـه نظر مي رسـد در حال حاضر بهتر اينسـت كـه در موارد تهديد جدي نسـبت 
بـه محيـط زيسـت، بـار اثبات بر عهده كسـي باشـد كه ادعـا مي كنـد فعاليت هاي تجاري آسـيبي 
بـه محيـط زيسـت وارد نمي كنـد. سـازمان تجـارت جهانـي بايـد ملـزم شـود كـه اين اصـول را 
بـه رسـميت شـناخته و بـه تصميمـات و نظـرات سـازمان هاي محيط زيسـتي احترام گـذارد. در 
عيـن حـال سـازمان تجـارت جهانـي نيز بايـد مجدداً به شـكلي كـه فرآينـد تصميم گيـري آن از 
دو مشـخصه در دسـترس بـودن و پاسـخگويي بهره مند باشـد، سـازمان دهي شـود. امـكان اينكه 
بتـوان تمـام مسـايل و نگراني هـاي زيسـت محيطـي را در چارچـوب فعاليت هـاي يك سـازمان 
بين المللـي زيسـت محيطـي جـاي داد، كمـي دشـوار به نظر مي رسـد يـا حداقل در حـال حاضر 

شـدني نيست. 
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ممكنسـت الزم شـود كنوانسـيون هـاي خاصـي )بـه عنـوان مثـال كنوانسـيون مربـوط به صيد 
نهنـگ 1931 و كنوانسـيون حفاظـت از ماهـي بلوفيـن جنـوب 1993م( در مـورد سـاير مـوارد 
منعقـد گردنـد. مسـايل زيسـت محيطـي آن قـدر متنـوع و متعـدد هسـتند كـه نمي تـوان انتظـار 
داشـت يك سـازمان سـريعًا همه آنها را برطرف نمايد. در مورد شـرايط كار نيز مسـايل مشـابهي 
قابـل طـرح اسـت. در مورد شـرايط كار اين امكان وجود دارد كه كنوانسـيون جديدي به شـكلي 

كـه قابـل اعمـال از سـوي هيأت سـازمان تجـارت جهاني باشـد، تنظيـم گردد. 
"زيفـكاك" در فصـل دوم هميـن كتـاب بـه مشـكالت قابـل توجهـي اشـاره مي كنـد كـه در 
فرآينـد تصميـم گيـري سـازمان تجـارت جهانـي بـر ايـن سـازمان تحميـل مي شـوند. بـر ايـن 
اسـاس الزم اسـت آثـار سياسـت ها، مقـرارت و رويه هـاي سـازمان تجـارت جهانـي بـر حقوق 
اقتصـادي اجتماعـي تحـت حمايـت اسـناد بين المللـي مورد كنـكاش قرار گيـرد. اضافـه نمودن 
ايـن مسـئوليت بـه مسـئوليت هاي فـراوان ديگـري كه قبـاًل به سـازمان تجـارت جهانـي واگذار 
شـده،  روي هـم رفتـه چشـم انداز تحقق اهداف حـال حاضر آن سـازمان را با نا اميـدي و ناكامي 
عجيـن خواهـد كـرد. مي تـوان منشـور سـازمان تجـارت جهانـي را اصـالح نمـود و بـه ايـن ترتيب 
سياسـت هـاي آن سـازمان را در پرتـو اسـناد بيـن المللـي مرتبـط تنظيـم نمـوده و پـس از آن هيأت هاي 

حـل اختـالف و نهـاد اسـتنياف آن كاربـران نهايـي سياسـت هاي نوين باشـند. 

بـا ايـن حـال، غيـر واقع گرايانه اسـت كه فكر كنيـم هيأت هاي حل اختالف و نهاد اسـتنياف خودشـان 

را بـراي تنظيـم و سـازماندهي سياسـت هاي مناسـب تجهيز كرده انـد. درواقع ترديد بسـياري وجود دارد 

كـه آنهـا بتواننـد بـه راحتـي ارزيابـي مثبـت و مفيـدي از حقـوق اقتصـادي اجتماعـي در فرآيندهاي حل 

اختـالف بـه عمـل آورند. مشـكالتي از اين دسـت را بايد در سـطح سياسـی حـل و فصل نمود. شـركت 

هـا نيـز بايـد اين ريسـك را به جـان بخرند كـه سياسـت هاي دولتي تغييـر خواهند كـرد. به ايـن ترتيب، 

شـرايط بـه گونـه اي رقـم خواهـد خورد كـه در آن يك دولت براي تشـويق سـرمايه گـذاري خارجي به 

عنـوان يـك شـرط بـراي انجام آن سـرمايه گـذاري، با مسـئوليت خود برخـي تعهدات را متقبل مي شـود. 

ممكـن اسـت پذيرش مسـئوليت حقوقي در چنين شـرايطي اجتناب ناپذير باشـد. به هميـن ترتيب ممكن 

اسـت پذيـرش مسـئوليت حقوقـي از سـوي يـك دولت در چارچـوب رژيمـي همچون سـازمان تجارت 

جهانـي اجتناب ناپذير باشـد.
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)NAFTA( موافقت نامه  تجارت آزاد آتالنتیک شمالي
هـدف اصلـي ايـن موافقت نامـه آزادسـازي تجارت و تقويت و تسـهيل سـرمايه گذاري مسـتقيم 
خارجـي در آمريـكاي شـمالي و مكزيـك مـي باشـد تـا بديـن ترتيـب بتواننـد به شـكل فزاينده 
اي سـرمايه گـذاري هـاي خارجـي را جـذب اين قلمـرو نمايند. درواقـع، نفتـا نمايان گر حركت 
آمريـكا از چنـد جانبـه گرايـي اقتصادي به سـمت سياسـت اقتصـادي خارجي چند قطبی اسـت 
تـا بديـن ترتيـب بتوانـد در مـورد برخـي مسـايل خـاص قـدرت چانه زنـي خـود را در مقابـل 

اتحاديـه اروپا بـاال ببرد. 
خيلـي زود اسـت كه  آثـار فعاليت هاي نفتـا را مورد ارزيابـي قرار داد. جنبش هـا و نهضت هاي 
اقتصـادي كـه در كشـورهاي عضـو اتفـاق افتـاده غالبـًا محصـول عوامـل ديگـر همچـون بحران 
مالـي مكزيـك بـوده اسـت. بـا ايـن وجـود عنـوان شـده كـه نفتـا عامـل محركـي بـراي منطقـه 
اي كـردن توليـدات مخصوصـًا توليـد اتومبيـل، منسـوجات و صنايـع الكترونيـك بـوده اسـت. 
27از ديگـر آثـار ايـن موافقـت نامـه توسـعه و تحـول سيسـتم هاي حمـل و نقـل مـرزي اسـت . 

28 ايـن تحـوالت بايـد توسـعه بـازار يكپارچـه ی آمريـكاي شـمالي را به دنبال داشـته باشـد. نفتا 

در مكزيـك عملكـرد خوبـي داشـته اسـت. نفتـا بـه صنعتـي شـدن مكزيك سـرعت بخشـيده و 
بـه جـذب سـرمايه گـذاري خارجـي در آن كشـور كمك نموده اسـت. اگرچـه نفتا به بازسـازي 
صنعـت اتومبيـل آمريـكاي شـمالي سـرعت بخشـيده، اثـر قابـل توجهي بر ميـزان دسـتمزدها و 

اسـتخدام نيـروي كار امريكا نداشـته اسـت.29 
در همين زمينه رابرت گيلپين معتقد است: 

نفتـا بـه يـك پيـروزي بـي فايـده تـوأم بـا تلفـات سـنگيني دسـت يافتـه اسـت و در نتيجـه، 
آزادسـازي بيشـتر تجـارت را بـا شكسـت مواجـه نموده اسـت. مبارزه تلـخ بـراي تصويب آن و 
نقـض ناآگاهانـه و بـدون تدبيـر موافقـت نامه. فضـا را با توصيف مضرات جهاني شـدن مسـموم 
نمـوده اسـت. مناقشـاتي كـه پيرامـون نفتـا صـورت گرفته باعـث شـده عواملي همچون شـرايط 
كار،  محيـط زيسـت و مـوارد ديگـر در مقابـل جهانـي شـدن تجـارت قد علـم كننـد و در نتيجه 
تبديـل بـه عامـل اصلـي شكسـت قانـون پيشـنهادي سـال 1997 شـود. به سـختي مي تـوان باور 
داشـت كـه منطقـه گرايـي آمريـكاي شـمالي بـه مصـرف كننـدگان امريكايـي و يـا حتـي خـود 

ايـاالت متحـده منفعتي رسـانده باشـد . 30
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 اظهـارات گيلپيـن تنـش ذاتـي ميـان آزادسـازي تجـاري منطقـه اي و چند  جانبـه را نمايـان 
مـي سـازد. سـازوكار حـل و فصل اختالفـات نفتـا،  همچون سـازمان تجارت جهانـي دولت هاي 
عضـو را تابـع تصميم گيـري يـك ديـوان بين المللي قـرار مي دهد. اين ديـوان در مورد شـكايات 

مبتنـي بـر عـدم اجراي تعهـدات معاهـده اي يك دولـت اعمال صالحيـت مي كند.

تولید مواد غذایي و محصوالت کشاورزی با استفاده از تکنیک هاي 
اصالح ژنتیک 

هيـچ چيـزي بيـش از مناقشـه مربـوط به اصـالح ژنتيـك، نگراني در مـورد پيشـرفت تكنولوژي 
و جهاني شـدن تجـارت را نشـان نمي دهـد. بـه عبـارت ديگـر، مواد غذايـي توليد شـده از طريق 
تكنيك هـاي اصـالح ژنتيكـي پتانسـيل فوق العـاده اي بـراي توسـعه كشـاورزي در مناطـق فقيـر 
و نيازمنـد جهـان فراهـم مـي آورد. ايـن پتانسـيل ممكـن اسـت چنـدان قابـل درك نباشـد زيـرا 
نگراني هـاي عمومـي در اروپـا بـه ديگر كشـورها همچون اسـتراليا نيز تسـري يافـت و در نتيجه 
بازارهايـي كـه در آنهـا محصـوالت اصـالح ژنتيكي به فروش مي رسـد بـا تهديدهـاي فزاينده اي 
مواجـه شـدند. هيچ گونـه شـواهد علمـي بـراي پشـتيباني از دغدغه هـاي مطـرح شـده از سـوي 
مخالفـان محصـوالت غذايـي توليـد شـده از طريق اصـالح ژنتيك بدسـت نيامده اسـت. به نظر 
مي رسـد عمـده ی ايـن نگراني هـا بـه تجـارب نامطلـوب ديگـري كـه از روش هاي مـدرن توليد 
مـواد غذايـي بـر جاي مانـده، برمي گـردد )به عنـوان مثـال گوشـت گاو و بيماري كروتسـفلد – 

 .)CJD ياكوب
در چنيـن شـرايطي،  فقـدان شـواهد علمي و حتي مدارك كارشناسـي شـده علمي كـه از ميزان 
نگراني هـا در مورد مشـكالت بهداشـتي مـواد غذايي بكاهـد،  نيز مزيد بر علت شـده و مطلوبيت 
موردنظـر را خدشـه دار سـاخته اسـت. در گذشـته نيـز در بيشـتر مواردي كـه توليدكننـدگان در 
مـورد محصـوالت خـود تضمين هايـي بـه مصرف كننـدگان مي دادنـد باز هـم نقص هايـی هويدا 
مي شـد. در حـال حاضـر، برخـي از ايـاالت اسـتراليا در حـال بررسـي اجبـاري كردن بر چسـب 
گـذاري محصـوالت همچـون مـدل اتحاديـه اروپـا هسـتند، حـال آنكـه دولـت فـدرال مخالف 

چنيـن اقدامي اسـت. 
پيـش بينـي مي شـد كـه ضديـت كشـورهاي آسـيايي و اروپايـي بـا محصـوالت كشـاورزي 
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آمريكايـي كـه بـا تكنيك هـاي اصـالح ژنتيكي توليد شـده اند بـه مناقشـاتي در سـازمان تجارت 
جهانـي و كنوانسـيون تنـوع زيسـتي )CBD( ختم شـود. در سـازمان تجارت جهانـي موافقت نامه 
سـالمت و بهداشـت گياهـي )SPS( محدوديت هايي را بـر واردات به نفع بهداشـت و يا حفاظت 
از محيـط زيسـت مقـرر كرده اسـت. بـا اين حال بايـد به اين مسـئله نيز توجه نمود كـه آيا اصل 
پيشـگيري تحـت شـرايط عـدم قطعيت علمـي بايد باعث شـود كـه محدوديت هايي بـر واردات 
اعمـال شـود. موافقت نامـه سـالمت و بهداشـت گياهـي محدوديت هـا را تنهـا بـه شـكل موقت 
مجـاز شـمرده اسـت، حـال آن كـه مقامـات دولتـي درصـدد كسـب اطالعـات بيشـتر هسـتند.31 
اتحاديـه اروپـا تـالش مي كند تـا اين شـروط را اندكي تضعيف نمايـد و جا براي مانور بيشـتري 

فراهـم كند. 
در ژانويـه 2000م، اتحاديـه اروپـا موفـق شـد اصـول پيشـگيرانه و احتياطـي را در پروتـكل 
جديـد كنوانسـيون تنـوع زيسـتي بگنجانـد. ايـن پروتـكل بـر تجـارت ارگانيسـم هاي تراژنتيك 
حاكـم اسـت. ايـن پروتـكل عنـوان مي كنـد )) فقدان قطعيـت علمي بواسـطه اطالعـات و دانش 
علمـي ناكافـي مرتبـط نبايـد مانـع از انجـام اقدامـات احتياطـي و پيشـگيرانه نسـبت بـه واردات 
ايـن محصـوالت از سـوي دولت هـا شـود((. پروتـكل از صادركننـدگان ارگانيسـم هاي اصـالح 
شـده )گياهـان يـا بـذر گياهـي( خواسـته اسـت تـا از قبـل اطالعـات زيسـت امنيتـي مرتبـط را 
اطالع رسـاني نمـوده، ضمـن آن كـه از وارد كننـده نيـز موافقت نامـه اي دال بـر رضايت نسـبت به 

واردات ايـن محصـوالت درخواسـت و دريافـت نمايـد. 32
احتمـاالً، تمايـل كشـورهاي در حال توسـعه به رشـد، توسـعه و بازاريابي محصـوالت اصالح 
ژنتيكـي بواسـطه نگراني هـاي مصرف كننـدگان جهـان غرب بـه يـأس و نااميدي خواهـد گراييد 
كـه دليـل عمـده ی آن در حـال حاضـر فقـدان اعتبار علمـي برخي از مسـايل مورد بحث اسـت. 
ايـن امـكان هـم وجـود دارد كـه بواسـطه ی نياز بـه حل اين مسـئله، سـازمان تجـارت جهاني 
بـه مثابـه يـك محكمـه عمـل نمايـد. آنچه كـه در حـال حاضر مـورد نياز اسـت تنظيـم مقرارت 
حقوقـي مناسـب اسـت، بـرای مثـال يـك نسـخه موافقـت شـده در مـورد اصـول پيشـگيرانه و 
احتياطـي گزينـه مناسـبي بـراي ايـن جريان اسـت. چنين مجموعـه مقرراتـي تنها از يـك فرآيند 

مذاكـره بـا سـازمان تجـارت جهانـي حاصل خواهد شـد. 
سي فورد رانگ و بنجامين سينور معتقدند: 
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مسـأله ی اصـالح ژنتيكـي كشـاورزي، تجـارت، محيـط زيسـت و امنيـت غذايـي را بـه هـم پيوند 
داده،  و بـر ايـن اسـاس رابطـه ی پيچيـده اي حاصـل آمـده كـه نيـاز مبـرم بـه يـك سـاختار جهاني از 
قوانيـن و مقـرارت را مشـهود سـاخته اسـت. ايـن دقيقًا همان چيزي اسـت كـه نظام سـازمان تجارت 
جهانـي مي توانـد ارائـه دهـد. در عيـن حـال، همين محصـوالت غذايي اصـالح ژنتيكـي)GM( تبديل 
بـه يـك محـور كليدي بـراي حاميان توليـدات داخلي عليـه نظام تجارت جهاني شـده اسـت. تنها راه 
بـرون رفـت سـازمان تجـارت جهاني از ايـن باتالق، اتكاء بر رويكرد مسـتدل نسـبتًا موفق گذشـته و 
پيونـد زدن امنيـت غذايـي و مسـايل مربـوط بـه اصـالح ژنتيك در يـك چارچوب موسـع از مقررات 
مربـوط بـه تجـارت، مالكيـت معنوي و محيط زيسـت مي باشـد. مشـكل جهانـي امنيت غذا به شـكل 
جدايي ناپذيـري بـه ايجـاد و توسـعه مقـرارت و موافقت نامه هايـي كـه در سـطح باالتـري از دولت ها 
قابليـت اجـرا دارنـد مرتبـط اسـت. امنيت غذايي مشـكلي اسـت ملـي كه فقـط مي توان آنـرا از طريق 
سياسـت هاي چنـد مليتـي همچـون بحـث تجـارت بين الملـل و يـا مسـايل زيسـت محيطـي پيگيري 

33 نمود. 
"امنيـت غذايـي" مسـئله اي اسـت كـه بـه طـور اختصاصی در حـوزه ی مقـررات ملي جـاي گرفته 
ولـي امـروزه هماننـد ديگـر مسـايل بايـد بـر مبنـاي موافقت نامه هـاي چنـد جانبـه، قانونگـذاري و 
تنظيـم شـود. بديـن منظـور، صاحب نظـران هـم از توسـعه نهادهـاي جديد و هـم از تحول و توسـعه 
سـازمان هـاي موجـود بـراي حفظ زيرسـاخت هاي چنـد مليتي الزم حمايـت نموده انـد. در خصوص 
كشـاورزي ايـن امـر مسـتلزم آن اسـت كه دسترسـي بيشـتر بـه بـازار و كاهـش يارانه هـاي صادراتي 
در مذاكـرات چنـد جانبـه جديـد سـازمان تجـارت جهانـي بـه بحـث گذاشـته شـود. 34 افـزون بر آن 
ايجـاد يك سـازمان و مرجـع صالحيت دار)همچون سـازمان تجـارت جهاني( در زمينه محيط زيسـت 
نيـز ضـروري اسـت تـا بوسـيله ی آن مقـررات مربوط بـه زيسـت بوم شناسـي بصورت مسـتقل مورد 
بررسـي قـرار گيـرد. 35 چنيـن سـازماني مي توانـد مفهوم های زيسـت محيطي بـازار بـراي محصوالت 
غذايـي اصـالح ژنتيكـي، از جملـه نيـاز بـه برچسـب گذاري كه معمـوالً بـا مقاومـت مصرف كنندگان 

مواجـه مي شـود را مـورد ارزيابـي قـرار دهد. 

)MNCs( شرکت هاي چند ملیتي
"شـركت هاي چنـد مليتـي" امروزه از چنان جايگاه مسـتحكمي برخوردار هسـتند كه بسـياري از 

كشـورها آنهـا را بـراي سـرمايه گذاري خارجي مطلـوب مي پندارند. در سراسـر جهان، كشـورها 
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تـالش مي كننـد مشـوق هاي مضاعفـي بـراي جـذب سـرمايه گذاري خارجـي فراهـم نماينـد 
كـه ممكـن اسـت در قالـب يارانـه و يـا معافيت هـاي مالياتـي باشـد. شـركت هاي چنـد مليتـي 
مي تواننـد بزرگتريـن و دشـوارترين داد و سـتدها را هدايـت نماينـد. بـا ايـن وجـود دولت هـا 
نبايـد موافقـت  نماينـد كه مسـئوليت بر عهده شـركت هاي چند مليتي اسـت؛ زيرا مسـلم اسـت 
تغييـر در سياسـت ها بـه شـدت  ايـن همكاري هـا را متــأثر از خـود مي گرداند و نتيجـه ی منفي 

مي شـود.  حاصل 
ايـن قبيـل شـركت ها معمـوالً  بايـد متوجه ايـن مخاطره باشـند كـه سياسـت هاي دولتي ممكن 
اسـت تغييـر كنـد. با اين حـال، در چنين مواردي شـرايطي پيـش مي آيد كه در آن يـك دولت به 
منظـور تشـويق سـرمايه گذاري خارجـي )به عنوان يك پيش شـرط بـراي انجام سـرمايه گذاري( 
مسـئوالنه وارد تعهـدات سياسـي مي شـود. بـه ايـن ترتيب، پذيرش مسـئوليت حقوقـي در چنين 

شـرايطي ممكن اسـت اجتناب ناپذير باشـد. 
همچنيـن، در نظامـي مثل سـازمان تجارت جهاني نيز ممكن اسـت پذيرش مسـئوليت حقوقي 
از سـوي دولت هـا اجتنـاب ناپذيـر باشـد. مقـرارت حاكـم بـر فعاليـت هاي شـركت هـاي چند 

مليتـي خـود معضل پيچيده اي اسـت. 
تنهـا مبنايـي كـه براسـاس آن مي تـوان فعاليت هـاي شـركت هاي فراملـي را تابـع حاكميـت 
بين المللـي قانـون قـرار داد،  تنظيـم مقـرارت مناسـب از طريـق يـك كنوانسـيون و يـا معاهـده 
بين المللـي اسـت. دو حـوزه اي كـه تحقـق اين هدف را ميسـر مي سـازند حقوق محيط زيسـت و 
حقـوق رقابـت هسـتند. در اينجـا مـن از بحث مالكيـت معنوي كه خـود حوزه مجزايي اسـت و 
رژيمـي در حـال توسـعه دارد صـرف نظـر مي كنـم. قوانين وضع شـده بايـد قابليت اجرا داشـته 
باشـند. ايـن فقـط به معنـاي اعطاي صالحيت بـه محاكم نيسـت بلكه وضع مجازات متناسـب را 
نيـز دربرمي گيـرد. عـالوه بـر اين ورود مقرارت كنوانسـيون ها بـه حقوق داخلـي و اعمال تحريم 
و مجـازات مسـتقيم نسـبت بـه شـركت هاي فراملـي )TNCS( و يـا دولت هايـي كـه متعاقبـًا 
مي تواننـد اقدامـات تبعـي را صـورت دهنـد )چـه بـراي جبـران خسـارات و چـه انجـام اقـدام 
مناسـب در برابـر نقض صورت گرفته از سـوي شـركت فراملـي( نيز داخل در اين حوزه اسـت. 

تنظيم سياست هاي بانك جهاني و صندوق بين المللي پول 
در يـك دنيـاي ايـده آل ايـن امر امكان پذير اسـت كـه بانك جهانـي و صنـدوق بين المللي پول 
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را بـه شـكلی سـاختاردهي كـرد كه سياسـت هاي آنهـا تابع يـك رژيم حقوقـي بين المللي باشـد 
كـه از سـوي مراجـع ذي صـالح بين المللـي مسـتقل اداره مي شـود، گرچـه ايـن پيشـنهاد ابعـاد 

مبهمـي دارد و چنـدان قابل اتكاء  نيسـت. 
بـا ايـن حـال، دنيايـي كـه مـا بـا آن سـروكار داريـم بـا دنيـاي ايـده ال فاصلـه زيـادي دارد و 
مقـررات حاكـم بـر كمك هـاي مالـي بانـك جهانـي و صنـدوق بين المللـي پـول بـه مشـاركت 
كشـورهاي ثروتمنـد و قدرتمنـد از جملـه آمريـكا بسـتگي دارد. وقـوع بحـران اقتصـادي آسـيا 
عـوارض زيـادي را بـر صنـدوق بين المللي پـول تحميل كرد كـه متعاقب آن تـالش براي جذب 
سـرمايه هاي بيشـتر از آن كشـور را ضـروري مي نمود و ايـن به معناي آن بود كـه رضايت كنگره 
بايـد جلـب مي شـد. چـه اميـدي مي توان بـه تضمين و تقبـل تعهدات بيشـتر از سـوي آمريكا و 
ديگر كشـورهاي ثروتمند داشـت در حالي كه سياسـت ها از سـوي سـهامدارن،  چه در راسـتاي 

منافـع آنهـا و چـه بـه خاطر سـاير داليـل، تعيين مي شـوند. 

راه پیش روی 
ميـان آزادسـازي تجـارت جهانـي و شـكل گيري اتحاديه هـاي تجـاري منطقـه اي تنشـي ذاتـي 
وجـود دارد كـه راه حـل آن خـارج از اين حـوزه اسـت. اتحاديه هـاي تجاري منطقـه اي همچون 
اتحاديـه اروپـا و نفتـا هنـوز هـم بـه قـوت خـود باقي هسـتند و تمايـل زيـادي به توسـعه خود 
دارنـد. بـه ايـن ترتيـب، آزادسـازي تجـارت جهانـي بايـد برخـالف مشـكالتي كـه از ناحيـه ی 

اتحاديه هـاي تجـاري منطقـه اي بوجـود آمـده اسـت، بـه راه خـود ادامـه دهد. 
حقـوق تجـارت داخلـي بايـد بـا حقـوق تجـارت بين الملـل بـه هماهنگي برسـد. اگـر چنين 
امـري محقـق نشـود، كشـورها در بـازار اقتصـادي بازنـده خواهنـد بـود، همـان گونه كـه ويتنام 
بهـاي سـنگيني را پرداخـت. اين كـه  آيـا ايـن قضيـه در مـورد حقـوق رقابـت نيز صـدق مي كند 
يـا خيـر، خـود مسـأله ی ديگـري اسـت. حقـوق رقابـت بين المللـي ممكـن اسـت دارايي هـاي 
ارزشـمند يـك كشـور را در اختيـار منافـع خارجي قـرار دهد. برای مثال، منازعه بر سـر بدسـت 
گرفتـن كنتـرل شـركت اسـتراليايي ميان دو شـركت خارجـي )كه يكي از آنها شـركتي انگليسـي 
–آمريكايـي بـود( كـه از سـوي خريـداران ژاپنـي معـدن سـنگ آهـن اداره مي شـد و بـه هميـن 
ترتيب تالش شـركت "رويال داچ شـل" براي بدسـت آوردن كنترل شـركت نفتی "وودسـايد" 
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را مي تـوان ذكـر نمود. 
مالكيـت خارجي و كنترل رسـانه همواره مشـكالتي را بـه همراه دارند،  اگرچه مالكيت رسـانه 
ممكـن اسـت در مـواردي اسـتثنايي جهـت منافـع ملـي باشـد. ناكامي يكـي دولـت در انطباق با 
اسـتانداردهاي حقـوق رقابـت بين المللي ممكن اسـت منجر بـه اقدامات تالفي جويانـه اقتصادي 

همچـون جنـگ تجـاري ميـان اتحاديه اروپا و ايـاالت متحده آمريكا شـود. 
تـالش مي كننـد  ملـي  در عرصـه  رقابـت  كنترل كننـدگان  كـه  اسـت  آن  از  شـواهد حاكـي 
رويكردهای شـان را بـا مشـكالت رايـج حـال حاضـر هماهنـگ سـازند. بسـياري از مسـايل بـه 
تصميمـات اتخـاذ شـده از سـوي آمريـكا و مقامـات اتحاديـه اروپا بسـتگي دارد. در يـك دنياي 
ايـده ال مطلـوب آن اسـت كـه تصميم گيـري بين المللـي در حـوزه امـور مالي و تجـارت جهاني 
بـا سـبك و سـياقي دموكراتيـك تـر صـورت پذيرد. مـا مي توانيـم خيلي سـريع هرگونـه ايده ي 
مبتنـي بـر راه انـدازي يـك دموكراسـي جهانـي بـه مـوازات خطـوط دموكراسـي ملـي را ناديـده 
انگاريـم. بـا ايـن وجـود ايـن امـر به سـادگي عملـي و يا دسـت يافتني نيسـت.36 دموكراسـي آن 
گونـه كـه مـا آ  ن  را درك مي كنيـم، موضوعـي اسـت بـراي توجـه بـه سـطوح ملـي و پايين تر از 
آن، گرچـه ممكـن اسـت در يـك نظام مشـابه اتحاديـه اروپا نقش محـدودي بـراي قانون گذاري 
منطقـه اي در نظـر گرفتـه شـده باشـد. بنابرايـن، بايـد تـالش  ما بـر اين باشـد كـه دولت هايي بر 
سـركار آينـد كـه در عرصـه بين الملـل بازيگـران فعـال و مؤثـري باشـند، ضمن آن كه نسـبت به 
اتبـاع خـود بـه مراتـب مسـئوليت پذيرتر و پاسـخ گوتر باشـند. اين بـه معناي پذيـرش و اجراي 
مدل هـاي مترقيانه تـري از حكمرانـي مطلـوب، فراهـم نمـودن و ارائـه ی اطالعـات و مشـاوره و 
تنظيـم سياسـت ها بصـورت عمومي قبـل از ورود بـه تعهدهای بين المللي اسـت. متعاقبـًا مراجع 
بين المللـي موردنظـر بايـد فرآيندهـاي تصميم گيري شـان را علني تـر و نظـام پاسـخ گويي خـود 

را تقويـت نمايند. 
قابليـت اطمينانـي كـه به صورت سـنتي متوجـه مذاكرات ديپلماتيك اسـت بايد جـاي خود را 
بـه شـفافيت در فرآيندهـاي دموكراتيـك بدهـد. عـالوه بر ايـن، مراجـع بين المللي بايـد بيش از 
گذشـته پذيـراي مشـاركت سـازمان هـاي غير دولتـي و ديگر نهادها باشـند. البته براي مشـاركت 
آزاد محدوديت هايـي وجـود دارد، مخصوصًا مسـائل مالـي، محرمانه مورد مذاكره قـرار مي گيرد. 
حمايـت و توسـعه مبـادالت اقتصـادي بين المللـي از جملـه سـرمايه گذاري مسـتقيم خارجـي 
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مسـتلزم ايجـاد زيرسـاخت هاي حقوقـي داخلي مناسـب اسـت تـا بدين وسـيله حقـوق و منافع 
قانونـي تاجـران و سـرمايه گذاران خارجـي مـورد دفـاع قـرار گيرد. چنيـن زيرسـاخت هايي بايد 
مقرراتـي در خـود داشـته باشـد كـه دسترسـي بـه محاكـم و دادگاه هاي مسـتقل براي رسـيدگي 
بـه حقـوق طرفيـن قـرار داد را )همچـون يك نهاد حقوقي به رسـميت شـناخته شـده در سـطح 
بين المللـي( فراهـم آورد و بـه هميـن ترتيـب مقرراتـي در خـود داشـته باشـد كـه اجـراي آراء 
قضايـي عليـه طـرف متخلف و اموال وي را ميسـر گردانـد. اين شـاخصه ها در تضمين حاكميت 
قانـون بـر تبـادالت مالـي و تجـاری بين المللی بسـيار مفيد و مؤثر هسـتند. به منظور توسـعه اين 

شـاخص ها در نظـام حقوقـي داخلـي بايـد معاهـدات بين المللي متناسـبي منعقـد گردند. 
در صورتـي كـه موفقيـت موافقت نامه هـاي چنـد جانبـه سـرمايه گذاري مدنظـر باشـد، بايـد 
رويكـرد قدرتمنـدي نسـبت بـه سـرمايه گذاري خارجـي اتخـاذ گـردد كـه بـر مبنـاي آن اصالح 
وضعيـت فعلـي موافقت نامه هـاي چنـد جانبـه سـرمايه گذاري صـورت پذيـرد. در دوران پـس 
از وقايـع سـياتل بعيـد بـه نظـر مي رسـيد كشـورهاي در حـال توسـعه )و در مـورد آن مسـايل 
خـاص كشـورهايي همچـون كانـادا و اسـتراليا( به صـورت كامـل رويكـرد تبعيض آميـز را كنـار 
نهـاده و تـا حـدي بـه نفـع سـرمايه گذاران محلـي عمـل نماينـد. اين كـه آيـا مـا مي توانيـم بـه 
انـدازه ی كافـي اسـتقالل محاكـم تجـاري بين المللـي را تضميـن نماييـم، بحث پيچيده اي اسـت 
و مشـكالت خـاص خـودش را بـه همـراه دارد، همان گونـه كه دسترسـي بـه چنيـن محاكمي از 
طـرف اشـخاص و نهادهـا ممكـن اسـت تبعـات و آثـار ديگـري در پي داشـته باشـد. بـه همين 
ترتيـب، در عرصـه تجـارت بين الملـل ممكـن اسـت فضاي وسـيع تري بـراي اتخـاذ تصميمات 
اختيـاري و مبتنـي بـر صواب ديـد و قضـاوت شـخصي فراهـم باشـد. در چنيـن حوزه هايـي، در 
كنـار كمبودهـا، سوءاسـتفاده ها و نقـض احتمالـي حقـوق بشـر ممكن اسـت حاكميـت قانون به 

معنـاي واقعـي و موسـع آن در معـرض آسـيب و تضعيـف قـرار گيرد.
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7- نقش حاکمیت قانون در تنظیم جریان های جهانی سرمایه
   راس پی.باکلی

اقتصاد جهانی در طول سـی سـال گذشـته تغییرات چشـمگیری را شـاهد بوده اسـت. در دهه ی 
1970م، سـرمایه ای کـه بـرای حمایـت از تبادل کاال و خدمات در سراسـر جهـان در گردش بود، 
فراتـر از آن چیـزی بـود کـه بـرای حمایـت از سـرمایه گذاری مسـتقیم صـرف می شـد. امروزه، 
جریـان سـرمایه فراتـر از جریـان تجـارت و نسـبت شـصت بـه یـک دارد.1 ایـن آمار بخشـی از 
داسـتان تغییـرات عمیـق و غیرقابـل پیش بینـی در دنیایـی اسـت کـه مـا در آن زندگـی می کنیـم. 
جهانی شـدن امـور مالـی در فاصلـه زمانـی سـال های 1913 تـا 1870 بـه باالتریـن میـزان خـود 
رسـید و ایـن مسـئله نیـز حقیقـت دارد که صـادرات سـرمایه در کل جهان از سـوی کشـورهای 
صادرکننـده سـرمایه – هلنـد، آلمان، انگلسـتان، فرانسـه – از تولیـد ناخالص ملی آنها بیشـتر بود 
)حتـی نسـبت بـه تولیـد ناخالـص ملـی امـروزه آنـان نیز بیشـتر بوده اسـت(. بـا این حـال، این 
آمارهـا تنهـا نیمی از داسـتان اسـت. در سـال های آخـر قرن نوزدهـم و اوایل قرن بیسـتم، جریان 
سـرمایه فقـط یـک جهت مشـخص را طـی کرده و آن هـم از کشـورهای ثروتمند به کشـورهای 

فقیـری ماننـد اسـترالیا، آرژانتین، کانـادا و زالندنو بوده اسـت.
واقعیـت جالـب توجـه و دلیل عمده ی جریان جهانی سـرمایه، سـوای مسـائل تاریخـی به این 
موضـوع برمی گـردد کـه امروزه، جریان اصلی سـرمایه از کشـورهای فقیر به کشـورهای ثروتمند 
اسـت )افـراد و شـرکت های ثروتمنـد کشـورهای فقیـر در کشـورهای ثروتمنـد سـرمایه گذاری 
می کننـد( همـان گونه کـه قباًل کشـورهای ثروتمند در کشـورهای فقیر سـرمایه گذاری می کردند.
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عمومـًا، پذیرفتـه شـده کـه جریـان وسـیع سـرمایه های خارجـی، بویـژه سـرمایه های کوتـاه 
مـدت، در اقتصـاد غـرب آسـیا از 1993 تـا اوایـل 1997م یکـی از دالیـل اصلـی بحران هـای 
اقتصـادی آسـیا بـوده اسـت. بـه هر حـال، ایـن اقتصادهـا صادرات سـرمایه داشـته اند کـه همراه 
بـا میـزان زیـادی اندوختـه جهانی بـوده اسـت. ورود سـرمایه در کنار بـروز بحـران می تواند امر 
عجیبـی باشـد. ایـن مسـئله برای کـره، مالزی و یـا تایلند اتفـاق افتاده اسـت، سـرمایه ای که آنها 
بـرای تحقـق توسـعه مطلـوب بـدان نیـاز داشـتند در اصل مانعـی بود بـرای خروج سـرمایه های 
ایـن کشـورها و بـه همیـن ترتیـب مانعـی بـرای ورود سـرمایه های کشـورهای توسـعه یافته نیز 

تلقـی می گردیـد.2
امـروزه، ایـن وظیفه بسـیار دشـوار اسـت؛ جریـان سـرمایه های کنونـی توصیف ناپذیر اسـت. 
حتـی اگـر وقـوع ایـن گونه مسـائل امکان پذیر باشـد، آثار جانبی چنیـن موانعی نامطلوب اسـت. 
بـا ایـن وجـود، مـا در دنیـای عجیبـی زندگـی می کنیـم، دنیایـی کـه در آن کشـورهای فقیـر بـه 
کشـورهای ثروتمنـد قـرض می دهنـد3 و پـول دور دنیـا می چرخد تـا اسـتفاده های تولیدی خود 
را بیابـد. روی هـم رفتـه می تـوان ایـن دنیـا را با سـطل زباله ای دردار که پر از آب شـده مقایسـه 
کـرد ، در ایـن سـطل زبالـه نظام مالی بین المللی درب و آب جریان سـرمایه اسـت. بدیهی اسـت 
نگـه داشـتن چنیـن دری بـه طـور ثابت کار آسـانی نیسـت. به این ترتیـب، ثبـات کمترین عنصر 
ضـروری اسـت کـه برای نوسـان حجم آبـی که بر زمیـن می ریـزد و از بین می رود، الزم اسـت؛ 
بطـور دقیـق می تـوان عنـوان نمـود کـه بحـران بدهـی آفریقـا و آمریـکای التیـن 1982م، بحران 
پـزوی مکزیـک 1995م، بحـران اقتصـادی آسـیا 1997م، فروپاشـی اقتصـاد روسـیه 1998م و 
بحـران آرژانتیـن مصادیـق این جریان هسـتند. چه کسـی بایـد درب این ظرف را ثابـت نگه دارد 
و از میـزان دقیـق آب آن آگاه باشـد؟ نقـش حاکمیـت قانـون در رسـیدن بـه این ثبات چیسـت؟ 

درواقـع، موضـوع اصلـی این فصل همین مسـائل اسـت.4
ایـن موضـوع مسـتلزم درک نقـش حاکمیـت قانـون و جریان سـرمایه های جهانی اسـت. پس 

اجـازه دهید به شـرح و بسـط هـر یـک بپردازیم.

حاکمیت قانون
حاكميـت قانـون زمانـی در يـك جامعـه محقق می گـردد كه اكثريـت عظيمی از مـردم آن جامعه 
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تابـع و مطيـع قوانيـن باشـند. در چنيـن جامعـه ای حـل و فصـل اختالفات اصـوالً بـا مراجعه به 
قوانيـن صـورت می گيـرد نـه بـا اختيـار و يا زور افـراد. برای پيشـبرد ايـن قوانين، نظـام حقوقی 

بايـد از ويژگی هايـی برخوردار باشـد:5
- قوانين بايد واضح و روشن، در دسترس و در عمل معطوف به آينده باشند؛

- قوانيـن بايـد مشـروع باشـند و در سـطح وسـيعی از حمايـت جامعـه برخوردار باشـند، اين 
مشـروعيت و حمايـت عمومـًا زمانـی حاصـل می شـوند كـه قوانيـن عادالنـه و بی طرف باشـند؛ 
- الزم اسـت قوانيـن بـه صـورت بـاز و موسـعی توسـط نهادهـای قضايی مسـتقلی كـه مورد 

پذيـرش وسـيع جامعه هسـتند، تفسـير و اجـرا گردند.
حاكميـت قانـون در اين مفهوم در بسـياری از كشـورهای دنيـا به اجرا درمی آيـد. »جان برايت 
وايـت و پيتـر دراهـوس« درمـورد وظيفـه ی اصلـی تنظيـم تجـارت جهانـی6 انحرافـی عمـده از 

حاكميـت قانـون در عرصـه ی بين المللـی را توصيـف نموده انـد. به تعبير ايشـان:
جهانی شـدن مقـررات همـراه اسـت بـا حاكميت اصـول )يعنی مقررات در سـطح اصـول قرار 

می گيرنـد( درواقـع حاكميـت اصول، واقعيـت عملی مقـررات تجارت جهانی اسـت.7
گفت وگوهـای پيچيـده چندجانبـه آنهـا را بـه مذاكـره بـرای اصـول وادار كرده اسـت؛ مذاكره 
دربـاره ی قوانيـن خـاص بسـيار دشـوار، كنـد و طاقـت فرساسـت. ايـن مسـئله به نوعـی عدول 
از حاكميـت قانـون اسـت. مقيـاس مفيـدی درمـورد تالش هـای جهانی صـورت گرفتـه درمورد 
تدويـن و اجرايـی نمـودن حقوق مالكيـت معنوی وجود دارد. وقتی كشـورهای در حال توسـعه 
در كنفرانـس ملـل متحـد درمـورد تجـارت و توسـعه )UNCTAD( و سـازمان جهانـی مالكيـت 
معنـوی )WIPO( موفقيت هايـی كسـب كردنـد، آمريـكا و كميسـيون اروپـا مباحث را به سـمت 
موافقتنامـه عمومـی تعرفـه و تجـارت )GATT( و سـازمان تجارت جهانی )WTO( سـوق دادند. 
آمريـكا و كميسـيون اروپا به سـادگی بازی را سـمت سـازمان هايـی هدايت كردند كـه برای آنها 

واجـد ارزش بـوده و اولويت هـای آنـان را مدنظـر قـرار می داد.
بطـور مشـابه، چون ماهيت اصول تناسـب بهتر و بيشـتری با اهـداف بازيگـران قدرتمند دارد، 
آنهـا زمينه هايـی فراهـم می كننـد تـا ايـن بازيگـران بـرای منافـع خـود بجنگند. بـه تعبيـر برايت 

وايـت و دراهوس: 
»اصـول چارچوبـی بی طـرف فراهـم نمی كنند تـا بازيگران مسـتقل بتوانند منافع خـود را دنبال 
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نماينـد )آن گونـه كـه حاكميـت قانـون ايـن كار را می توانـد انجـام دهـد(، درعـوض آنهـا ابزار 
عملـی هسـتند كـه در خدمـت اهـداف آن بازيگـران هسـتند. اصـول نيازمنـد تصويب كشـورها 
نيسـتند، آنهـا نيـازی ندارنـد كه از سـوی مقررات به رسـميت شـناخته شـوند تـا بتواننـد تبديل 
بـه بخشـی از قانـون شـده و واجـد اثر عملـی گردند؛ بنابراين، شـاهد يـك جدايی هسـتيم ميان 
آنچـه كـه بايـد باشـد )حاكميـت قانـون( و آنچـه كـه هسـت )حاكميت اصـول كه آنـرا توضيح 

مـی دهيم(.8
ممكـن اسـت ايـن سـئوال مطرح شـود كه آيـا حاكميت قانـون می توانـد چارچوبـی بی طرف 
فراهـم آورد. مطمئنـًا حاكميـت قانـون چارچوبـی از قوانيـن را ايجـاد می كند كه عمومـًا پذيرفته 
شـده هسـتند، امـا آيـا ايـن قوانيـن هميشـه در مفهـوم عـدم طرفـداری از منافـع طـرف خـاص 
در برابـر ديگـران هسـتند؟ تعييـن ميـزان اقتـدار قوانيـن امـری حياتـی اسـت. پـس از آنكـه اين 
گـردش سـرمايه ها و گزينش هـای اسـتراتژيك قوانين آنهـا را مورد بررسـی قرار داديـم، نتايج و 

پيامدهـای آنهـا را بـرای تنظيـم جريان هـای جهانـی سـرمايه تشـريح می كنيم.

جریان های جهانی سرمایه
جهانی شـدن كامل تريـن تعبيـر معاصـر خود را در گـردش جهانی سـرمايه ها و بازارهـای جهانی 

يافته اسـت.
سـطح تجميـع مالـی اقتصـاد بين المللـی باالسـت و بـر آن نيـز افـزوده می شـود؛ زيرا سـرمايه 
نامحسـوس و ناملمـوس اسـت و بـا واكنـش نسـبت بـه اطالعـات جابه جـا می شـود و تقريبـًا 
تناسـب كاملـی بـا يـك بـازار واحـد جهانـی دارد.9 جهانی شـدن گـردش سـرمايه ها و بازارهـا، 

پديده هـا و گرايش هـای زيريـن را دربـر می گيـرد:10
1- جريان های انبوه سـرمايه در سـطح فراملی واقعيتی از زندگی فعلی اسـت و سـرمايه گذاران 
خارجـی درواقـع فرصت طلـب هسـتند. سـرمايه گذاران خارجی پـول را به سـرعت در اقتصاد به 
جريـان می اندازنـد و ايـن كار را در زمـان مناسـب و به مقـدار زياد انجام می دهنـد و در صورت 

بروز مشـكل به سـرعت نسـبت به انتقـال آنها اقـدام می كنند.
تغييـر  اساسـی دسـتخوش  بطـور  دهـه 1990م  در  مديريـت سـرمايه گذاران  و  ماهيـت   -2
هـای  سـازمان  از  زيـادی  تعـداد  سـوی  از  كـه  سـرمايه ها  از  توجهـی  قابـل  ميـزان  گرديـد. 
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سرمايه گذار)شـركت های تعاونـی سـرمايه گذاری، صندوق هـای بازنشسـتگی، شـركت های بيمـه 
و ( كنتـرل می شـوند، اساسـًا فزونـی يافته اند.11صندوق های سـرمايه گذاری تأمينـی تكنيك های 
سـرمايه گذاری فعـال جديـدی را بـكار گرفته انـد. بطور قابـل توجهـی و البته بـا عموميتی كمتر، 
بانك هـای سـرمايه گذاری و تجـاری و شـركت های سـرمايه گذاری و ضمانـت  اكثـر  تقريبـًا، 
حوزه هـای عملياتـی فراوانـی را ايجـاد نمـوده انـد كـه همچـون صندوق هـای سـرمايه گذاری 
تأمينـی اسـتفاده گسـترده ای از سـرمايه گذاری های مبتنـی بر قرض بـه عمل آورده و ايـن توانايی 
را دارنـد كـه بـه سـرعت سـرمايه ها را از بـازار خـارج نماينـد. در حقيقت كل صنعـت مديريت 
پـول از سيسـتم هـای اشـتقاقی فاصلـه گرفتـه، سيسـتم هـای كم خطرتـر را برگزيـده و بيشـتر 

متمايـل بـه سـرمايه گذاری بـا پـول قرضـی )تأميـن سـرمايه بـا رهن  ( هسـتند.12 
3- دسترسـی بـه اطالعـات، تصميم گيری در مورد سـرمايه گذاری در فواصل دور و دسترسـی 
بـه سـرمايه گذاران خارجـی را تسـهيل نموده و در نهايت به كسـب اطالعاتی به نسـبت متجانس 
ختم شـده اسـت. قبـل از انقـالب ارتباطات، سـرمايه گذاری طوالنی مـدت تنها رويكـرد معقول 
در سـرمايه گذاری خارجـی بـود. امـروزه، سـرمايه گذاری در برزيـل می تواند به صـورت متمركز 
انجـام شـود، گويـی كشـور خـود فرد سـرمايه گذار اسـت! بـا اين حـال، منابـع اطالعاتـی برای 
چنيـن تصميم گيری هايـی درمـورد سـرمايه گذاری می توانـد بـه نسـبت آنچـه كـه در كشـور 
خـود فـرد موجـود اسـت از تنـوع كمتـری برخـوردار باشـد كـه درنتيجه تبعـات متغيـری برای 

فعاليت هـای سـرمايه گذار بـه همـراه دارد.
4- فرآيندهـای مالـی جديـد فرصت هـای چشـمگيری بـرای داد و سـتدهای تضمينـی فراهم 
نمـوده اسـت، امـا اغلـب بـرای تسـهيل معامـالت سـهام و سـفته بازی به عنـوان عنصـر جدايی 

ناپذيـر ايـن فعاليت هـای متغيـر مـورد اسـتفاده قـرار می گيرند.
5- نقدينگی فريبنده اسـت ولی به سـرعت باور می شـود. بازارهای سـرمايه در زمان مناسـب 
پربـازده و پيچيـده هسـتند و در اوقـات نامناسـب، ضعيـف، متغيـر و بی ثبات هسـتند. اين قضيه 
بيشـتر درمـورد بازارهـای فرعـی كـه مبتنی بـر وام و قرض هسـتند و درصدد دسـتيابی بـه منابع 

مالـی جديد هسـتند، صـدق می كند.
6- بـا درنظرگرفتـن فاكتورهـای يـادآوری شـده، بازارهای سـرمايه گرفتار قرض و وام شـده، 
نقدينگـی كشـورهای توسـعه يافته و در حال توسـعه همسـو شـده و امـروزه، همبسـتگی آنها به 
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ميـزان بی سـابقه ای افزايش يافته اسـت.13
هـر يـك از جنبه هـای جهانی شـدن باعـث افزايـش حجـم گـردش سـرمايه ها در بازارهـای 
نوظهـور كشـورها شـده و دگرگونی هـای زيـادی را موجـب شـده اند. موضوع اصلـی اين فصل 
ايـن اسـت كـه چگونـه می تـوان جريان هـای سـرمايه را قانونمند سـاخت و حاكميـت قانون در 

ايـن مـورد چـه نقشـی را ايفـاء می كند.

گزینه های تنظیم جهانی جریان های سرمایه
گزينه های راهبردی برای تنظيم جريان های جهانی سرمايه نيازمند اصالح ساختارهای مالی 

بين المللی است كه می تواند شامل اين موارد است:14
1- يك ديوان ورشكستگی جهانی

2- يك بانك مركزی جهانی
3- يك مرجع جهانی وام دهنده؛ 

 4-شكل های مختلف ماليات بر گردش های مالی بين المللی كه) Tobintax( ناميده 
می شود. 

هريك از اين موردها مورد بررسی قرار می گيرد.

دیوان جهانی ورشکستگی
در نظام هـای حقوقـی داخلـی، بـا پيش بينـی ورشكسـتگی بدهكار، ذهـن وام دهنده مغشـوش و 
درنتيجه از اشـتياق وی برای خطركردن كاسـته می شـود. اين نظم انتقادآميز در سـياق بين المللی 
حـال حاضـر جنبـه غالـب دارد. دولت های مديـون )وام گيرنـده( را نمی توان در مفهـوم حقوقی 
ورشكسـته دانسـت و شـركت های مديون نيز در كشـورهای مديـون )وام گيرنـده( تابع مقررات 
ورشكسـتگی محلی توسـعه نيافته هسـتند. بر اين اسـاس، بسـياری از نويسـندگان از ايجاد يك 
ديـوان ورشكسـتگی در سـطح جهـان بـه عنوان راهی بـرای تعييـن عادالنه تر خسـارات ميان وام 

دهنـده و وام گيرنـده و ارتقـای كارايـی نظام مورد نظر هسـتند.15
اقدام هـای جامعـی مبتنـی بر ايجـاد يك ديوان ورشكسـتگی مسـتقل و دارای قـدرت عاليه )و 
يـا حداقـل يـك محكمه موقت بـرای هر پرونـده( با اعمـال مجموعه ای توسـعه يافتـه از قوانين 
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و رويه هـا كـه شـباهت زيـادی بـه ديـوان كيفـری بين المللـی داشـته باشـد، در جـوالی 2002م 
شـروع گرديـد.16 چنيـن ديوانـی/ دادگاهـی و قوانينی ممكن اسـت نيازمند سـال ها برنامه ريزی و 
مذاكـره بـرای اجرا )در قالب يك معاهده( در ميان كشـورها باشـد.17اين پيشـنهاد مشـابه قوانينی 
 Jubilee( اسـت كـه در بسـياری از كشـورها در يـك چارچـوب مشـخص، منظـم و قانونمنـد
framwork( توسـعه يافته اسـت.18 اين رويه ی بررسـی ورشكسـتگی براسـاس فصل نهم قانون 

ورشكسـتگی ايـاالت متحده اسـت )مربوط بـه ورشكسـتگی های داخلی ( كه از سـوی يك نهاد 
مسـتقل موقـت متشـكل از كارشناسـان بـرای مـوارد خـاص، بـه اجـرا در می آيـد. بهترين روش 
درازمـدت بـرای ايـن منظور بدون شـك مفاد مندرج در فصـل نهم مجموعه مقـررات اخيرالذكر 
ايـاالت متحـده اسـت كـه به شـكل مؤثـر و كارآمـدی به بحـث ورشكسـتگی در حـوزه داخلی 
آمريـكا پرداختـه و عـالوه بـر آن بـه مسـائل خـاص ورشكسـتگی دولت ها نيـز پرداخته اسـت. 
دليـل اصلـی اينكـه مـا هنوز هم يـك رژيم حاكـم بر ورشكسـتگی در سـطح جهـان نداريم اين 
اسـت كـه بسـتانكاران تصـور می كننـد فقدان آن به نفع شـان اسـت. وقتـی آن ها چنين مسـئله ای 
را بپذيرنـد بانك هـا بـا سـروصدای فراوان عليـه رژيم بين المللی ورشكسـتگی اعتـراض خواهند 

نمـود و درواقـع، پذيـرای نظام هـای ورشكسـتگی ملی هسـتند. چرا؟ 
: Citibank به تعبير ويليام رودز مدير ارشد

»وجـود مكانيسـم رسـمی ورشكسـتگی، چـه به آن متوسـل بشـوند يا نشـوند، باعث نداشـتن 
اطمينـان در بـازار، انصـراف و كناره گيـری وام دهنـدگان و سـرمايه گذاران بالّقـوه و درنتيجـه 

افزايـش هزينه هـای وام گرفتـن بـرای كشـورها می شـود.20
ايـن داليل بی معنی اسـت. نظام های ورشكسـتگی ملـی باعث افزايش اطمينان شـده و اين امر 
عمومـًا بـه جذب وام دهنـدگان و سـرمايه گذاران و درنتيجه كاهش هزينه هـای دريافت وام منتج 
خواهـد شـد و دليلی نـدارد كه در عرصـه ی بين المللی وضعيت متفاوت باشـد.21از سـوی ديگر، 
سـاختار رسـمی بـرای حـل و فصل بحران بدهی كشـورهای مسـتقل وجـود ندارد و هـر بحران 
سـال هـا وضعيـت مبهمـی را پيش روی كشـورهای وام دهنده قـرار داده و بحث سـود بانكی را 
پيچيده تـر می كنـد. كشـورهای وام گيرنـده از نبود سـرمايه جديد و فشـار رو به رشـد وام ها رنج 
می برنـد، زيـرا در بسـياری از مـوارد آنهـا بايد برای سـال هـا دارايی های جديدی كسـب كنند تا 
وام دهنـدگان را قـادر سـازند بـه منافع مورد نظرشـان دسـت پيـدا كنند.22«ويليـام رودز« يكی از 
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بـا تجربه تريـن بانكـداران در زمينـه اصالح سـاختار وام كشـورهای مسـتقل اسـت. او بايد بداند 
اظهاراتـش بـی پايـه و اسـاس اسـت، ولـی احتماالً، دليل آن اين اسـت كـه نمی توانـد حقيقت را 
بپذيـرد . درواقع مسـئله اين اسـت كه بانـك ها ترجيح می دهنـد همچون قراردادهـای حاضر كه 
براسـاس آنها وقتی بحران پيش می آيد، فقيران در كشـورهای در حال توسـعه تسـليم زندان فقر 
 وام دهنـدگان، ناخوشـی و ناديده انگاشـته شـدن می شـوند23و به ايـن ترتيب، وام هـای بانكی را 
می توان مسـترد نمود! عمل نمايند. تجربه 50 سـال گذشـته به ما می گويد كشـورهای وام گيرنده 
حتـی زمانـی كه عماًل ورشكسـته هسـتند نيـز به پرداخـت بدهی های خـود اقـدام می كنند، حتی 
اگـر تنهـا قادر باشـند از طريق گرفتن وام های بيشـتر ديـون خود را پرداخت نمايند.24 كشـورها، 
معمـوالً می تواننـد بدهی هـای خـود را پرداخـت نماينـد؛ زيـرا آنهـا هميشـه می تواننـد ماليات ها 
را افزايـش داده و از ميـزان بودجـه ای كـه صـرف بهداشـت، آمـوزش و تغذيـه می شـود بكاهند 
و در چنيـن مـواردی كشـورهای فقيـر دچـار مشـكالت و سـختی های غيرقابل قبولی می شـوند. 
 بسـياری از كشـورهای فقيـر امـروزه بيشـتر دارايی خـود را صـرف بازپرداخـت بدهی های خود 
می كننـد تـا مسـائلی همچـون سـالمت، آمـوزش، بهداشـت و ديگـر نيازهـای اساسـی. جمـع 
بدهی هـای كشـورهای در حـال توسـعه تقريبـًا 2/5 تريليـون دالر اسـت. نظام های ورشكسـتگی 
ملی در جسـت وجوی راهی هسـتند كه حداكثر بازپرداخت به بسـتانكاران را تضمين نمايند و در 
 مقابـل نيـز اطمينان حاصل شـود بدهكاران از غذا، خانـه و توانايی برای كار بهره مند می شـوند.25
جوامـع بشـری چيـزی كمتـر از ايـن را تحمـل نمی كننـد. ما نيز بـه زندان افتـادن بدهـكاران در 
قرن هـای گذشـته را رد می كنيـم.26 فقـدان يك نظـام ورشكسـتگی بين المللی به اين معنی اسـت 
كـه مـردم گرسـنه و بدون آموزش، بهداشـت و سـرپناه مناسـب، هسـتند، حال آن كـه دارايی های 

كشـور صـرف پرداخـت بدهی ها می شـود.
چـرا بايـد اينگونـه باشـد؟ چرا چنيـن وضعيتی در كشـورهای توسـعه يافتـه قابل قبـول تلقی 
می شـود؟ چـرا چنيـن وضعيتـی توسـط جامعـه مالـی بين المللـی قابـل قبـول تلقـی می شـود؟ 
حـال آنكـه ايـن وضعيـت بـا اوصـاف مذكـور نسـبت بـه كشـورهای فقيـر و بدهـكار اعمـال 
می شـود! صنـدوق بين المللـی پـول )IMF( از اواخـر سـال 2001 ايـده ی مكانيسـم اصـالح و 
سـاختاردهی مجـدد بدهی هـای كشـورهای مسـتقل )SDRM( را بـه عنـوان رويكـرد ديگـری 
نسـبت بـه ورشكسـتگی در پيـش گرفت. پيشـنهاد صنـدوق بين المللی پـول هرچند دير توسـعه 
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يافـت و اصـالح شـد، چهـار عنصـر كليـدی را در خـود دارد:27
1-  اصالحـات بـه گونـه ای اسـت كه مشـكالت اقدامـات جمعـی و بويژه مشـكالت متداول 
در بحـث تعهـدات مالـی را برطـرف نموده و همچنيـن معضالتی را كـه از طلبـكاران كالهبردار 

و فريبـكار نشـأت می گيـرد حـذف نمايد.
2- ممانعـت از اختـالل و از هـم گسـيختگی فرآينـد دادرسـی، تـا به ايـن ترتيب به هـر ميزان 

كـه ممكن شـد از دعواهـای احتمالی باقيمانده كاسـت.
3- حمايـت از سـرمايه طلبـكار بـا ايجـاد محدوديت هايـی بـر اولويت های پرداختـی بدهكار 
و همچنيـن تضميـن صنـدوق بين المللـی پـول مبتنـی بـر انجـام فعاليت هـای اقتصادی مناسـب 
از سـوی بدهـكار، كـه بـه تبـع آن بدهـكار سياسـت هايی را پيروی كند كـه براسـاس آنها ارزش 

دارايی هـا حفـظ شـده و رشـد يابند.
4- اولويت دادن به روش های جديد دريافت و پرداخت وام برای جذب)وام( دركشور.

ايـن مكانيسـم مشـتمل اسـت بر ايجاد يـك نهاد حـل و فصل اختالفـات مربوط بـه بدهی كه 
بايـد مسـتقل بـوده و حتی اعضای آن بايد از سـوی خـود آن نهاد تعيين و تأييـد گردند. اين نهاد 
اختيـار دارد درخصـوص اختالفـات ميان طلبـكاران و به همين ترتيب، اختالفـات ميان طلبكاران 
و بدهـكاران اخـذ تصميـم كنـد. بـا اين حـال نقش اين نهـاد خيلـی محدودتر از آن اسـت كه به 
عنـوان ديـوان ورشكسـتگی درنظـر گرفتـه شـود و ايـن مكانيسـم نيز بـا آنچه كـه می تـوان آنرا 
بخـش ضـروری همـه نظام هـای اقتصـادی ملـی دانسـت، فاصلـه بسـيار دارد.28 به طـور خاص 

شـش مشـكل عمده در عملكرد اين مكانيسـم وجـود دارد:
5- تعييـن اينكـه آيـا يـك كشـور بـرای اصـالح و سـاختاربندی مجـدد نظـام پرداخـت و 
 دريافـت وام مناسـب اسـت؟ از سـوی ايـن مكانيسـم صـورت نمی گيـرد بلكـه توسـط صندوق 

بين المللی پول انجام می شود.
6- تعييـن سـطح توانايـی يـك كشـور در دريافـت و پرداخـت وام و بررسـی ميـزان اجتنـاب 
ناپذيـر كاهـش وام بـه عنوان يك مسـئله اصلی، كه توسـط نهاد اين مكانيسـم صـورت نمی گيرد 

و توسـط صنـدوق بين المللـی پـول انجام می شـود.29 
7- صنـدوق بين المللـی پـول ايـن دو عملكـرد حياتی را انجـام می دهد، در حالی كه براسـاس 
اساسـنامه اش همچـون طلبـكار اصلـی بـا وام گيرنـده رفتـار می كند، گويـی از يك بعـد به قضيه 
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می نگـرد و صرفـًا بـه تأديـه ی قـرض خـود می انديشـد و درواقع قاضـی اقدامات خودش اسـت 
كـه در تضـاد بـا اصـول بنياديـن عدالـت طبيعی اسـت و در مكانيسـم موصـوف ناديده انگاشـته 

شـده است.
8- مكانيسـم مذكـور فقـط نسـبت بـه وام هـای )commercial bank( اعمال می شـود، در 
حاليكـه بدهـی بـه صنـدوق بين المللـی پول، بانك جهانـی و باشـگاه پاريس را در معادلـه ناديده 
انگاشـته اسـت. ايـن بـدان معناسـت كـه حتی اگر بـه ميـزان قابل توجهـی از بدهی هـای تجاری 
كاسـته شـود بـاز هـم بـرای كشـورهای بدهـكار فايـده آن چنانـی نـدارد، زيـرا بار اصلـی بدهی 

تحميلـی بـر كشـورهای وام گيرنـده بـه ميـزان قابـل توجهی كاهـش نمی يابد.
9- از جهـت ديگـر بـا تأكيـد بـر اجـرای ايـن مـوارد، آينده نظـام هـای داخلی ورشكسـتگی 
قاعـده  بـا  درنتيجـه  و  می گـردد  تزلـزل  دچـار  موصـوف  مكانيسـم  پيشـنهادهای  بواسـطه ی 
)Hotchpot( تعويـض می گـردد كـه بـر اسـاس آن هرآنچـه كـه از طريـق اقدام حقوقی توسـط 
يـك طلبـكار بدسـت آمده باشـد از پسـايند نهايـی اسـتحقاق و اعتبار طلبكار كسـر می گـردد.31
10- مقـررات و قوانينـی كـه از سـوی نهـاد مـورد بحـث بـه اجـرا درمی آيد هنوز هـم در حد 
پيش نويـس اسـت، بنابرايـن صنـدوق بين المللـی پـول حمايـت كننـده ی فرآينـدی اسـت كـه 

شـكل نهايـی آن كامـاًل نامطمئن اسـت.
شـايد تعجـب آور نباشـد كـه بـا ايجـاد صنـدوق بين المللـی پـول، فـرض بـر ايـن بـود كـه 
مكانيسـم مـورد بحـث )SDRM( صنـدوق بين المللـی پـول را در ايفـای نقـش خـود بـه عنوان 
پليـس بحـران هـای اقتصـادی و بدهی هـای بين المللی از طريق ايجـاد مبانی الزم بـرای آن نقش 
مسـتحكم می سـازد، نقشـی كه در ايفای آن از اواخر سـال 1982 موفق نبود!! كشـورهای حوزه 
صحـرای آفريقـا كـه يـا ناديـده گرفتـه شـده بودنـد و يـا تنهـا گوشـه هايی از برنامه هـای تطبيق 
سـاختاری صنـدوق بين المللـی پـول را اجرايی كـرده بودند در فاصلـه زمانی دهـه 1980 تا دهه 
1990، نسـبت بـه آنهايـی كـه برنامه هـای صنـدوق را به طـور جدی پيگيـری كرده بودند، رشـد 
اقتصـادی بيشـتری داشـتند!! بـه هميـن ترتيب، سياسـت اوليـه صنـدوق بين المللی پـول درمورد 
رياضـت مالـی كشـورها، كـه شـديداً از بحـران اقتصـادی آسـيا در 1997م متأثر گرديـده بود، به 
سـرانجام نرسـيد، بـه طوری كه، اقتصاددان ارشـد بانك مركـزی در آن زمان به آن اشـاره نمود و 
خـود بانـك در نهايـت با تصويـب طرح هايی برای توسـعه در آن كشـورها، بـر واقعيت موجود 
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صحه گذاشـت. 
بصـورت مشـابه و در نهايـت آرژانتيـن مـورد ديگـری بـرای صنـدوق بين المللی پـول بود كه 
در اواخـر 2001 م بـه فروپاشـی اقتصـادی دچـار شـد و امـروزه نيز از نابسـامانی اقتصـادی رنج 
می بـرد ولـی در بسـياری از جهت هـا بـا سياسـت های تصويبـی صنـدوق بين المللی پـول بهبود 

يافته اسـت.32
پيشـنهادهای مكانيسـم )SDRM( در جسـتجوی فرآينـدی بـرای اصالح نظام مالـی )بدهی ها( 
اسـت، بـدون آن كـه در سيسـتم حال حاضـر نابرابری و عدم تعـادل ايجاد كند. بـه تعبير صندوق 
بين المللـی پـول، مـا مكانيسـم خاصی بـرای ورشكسـتگی به كشـورها پيشـنهاد نمی دهيـم بلكه 
به سـادگی يك مكانيسـم برای تسـهيل مذاكـرات ميان وام دهنـده و وام گيرنده ارائـه می دهيم.33 
بـا ايـن حـال، آنچـه كـه امـروزه دقيقـًا بـه آن نيازمنديم سـاز و كاری برای ورشكسـتگی اسـت. 
يكـی از اهـداف نظام هـای قانونمنـد اصـالح عـدم تـوازن قـدرت از طريـق مقـررات عادالنـه و 
منصفانـه اسـت تـا بـه ايـن ترتيـب بـا قانـون جنـگل جايگزيـن شـود كـه در آن قدرتمندتريـن 
موجود هميشـه پيروز اسـت. مكانيسـم مـورد بحـث )SDRM( در اين آزمون راه بـه جايی نبرد. 
قوانينی كه بايد مورد اسـتناد قرار گيرند مشـخص و سـاختاربندی نشـده اند، اما مسـائل اساسـی 
كـه بايـد در ايـن قوانيـن مورد توجه قـرار گيرند و قانون بايد درمورد آنها اعمال شـود مشـخص 
شـده انـد. از طرفـی يـك ديـوان مسـتقل بايد رسـيدگی كند نـه طرفی كـه در اين قضيـه ذی نفع 
اسـت )يعنـی صنـدوق بين المللی پـول قاضی اعمال خودش اسـت(. عـالوه بر اين، بـرای اينكه 
سيسـتم فعلـی كارآمدتـر شـود بايـد اقداماتـی انجـام داد تـا قـدرت مداخلـه طلبكاران بيشـتر از 
ايـن نشـود. درمورد اعمال سـه فاكتـوری كه پيـش از اين در پيشـنهاد مكانيسـم )SDRM( برای 

حاكميـت قانـون ضـروری قلمداد شـده بـود،34 ما بـه يافته های زير رسـيديم:
• احتمـاالً الزم اسـت كـه در عمليـات آنهـا كه الزامـات اوليه مقـررات از جمله روشـن بودن، 

قابليـت پيش بينـی و در دسـترس بـودن نيـز مدنظر قـرار گيرد.
• ناكامـی در اجـرای الزامـات ثانويـه، يعنـی قانونـی بـودن و عادالنـه بـودن )در پيشـنهادهای 

) نيسم مكا
• نداشـتن موفقيـت در سـومين عنصـر ضـروری، يعنـی اجـرا و تفسـير توسـط يـك دسـتگاه 
قضايـی مسـتقل )حداقـل تـا زمانـی كـه دو مسـئله اصلـی بـه خـود صنـدوق بين المللـی پـول 
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وانهاده شـده اسـت(.
مـوارد مذكـور را می تـوان تداعـی بخـش اشـعار آهنـگ قديمـی ميـت لـوف »دو تا از سـه تا 
بـد نيسـت، امـا يكـی از سـه تـا خـوب نيسـت« دانسـت. يقينًا دشـوار اسـت كه مشـخص كنيم 
چرا كشـورهای در حال توسـعه از مكانيسـم )SDRM( پشـتيبانی نمی كنند؟ كشـورهای در حال 
توسـعه و نظـام مالـی بين المللـی با مجموعـه قوانيـن دقيق ورشكسـتگی كه براسـاس فصل نهم 
قانـون ورشكسـتگی آمريـكا تنظيـم شـده و توسـط يـك دادگاه واقعًا مسـتقل به اجـرا درمی آيد، 
بـه بـه مراتـب بهتـر عمـل می كنند تـا اين كـه نقـش صنـدوق بين المللـی پـول در حوزه هايی كه 

ثابـت كـرده از صالحيـت كمتـری برخوردار اسـت، پررنگ تر شـود.

بانک مرکزی جهانی
در نظام هـای مالـی ملـی، بانـك مركـزی اقدامـات مشـخصی را انجام می دهـد كه تنظيـم قوانين 

مالـی و امـور مربـوط به وام بـه عنوان آخريـن مرجـع وام )LoLR( از جمله آنهاسـت.
در ايـن حـوزه، بانـك مركـزی بـه عنـوان تنظيم كننده امور مالی نگريسـته می شـود و در سـاير 
حوزه هـا بـه عنـوان آخريـن مرجع و منبـع وام )LoLR( محسـوب می گـردد. امـروزه، تنظيم امور 
مالـی در سـطح جهانـی توسـط نهادهايـی همچون بانـك پرداخت هـای بين المللـی و ديگر توابع 
بانك هـای مركـزی كشـورها صـورت می گيرد كـه در اصـل توصيه ها و دسـتوراتی غيرالـزام آور 
صـادر می كننـد و اجـرای آنهـا نيـز بـه مقامـات صالحيـت دار داخلـی وانهـاده شـده اسـت. اين 
سيسـتم انعطاف پذيـر رهنمودهـای زيـادی در قالب قوانيـن و مقررات فراهم مـی آورد كه درواقع 
راهنمـای مقاماتـی اسـت كـه درصـدد اجـرای مؤثر اين مقررات هسـتند. بـا اين حـال، هيچ گونه 
اختيـارات مسـتقيمی جهـت انجـام ايـن فعاليت ها متوجـه مقامات ملی غيـر مرتبط بـا اين حوزه 

. نيست
از آن جايـی كـه جريان هـای سـرمايه اكنـون جهانـی شـده، عملكـرد بازارهـای سـرمايه نيـز 
جهانی شـده و درنتيجـه نيـاز اسـت كـه مقـررات مالـی نيـز جهانی شـوند. مشـكل جريـان های 
سـرمايه فراملـی و بـه هميـت ترتيـب بازارهای فراملی كه توسـط مقـررات ملی اداره می شـوند، 
كامـاًل روشـن و مشـخص اسـت.35 بـا اين حـال ايجـاد دسـتگاه نظارتی مالـی جهانی بـا قدرت 
الـزام آور چالش هـای متعـددی را پيـش روی حاكميـت ملت هـا قـرار می دهـد. عـالوه بـر ايـن، 
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هيـچ نهـاد فراملـی دارای چنيـن اعتبـار كلـی وجود نـدارد كـه كانديـدای پذيرفتن چنين نقشـی 
باشـد و در آمريـكا نيـز تمايلـی بويـژه بـرای ايجـاد نهـاد فراملـی ديگری وجـود ندارد.

تصميمـات چنيـن نهـاد ناظـری پيامدهـای دور از دسترسـی بـرای هر يـك از نظام هـای مالی 
ملـی دارد، بـه گونـه ای كـه تقريبًا بسـياری از چنيـن تصميم هايی بـه ترجيح دادن يـك نظام مالی 
ملـی بـه ديگـر نظـام هـا ختـم می شـوند. ايـن نياز بـه قوت خـود باقی اسـت، بـه ايـن دليل كه 

دورنمـای يـك نهـاد تنظيم كننـده مالی جهانـی ناپيدا و مبهم اسـت.

مرجع جهانی وام دهنده
بانكـداری بـه طور ذاتی كسـب و كاری بی ثبات اسـت كه شـامل نگهـداری دارايی های غيرنقدی 
)همچـون وثيقه هـای بلنـد مـدت( و ديـون و بدهی های كوتاه مـدت )همچون سـپرده های كوتاه 
مـدت( می شـود. يـك مرجـع وام دهنـده نهايی بـا تعهد بـه اعطـای وام و منابع مالی بـه بانك ها 
)آزادانـه و بـه سـرعت( بـا امنيـت باال و بـا بهترين نـرخ بهره در زمـان نياز )همچون نسـخه قرن 
نوزدهمـی والتـر باگـوت( ثبات را به ارمغـان می آورد. تدارك ميزان بااليی از سـرمايه با سـرعت 
زيـاد و آزادانـه باعـث می شـود، سـپرده گذاران اطمينان حاصـل كنند كـه بانك منابـع كافی برای 
پاسـخگويی بـه مطالبـات آنهـا را دارد. الزامـات مبتنـی بـر امنيت مناسـب و نرخ بهره بـاال، بانك 
را از تكيـه بـر قـرض دهنـده مصون داشـته و درنتيجـه از آسـيب های اخالقی جلوگيـری می كند 

كـه ممكن اسـت از اين دسـت خدمات حاصـل آيد.36
در حـال حاضـر، در نظـام بين المللـی چنيـن وام دهنـده ای بـه عنـوان آخريـن منبـع وام دهی 
)LoLR( وجـود ندارد. شـرايط وام هـای صندوق بين المللـی پول و همچنين ضمانـت آنها معموالً 
براسـاس اصالحـات اقتصـادی در كشـورهای دريافـت كننـده وام تنظيـم می گـردد. بنابرايـن، 
تعهـدات مبتنـی بـر اعطـای وام ماهيت غير مشـروط نـدارد و درنتيجه دغدغه هـای وام دهندگان 
وسـرمايه گذاران نيـز بايـد برطـرف گـردد. عـالوه  برايـن، صنـدوق بين المللـی پـول وام هـا را 
بصـورت آهسـته در طـول زمـان پرداخـت می كند، يعنـی درواقع بـه انجام اصالحات در كشـور 
دريافـت كننـده بسـتگی دارد و درنتيجـه پرداخـت وام به سـرعت و طبـق ديدگاه باگـوت انجام 
نمی شـود. درنهايـت و بـه دنبـال بحـران اقتصـادی آسـيا كـه از 1997م شـروع شـد و از طرفـی 
مشـكالت صنـدوق بين المللـی پـول در تضميـن تعهـد كشـورها، ايـن صنـدوق نتوانسـت منابع 
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الزم را جمـع آوری كنـد تـا بـه عنـوان آخريـن مرجـع وام دهنده عمـل نمايد. نياز بـه يك مرجع 
نهايـی وام دهنـده بوضـوح مشـهود اسـت. هيـچ سيسـتم بانكی بـدون چنيـن پشـتوانه ای پايدار 
نخواهـد مانـد، پـس جای تعجب نيسـت كـه در نظـام بين المللی نيز اين نياز احسـاس می شـود. 
چالش هـای پيـش روی ايـن فرآينـد در نظـام بين المللـی سـه زمينـه دارد: )1( تـرس برخـی از 
كشـورهای مسـتقل از اينكـه ايجـاد چنيـن نهادی اسـتقالل آنها را بـه خطر اندازد؛ )2( دشـواری 
تضميـن اينكـه آخريـن مرجـع وام دهنده می توانـد تضمين های اجرايـی متناسـبی را فراهم آورد 
و در نتيجـه ايـن گونـه فعاليت هـا به دنبال خود آسـيب هايی در پی نـدارد.37)3( دشـواری فراهم 

آوردن منابـع كافـی بـرای انجـام اين امور از سـوی آخريـن مرجـع وام دهنده.
بـه ايـن ترتيـب، ترس كشـورهای مسـتقل از آخرين مرجـع وام دهنده )LoLR( بايـد به مراتب 
كمتـر از وجـود يـك تنظيـم كننـده مالـی جهانـی باشـد. درواقـع، وجود يـك مرجع نهايـی وام 
دهنـده نسـبت بـه يـك ديـوان ورشكسـتگی جهانـی كمتـر بحـث حاكميـت ملـی كشـورها را 
مـورد خدشـه قـرار می دهـد. و پـس از ايـن همه بحـث، مرجـع نهايی وام دهنـده تنها بـه عنوان 
يـك وام دهنـده بـه كشـوری آشـفته عمـل می كنـد، اجبـاری در پذيرفتـن وام اين مرجع نيسـت 
و وجـود چنيـن مرجعـی از آزادی عمـل يـك كشـور و يـا نظـام قضايـی آن نمی كاهـد. بـا ايـن 
حـال، مقـررات مربـوط بـه فراهـم آوردن تضمين الزم مشـكالت واقعـی زيادی را در پـی دارد. 
كشـورهای صادركننـده ی نفـت همچـون مكزيـك می تواننـد درآمدهـای آتـی خود را بـه عنوان 
وثيقـه بـرای چنيـن تسـهيالتی منظـور نماينـد، حـال آن كه كشـورهای بـدون نفت ممكن اسـت 
نتواننـد چنيـن تضمين هايـی را فراهـم كننـد و ضرورتـًا بايـد از سـاختار مشـخصی برخـوردار 
باشـند و ممكـن اسـت بـرای دريافـت وام از آخريـن مرجـع وام دهـی نياز باشـد اسـناد خاصی 
را نـزد كشـور ثالـث مـورد اعتمـادی به وثيقـه گذارند تـا بتواند تضميـن الزم بـرای دريافت وام 
را فراهـم آورنـد. مشـكل در زمـان وقـوع بحـران پيـش می آيـد، در دوران پـس از دريافـت وام، 
كشـورهای در حـال توسـعه بايـد درآمدهـای ارزی خـود را بـرای بازپرداخت ديـون و واردات 

تجهيـزات مـورد نيـاز صنعـت داخلی خـود صـرف نمايند.
بـه ايـن ترتيـب، هدايـت بخـش عمـده ای از درآمدهـای حاصلـه از صـادرات بـه سـمت 
بازپرداخـت وام هـای دريافـت شـده از مرجـع وام معموالً اجتناب ناپذير اسـت. بر اين اسـاس، 
اغلـب كشـورها درصـدد يافتـن تضميـن كافـی در مقابـل دريافت وام هـای ضروری هسـتند كه 
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امـری اسـت بـس دشـوار، اگـر نگوييـم غيـر ممكن اسـت. به هميـن سـبب، اگر ضمانـت كافی 
فراهـم نشـود، متقاعـد نمـودن آخرين مرجـع وام دهی فوق العاده دشـوار خواهد بـود و عالوه بر 
آن سـاير آسـيب های وارده را نيـز نبايـد از نظـر دور داشـت. بـا ايـن حـال، با كنار گذاشـتن اين 
موضـوع بـرای زمـان خاص خـودش، چالش هـای مربوط بـه منابع نيـز ممكن اسـت كمتر مورد 

توجـه قـرار گرفتـه و درنتيجـه ما به سـمت گزينـش راهبـرد ديگری رهنمون شـويم.

مالیات بر جریان های سرمایه در سطح بین الملل
ايـن پيشـنهاد بـرای وضـع ماليـات برگـردش سـرمايه در سـطح بين المللـی اسـت. ايـن ماليـات 
زاييـده افـكار برنـده جايزه نوبـل اقتصاد جيمز توبين اسـت و اغلـب نيز به عنـوان ماليات توبين 
مـورد اشـاره قـرار می گيـرد. بـه اعتقـاد او ماليـات نبايـد بـرای كسـب درآمد بـكار گرفته شـود 
بلكـه بايـد بـه عنـوان نوعـی پرداخـت ضـروری بـرای گـردش مالـی بين المللی و بـه خصوص 
كاهـش سـرمايه گذاری های كوتـاه مـدت و درنتيجـه كاسـتن از نوسـانات چنيـن گردش هايـی 
مـورد اسـتفاده قـرار گيـرد. يكـی از روشـن ترين درس هـای ايـن مبحـث بـه بحـران پـزوی 
مكزيـك در اواخـر سـال 1994، بحـران اقتصـادی آسـيا 1997و فروپاشـی اقتصـاد روسـيه در 
1998م برمی گـردد كـه در آنهـا جريان هـای سـرمايه كوتاه مـدت از وضعيتی ناپايـدار و نامطمئن 
برخـوردار بـوده و كشـورهای بدهـكار از حداقـل جريان های سـرمايه كـه غالبًا هـم كوتاه مدت 
بودنـد، بهـره می گرفتنـد.38 برايـن اسـاس، چنيـن مالياتـی می توانـد بـه خوبـی ثبـات را در نظام 

مالـی بين المللـی حكمفرمـا كند.
عـالوه بـر ايـن، ماليات هـا درآمدها را بـاال برده و اين پيشـنهاد غالبـًا موافقت طرفـداران چنين 
تغييراتـی در مهندسـی مالـی بين المللی را به همراه داشـته اسـت كـه به آن به عنـوان منبعی برای 
تغييـرات می نگرنـد. مطمئنـًا درآمـد حاصـل از چنيـن مالياتی می توانـد برای سـرمايه گذاری های 
)LoLR( بسـيار مفيـد اسـت. ايـن منبـع درآمـدی می توانـد بـه عنـوان منبع مسـتقل درآمـد برای 
فعاليت هـای صنـدوق بين المللـی پـول )و در سـطحی پايين تر بـرای بانك جهانی( مورد اسـتفاده 
قـرار گيـرد، امـا تعـداد كمی از كشـورها به صنـدوق بين المللـی پول اعتمـاد دارنـد و نمی توانند 
آن را بـدون كنتـرل رهـا كننـد. بويـژه درمـورد آمريـكا كـه سـرمايه گذار عمـده ی آن محسـوب 

می شـود، ايـن قضيه صادق اسـت.
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نتیجه گیری موقت درمورد گزینه های نظارتی جهانی
بـه طـور خالصـه، بـه نظـر می رسـد در حـال حاضر چشـم انداز نظـام نظارتـی و تقنينـی جهانی 
)در امـور مالـی( چنـدان اميدبخـش نباشـد كـه دليـل عمـده آن می تواند خسـارات فرضـی و يا 
واقعـی باشـد كـه بـه دولت هـای مسـتقل وارد خواهـد آمـد. بـه نوعـی، اين ديـدگاه بسـياری از 
مفسـران اسـت. تحقيقـات برايـت وايـت و دراهـوس چگونگی ايـن فرآينـد را روشـن می كند.
بـه طـور قطـع، در نظـام نظارتی جهانـی اعتراض های بيشـتری متوجه اصول بوده تـا مقررات، 
حـال آنكـه كشـورهای مسـتقل بيشـتر عمـل كننده بـه اصـول بوده انـد تا قوانيـن. بديـن ترتيب 
بديهـی اسـت كـه چنيـن اصولـی هرگونـه تمايلـی بـه حركـت بـرای جلوگيـری و يـا بهبـود 
بحران هـای مالـی آينـده را نـاكام خواهد گذاشـت: اقتدار سرشـت حاكميت اسـت و اين مسـئله 
بـه لحـاظ سياسـی واجـد اهميـت بسـيار اسـت. دليل خـاص اين امـر از دسـت دادن كنتـرل بر 
اقتصـاد ملـی اسـت كـه بالفاصله پـس از ايجاد يـك بانك مركـزی جهانی و يا يك نهـاد نظارتی 
جهانـی در امـور مالـی بـه وقـوع خواهد پيوسـت، در حالـی كه مزايـای وجود چنيـن بانكی و يا 
چنيـن تنظيـم كننـده ای ممكـن اسـت واجد منافـع بالقوه ای باشـد كه با گذشـت زمان مشـخص 
شـود و يـا شـايد هـم نشـود! بـر اين اسـاس، اصالحـات سـاختاری عمـده قابل دسترسـی برای 
مهندسـی مالی بين المللی آنهايی هسـتند كه بحث حاكميت ملی كشـورها را خدشـه دار نسـازند: 
يـك ديـوان ورشكسـتگی جهانـی و يـا ايجـاد يك مرجـع وام دهنـده جهانـی به عنـوان آخرين 
مرجـع وام دهـی )LoLR( بـا برخـی از شـكل های نظـام مالياتـی پيشـنهادی توبيـن. مشـكلی كه 
ممكـن اسـت درمـورد ديوان ورشكسـتگی مطرح باشـد اين اسـت كه ايـن ديوان بايـد از طريق 
معاهـده ای بين المللـی ميـان كشـورهای درگيـر در قضيـه – كشـورهای طلبـكار و كشـورهای 
بدهـكار – پـا بـه عرصـه وجـود نهد. ايـن فرضيه مطمئـن و قابل اعتنا به نظر می رسـد، مشـروط 
سـرمايه گذاران بانك هـای تجـاری در كل و بدهـكاران بصـورت داوطلبانـه مراجعـه بـه چنيـن 
ديـوان يـا دادگاهـی را بپذيرنـد. از طرفـی اصالحـات حقوقـی از طريـق معاهـدات بين المللـی 
معمـوالً بـه كنـدی صـورت می پذيـرد. ديوان كيفـری بين المللـی تا اسـتقرار كامل يـك دوره 55 
سـاله را سـپری نمـود. سـازمان تجارت جهانی 50 سـال پس از آنكـه برای اولين بار در سـومين 
 )1948 GAT كنفرانـس برتـون وودز در 1945م مطـرح گرديـد )الزم االجـرا شـدن موافقت نامـه
ايجـاد گرديـد. حتـی رويه و شـرايط عرفی يكسـان اعتبارات اسـنادی كه تنها شـرايط اسـتاندارد 
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بـرای اسـناد اعتباری اسـت، حياتی چهل سـاله دارد و قبل از گسـترش كاربـرد و پذيرش جهانی 
حداقـل سـه بـار مـورد تجديدنظـر قـرار گرفته اسـت. گذشـت زمان در تسـريع ايـن اصالحات 
كمـك چندانـی نكـرده اسـت. يـك دليل بـرای خوش بينی وجـود دارد، پيمـان بازل كـه به بانك 
پرداخت هـای بين المللـی مربـوط می شـود و قـرار اسـت كفايـت سـرمايه بانك هـا را تنظيـم و 
نظـارت نمايـد، تنهـا شـش سـال يـا كمـی بيـش از آن پـس از بحـران بدهـی آمريـكای التين و 

آفريقـا در 1982م اجرايـی گرديد.
بـه هـر حـال، پيمـان بـازل درصـدد كشـف عنصری بـود كـه بـرای ثبـات سيسـتماتيك نظام 
مالـی بين المللـی ضـروری می نمـود. يك رژيم ورشكسـتگی جهانـی درصدد دسـتيابی به عناصر 
كليـدی عدالـت و انصـاف بـرای مردم كشـورهای بدهكار و همچنيـن كارآيی و ثبـات نظام مالی 
بين المللـی اسـت كـه ايـن مسـئله در دراز مـدت رفـاه جهانـی را بهبـود خواهـد بخشـيد و البته 

لزومـًا بـه معنـای افزايـش درآمـد كل بانك هـای بين المللـی در كوتاه مدت نيسـت.
بانك هـای بين المللـی در دراز مـدت منافـع عمـده ای از يـك نظـام مالـی بين المللـی كارآمد و 
بـا ثبـات می برنـد كـه ايـن امـر از طريق يـك رژيـم ورشكسـتگی جهانـی كارا به بهترين شـكل 
جامـه ی عمـل خواهـد پوشـيد. بـا اين حـال، تحقيقـات بيشـتر و آموزش های اساسـی تری مورد 
نيـاز اسـت تـا ايـن نظـام پذيرفته و درك شـود، كه البتـه درمورد يـك نظام ورشكسـتگی جهانی 
كمـی بعيـد بـه نظر می رسـد. مشـكل يك مرجـع نهايـی وام دهنـده با برخـی از اشـكال ماليات 
توبيـن در ايـن اسـت كه فراهم نمودن تضمين كافی از سـوی كشـورهای بدهكار بـرای اخذ وام 
از آن مرجـع دشـوار بـه نظـر می رسـد و بنابراين، جلوگيـری از ورود صدمـات اخالقی و معنوی 
بعـدی آن وضعيـت را پيچيده تـر می كنـد. بـه طـور خالصـه، آينده اصالحـات جهانی مهندسـی 
مالـی بين المللـی چنـدان روشـن نيسـت، اصالحاتـی كـه بتوانـد گزينه هـای نظارتـی و تنظيمـی 

ملـی را بـرای ما به ارمغـان آورد.

گزینه های ملی نظارتی و تنظیمی برای جریان سرمایه
عمده تریـن گزینه هـا بـرای تنظیـم جریان هـای سـرمایه از سـوی دولت هـای حاکم 

از: عبارتند 
1- كنترل سرمايه
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2- سياست نرخ ارز
3- مقررات دورانديشانه و مؤثر

4- سياست بدهی
5- دسترسی به نقدينگی

بـه ايـن مـوارد در جـای ديگـری پرداختـه خواهـد شـد، ولـی در اين جـا بصـورت مختصـر 
اشـاره هايی بـه آنهـا می شـود.39

کنترل سرمایه
به طور كلی كنترل سرمايه دو شكل متمايز دارد: كنترل های درونی و كنترل های بيرونی

موفق تريـن و گسـترده ترين مصـداق قابل ذكر برای شـكل اول كشـور شـيلی )در فاصله زمانی 
سـال های 1995 - 1991( اسـت. كنتـرل اعمـال شـده در كشـور شـيلی بـه شـكل كسـر بخـش 
خاصـی از قسـمت عمـده گـردش سـرمايه و تبديـل آن به سـپرده بدون بهـره نزد بانـك مركزی 
بـرای يكسـال بـود. اين بـه عنوان مالياتـی اندك بر گـردش سـرمايه های بلند مـدت و مالياتی به 
ميـزان بيشـتر بـر گردش سـرمايه های كوتـاه مـدت بود.تجارب شـيلی در دهه 1990م نشـان داد 
كـه كنترل هـای دقيـق و شـفاف بر گـردش سـرمايه می تواند بـه كاهش سـهم سـرمايه های كوتاه 
مـدت و در مقابـل دسترسـی بـه سـرمايه های بلند مدت مـورد نيـاز بيانجامد. كنترل هـای بيرونی 
بـرای محـدود نمـودن سـرمايه هايی اسـت كـه در حـال خـروج هسـتند. در سـال های 1999 و 
1998، مالـزی قانونـی را بـرای تجـارت خارجـی بـه اجـرا درآورد كـه مبنـای اصلـی آن واحـد 
پـول كشـور )رينگيـت( و هـدف از آن محـدود نمـودن خـروج سـرمايه های خارجی از كشـور 
بـود. از آن جايـی كـه كنترل هـای بيرونـی مبيـن تغييراتـی در مقررات هسـتند)درحالی كـه قواعد 
بـازی فرآينـد رو بـه رشـد ديگـری را حكايـت دارد( نارضايتی سـرمايه گذاران پيامـد بديهی اين 

داسـتان خواهـد بود.
تخلـف از كنترل هـای بيرونـی بـه مراتـب بيشـتر از كنترل هـای درونـی صورت می گيـرد. اين 
كار از طريـق صورتحسـاب های واردات و صورتحسـاب های صـادرات كـه بـه فعاليت هـای 
شـركت های ذی نفـع مربـوط می شـود، صـورت می گيـرد و اين وضعيتی اسـت كـه جلوگيری از 
آن دشـوار اسـت. عـالوه بـر ايـن، ضـروری اسـت ايـن كنترل ها تقويـت شـوند؛ زيرا ايـن قبيل 
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كنترل هـا شـركت ها را از سـود و منفعـت متعلقـه اش دور می كند. بـا اين وجـود، تجربه ی مالزی 
در سـال ها 1999 – 1998 نشـان می دهـد سـاختار دقيـق و شـفاف كنترل های اعمالـی بر جريان 
سـرمايه می توانـد بـه شـكلی مؤثـر و كارآمد همچون مانعی مسـتحكم برای يك كشـور باشـد و 
در زمـان ركـود اقتصـادی وضعيتـش را سـامان بخشـده، تغييرات مـورد نياز را در نظـام مالی اش 

ايجـاد كنـد، بـدون آنكه چنيـن اقداماتـی بـه بی ثباتی جريـان سـرمايه بی انجامد. 

سیاست نرخ ارز
يكـی از آموزه هـای روشـن دهه هـای گذشـته برای كشـورهای در حال توسـعه اين بـود كه نرخ 
ثابـت ارز باعـث افزايـش احتمـال بحران هـای مالی می شـود.41 نرخ ارز شـناور شـاه كليـد تنظيم 
و تعديـل يـك اقتصـاد اسـت. برای مثـال اگر يك اقتصـاد قدرتمند اسـت تقاضا برای سـرمايه و 
بـه هميـن ترتيـب، نـرخ بهره افزايـش خواهـد يافت. هم زمـان، سـرمايه گذاری مسـتقيم و اوراق 
بهـادار جذابيـت بيشـتری بـرای خارجی هـا كـه متمايـل بـه خريـد ارز رايـج هسـتند، دارنـد تـا 

بدين وسـيله اقـدام بـه سـرمايه گذاری نمايند.
افزايـش تقاضـا بـرای پـول رايـج باعث باالتـر رفتن نرخ بهره می شـود كـه تقويت پـول رايج 
را در پـی دارد. در مقابـل تقاضـای بيشـتر بـرای پـول رايج، به كاهـش صـادرات می انجامد، زيرا 
بـه شـدت گران می شـود و باعث افزايـش واردات ارزان تر می شـود و درنتيجه اقتصـاد را به يك 
حالـت تعـادل سـوق می دهـد. وقتـی اقتصـاد رو به افـول می نهد، كاهـش تقاضا برای پـول رايج 
بـه افزايـش صـادرات و كاهـش واردات منتهـی می شـود. رژيـم نـرخ ارز شـناور باعـث حركت 
اقتصـاد بـه سـمت تعـادل می شـود. نـرخ ارز ثابـت بطـور خـاص مطلـوب كشـورهای در حال 
توسـعه اسـت؛ زيـرا آن هـا از هزينه های اعتبـاری كمتری برخوردار بـوده و نرخ تـورم پايين تری 
دارنـد و درنتيجـه ايـن رژيـم نظمـی را در مقابـل افـراط پولـی مالی دولـت قـرار می دهد.42نرخ 
ارز ثابـت تأثيـر مهمـی بر شكسـتن سـطح دسـتمزد و در نهايت تـورم ويرانگری در كشـورهايی 
همچـون آرژانتيـن )از طريـق ارزش گـذاری پاييـن نـرخ ارز( و محيـط خارجی با ثبـات در زمان 
رشـد صـادرات در آسـيا داشـته اسـت.43 هزينه هـای اعتبـاری نـرخ ارز ثابـت كمتر اسـت، چون 
وام گيرنـدگان بـه ثبـات قيمـت اطمينان پيـدا می كنند و بـا ارز خارجی وام می گيرنـد )در نرخی 
كـه همـواره كمتـر از نـرخ ارز محلی اسـت(.44 بـه هر حال نـرخ ارز ثابت مشـكالت اقتصادی و 
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سياسـی خـاص خـود را دارد. وقتـی اقتصاد يك كشـور كه نـرخ ارز ثابت دارد نسـبت به اقتصاد 
كشـورهای ديگـری كـه ارز ثابـت دارنـد، ضعيف تـر عمل می كنـد، نياز مبـرم به تنظيـم و تعديل 

ارز مشـهود اسـت تـا بدين وسـيله ارز ثابـت از ارزش باالتری برخـوردار گردد.
كاهـش ارزش پـول رايـج اغلـب برای سياسـت مداران دشـوار اسـت؛ زيـرا خطر تـورم را در 
پـی دارد و از طرفـی از نظـر داخلـی بـه عنـوان عـدم موفقيـت در هدايـت صحيح اقتصـاد تلقی 
می گـردد. ايـن كار در رژيم هايـی كـه نـرخ ارز ثابـت دارند به سـادگی انجام می شـود تـا بتوانند 
از ايـن طريـق، ارز رايـج خـود را بـه ارزش باالتـری برسـانند. ايـن كار در مكزيك در سـال های 
1994 و 1993، تايلنـد و اندونـزی 1997 – 1996م، روسـيه 1998 – 1997م و آرژانتيـن 2001م 
– 1997 صـورت پذيرفـت. اقتصادهـای كوچك تـر فاقد منابعی هسـتند كـه از ارزش ارز آنها در 
مقابـل حمـالت منفعـت طلبانـه اقتصـادی دفـاع كنـد.45 مشـكل ديگر مربـوط به نـرخ ارز ثابت، 
تشـويق و ترغيـب بـه دريافـت وام بـه ارز خارجـی اسـت. وام گيرنـدگان همچون اغلـب مردم، 
بـر ايـن بـاور هسـتند و بـدان عمـل می كننـد؛ انتخاب نـرخ بهـره پايين تر كـه معمـوالً در خارج 
از كشـور عرضـه می شـود و همچنيـن اعتمـاد بـه نـرخ ارز ثابـت تا بـا مخاطـرات ارزی كمتری 
مواجـه شـوند.عدم قطعيـت نرخ ارز،وام گيرنـدگان را در خانه نگه مـی دارد.46 ارزش گذاری بيش 
از حـد نـرخ ارز ثابـت عامـل اصلـی بحران پـزو در مكزيـك )1994م(، بحـران آسـيا )1997م(، 
فروپاشـی اقتصـادی روسـيه )1998(، بحـران برزيـل )اوائـل 1999( و بحران اخيـر آرژانتين بود. 
در حالـی كـه نـرخ ارز شـناور تضمينـی در برابـر بحران هـای ارزی نيسـت )همان گونـه كه كره 
در سـال 1997 آموخـت(، آموزه هـای سياسـی فراگير سـال های اخير مبين آن اسـت كـه نرخ ارز 
انعطاف پذيـر برخـی حمايت هـا را در مقابـل ايـن گونـه بحران هـا فراهم می كنـد و البتـه پاره ای 
مشـكالت خـاص خـودش را نيـز همـراه دارد.48نـرخ ارز شـناور ممكـن اسـت كامـاًل ضروری 
نباشـد، نـرخ ارز انعطاف پذيـر مديريت شـده، به شـرط آنكه شـيوه ای معقول و پاسـخگوی بازار 
داشـته باشـد، ممكـن اسـت كفايـت كند.49بـا ايـن حـال، در جهـان معاصـر يـك نـرخ ثابت كه 

سرشـار از جريان هـای كالن سـرمايه باشـد، حركـت به سـمت تالطم و دردسـر اسـت.

مقررات دوراندیشانه و مؤثر
مقـررات مؤثـر و مصلحـت انديشـانه در بخـش خدمـات مالـی چالش بسـيار مهمی برای بيشـتر 
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كشـورهای در حـال توسـعه اسـت، دو دليل عمـده آن عبارتنـد از: )1( هزينه بااليـی دارد؛ و )2( 
نيازمنـد حاكميـت قانـون در شـكل گسـترده آن اسـت. هر يـك از ايـن جنبه ها مـورد بحث قرار 
می گيـرد. ايـن قبيـل نظـم و مقـررات هزينه های بااليـی دارند، زيرا نيازمند كار سـخت و فشـرده 
اسـت و از طرفـی افـرادی كـه دارای مهـارت مرتبـط و كافـی باشـند كم هسـتند و تقاضـا برای 
آنهـا بسـيار زياد اسـت، بويژه در كشـورهای در حال توسـعه اين مسـئله مصـداق دارد. اين قبيل 
مقـررات در كشـورهای بيشـتر توسـعه يافتـه ی دنيـا كـه پايگاههـای مالـی و مالياتی كافـی برای 
تأميـن آنهـا را دارنـد، بـه مراتـب بهتـر اجرا می شـوند. بويـژه، در اين دسـت مقـررات مصلحت 
انديشـانه بايـد كمبـود مهارت هـای مشـخص در بخـش خدمات مالی در بسـياری از كشـورهای 
در حـال توسـعه را نيـز در پـی دارد. دوم و بسـيار مهم تـر آنكـه مقـررات مصلحـت انديشـانه 

نيازمنـد درجـه بااليـی از پايبندی بـه حاكميت قانون هسـتند.
محصـول فرآيندهـای بانكـی پـول اسـت و مقـررات محتاطانه و دورانديشـانه با ثبـات باال نيز 
در كوتـاه مـدت بـه كاهش سـود می انجامـد و درنتيجه وسوسـه و انگيزه دورزدن و سـرپيچی از 
آنهـا بسـيار زياد اسـت. در شـرق آسـيا بخش های مالی محلی به شـكل نامناسـبی بـه جريان های 
سـرمايه روبه رشـدی كه كارايی متوسـطی داشـتند، پيچيده شـده بودند )از سـال 1993 به بعد( 
و از طرفـی اسـتانداردهای منظـم و دقيقـی نيـز در ايـن منطقـه رعايـت نمی شـد.50 در مواجهـه 
باشـيب منحنی هـای عملكـرد مالـی،51 بانك هـای محلـی دچـار وسوسـه های خطرناكـی شـدند 
تـا بـه صـورت كوتـاه مـدت وام بگيرنـد امـا بلند مـدت وام بدهنـد، بـدون آن كه مصون سـازی 
در تبـادالت خارجـی را مدنظـر قـرار دهنـد. ايـن عـدم پختگـی و نقـص موجـود از يـك طرف 
و مقـررات محتاطانـه بخش هـای مالـی محلـی در بسـياری از كشـورهای منطقـه بـا مخاطـرات 
مرسـومی كـه از ناحيـه سـرمايه داری نشـأت می گيـرد، تركيب شـده بـود. بانك های محلـی غالبًا 
متعلـق بـه مـردم بـوده و توسـط خود آنهـا اداره می شـد، ضمـن آن كه ارتبـاط قوی نيز بـا جناح 
سياسـی حاكـم داشـت، انتخاب هـای غالـب آنهـا پرخطر و بـر راهبردهـای پرمنفعـت متكی بود 
كـه بـدون شـك بـا پيش بينی هـای الزم نتايـج مخاطـرات بـه حداقـل می رسـيد. قـرض گرفتـن 
بين المللـی و قـرض دادن داخلـی در ايـن منطقه كار مشـتركی بود و زمانی كه ايـن حباب كاذب 
تركيـد بانك هـای بسـياری از كشـورهای منطقه ازجملـه در تايلنـد، اندونزی و كـره وارد بحران 

 52 شدند.
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آمـوزه ی اصلـی بحـران اقتصـادی آسـيا اين اسـت كه مقـررات و تنظيـم مؤثر بخـش خدمات 
مالـی ملـی بايـد مقدم بر آزادسـازی باشـد، يعنـی مفتوح نمـودن بخش هـای مالی بـر روی باقی 
مانـده كشـورهای جهـان بـدون اطمينان و تضميـن نظارت كافی، درواقع شـروع فاجعه اسـت و 
از طرفـی مقـررات محتاطانـه كافـی احتمـاالً زمانی در دسـترس خواهد بود كه بازارهای سـرمايه 

بفهمنـد چگونـه منافع شـخصی خـود را با ايـن مقررات بدسـت آورند.

سیاست بدهی
درس هـای بيشـتری كـه می تـوان از بحـران اقتصـادی آسـيا گرفت متضمـن آنند كه كشـورهای 
وام گيرنـده نيازمنـد مديريـت تركيـب بدهـی كلـی خود هسـتند تـا بدين وسـيله ميـزان وام های 
كوتـاه مـدت را محـدود نمـوده و از ارزهـای خارجـی در وام هـا اسـتفاده نكنند. افزايش سـطح 
بدهی هـای كوتـاه مـدت )معمـوالً دولت هـای مسـتقل، شـركت ها و بانك هـا بـرای دوره هـای 
زمانـی يـك، دو و سـه ماهـه( عامـل قابـل پيش بينـی بحـران اوليـه در مكزيـك )در اواخر سـال 
1994(، آسـيا )1997( و روسـيه )1998( بـود كـه بخشـی از آن بـه ايـن علـت بـود كـه در زمان 
افزايـش عـدم قطعيـت و كاهـش اعتبـار، ايـن مسـئله قاعـده كلـی بدهی هـای مالـی اسـت. بـه 
عبـارت ديگـر سـطح بـاالی بدهی های كوتـاه مـدت می تواند آثار مخرب بيشـتری در پی داشـته 

باشد.
عمـده انتظاراتـی كـه از چنيـن اعتبارهـای كوتـاه مـدت مـی رود ايـن اسـت كـه باعث رشـد 
اقتصـادی شـوند. با اين حال، اولين نشـانه ی بروز مشـكالت جدی اين اسـت كـه اعتباردهندگان 
ممكـن اسـت ديگـر حاضـر بـه تمديـد اعتبارهـا نباشـند،كه درنتيجـه آسـيب های بالّقـوه ای بـه 
جريـان سـرمايه های بيرونـی وارد خواهـد كـرد. در عيـن حال، با كاسـته شـدن از تمايـل آنها به 
بدهی هـای كوتـاه مـدت، آنهـا نيازمنـد توسـعه و تعميـق بازارهای سـرمايه محلی و پشـتيبانی از 
ابتـكارات بانـك جهانـی و ديگر سـازمان های فراملی در اعطـای وام های بلند مـدت به بازارهای 
مالـی نوظهـور هسـتند.53بازارهای سـرمايه محلی و وام هـای طوالنی مدت جايگزين هـای پايدار 

و باثباتـی بـرای وام هـای كوتـاه مـدت و اعتبـارات مبتنی بـر ارزهای خارجی هسـتند.
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دسترسی به نقدینگی
بـه نظـر »مارتيـن فلدسـتاين و ديگـران«،54 دسترسـی بـه نقدينگـی كافـی بهتريـن دفـاع بـرای 
كشـورهای در حـال توسـعه در مقابـل بحران هـای مالی اسـت.55 كشـورها دو گزينه بـرای بهبود 
نقدينگـی خـود دارنـد؛ انباشـت ذخايـر ارز خارجـی يـا تسـهيالت وام بلنـد مدت كمكـی آماده 

كار. به 
انباشـت ذخايـر ارز خارجـی دشـوار اسـت، چـون نيازمند توسـعه صـادرات، ايجـاد تغييرات 
در وضعيـت واردات و صـرف زمـان قابـل توجهـی اسـت. بـا اين حـال، تجربه جمهـوری خلق 
چيـن در بحـران اقتصـادی آسـيا مبيـن ايـن واقعيـت بـود كـه تبـادل ارزی خارجی زيـاد باعث 
اندوختـه ارزی بـرای يـك اقتصـاد می شـود. بر اين اسـاس، اين ماجرا شـباهت بسـياری دارد به 
نصيحـت والديـن بـرای مراقبـت در يـك روز بارانـی! كـه ارزش تكـرار مجـدد را دارد، متضمن 
آنكـه انباشـت ذخايـر ارزی قابـل توجه ثبـات فراوانی را بـرای يك اقتصـاد به ارمغـان می آورد، 
ضمـن آنكـه درجـه قابل قبولـی از مصونيـت در مقابل حمالت سـوداگرانه اقتصـادی و ارزی را 
بـه همـراه خواهـد داشـت. مسـير كوتاه مـدت بـرای افزايـش نقدينگی ملـی و ايجاد تسـهيالت 
طوالنـی مـدت در بانك هـای بين المللـی و ذخيـره آن تـا زمانی اسـت كه نيـاز بـه نقدينگی زياد 
باشـد، و ايـن مسـيری اسـت كه از سـوی فلدسـتاين و ديگران مـورد حمايت قرار گرفته اسـت. 
چنيـن تسـهيالتی در بهتريـن زمـان ممكـن بـه بهتريـن شـكل سـازماندهی و آمـاده می شـوند و 
ارزش گـذاری آنهـا نيـز در بهترين حالت انجام می شـود. بـرای ترتيب دادن اين قبيل تسـهيالت، 
يـك كشـور چنـان اقدامـات خـود را صـورت می دهـد كـه گويـی بـه آخريـن مرجـع وام دهی 
بـرای اسـتقراض خارجـی خـود مراجعه می كنـد. گريـزی از اين گونه اقدامات سياسـی نيسـت، 
مگـر آنكـه هـم ميزان اين تسـهيالت با خواسـت خـود بانك اصلی محدود شـود و هـم ظرفيت 
كشـورها بـرای پذيرفتـن آنهـا محدود باشـد. بـر اين اسـاس، چنين تسـهيالت آماده بـه كاری را 
تنهـا بـه عنـوان يـك جنبـه از يك رويكـرد چندوجهی نسـبت بـه مشـكالت مربوط به نداشـتن 

ثبـات مالـی كشـورهای در حال توسـعه می تـوان بـه كار گرفت.

نتیجه گیری:
پشـواهد بسـياری وجـود دارد كـه بازارهـای سـرمايه عملكـردی حياتـی در بحـث جمـع آوری 
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سـرمايه دارنـد56و ايـن بازارهـای سـرمايه باعـث رشـد اقتصـادی می شـوند.57 نظام هـای مالـی 
مؤثـر و دسترسـی بـه سـرمايه های خارجـی بـرای توسـعه ضـروری هسـتند. بـا ايـن حـال بـه 
نظـر می رسـد در حـال حاضـر، بـرای تنظيـم جريان هـای جهانـی سـرمايه دورنمـای مبهمـی 
وجـود دارد. »فرموالسـيون برايـت وايـت و دراهـوس« درمـورد حاكميـت اصـول ايـن مسـئله 
را تـا حـدودی روشـن كـرده اسـت. حاكميـت اصـول مبيـن آن اسـت كـه مقـررات تجـارت 
جهانـی محصـول هميـن اصـول و مجـادالت پيرامـون آن هسـتند، و اصـل حاكميـت ملـی غالبًا 
بـر جسـتجو بـرای نظـام مالـی بين المللـی باثبات تـر رجحان داشـته اسـت. درواقع، به هـر ميزان 
كـه كشـورهای حاكـم عرصـه را بـه يـك ناظـر و تنظيـم كننـده مالـی جهانی واگـذار كننـد، آن 
نهـاد بـه شـكل مؤثرتـری قـادر خواهـد بـود نقـش خـود را ايفـاء نمايـد. تنظيـم جريان هـای 
جهانـی سـرمايه بـه احتمـال قـوی همچنـان تـداوم می يابد تـا بـه دولت هـا در اسـتاندارد كردن 
فعاليت هـای نهادهـای بين المللـی همچـون كميتـه بـازل و بانـك پرداخت هـای بين المللی كمك 
نمايـد. ايـن فرآينـد قابليـت اجـرا دارد و تـا بـه امـروز مدركـی بدسـت نيامـده كـه حاكـی از 
آن باشـد كـه مقـررات ملـی مربـوط بـه جريـان سـرمايه تمـام و كمـال بـه موضـوع پرداخته اند 
و لـذا بـرای ايـن وظيفـه ناكافـی بـه نظـر می رسـند، گرچـه شـواهد بسـياری درمـورد مقـررات 
 محتاطانـه ملـی كه بـا مداخله های نسـبتًا ضعيف از سـوی آژانس هـای فراملی همچـون صندوق 
بين المللـی پـول توأم گرديده، در دسـت اسـت. چالـش پيـش روی جامعه بين المللی عبارتسـت 

از كمـك بـه ناظـران و تنظيم كننـدگان ملی بـرای اجرای مؤثر وظايف شـان.
اسـتانداردهای  نمـودن  فراهـم  درخصـوص  زيـادی  مفيـد  اقدام هـای  بين المللـی   جامعـه ی 
بين المللی مناسـب صورت داده اسـت و در همين جهت، اطالعات و تخصص های خاصی را نيز 
در دسـترس قرار داده اسـت. با اين حال قانون گذاری و تنظيم كاری سـخت و فشـرده و در عين 
حال مسـتلزم صرف هزينه اسـت. بويژه در كشـورهای در حال توسـعه بازارهای سرمايه حرفه ای 
بـه ندرت يافت می شـود و بنابر همين داليل، منابع جامعـه بين المللی كفايت موضوع را نمی دهد. 
 بالفاصلـه پـس از بحـران اقتصـادی آسـيا توجه عموم بـه اين نكته معطوف گشـت كـه صندوق 
بين المللـی پـول مقـررات محلـی محتاطانـه ضعيفـی دارد و بازارهای سـرمايه محلی نيز توسـعه 
نيافتـه اسـت كـه ايـن دو علـل اصلی كمك بـه بحـران بوده انـد و از طرفـی صنـدوق بين المللی 

پـول حتـی يـك دالر بـرای برطـرف نمـودن اين ضعـف هزينه نكـرده بود.
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جامعـه ی بين المللـی در كنـار تجربـه ی بدسـت آمده بـه خوبـی از اقدامات معينـی در مواجهه 
بـا مسـائل حسـاس و احتياط آميـز اسـتفاده كـرد تـا نظم مالی جهـان بيـش از پيش پايـدار بماند. 
اكنـون، زمـان آن اسـت كـه جامعـه بين المللی در كنار مسـائل حسـاس و احتياط آميز به بررسـی 
منابـع پرداختـه و بـرای طرح هـای مناسـب هزينـه كافـی نمايـد تـا آنهـا را بـه واقعيـت نزديك 
نمايـد. آن گونـه كـه مشـخص گرديـد در مقـررات مالـی، حاكميت قانـون اصوالً در سـطح ملی 
عمـل می كنـد و ايـن سـطحی اسـت كـه در آن تالش هـا و منابع جهانـی بايد جهت دهی شـوند. 

بـه خصـوص منابـع بايد برای سـه عملكرد مشـخص بـكار گرفته شـوند:
1- ساختاربندی مناسب قوانين و مقررات

2- اجرای مؤثر قوانين و مقررات
3- آمـوزش مشـاركت كننـدگان در بـازار سـرمايه، آن گونـه كـه مـورد نياز اسـت ) براسـاس 

منافـع آنهـا در يـك نظام بـه خوبـی قانونمند(.
آسـان ترين و كـم هزينه تريـن آنهـا مـورد اول اسـت و البتـه مـوردی اسـت كـه بيشـترين و 
مهم تريـن كارهـا نيـز در هميـن جهـت صـورت گرفته اسـت. اعالم و ترويـج مقررات بـر مبنای 
اساسـنامه ها كار بـه نسـبت آسـان و كـم هزينـه ای اسـت، بـا ايـن حـال اجـرای هميـن مقررات 
بسـيار دشـوار اسـت و نيازمنـد بودجـه قابـل توجهـی اسـت، از طرفی تعهـدی بلند مـدت برای 

سـرمايه گذاری در توسـعه مهارت هـای افـراد درگيـر در آن را می طلبـد.
بـا ايـن تفسـيرها موضـوع منابـع و اولويت هـا واجد اهميت بسـيار اسـت، از طرفی شناسـايی 
مقـررات محلـی ناكافـی و نامناسـب و متعاقـب آن فراهم ننمـودن منابع بلند مـدت برای برطرف 
نمـودن ايـن نقيصـه بـه عنوان داليـل عمده عدم ثبـات مالی جهانی از سـوی صنـدوق بين المللی 
پـول، كامـاًل به درسـتی صـورت گرفته اسـت. درنهايت نياز به آموزش كاماًل احسـاس می شـود. 
مشـاركت كنندگان در بـازار سـرمايه در كشـورهای در حـال توسـعه نيازمنـد آمـوزش هسـتند؛ 
زيـرا: )1( تنظيـم دقيـق بـازار الزم اسـت )2( اجـرای دقيـق حاكميـت قانـون در آن بازارها الزم 
اسـت و )3( چنيـن مقرراتـی در بلنـد مـدت مزايـای قابـل توجهـی بـه بـار خواهـد آورد. يكی 
از داليـل موفقيـت آمريـكا در جـذب سـرمايه خارجـی وجـود قوانينـی اسـت كـه در بازارهای 
مالـی از سـرمايه سـرمايه گذاران حمايـت می كنـد. بازارهـای سـرمايه محلـی در كشـورهای در 
حـال توسـعه مايلنـد با تزريـق منابع مالـی محلی )در زمانـی كه سـرمايه گذاران بـازار را منظم و 
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عادالنـه بيابنـد( به رشـد چشـمگيری برسـند، تغييـری كه متعاقـب آن تنهـا فعاالن بازار سـرمايه 
محلـی بتواننـد بهره مند شـوند.

بـرای بهره منـدی از منافـع يـك نظـام مالـی بين المللـی باثبـات، مقـررات و حاكميـت قانـون 
مرتبـط بـا جريان هـای سـرمايه و همچنين فعاليت هـای بازارهای سـرمايه بايد تقويـت گردند. از 
آنجايـی كـه ايـن مقررات اساسـًا در سـطح ملی بـه اجـرا درمی آيند، بر سـازمان هـای بين المللی 
واجـب اسـت كـه در راسـتای تقويت قوانيـن و به همين ترتيـب حاكميت قانون در همان سـطح 

تـالش نمايند.

قدردانی
 vice- chancellor’s Symposium,( بريزبـن  در  سـمپوزيومی  در  فصـل  ايـن  قبلـی  نسـخه ی 
parliament House, Brisbane( آگوسـت 2001، ارائـه گرديـد. از دكتـر »هـاگ پاتابـن« بـرای 

نظـرات بسـيار ارزشـمندش درمـورد يـك بخـش از ايـن فصـل و همچنيـن از شـورای پژوهش 
اسـتراليا بـرای كمـك مالـی، )عـالوه بـر سـاير مـوارد ( و پشـتيبانی از ايـن پژوهـش تشـكر و 

قدردانـی می نمايـم. تمـام مسـئوليت ايـن مباحـث بـا مـن اسـت.
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8- حاکمیت، حقوق بین الملل و همکاری جهانی
مالکم فریزر

تمايـل بـه ايجـاد يك نظـم مؤثر بين المللـی امر بديعی نيسـت. پس از وحشـتی كـه از پيامدهای 
جنـگ جهانـی اول حكم فرمـا گرديـد، ويلسـون رئيس جمهـور آمريكا نقـش مهمی در اسـتقرار 
جامعـه ملـل ايفـاء كـرد. واقعيـت اين اسـت كه كنگـره آمريكا بـا امتنـاع از عضويـت در جامعه 
ملـل، در انحـالل آن مشـاركت جسـت. علل ناكامـی جامعه ملـل صرفًا به عـدم عضويت اياالت 
متحـده برنمی گـردد، بلكـه درواقـع عـدم تمايـل و اراده رهبـران جهـان در آن روز نسـبت بـه 
جامعـه نيـز از داليـل كليـدی ايـن جريان محسـوب می شـود. معاهده ی ورسـای صحنـه نمايش 
خصومت هـا بـود كـه ركـودی بـزرگ در پـی داشـت: پيش نمـای ظهـور فاشيسـم در اروپـا و 
درنهايـت جنـگ جهانـی دوم. دو جنـگ جهانـی در يـك ربـع قرن ضـرورت روشـن ايجاد يك 
سـازمان بـا هـدف حفـظ صلـح و امنيـت بين المللـی1 از يـك طـرف و توسـعه روابط دوسـتانه 
ميـان كشـورها بـر مبنـای احتـرام بـه اصـل برابـری حقـوق و همچنيـن اصـل حـق بـر تعييـن 
سرنوشـت از طـرف ديگـر را نمايان سـاخت.2 در سـال 1944 حتـی قبل از پايان جنـگ، متفقين 
در سان فرانسيسـكو پيش نويـس منشـور سـازمان جديـدی را تهيـه كردند ) سـازمان ملـل متحد( 
كـه هـدف اوليـه آن ارتقـاء صلـح و امنيت در سراسـر جهان بود. منشـور سـازمان ملـل متحد از 
26 ژوئـن 1945م جهـت امضـاء مفتوح و از تاريـخ 24 اكتبر 1945م الزم االجـرا گرديد. مقدمه ی 
منشـور كـه در زيـر بخشـی از آن نقـل می شـود احسـاس و تعهد عميق مـردم ملل متحـد را اين 

گونـه ابراز مـی دارد:

www.ipwna.ir



284 / جهانی شدن و حاكميت قانون

ما مردم ملل متحد مصمم هستيم
• بـه محفـوظ داشـتن نسـل های آينـده از بـالی جنـگ كه دوبـار در مـدت يك عمر انسـانی 

افـراد بشـر را دچـار مصائـب غيـر قابل بيـان نموده،
• بـه اعـالم مجدد ايمان خود به حقوق اساسـی بشـر و به حيثيت و ارزش شـخصيت انسـانی 

و بـه تسـاوی حقـوق ميان مـرد و زن و همچنين ميـان ملت ها اعم از كوچـك و بزرگ و ...
و برای رسيدن به اين اهداف ،

• به تساهل و همزيستی مسالمت آميز و داشتن روحيه حسن هم جواری و ...
و ايـن سـازمانی اسـت كه غسـل تعميدش با آتش بـود! درواقع آنهـا درصدد بودنـد از ناكامی 
كـه در سـرمايه گذاری بـر روی فرصت هـای پيـش آمـده پـس از جنـگ جهانی اول نصيب شـان 
شـده بـود، جلوگيـری به عمـل آورنـد. امـا از پايـان جنـگ مدتـی نگذشـته بـود كـه تنـش ميان 
بلـوك غـرب و بلـوك شـرق )شـوروی( بـاال گرفـت. تفاوت هـای ايدئولوژيكـی شـديد بـود و 
در آن زمـان حـد وسـطی را نمی تـوان تصـور نمـود، هيـچ وجـه اشـتراكی نبـود! طولی نكشـيد 
كـه جهـان بـه دو قطـب تقسـيم شـد: غـرب و شـرق، ايـن دو دسـتگی به مـدت چهل سـال بر 
دنيـای سياسـت حكمروايـی كـرد. در خـالل ايـن دوران، بـا توجـه بـه سـاختار شـورای امنيت، 
سـازمان ملـل متحـد در عمـل محدوديت هـای بسـياری داشـت و صرفـًا به عنـوان حافـظ صلح 

عمـل می كـرد. 
»حـق وتـو« توسـط پنـج قـدرت اصلـی اعمـال می شـد )آمريـكا، انگلسـتان، فرانسـه، چيـن، 
شـوروی( و ايـن بـدان معنا بود كه شـورا قادر نبود بطور مسـتقل از اين قدرت هـای ايدئولوژيك 

شـرق يا غـرب عمـل نمايد.
اسـتثنای خارق العـاده ايـن قضيه هـا بـه زمانـی برمی گـردد كـه سـازمان ملـل در نبـود هيـأت 
شـوروی قطعنامـه ای صـادر كـرد و با ايجاد نيرويـی در كنار كـره ی جنوبی به جنـگ عليه كره ی 
شـمالی وارد شـد. نيـاز به گفتن نيسـت صندلـی شوروی)سـابق( از آن زمان هرگـز خالی نمانده 
اسـت. پايـان جنـگ سـرد فرصت هـای فراوانی بـرای دنيـا فراهم نمـود. برخالف سـاير جنگ ها 
و درنهايـت 1945م بـا پيـروزی متفقيـن و پايان جنگ منشـور ملل متحد نيز نگاشـته شـد. جرج 
بـوش صحبـت از نظـم نويـن جهانـی بـه ميـان آورد و آمريـكا سـازمان ملـل را در 1991م وارد 
جنـگ عـراق كـرد. امـا نظم نويـن جهانی تنهـا بر مبنـای جنگ نبـود بلكـه افزايـش قابليت های 
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شـورای امنيـت در برخـی زمينه هـای ديگـر نيـز مدنظـر بـود. عمليـات بازگشـت اميـد، مداخله 
بشردوسـتانه سـازمان ملـل متحـد در سـومالی )1995 – 1992م(، اوليـن بـاری بـود كه سـازمان 
ملـل از قـدرت فصل هفتم منشـور اسـتفاده نموده و از توسـل بـه زور برای اهداف بشردوسـتانه 
بهـره بـرد. بيـش از يكصدهزار انسـان جـان خود را از دسـت دادنـد، آژانس های كمك رسـان از 
پـای درآمدنـد و البتـه شـاخ آفريقـا ديگر بازيچـه دو ابرقدرت شـرق و غـرب نبود. در سـپتامبر 
2000م مـن در اوزاكا سـخنرانی ايـراد نمـودم كـه موضـوع آن شـورای امنيـت و بـه كارگيـری 
فصـل هفتـم منشـور بـود. از آنجايی كـه هنوز اوليـن روزهای پس از جنگ سـرد بود، ما شـاهد 
احتيـاط بيـش از حـد و ناپايـداری بوديم، بـه گونه ای كه شـورای امنيت در برخی مـوارد قدرت 
منـدرج در فصـل هفتـم را اعمـال می نمـود. امـا چه عاملی شـورای امنيـت را تشـويق می كرد تا 

در مـوارد خاصـی آن را بـكار بنـدد و در برخـی موارد اجتنـاب نمايد؟
در عيـن حـال آمريـكا تنهـا ابرقـدرت باقـی مانده در جهان اسـت كه تـا حدود زيـادی و البته 
بـه نظـر من بـه شـكلی خيلـی خطرنـاك يك جانبه گرايی می كنـد. حقـوق بين الملل بوجـود آمد 
تـا فضايـی ايجـاد كنـد كه در آن كشـورها با هـم در ارتباط باشـند و به همين ترتيب شـهروندان 
آنهـا و البتـه كامـاًل داوطلبانـه و اختيـاری. بـدون رضايـت دولت ها چنيـن اقداماتـی قابليت اجرا 
نخواهـد داشـت، حتـی تصميمـات ديوان كيفـری بين المللی الـزام آور نخواهد بود. پـس اين نظم 
نويـن جهانـی كـی و كجا به سـرانجام می رسـد؟ آيـا اين نظـم نوين دنيـای عادلی را بنـا خواهد 

نمـود؟ و چـه نقشـی در اعمال و اجـرای حقـوق بين الملل ايفـاء خواهد نمود؟

امنیت و حقوق بشردوستانه بین المللی
پـس از پايـان جنـگ سـرد، امنيـت بين المللـی و فعاليت های بشردوسـتانه به مراتـب پيچيده تر از 
قبـل شـده اند. مـا شـاهد اقدامـات بين المللـی بوده ايـم كـه يـك دهـه قبل حتـی قابل تصـور هم 
نبـود. جامعـه ی بين المللـی بـا تحريم هـای اعمالـی شـورای امنيـت عليـه يـك كشـور بـه جنگ 

عليـه يـك دولت متجـاوز وارد می شـود.
پـس از مـدت كوتاهـی از ايـن وقايـع، جامعـه بين المللـی باز هـم نتوانسـت مانند قبل بسـيج 
شـود تـا بـه يـك كشـور ناتـوان كمك كنـد. جنـگ خليـج فـارس و عمليـات بازگشـت اميد به 
سـومالی خـود گويـای نظـم نويـن جهانـی بودنـد! پيش بينـی می شـد صلـح و عدالت گسـترش 
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يابـد و بـا اقدامـات غيرقانونی و غيرانسـانی، ديگر مدارا نشـود! ظاهراً سـازمان ملل ديگر شـيری 
نبـود كـه غـرش نكنـد، بلكـه ايـن توانمندی را داشـت كـه از دولت هـای عضو دفـاع و حمايت 
كنـد، همـان گونـه كـه منشـور پيش بينـی كـرده بـود. امـا طولـی نكشـيد كه يـأس و دلسـردی 
سـازمان ملـل را فراگرفـت: در حالـی كـه قحطـی در حـال فروكـش كـردن بـود، هـرج و مـرج 
سـومالی را فراگرفتـه و تـداوم يافـت، كاركنـان ملل متحـد و نيروهای نظامی حاضـر در آن جا به 
خطـر افتادنـد. صـدای جنگ بوسـنی شـنيده می شـد و گزارش هـای مربـوط به جنايـات جنگی 
منتشـر می گرديـد. انـدك مدتـی پـس از آن، در 1994م، سـازمان ملـل متحد عقب نشـينی ننگينی 
را از روانـدا انجـام داد، جايـی كـه حـدود 500/000 توتسـی بوسـيله ی شـبه نظاميـان هونو قتل 
عـام شـدند. جامعـه بين المللـی ايـن سـئوال را در ذهـن خـود می پرورانـد كـه آيـا ايـن ديدگاه 
و نگـرش نظـم نويـن جهانـی اسـت؟ در نهايـت، امنيـت و اقدامـات بشردوسـتانه حداقـل برای 
مردمـی كـه ايـن سياسـت ها و اقدامـات بـرای حمايت از آنهـا طراحی شـده بـود، دارای اهميت 
بسـيار هسـتند. و اكنـون در حالـی كـه جهـان بـا انبوهـی از تغييـرات اجتماعـی، تكنولوژيكی و 
صنعتـی وارد قـرن بيسـت و يكم می شـود، سـازمان ملل متحد بايد نقشـی كليـدی را ايفاء نمايد. 
در حالی كـه انتقـادات صحيحـی بـر سـازمان ملل متحـد وارد می شـود، بايد اين نكتـه را به خاطر 
بسـپاريم كـه سـازمان ملـل متحد محدود اسـت بـه اقدام هايی كـه دولت های قدرتمنـد حاضر به 
انجـام آن هسـتند. سـازمان ملـل غالبـًا در مواردی كـه دولت های عضـو برخی از اقدامـات را رد 
می كننـد، مـورد سـرزنش قـرار می گيـرد. با ايـن حال، سـازمان ملل متحـد بايد از گذشـته درس 
بگيـرد و آنهـا را بـرای آينـده بـه كار گيـرد. شـورای امنيـت سـازمان ملل بـر مبنای منشـور ملل 
متحـد و بـرای تضميـن مكانيسـمی برای اقدامـات سـريع و قاطعانه در خصوص صلـح و امنيت 

جهانـی ايجـاد گرديـد. بـا ايـن وجود، هنـوز هم مشـكالت زيادی وجـود دارد. 
جان فوستر دالس در اوايل 1950م عنوان كرده بود:3

شـورای امنيـت نهـادی نيسـت كـه صرفـًا مقـررات را بـه اجـرا گـذارد. شـورا قوانيـن خاص 
خـودش را دارد. اگـر شـورا موقعيتـی را بـه عنـوان تهديـدی عليـه صلح محسـوب كنـد، ممكن 
اسـت تصميـم بگيـرد كـه چـه اقدامـات مقتضـی بايـد صـورت گيـرد. شـورا تابـع هيچ كـدام از 
اصـول حقوقـی نيسـت! شـورا می توانـد مطابـق آنچـه كـه فكـر می كنـد راه چـاره اسـت اقـدام 
نمايـد. شـورا ابـزاری اسـت كـه قدرت هـای خاص را قـادر می سـازد تا منافع شـان را بـه قيمت 
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ناديـده انگاشـتن منافـع ديگـران پيـش ببرند.
وی در مـورد اقدامـات شـورای امنيت در ده سـال گذشـته چه فكـر می كند؟ مـاده دوم )بند4( 
منشـور ملـل متحـد يكـی از اصولی را كـه در حقـوق بين الملل پذيرفته شـده، به وضـوح عنوان 
می كنـد، متضمـن آن كـه »كليـه اعضـاء در روابـط بين المللـی خـود از تهديـد بـه زور يا اسـتفاده 
از آن بـر ضـد تماميـت ارضـی يـا اسـتقالل سياسـی هر كشـوری، يا از هـر روش ديگـری كه با 
مقاصـد ملـل متحـد مباينت داشـته باشـد خـودداری خواهند نمـود«. اسـتثناء وارده بـر اين اصل 
)عـدم مداخلـه( در مـاده دوم )بند7( درج گرديـده كه مقرر می دارد »هيچ يـك از مقررات مندرج 
 در ايـن منشـور، ملـل متحـد را مجاز نمـی دارد در اموری كه اساسـًا در قلمـرو صالحيت داخلی 
دولت هـا قـرار دارد دخالـت نمايـد و اعضـا را نيـز ملـزم نمی كنـد كـه چنيـن مسـائلی را بـرای 
حـل و فصـل تابـع مقـررات اين منشـور قـرار دهنـد، ليكن ايـن اصل بـه اعمال اقدامـات قهری 
پيش بينـی شـده در فصـل هفتـم لطمـه وارد نخواهـد كرد« )نكتـه مـورد تأكيد من(. فصـل هفتم 
بـه اختيـارات شـورای امنيـت اشـاره می كنـد، كـه بـر مبنـای آن، چـه تهديـد عليـه صلـح و چه 
نقـض صلـح و يـا اقـدام بـه تجـاوز می توانند مشـمول اقدامـات قهرآميز شـورا قرار گيرنـد. اين 
اقدامـات نظيـر تحريم هـای اقتصـادی يـا بـه كارگيری زور نسـبت بـه دولت های عضـو الزام آور 
محسـوب می شـود كـه درواقـع تالشـی اسـت بـرای حفـظ و يـا برگردانـدن صلـح و امنيـت 

بين المللـی.
جايـی كـه منطقـًا تشـخيص نقـض صلح و يـا اقدام بـه تجاوز آسـان اسـت، اين عـزم و اراده 
شـورای امنيـت اسـت كـه عناصـر تشـكيل دهنده ی تهديـد عليـه صلـح را مشـخص می كنـد و 
تجربـه نشـان داده ايـن موضـوع تـا حـدود زيـادی ذهنـی بـوده و در سـاليان اخيـر در برخـی 
شـرايط، بسـيار خالقانـه تصميم گيـری كـرده اسـت. يكـی از چالـش برانگيزتريـن اقدامـات 
شـورای امنيـت قطعنامـه 687 آوريـل 1991 بـود كـه پايـان جنـگ خليـج فـارس را رقـم زد 
و شـرايط آتش بـس ميـان عـراق و كويـت و سـاير دولت هـا را مشـخص نمـود. ايـن قطعنامـه 
و قطعنامه هـای بعـدی مربـوط بـه بحـث جبـران خسـارات وارده از سـوی عـراق )بـه خاطـر 
صدمات و هزينه هايی كه از اشـغال كويت توسـط آن كشـور ايجاد شـده بود( از جمله اقدامات 
قهرآميـز شـورای امنيـت براسـاس فصـل هفتـم منشـور بـوده اسـت. بـا توجه بـه اين كـه جنگ 
پايـان يافتـه بـود و هيچ گونـه مـوردی دال بـر نقـض صلـح قابـل احـراز نبـود، فقـط می تـوان 
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تصـور نمـود كـه ماهيـت اقدامـات دولـت صـدام حسـين و يـا حتـی كوتاهـی در پرداخـت 
 خسـارات بواسـطه آسـيب های وارده در جنـگ، درواقـع تهديـدی عليـه صلـح بـوده اسـت.
در غيـر ايـن صـورت، اقدامـات قهرآميـز مبتنـی بـر فصـل هفتـم منشـور موضوعيـت خـود را 
از دسـت مـی داد. ايـن وقايـع پيامدهـای فراوانـی بـرای مـردم و كـودكان عـراق در پی داشـت. 
يونيسـف تخميـن زده كـه قبـل از جنـگ اخيـر، تحريم هـا مـرگ 500000 كودك زير پنج سـال 

را رقـم زده اسـت.
تفسـير ديگـری كـه از اقدامـات مبتنی بـر فصل هفتم منشـور عليه عراق ارائه شـده اين اسـت 
كـه جايـی كـه تهديـد عليه صلح وجـود داشـته )و يا در هميـن قضيه يـك اقـدام تجاوزكارانه(، 
شـورای امنيـت آمـاده گسـترش اقدامـات مبتنـی بر فصـل هفتم بـوده، حتی اگـر آن تهديـد و يا 
اقـدام تجاوزكارانـه سـر آمـده باشـد. از تجزيه و تحليـل نهايـی تحريم های اعمال شـده بر عراق 
و همچنيـن تبعـات رقت انگيـز انسـانی آن، دو موضـوع را می تـوان از هم متمايز نمـود. اول، اگر 
كشـوری تحريم هـای الـزام آور مبتنـی بـر فصـل هفتـم را بـا هـدف كمك بـه مردم عـراق نقض 
نمايد، آيا ممكن اسـت اقدام آن كشـور از سـوی شـورای امنيت به منزله تهديد عليه صلح تعبير 
شـود و درنتيجـه خـود آن كشـور موضـوع اقدامـات منـدرج در فصل هفتم منشـور قـرار گيرد؟ 
 دوم، وضعيـت مـردم عـراق در آن زمـان نشـان دهنـده ی فقدان مذاكـرات كافی و پاسـخگويی و 
مسـئوليت پذيری شـورای امنيـت در قبـال عـراق بـوده اسـت و درنتيجـه، عواقب آن سياسـت ها 
دامنگيـر مـردم آن كشـور شـده بـود، ولـی آن را در جهت دسـتيابی به اهـداف ملل متحـد تعبيرو 
تفسـير می كردنـد. بـا ادامـه ی تحميـل تحريم ها عليه عراق، سـازمان ملـل متحد كـه در اين مورد 
قويـًا توسـط آمريـكا رهبـری می شـد بـه مردم محـروم از حقـوق اجتماعـی عراق می گفـت قيام 
كنيـد و رهبـر خـود را عـوض كنيـد، آينـده از آن شـما خواهـد بـود. چنيـن كاری غيرممكـن به 
نظـر می رسـيد. مـردم عـراق هيچ گونـه قـدرت و نفـوذی نداشـتند و درنتيجـه، اقدامـات مربوط 
بـه رژيـم تحريـم تنها مشـقات انسـانی بيشـتری را بوجـود آورد. درواقـع، آنچه كه بر سـر مردم 
عـراق آمـد مسـتقيمًا ناشـی از تحريم هـای سـازمان ملـل بـود و احتمـاالً هميـن اقدامـات باعث 
شـد رنـج بيشـتری بـر مردم شـبه جزيـره بالكان تحميـل گـردد – آيا ايـن جنايت عليه بشـريت 
نيسـت؟ آيـا قابليت شـورای امنيت در احـراز تهديد عليه صلـح و درنتيجه انجـام اقدامات مبتنی 

بـر فصـل هفتـم بـا هزينه هـای انسـانی فوق العـاده نبايد مـورد ارزيابی و بررسـی قـرار گيرد؟
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در يـك چارچـوب داخلـی همچـون اسـتراليا، دولـت پاسـخگوی مـردم اسـت. اگـر دولـت 
قضـات ناشايسـتی را منصـوب نمايـد باز هم مسـئول اسـت. مـا چگونـه می توانيم يك سـازمان 
بين المللـی را پاسـخگو نماييـم؟ در حـال حاضـر تنها تحريمی كه نسـبت به سـازمان ملل اعمال 
شـده، انجـام نـدادن تكاليف از سـوی آمريكاسـت. هـدف از ايـن كار ايجاد يك نظـام بين المللی 
بهتـر و مؤثرتـر نبـوده، بلكـه هـدف اصلی مجبـور كردن سـازمان ملل بـه پذيرفتن سياسـت های 
آمريكاسـت! در حـال حاضـر هيـچ راهی برای پاسـخگو كـردن اين سـازمان وجود نـدارد. برای 
توسـعه جهانـی پايـدار و منصفانـه، اعمـال قانـون و اقدامـات تنبيهی نيازمنـد اجـرای بيطرفانه و 
برابـر آن هـم بـدون تـرس و واهمـه اسـت. در اينجـا تنهـا می توانيـم به يـك مثال عمده اسـتناد 

جوييـم و آن هـم بمب گـذاری در هواپيمـای پـان آمريكن اسـت.
بـه دنبـال بمب گـذاری در پـرواز پـان آمريكـن بـر فـراز الكربـی، شـورای امنيـت تشـخيص 
داد كـه اقدامـات تروريسـتی از حمايـت ليبـی برخـوردار بوده اسـت و عـدم اسـترداد دو مظنون 
درواقـع بـه منزلـه تهديد عليـه صلح اسـت.4 قطعنامه 748 شـورای امنيـت )1992م( تحريم هايی 
را در مـورد تهيـه هواپيمـا و تسـليحات بـرای ليبـی مقـرر نمـود. حـال آن كـه در آن سـوی دنيا، 
حملـه تروريسـتی ديگـری با آگاهـی و حمايت يـك دولت صـورت پذيرفت! منظـور من قضيه 

بمب گـذاری فرانسـه در زالندنـو ) قضيـه كشـتی Rainbow Warrior ( اسـت.5
 جفـری گرانويـل وود يكـی از حقوقدانـان بین المللـی شـناخته شـده كانادايـی اسـت كـه 
انتقـادات زيـادی نسـبت بـه تصميم شـورای امنيـت برای اعمـال اقدامـات مبتنی بـر فصل هفتم 
منشـور بـر ليبـی داشـته اسـت. وی معتقـد اسـت: آيـا اقـدام چنـد سـال قبـل فرانسـه در عـدم 
اسـترداد عوامـل سـرويس مخفـی اش كـه مظنـون بـه بمب گـذاری در زالندنـو بودند بـه منزله ی 
تهديـد صلـح و امنيـت بين المللـی نيسـت؟6 وی موضـوع خطرناكـی را متذكـر شـده بـود؛ آيـا 
شـورای امنيـت سـازمان ملـل متحد بازيچه دسـت چند قـدرت غربی شـده اسـت؟7 كيفيت اين 
اعمـال تروريسـتی مشـابه می باشـد، گرچه ميـزان فاجعـه قابل مقايسـه نبود. مع الوصـف زالندنو 
نتوانسـت بـرای جبـران متناسـب خسـارات اقدامـی انجام دهـد؛ زيـرا در حقيقت فرانسـه عضو 
دايـم شـورای امنيـت بـود و از اعتبـار باالتـری برخوردار بـود. اما از طـرف ديگر ليبی بـه عنوان 
يـك دولت خودسـر از سـوی اعضای شـورای امنيت شـناخته می شـد و لذا حداكثـر مجازات را 
متحمـل شـد. پـس از پرونـده عـراق و ليبی سـومين مثـال بـرای انعطاف پذيـری و همچنين حق 
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اعمـال قضـاوت شـخصی )صالحديـد( شـورای امنيـت درخصـوص تشـخيص تهديـد صلح و 
امنيـت بين المللـی، ايجـاد دادگاه موقـت برای رسـيدگی بـه جرائم جنگـی ارتكابـی در رواندا و 
يوگسـالوی سـابق اسـت. در حالـی كـه هيچ كـس منكـر آن نيسـت كه مرتكبـان چنيـن جرائمی 
بايـد بـه محكمـه كشـانده شـوند، با ايـن وجود سـير تكاملـی اين محاكـم آن هـم در چارچوب 
اختيـارات شـورای امنيت بسـيار جالب توجه اسـت. معمـوالً چنين محاكمی از طريـق معاهده ای 

ميـان طرفيـن اختـالف، ايجاد می شـوند.
در سـال 1993م، دبيـركل )سـابق( سـازمان ملـل پطـروس غالـی پيشـنهاد داد از آن جايـی كـه 
فرآينـد ايجـاد ايـن محاكم بسـيار طوالنی و دشـوار می باشـد، شـورای امنيـت می تواند بـر مبنای 
فصـل هفتـم منشـور ايـن گونـه محاكـم را ايجـاد نمايـد. بنابرايـن، يـك تفسـير ايـن اسـت كـه 
اعضـای شـورای امنيـت بـه اين نتيجه رسـيده اند كـه محاكمه نكردن افـرادی كه مرتكـب جرائم 
جنگـی شـده اند، خـود نوعـی تهديـد صلـح اسـت. اگـر سـاير اصـول حقـوق بين الملـل نقـض 
شـوند چـه اتفاقـی می توانـد بيفتد؟ اگـر چنيـن اتفاقی هدف شـورای امنيـت را تأميـن نمايد آيا 

بازهـم تهديـد عليـه صلح محسـوب می شـود؟
تفسـير ديگـری كـه از ايجـاد يـك محكمـه موقـت در دسـت اسـت، متضمـن آن اسـت كـه 
شـورای امنيـت درصـدد اسـت در منشـور انحـراف ايجـاد نمـوده و از مفـاد فصل هفتم منشـور 
بـرای دسـتيابی بـه اهدافشـان اسـتفاده كنـد. اعضـای قدرتمنـد شـورا بـر ايـن عقيده هسـتند كه 
تهديـد بـه صلـح تنهـا عنصر ضـروری برای اقدامـات مبتنی بـر كاربـرد زور )اقدامـات قهرآميز( 
نيسـت، بلكـه حتـی وجود نشـانه و يا حتی ظاهری از يـك تهديد هم كفايت می كند! اين تفسـير 
تنهـا می توانـد از يـك سيسـتم كامـاًل غيرقابـل پيش بينـی از حقـوق بين الملـل منتج گـردد كه به 
صـورت مـوردی و موقـت و برخاسـته از قـدرت تعـداد معـدودی از كشورهاسـت. )در اين جـا 
جنـگ اخيـر عـراق را بـه عنوان يـك نمونه مورد اشـاره قرار می دهيـم(. درنهايـت، تصميم گيری 
درمـورد تهديـد صلـح بـه صالحديـد شـورای امنيـت وانهاده شـده اسـت. چنيـن صالحيتی در 
برخـی مـوارد اقـدام سـريع و قاطعانـه ی ملـل متحـد را بـه همـراه دارد، البتـه اگـر هيچكـدام از 
اعضـای دائـم از حـق وتـوی خـود اسـتفاده نكنـد. از ديدگاه سـنتی ممكن اسـت برخـی عوامل 
بـه عنـوان تهديـد عليـه صلـح مدنظر قـرار گرفتـه و درنتيجـه برخی اقدامـات نظامـی خاص را 
درپـی داشـته بـاشد، حـال آنكـه شـورای امنيـت خـود را محدود بـه چنيـن ديدگاههای سـنتی 
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نمی دانـد. عـدم جبران خسـارات ناشـی از صدمـات جنگ، عدم اسـترداد مظنونـان، عمليات های 
تروريسـتی، نقـض گسـترده كنوانسـيون های ژنـو و نقـض حقـوق بشردوسـتانه بين المللـی را 

می تـوان در زمـره ی مسـائل داخـل در بحـث تهديـد عليـه صلح برشـمرد. 
پطـروس غالـی، دبيـركل سـابق سـازمان ملـل، معتقـد بود كه فقـر، بيمـاری و خشكسـالی نيز 
ممكن اسـت تهديدی عليه صلح باشـند. تا قبل از بحران كوزوو سـازمان ملل متحد درخصوص 
بحـث همـكاری شـورای امنيت دوران فوق العـاده ای را تجربه كرده بود. زمانی كـه اتحاد جماهير 
شـوروی از هـم پاشـيد، ميخاييـل گورباچـف و بعد از ايشـان بوريس يلتسـين خواهـان حمايت 
 مالـی و معنـوی بلـوك غرب بودند و درنتيجه نسـبت به طرح های غربی ها خود را مشـتاق نشـان 
می دادنـد.8 ايـن تنهـا عاملـی بـود كـه باعث جنـگ خليج فارس شـد. گرچـه حق وتـو انتقادات 
فراوانـی را بـه همـراه داشـته اسـت، بـا ايـن وجـود از منظـر قـدرت  فوق العـاده ای كـه شـورای 
امنيـت اعمـال ميكند، بسـيار مهـم بوده اسـت. بنيانگذاران سـازمان ملل پيش بينی كردند شـورای 
امنيـت بـرای آنكـه مؤثـر واقـع شـود بـه مكانيسـم خاصـی نيازمنـد اسـت، امـا در عيـن حـال 
جلوگيـری از اسـتبداد شـورا نيـز مدنظـر بـود. زمانـی كـه دو ابرقـدرت وجـود داشـت جهـان 
سياسـت از گونـه ای تـوازن و تعـادل بهره منـد بـود. هركـدام از ايـن قدرت هـا ديگـری را از 
اقداماتـی بـر حـذر می داشـت كه ممكـن بود صلـح جهانی را بـه خطر انـدازد. در حـال حاضر، 
جهـان يـك ابرقـدرت دارد و ديگـر محدوديت های موصـوف موضوعيت خود را از دسـت داده 
انـد. مشـكل زمانـی بـه وجـود می آيـد كـه يـك ابرقـدرت بـه همـراه برخی ديگـر از كشـورها 
بخواهنـد دسـت بـه اقدامـی بزنند كه شـورای امنيـت نتوانـد از آن چشم پوشـی كند.درنتيجه اگر 
ايـن قدرت هـا سـازمان ملل متحـد را احاطه كننـد و در قلمرو سـازمان های منطقـه ای خود عمل 
كننـد، ممكنسـت نقـض حقـوق بين الملـل صـورت پذيـرد. زمانـی كـه بيـش از يـك ابرقـدرت 
وجـود داشـت، چنيـن اقداماتـی امكان پذيـر نبـود، اما سـلطه ايـاالت متحـده يك بحـران واقعی 
بـرای سـازمان ملـل متحـد و جامعـه بين المللـی ايجـاد كـرده اسـت. البتـه موضـوع اصلی بحث 

مـن كـوزوو، عـراق و حوادث پـس از يازده سـپتامبر اسـت.

کوزوو
بمبـاران يوگسـالوی آن هـم بدون موافقت شـورای امنيت سـازمان ملل، بدون شـك يك تجاوز 
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نظامـی و نقـض حقـوق بين الملـل بـوده اسـت. سـئوالی كه باقـی می ماند اينسـت كـه زمانی كه 
در شـورای امنيـت بن بسـت بـه وجـود می آيـد و وضعيـت داخلـی يـك كشـور درواقـع نقـض 
حقـوق بشـر اقليـت مشـخصی اسـت، جامعـه ی بين الملـل چـكار بايد بكنـد؟ اين يـك تعارض 
قديمـی ميـان دو اصـل از حقـوق بين الملـل اسـت: حقـوق جهانـی بشـر و حاكميـت ملـی. اين 
تعـارض محصـول اقـدام بنيانگـذاران سـازمان ملل متحد بـود كه در منشـور آن سـازمان الزام به 
اجـرای اقدامـات مجاز شـمرده شـده ی شـورای امنيـت را گنجاندند. به نظر می رسـد ايـن اقدام 
منحصـر بـه فـرد بـوده و درواقع، شـايد توجيه حقوقـی اصلی بـرای بكارگيری و توسـل به زور 
باشـد. عـالوه بـر ايـن بر اسـاس مـاده ی پنجـم همين منشـور، سـازمان پيمـان آتالنتيك شـمالی 
)ناتـو( از جنـگ عليـه هـر كشـوری منع شـده، مگـر آن كه بخواهـد از يكـی از اعضاء كـه مورد 
حملـه قـرار گرفتـه دفـاع كنـد. اقدامـات ناتو نـه از حمايـت شـورای امنيـت برخوردار بـوده و 
نـه پشـتيبانی سـازمان ملـل متحد را داشـته اسـت و درواقع از منشـور سـازمان ملل و اساسـنامه 

خودش منحرف شـده اسـت. 
در كـوزوو وضعيـت بـه روشـنی آنچـه كـه آمريـكا می خواسـت مـا فكـر كنيـم، نبـود. بـرای 
چنديـن سـال يـك جنگ چريكـی هدفمند از سـوی ارتـش آزاديبخش كـوزوو )KLA( در حال 
تـداوم بـود كـه هدف اصلـی آن آزادی مناطـق آلبانيايی نشـين )مونتنگرو، مقدونيه و صربسـتان( 
 Rambouillet(و ايجـاد دولـت متحد آلبانيايـی بود. مذاكرات فرانسـه و موافقت نامه منعقد شـده
agreement( را می تـوان بـه عنـوان تالشـی از سـوی غـرب بـرای مجبـور كـردن بـه تفكيـك، 

تجزيـه و انفصـال اراضـی تحـت كنتـرل اقليـت در يـك دولـت مسـتقل تفسـير نمـود.9 چنيـن 
اقداماتـی می توانسـت مجموعـه ای از پيامدهـای دور از دسـترس را رقـم بزنـد. درحالـی كه حق 
بـر تعييـن سرنوشـت به شـكل گسـترده ای مورد شناسـايی قـرار گرفته، بـا اين وجـود هيچ كدام 
از اسـناد حقـوق بين الملـل و يـا حتـی حقوق بشـر درمورد حـق بر تفكيـك )تجزيـه و انفصال( 

ورای اصـل تملـك اراضـی مفتوحـه )تملك اراضی اشـغالی( اشـاره ای نداشـته اند.10 
مذاكـرات صـورت گرفتـه بـا ناتـو در فرانسـه بـه نتيجـه نرسـيد و ناتـو تهديـد كـرد كـه اگر 
توافـق صـورت نگيـرد صربسـتان را بمبـاران می كنـد. مطالبات عنوان شـده در مذاكرات فرانسـه 
و نتايـج آخـر جنـگ كامـاًل متفـاوت از آب درآمـد. در مذاكـرات فرانسـه قـرار بـر اين شـد كه 
نيـروی اشـغالگر حافـظ صلـح در كـوزوو، ناتـو باشـد. در پايـان جنگ، توافق شـد كه ايـن نيرو 
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بايـد از سـازمان ملـل متحـد باشـد. در همين مذاكرات توافق شـده بـود كه نيروهای ناتـو بتوانند 
به تمام قسـمت های يوگسـالوی دسترسـی داشـته باشـند. در پايان جنگ نيروهای سـازمان ملل 
محـدود بـه مرزهـای كـوزوو شـدند. در ايـن مذاكـرات پيشـنهاد اصلـی يـك فاصله زمانی سـه 
سـاله بـرای تعييـن تكليـف كـوزوو بـود. در پايان اين جنـگ كوزوو از سـوی جامعـه بين المللی 
بـه عنـوان بخـش جدايـی ناپذيـر يوگسـالوی به رسـميت شـناخته شـد. ميلوشـويچ در هر سـه 

مورد پيـروز اصلـی بود.11 
ناتـو اسـتدالل می كـرد كـه مسـئله كـوزوو بحـث مداخلـه بشردوسـتانه بـوده اسـت. در ايـن 
كشـور نقـض فاحش حقوق بشـر صـورت گرفته و اين مسـئله بـرای جامعه بين المللـی غيرقابل 
قبـول اسـت. آن هـا همچنيـن معتقـد بودندكـه اين يك مداخلـه ی قانونی بـوده كـه در پرتو اصل 
جهانـی دفـاع از خـود صـورت گرفته اسـت. حقـوق و حقايق موقعيـت آمريـكا و متحدانش در 
ناتـو هيچـگاه مـورد ارزيابـی قـرار نگرفت. گورهای دسـته جمعی دههـا هزار نفر از انسـان هايی 
كـه توسـط نيروهـای صـرب در كوزوو كشـته شـده بودند، بـه جايی نرسـيد. تعداد كشـته ها در 
جنـگ شـبه نظاميـان قبـل از بمبـاران ناتـو تقريبـًا 2500 نفـر بـود. ايـن افزايـش در تلفـات تنها 
پـس از موافقت نامـه ی »دايتـون« اتفـاق افتـاد، زمانـی كه كاماًل مشـخص شـد كه يـك كوزووی 
مسـتقل بخشـی از موافقت نامـه صلح بوسـنی نخواهـد بـود.12 درنتيجه ارتـش آزاديبخش كوزوو 
)KLA( عليـه نيروهـای صـرب در كـوزوو دسـت بـه اسـلحه شـد. ايـن وضعيـت را می تـوان 
بـا ديگـر مخاصمـات داخلـی در آفريقـا، احتمـاالً چچـن و تركيـه جايـی كـه هيچ گونـه اقـدام 
بين المللـی صـورت نگرفـت، مقايسـه نمـود. بنابرايـن، بحـث مداخلـه بشردوسـتانه و اقـدام 
عليـه صرب هـا بيشـتر سـاختگی بـود تـا واقعـی. برعكـس مداخلـه ی اتحاديـه آفريقا )سـازمان 
وحـدت آفريقـای سـابق( در سـيرالئون، ناتـو بـرای مداخلـه در كـوزوو مجـوز شـورای امنيـت 
را اخـذ نكـرد كـه ايـن نقـض صريـح مـاده دوم )بنـد 4( منشـور ملـل متحـد در مـورد تماميت 
ارضـی كشـورهای عضـو اسـت.13 مسـئله ای كـه در اينجـا وجـود دارد ايـن اسـت كـه قوانيـن 
مربـوط بـه مداخلـه و ديگـر دسـتورالعمل های مرتبـط را در اختيـار نهادهـای حقـوق بشـری 
اصلـی همچـون سـازمان عفـو بين الملـل قـرار نمی دهنـد تـا آنهـا بتواننـد در مـورد انطبـاق آنها 
بـا حقـوق بين الملـل بشردوسـتانه بررسـی های الزم را صـورت دهنـد و به طـور كلـی نظـرات 
آنهـا را جويـا نمی شـوند. عفـو بين المللـی نگـران ايـن مسـئله اسـت كـه آيـا ناتـو در انتخـاب 
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 اهـداف خـود محتاطانـه عمـل می كنـد و آيا بـرای كم كـردن تلفات شـهری اقـدام الزم را انجام 
می دهـد. اقدام هايـی نظيـر بمبـاران سـاختمان تلويزيـون دولتـی صربسـتان در بلگـراد كـه باعث 
كشـته شـدن پانـزده شـهروند شـد و بـه هميـن شـكل حملـه موشـكی بـه قطـاری كـه حامـل 
شـهروندان صـرب بـود از نظـر حقـوق بشردوسـتانه بين المللی سـئوال برانگيز اسـت. در تجزيه 
و تحليـل نهايـی ادلـه ای كه ناتو بـرای قانونی جلـوه دادن اقداماتـش ارائه می دهـد، ضعف كاماًل 
مشـهود اسـت. درحالی كه ناتو مغاير منشـورش عمل كرده اسـت، اين سـئوال نيز مطرح اسـت 
كـه آيـا صرب هـا حقوق بشـر شـهروندان آلبانيايـی كـوزوو را در آن حد كـه آنها مدعـی بودند، 
نقـض كـرده بودنـد و يـا اين سـئوال كه آيا تلفـات آنها تمامـًا از شـهروندان بوده انـد؟ ادله ای كه 
ناتـو در مـورد نظـام دفاع جمعـی در اروپا مطـرح می كند به لحـاظ ژئوپولتيكی ضعيف هسـتند، 
حتـی آنهايـی كـه به اقدامـات تهاجمی عليـه يك دولـت ديگر مربوط می شـوند نيز فاقـد توجيه 
كافـی هسـتند. موافقـت شـورای امنيت بـرای چنيـن اقداماتی بر مبنـای فصل هفتم جلب نشـده 
بـود. عـالوه بر مسـائل حقوقی، مسـائل سياسـی كه در قلـب اين وقايـع نهفته بـود همچنان حل 
نشـده باقـی مانـد. مايـكل ماندلبام در نشـريه »آمريكايـی امور خارجه« كـه به مسـائل بين المللی 
می پـردازد، خاطرنشـان سـاخته اسـت، آلبانيايی هـا بـرای حـق بر اسـتقالل بـر مبنای حـق تعيين 
سرنوشـت می جنگيدنـد. صرب هـا بـرای نگهداشـتن كـوزوو بـه عنـوان بخشـی از يوگسـالوی 
می جنگيدنـد، حـال آنكـه به شـدت اصرار داشـتند كه كـوزوو خودمختـار اسـت و در عين حال 
آن را بخشـی از يوگسـالوی می دانسـتند. ماندلبـام ادامـه می دهـد، متحـدان در جنـگ داخلـی 
مداخلـه كردنـد و از يـك طرف دفـاع كردند، طرفی كه در جنگ شكسـت خورده بـود.14 موضع 
آمريـكا و ناتـو پـس از جنـگ از آنچـه كـه در مذاكـرات فرانسـه )در Rambouillet( توافق كرده 

بودنـد، كاماًل متفـاوت بود.
بـه نظـر می رسـد مادليـن آلبرايـت باور داشـت كه سـه تـا چهـار روز بمبـاران صرب هـا را به 
زانـو در مـی آورد. غالبـًا آمريكايی هـا بـاور داشـتند كـه بمبـاران بـه تنهايـی دشـمن را به مسـير 
بازمی گردانـد امـا همـواره اشـتباه می كردنـد؛ عـالوه بر اين بايـد توجه داشـت كه پايـان دادن به 
مشـكالت قـرن حاضـر با يـك عمل جراحـی همچون يـك واكنش نظامی مشـكل خواهـد بود. 
نگـرش غربی هـا در مـورد مسـئوليت پذيری ، پاسـخگويی و قابليـت مجـازات در شـبه جزيـره 
بالـكان از همـان ابتـدا بسـيار جانب دارانـه بوده اسـت. سـازمان كمك های بشردوسـتانه اسـتراليا 
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)CARE( بـرای حـدود 500/000 نفـر از پناهنـدگان صـرب كه پاكسـازی قومی شـده بودند )در 
توجمـان كرواسـی(16 كار می كـرد، يـك جابجايـی اجبـاری كـه در پيمـان دايتون مـورد موافقت 
قـرار گرفتـه بـود. اما مشـكالت واقعـی در بالكان به خيلـی قبل از آن برمی گشـت، انتظـار يافتن 
يـك راه حـل سـريع اساسـًا اشـتباه بـود. همزمـان بـا تـداوم بمبـاران در صربسـتان، تونـی بلـر، 
نخسـت وزيـر انگلسـتان در پنجاهميـن سـالگرد ناتو سـخنرانی ايراد نمـود. وی اظهـار كرده بود 
كـه عملكـرد ناتـو در بالـكان نمونـه ای از واكنـش قـوی ناتـو در اين قرن بوده اسـت. اگـر واقعًا 
منظـور وی همـان چيـزی اسـت كه به زبـان آورده، بايـد نگران عواقـب آن بود! بـرای رهبر يك 
دولـت بـزرگ كامـاًل هشـدار دهنده اسـت كه چنيـن اظهاراتـی را بـدون در نظر گرفتـن عواقب 
آن مطـرح كنـد! اگـر چنيـن ايده هايـی مطـرح شـوند بايد منتظـر بـروز جنگ هـای ايدئولوژيكی 

بـه عنـوان يكـی از ابعاد مخـرب اين قـرن بود.
تجربه كوزوو سه سئوال كليدی را همراه داشت:

1- آيا ممكن است جنگ بنابر داليل بشردوستانه صورت گيرد؟
2- آيا حاكميت قانون با استفاده از زور انطباق دارد؟ 

3- حاكميت قانون در عرصه ی بين المللی چه كاری را بايد انجام دهد؟

مداخله بشردوستانه
مثال هـای اندكـی از مداخلـه بشردوسـتانه وجـود دارد كـه باعـث شـده به عنـوان بهانـه ای برای 
حملـه به يك كشـور همسـايه مورد اسـتفاده قرار گيرنـد. در چنين مواردی ميـان پذيرش جهانی 
و احتـرام بـه حقوق بشـر از يك طـرف و يك نظام بين المللـی مبنايی متضمن حمايـت و احترام 
بـه تماميـت ارضی يك كشـور از طـرف ديگر، تنـش حقوقی پيـش می آيد. تاريخ نشـان می دهد 
كـه جهـان تمايلـی به پذيرفتن مداخله بشردوسـتانه به عنوان دليلی برای تجاوز به كشـور ديگری 
نـدارد. تانزانيـا زمانـی كه به قصد سـرنگونی رژيم نفرت انگيز عيدی امين )عيـدی امين دادا اومه( 
وارد اوگانـدا شـد به شـكل گسـترده ای محكوم شـد.17 مثال ديگـر در اين مورد نداشـتن پذيرش 
 مداخلـه بشردوسـتانه بـه عنـوان توجيـه معقول بـرای تجـاوز ويتنام بـه كامبوج از سـوی جامعه
 بين المللـی اسـت. در طـول چهـار سـال )1979- 1975م( پـل پـات بين يـك تـا دو ميليون نفر 
را بـه قتـل رسـانده بـود. ويتنامی هـا در 1979م ايـن كشـتار را متوقـف كردنـد و بـا حملـه بـه 
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پنـوم پـن آن را آزاد كردنـد. پـل پـات و خمرهـای سـرخ بـه كوهسـتان  فـرار كـرده و به كشـور 
همسـايه تايلنـد رفتنـد. مالحظـات ژئوپولتيكـی )بـه ويـژه موضـع آمريكا نسـبت بـه ويتنام پس 
از جنـگ ويتنـام و موضـوع حـل نشـده سـربازان آمريكايی گم شـده در عمليات هـای آن زمان( 
ايـن گونـه شـرايط را رقـم زد كـه ويتنـام به عنـوان آزاد كننـده مردم كامبـوج مورد تشـويق قرار 
نگرفـت، بلكه يك تجاوزگر خشـن شـناخته شـد. خمرهای سـرخ بـر خالف ماهيت غيرانسـانی 
فوق العـاده رژيـم خـود، همچنان كرسـی كامبـوج در مجمع عمومـی را برای چندين سـال حفظ 
كردنـد. عـالوه بـر ايـن مـوارد، كامبـوج تـا 1991م تحـت تحريم هـای اقتصـادی قـرار گرفـت. 
اكنـون مـا می دانيـم كـه مشـكالت اصلـی بشردوسـتانه در مـورد كـوزوو درواقع پس از شـروع 

بمبـاران ، آغاز شـد.
آمريـكا نسـبت بـه بمبـاران بـه عنـوان يـك مداخلـه بشردوسـتانه بسـيار مشـتاق بـود. بـا اين 
وجـود در مـورد كـوزوو تعدادی از كارشناسـان ناتو عنوان كـرده بودند چنانچـه نيروهای صرب 
وارد درگيری مسـتقيم با دشـمن )ناتو( نشـوند، بحران بشردوسـتانه به شـكل گسـترده ای تداوم 

خواهـد يافت. 
سـرخوردگی و نـا اميـدی آنهـا در كـوزوو نمايـان گشـت و البته بعدهـا صحت ايـن تجزيه و 
تحليل هـا بـه اثبـات رسـيد. خروج دسـته جمعـی پناهنـدگان از كوزوو قابـل پيش بينی بـود. چرا 
 در يـك جنـگ به اصطالح بشردوسـتانه در وهلـه اول هيچ فكری برای آن مردم نشـده بود؟ چرا 
پيش بينی هـای الزم صـورت نگرفتـه بود؟ عـالوه بر آن، چرا در يـك جنگ)ظاهراً( بشردوسـتانه 
بنابـر برخـی گزارش هـای مسـتقل قريـب به 500 نفـر از شـهروندان در بمبـاران سـئوال برانگيز 
ناتـو كشـته شـدند. سـومالی را می توان يـك مداخلـه ی بشردوسـتانه واقعی دانسـت )حداقل در 
مراحـل اوليـه اش(. بيـش از صدهـزار سـوماليايی به دليل گرسـنگی جان خود را از دسـت دادند. 
وضعيـت داخلـی ايـن كشـور هـرج و مـرج واقعـی بـود و افـراد كمـك كننده نيـز مرتبـًا تهديد 
می شـدند. شـغل و كسـب و كار وجـود نداشـت، نظـام اداری و پليـس وجود نداشـت، دولت و 
قـوه ی قضاييـه وجـود نداشـت، حاكميت قانـون وجود نداشـت. با پايـان جنگ سـرد هيچ گونه 
انگيـزه سياسـی واقعـی بـرای مداخله جامعـه بين المللی وجود نداشـت، اما صحنه هـای دلخراش 

گرسـنگی كـودكان نيازمنـد واكنش بود.
بـرای اوليـن بـار شـورای امنيـت سـازمان ملـل تصميـم گرفت بـر مبنای فصـل هفتـم، اجازه 
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دهـد مداخلـه ی بشردوسـتانه بين المللـی در سـومالی صورت گرفتـه تا يك محيط مناسـب برای 
توزيـع رضايت بخـش كمك هـا بـه جمعيت شـهری فراهـم آورد. از آن جايی كه راه حل سياسـی 
ايـن مشـكل درچارچـوب مأموريت ذاتی سـازمان ملل متحد نبود،اقداماتی از سـوی آن سـازمان 
و همچنيـن ايـاالت متحـده صـورت گرفـت كـه سـومالی تـا بـه امـروز بهـای آن را می پـردازد! 
پايـان ايـن مأموريـت ناكامـی طـرح نجـات سـازمان ملـل بـود كـه درسـی مهـم و آموختنـی به 
همـگان داد، سـومالی تـا بـه امـروز در هـرج و مـرج به سـر می برد. سـوای نياز شـديد بـه غذا، 
الزم بـود يـك فرسـتاده ی ويـژه ی مقتـدر منصـوب گـردد تـا بتوانـد هر سـه مأموريـت را با هم 
انجـام داده و دولـت آشـتی ملـی را ايجـاد نمايـد. در ابتـدای تالش های سـازمان ملـل متحد اين 
نيـاز متجلـی گشـت كـه بايد سـانون كه فـردی باهوش و متعهـد بود انتصـاب داده شـود، فردی 
كـه هيچ وقـت مـورد حمايت سـازمان ملـل متحـد )نيويـورگ( قـرار نگرفت!18پس از اسـتعفای 
او هيـچ فـرد باصالحيتـی بـرای بـه عهـده گرفتن مسـئوليت سياسـی اجتماعـی )برای دو تا سـه 

سـال( منصوب نشـد.
اينكـه چگونـه پطـروس غالـی )دبيـركل سـابق سـازمان ملـل( و دولت هـای بزرگ كـه تعيين 
كننده ی سياسـت های سـازمان ملل هسـتند چنين قصوری را مرتكب شـدند، قابل درك نيسـت. 
بـه ويـژه در آن زمـان تالش هـای فراوانـی صـورت گرفـت تـا چنيـن انتصابـی انجام شـود. اين 
كنجـكاوی در پرتـو ايـن واقعيـت اسـت كـه در كامبـوج چنيـن مأموريتی به سـازمان ملـل داده 
شـد تـا آن را قـادر سـازد نظام سياسـی اجتماعی بـه وجود آورد كـه بتواند نيازهای بشردوسـتانه 
پناهنـدگان در حـال بازگشـت را تأميـن و صلـح جديـدی را بنيـان نهـد. اسـتفاده از جنـگ در 
قالـب مداخلـه ی بشردوسـتانه بـرای اهـداف بشردوسـتانه ادعايـی، در نهايـت خـود پذيـرش 
شكسـت اسـت. عمومـًا يـك جنـگ منتـج بـه مشـكالت بيشـتری حتـی بيشـتر از زمان شـروع 
جنـگ می شـود، از ايـن رو جهـان بايـد هوشـياری و اراده كافـی داشـته باشـد تا بتوانـد اهداف 
بشردوسـتانه را از طريق روش های صلح آميز محقق سـازد. غيرمنطقی نيسـت كه پرسـيده شـود، 
در يـك چارچـوب جهانـی، مداخله بشردوسـتانه چه زمانی قابل توجيه اسـت. آيا تجـاوز ويتنام 
بـه كامبـوج صرفـًا بشردوسـتانه بوده اسـت؟ آيـا جنگ ناتـو در كوزوو اصـاًل بشردوسـتانه بوده 
اسـت؟ آيـا سـومالی تنهـا مداخلـه بشردوسـتانه واقعی جهـان در طول سـاليان اخير بوده اسـت، 
حتـی اگر اين مداخله بشردوسـتانه نتوانسـته باشـد راه حل سياسـی مناسـب را پيـدا كند؟ به نظر 
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می رسـد كـه در ايـن موضـوع هنـوز هم به شـكل منصفانه ای رسـيدگی نشـده اسـت.
سـؤالی كـه باقـی می ماند اين اسـت كه چگونه می توانيم به سـمت حمايت از حقوق بشـر گام 
برداريـم و چگونـه می توانيـم گسـترش اقدامات بشردوسـتانه را تضميـن نماييم؟ تاريـخ مداخله 
بشردوسـتانه نشـان داده كـه حمايـت از حقوق بشـر واقعًا بـه خواسـت و اراده قدرت های بزرگ 
بسـتگی دارد. آنهـا حقـوق بشـر چـه كسـانی را حمايـت می كنند؟ در حـال حاضـر واقعيت های 
ژئوپولتيكـی و منافـع دولت هـای خـاص تعييـن می كننـد كـه جامعـه بين المللـی بايـد از حقوق 
بشـر چـه كسـانی حمايـت كننـد. حقوق بشـر بايـد به عنـوان يـك واقعيـت، آن گونه كـه مورد 
نظـر اعالميـه جهانـی و ديگـر معاهـدات حقوق بشـری بعدی اسـت، رعايـت شـود)ماده ی دوم 
ميثـاق بين المللـی حقـوق مدنی - سياسـی بـرای همه ی مـردم، بـدون هرگونه تمايـز از هر نوع، 
همچـون نـژاد، رنـگ، جنسـيت، زبـان، مذهب، عقايـد سياسـی و غيرسياسـی، خاسـتگاه ملی و 
اجتماعـی، دارايـی، تولـد و يـا ديگر مسـائل(. امضـای پروتكل ميثـاق بين المللی حقـوق مدنی و 
سياسـی گامـی اسـت بـه سـوی حمايت از حقـوق افـراد و گروهها در كشـورهای طـرف ميثاق. 
بـا ايـن حـل، تـا زمانـی كـه دولت هـا با ايجـاد يـك نهـاد قضايـی بين المللی بـا قـدرت اجرايی 

موافقـت نكننـد، حقـوق بشـر جهانی تنها يـك رؤيای دسـت نيافتنـی باقی خواهـد ماند.

حاکمیت قانون و حکومت زور
دوميـن مسـئله ای كـه در سـناريوی كـوزوو مطـرح می باشـد اينسـت كـه آيـا حاكميـت قانون با 

اسـتفاده از زور سـازگاری دارد؟
اكثريـت مفسـران نظـر موافقـی دارنـد، ضمـن آن كـه فصـل هفتـم منشـور ملـل متحـد و 
قدرت هـای شـورای امنيـت اسـتفاده قانونـی از زور عليـه كشـور متجـاوز يـا دولـت ياغـی را 
پذيرفته انـد. الزامـات كاربـرد قانونمنـد زور معمـوالً عبارتند از: اخـذ مجوزهای الزم و مناسـب، 
اهـداف سياسـی عادالنـه و در دسـترس و بـه كارگيری ابزارهای مناسـب. جنگ خليـج فارس را 
می تـوان اوليـن جنـگ قانونی دانسـت )البته به اسـتثنای قضيه كـره ی كه قطعنامه شـورای امنيت 
بـر مبنـای فصـل هفتم نيروهای سـازمان ملل متحـد را قادر سـاخت وارد كره جنوبی شـوند، آن 
هـم در زمانـی كـه اتحـاد جماهير شـوروی از شـورا خارج شـده بـود(. نيروهای متحـد موافقت 
شـورای امنيـت را جلـب كـرده بودنـد. هدف آنهـا پاكسـازی كويـت از نيروهای عراقـی بود كه 
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هدفـی قابـل دسـترس و عادالنـه محسـوب می شـد. آنهـا قـادر بودنـد ابزارهـای مناسـب بـرای 
تحقـق ايـن هـدف را بـكار گيرنـد، گرچه برخـی از اقدامـات آنها بر مبنـای كنوانسـيون های ژنو 
و پروتكل هـای الحاقـی سـئوال برانگيـز بـود.19 تنها نظـام امن و ايمنـی كه در مورد بـه كارگيری 
زور و در عيـن حـال حفـظ حاكميـت قانـون می تـوان مـورد تأييد قـرار داد، زمانی اسـت كه آن 
نظـام بـا حمايـت و تأييـد سـازمان ملل متحـد به اجـرا درآيد. بر اين اسـاس هرگونـه بكارگيری 
زور غيرقانونـی اسـت مگـر آنكـه بـرای دفاع مشـروع از خـود بوده و يـا درواقع دفـاع در مقابل 

تهاجـم و حمـالت ديگران باشـد.
دولت هـای متعـادل تـری همچـون اسـتراليا را می تـوان بـرای تحقـق چنيـن اهدافـی بـكار 
گرفـت. از طرفـی قـدرت وتـو در شـورای امنيـت بايد بـه عنوان يـك عامل حمايـت و حفاظت 
در مقابـل سـوء اسـتفاده از قـدرت در نظـر گرفته شـود. بزرگ تريـن خطری كه صلـح جهانی را 

تهديـد می كنـد، اسـتفاده ی خودسـرانه ی زور از سـوی قدرت هـای بـزرگ اسـت.

حاکمیت جهانی قانون
مسـئله سـوم اينسـت، جايـی كه جنـگ غيرقانونی اسـت )همچـون بمباران صربسـتان از سـوی 
ناتـو( جبـران خسـارات بـه شـكل قانونـی چگونـه بايد صـورت پذيرد؟ آيـا مردم صربسـتان كه 
عزيزان شـان را از دسـت داده اند، مسـتحق جبران خسـارات وارده نيسـتند؟ آيا زمانی كه ارتكاب 
 جنايـت عليـه بشـريت محـرز می گـردد )همان گونـه عفـو بين الملل ناتـو را در ايـن زمينه مجرم 

می داند( می توان سازمان های بين المللی را مسئول و پاسخگو دانست؟
در حـال حاضـر، پاسـخ كوتـاه و مختصـر خيـر می باشـد. سـازمان ملـل را نمی توان بـه خاطر 
قصـور و كوتاهـی در جلوگيـری از نسل كشـی در »روانـدا »مسـئول شـناخت و از طرفـی ناتو را 
نيـز نمی تـوان نـزد هيچ كـدام از محاكـم قضايـی بين المللـی بـه محاكمـه كشـاند. يـك گزينـه ی 
پيـش روی دولت هـا وجـود دارد و آن اينكـه دولت هـای عضـو يـك سـازمان بين المللـی را 
بـه ديـوان بين المللـی دادگسـتری ارجـاع داد. يوگسـالوی چنيـن پرونـده ای را عليـه دولت های 
عضـو ناتـو اقامـه نمـوده اسـت. در حالـی كه پذيـرش صالحيـت اين مراجـع اختياری اسـت و 
در كنـار آن فقـدان اقدامـات اجرايـی و يـا ابزارهـای مجازات)عليـه دولـت مجـرم( نيز مشـهود 
اسـت، ديوان هـای بين المللـی در ايـن زمينـه قـدرت محـدودی دارنـد. بـا وجـود آن كـه قوانينی 
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بـر كاربـرد زور حكومـت می كننـد، امـا بـه نظـر می رسـد در عرصـه ی بين المللـی بررسـی های 
قضايـی متناسـب صـورت نمی گيـرد و درخصـوص اجـرای ايـن قوانيـن نيـز مسـئوليت پذيری 
وجـود نـدارد. »شـورای امنيـت سـازمان ملـل متحـد« نيـز بـه هيـچ سـازمان يـا نهـاد بين المللی 
بـه غيـر از مجمـع عمومی سـازمان ملـل )آن هم به شـكلی غيرمسـتقيم، نامتناسـب و مشـروط( 
پاسـخگو نيسـت. »ديـوان بين المللـی دادگسـتری« نيـز بـا توجـه بـه مشـروعيت قطعنامه هـای 
شـورای امنيـت نداشـتن تمايـِل خـود را بـرای بررسـی های قضايـی نشـان داده اسـت. در چنين 
وضعيتـی، فعاليـت مناسـب »ديـوان كيفـری بين المللـی« )ICC( يـك اولويـت ضـروری بـرای 
پيشـبرد حقـوق بين الملـل و عدالت بين الملل اسـت. اين مسـئله بسـيار حايز اهميت اسـت؛ زيرا 
چنيـن محكمـه ای ظرفيـت مـورد نيـاز برای بـه محاكمه كشـاندن افراد )و نـه دولت هـا( را برای 
جناياتـی همچـون نسـل كشـی، جرايـم جنگـی و جرايـم عليـه بشـريت دارد. بـه هميـن ترتيب 
ايـن محكمـه بـرای زنـان كـه بـرای اولين بار شـاهد طبقـه بنـدی »تجاوز بـه عنـف« )rape( در 
زمـره جرايـم عليه بشـريت هسـتند )در زمان بروز مخاصمـات در زمره ی جرايـم جنگی( رخداد 

تلقی می شـود.  مهمـی 
ديـوان كيفـری بين المللـی ايـن قابليـت را دارد در زمانـی كـه دادگاه هـای ملـی نتواننـد يـا 
نخواهنـد افـراد مـورد نظـر را بـه محاكمه بكشـانند، وارد عمل شـود. پيشـرفت ديگر ديـوان اين 
اسـت كـه نـه تنها دولت هـا، بلكـه دادسـتان های دادگاه هـا نيـز می تواننـد پرونده های مـورد نظر 
را نـزد ديـوان مطـرح نماينـد. حاكميـت قانـون در مفهـوم واقعی اش، بايد نسـبت بـه قدرتمندان 
و افـراد ضعيـف، حكومت هـای دموكراتيـك و حكومت هـای ديكتاتـوری بـه شـكل يكسـان به 
اجـرا درآيـد. تـا زمانـی كـه نتوانيم يـك نظـام حقـوق بين الملـل جهانی را مسـتقر كنيم، شـاهد 
حكومـت قدرتمنـدان و ثروتمنـدان خواهيـم بـود، و اگر ايـن وضعيت كنترل نشـود هرج و مرج 
پيـش خواهـد آمـد. واقعيـت سياسـت های بين المللـی همـواره در گـرو فرصت هايـی اسـت كه 
بتـوان كاری صـورت داد، درواقـع بايـد نياز و اراده كافی بـرای انجام كارها باشـد. اگر يك رژيم 
حقوقـی مؤثـر و كارآمـد در عرصـه ی بين المللـی وجـود داشـته باشـد، نيـاز جامعـه بين المللـی 
می توانـد اسـباب الزم بـرای جبران خسـارات در يـك دادگاه بين المللـی را فراهـم آورد، ديوانی 
كـه صالحيتـش اجبـاری )الزامـی( باشـد نـه اختيـاری. اگـر دادگاه موردنظر صالحيـت اجباری 
داشـته باشـد بسـياری از مسـائل شـروعی مجدد خواهند داشـت و بايد اين مطلب را نيز مدنظر 
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داشـت كـه در آن صـورت ايـن دادگاه باالتـر از عالی تريـن دادگاه هـای داخلـی دولت های عضو 
قـرار می گيـرد. تعـارض ميـان حقـوق بين الملـل و حاكميـت داخلـی مجـدداً مطـرح می شـود 
و دوبـاره بايـد بـه دنبـال راه حـل گشـت. چگونـه می توانيـم يـك نظـام بين المللـی از حقـوق 
بين الملـل بـه وجـود آوريم كه حتـی قدرتمندترين كشـورها به آن احتـرام گذارنـد؟ درواقع بايد 

اذعـان داشـت كـه ايـن ممكن اسـت بزرگ تريـن چالش قـرن حاضر باشـد.
بـر خـالف، تمـام اين مشـكالت و پيچيدگی هـا، بايـد بدانيم كه مـا می خواهيم به يـك جامعه 
متمـدن از كشـورها برسـيم. بـه وضوح می تـوان گفت حوادث 11 سـپتامبر و جنگ عراق نشـان 

داد كـه تـا رسـيدن به اين هـدف راه طوالنی در پيش اسـت.

حوادث 11 سپتامبر و پیامدهای آن
در نهايـت تأسـف، حـوادث ژئوپولتيكـی اخير به جای آنكه ما را به سـمت يك سيسـتم حقوقی 
و سياسـی بين المللـی كارآمـد سـوق دهد، بيشـتر مـا را از آن دور می كند. حمالت تروريسـتی به 
»برج هـای تجـارت جهانـی« در يازده سـپتامبر 2001، رويكردهـای دولت اياالت متحـده آمريكا 
را تـا حـدود زيـادی دگرگـون سـاخت. از ايـن نقطـه بـه بعـد، و ديدگاههـای آمريكا گسـترش 
يافـت و غلبـه پيـدا كـرد و بـه ايـن ترتيب سياسـت های يـك جانبه جديدی متولد شـد. كشـور 
آمريـكا بـه صـورت سيسـتماتيك، طراحی شـده و تروريسـتی مورد حملـه قرار گرفـت. ماهيت 
تروريسـم هيچ گونـه احترامـی بـرای حقـوق بين الملـل، حقـوق مخاصمـات مسـلحانه و يا حتی 
سرنوشـت تماشـاگران بی گنـاه قائـل نيسـت و حـوادث 11 سـپتامبر ايـن امـر را بـه وضـوح و 
در مقياسـی بی سـابقه بـه نمايـش گذاشـت. ملـت آمريـكا بـه لـرزه درآمد. ماهيـت، اجـرا و آثار 
ايـن حمـالت هنـوز هـم قابـل درك نيسـت. در مقابل آمريـكا واكنش تنـدی از خود نشـان داد. 
جامعـه بين المللـی ايـن حمـالت را محكـوم كرد و ناتـو برای اولين بـار در تاريخ اعـالم كرد كه 

متحـدش مـورد حملـه قـرار گرفتـه و لـذا ناتـو در امر دفـاع به آنهـا كمك خواهـد كرد.
بـوش رئيـس جمهـور آمريكا تأكيد كرد كه تنها دو طرف وجود دارد، خير و شـر. شـما يا با ما 
هسـتيد يـا عليـه مـا. وی خواهان وفاداری بيشـتری نسـبت به قبل بود. سـازمان ملل پـس از اين 
حمـالت نقـش مهمی برای ايفاءكردن داشـت و البتـه طرف آمريكا را گرفت، ضمـن آنكه آمريكا 
نيـز بـه دفـاع از خـود پرداخـت و به حمـالت متقابـل روی آورد. حملـه به آمريكا نمی توانسـت 
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بدون تنبيه باشـد! جنگ عليه ترور اعالم شـد. اين جنگ نه تنها تروريسـت ها را شـامل می شـد، 
 بلكـه كسـانی كـه با آنها همكاری داشـتند و كشـورهايی كه به آنهـا كمك می كردنـد را نيز در بر 
می گرفـت. يـك اتحـاد گسـترده و فراگيـر شـكل گرفت كـه حتی دشـمنان قديمی آمريـكا يعنی 
فدراسـيون روسـيه و چيـن را نيـز شـامل می شـد. سـازمان ملل بـه راحتی به حاشـيه رانده شـد. 
وقتـی صـدام حسـين بـه كويـت حملـه كـرد، منافع حياتـی جامعـه ی صنعتی بـه خطر افتـاد. در 
وهلـه اول گسـترش اراضـی از طريـق توسـل بـه زور قابـل تحمـل نبـود. و در وهلـه دوم، برای 
اقتصـاد غـرب )و بـه ويـژه بـرای خـود آمريـكا( ضـروری بـود كـه ميدان هـای نفتـی كويت در 
دسـتان دوسـتان باشـد. »عمليـات طوفـان صحـرا« منحصر به فـرد بود، شـورای امنيـت به فصل 
هفتـم منشـور ملـل متحـد متوسـل شـد و درنتيجـه »نيروهـای ملـل متحد« شـكل گرفـت.20 در 
ايـن قضيـه سـازمان ملـل به شـكلی وارد عمل شـد كـه دقيقًا بـرای آن بـه وجود آمده بـود، يك 
اتحـاد جهانـی بـرای حمايـت و ارتقاء صلح جهانـی. گرچه ايـن فرآيند از سـوی آمريكا هدايت 
می شـد، امـا بـدون شـك يك ائتـالف جهانـی بود كه مجـوز شـورای امنيـت را نيز همـراه خود 
داشـت.21 ديـدگاه رئيـس جمهـور بـوش )91- 1990( بـا ديـدگاه رئيـس جمهور جـورج دبليو 

بـوش )2001( يعنـی تنهـا ده سـال بعـد، به طـور كلی تفاوت داشـت.
يك جانبـه گرايـی مولـود يـازده سـپتامبر بـدان معنـا بود كـه جرج دبليـو بوش مجموعـه ای از 
اقدامـات را برگزيـد و از متحدانـش انتظـار داشـت وی را همراهـی كننـد. حتـی اگـر آنها چنين 
كاری را هـم نمی كردنـد، ضرورتـًا بـه اقداماتـی كه وی می خواسـت عليـه تروريسـم انجام دهد، 

نمی شـد. وارد  خللی 
قبـاًل قـدرت آمريـكا )دولـت، رئيس جمهـور( با تعـادل و توازن ناشـی از جنگ سـرد، كنترل 
می شـد. رويـه مشـاوره بسـيار قـوی می نمـود. نظـرات و متحـدان بـه دقت مـورد بررسـی قرار 
گرفتنـد و نقـش مهمـی در عرصـه بين المللـی ايفـاء نمودنـد. از يـازده سـپتامبر يكجانبـه گرايی 
حـال حاضـر آمريـكا شـكل فزاينده ای بـه خود گرفت، به شـكلی كـه گويی هرچه بـرای آمريكا 
خـوب اسـت بـرای دنيـا نيز خوب اسـت. بـه نظـر می رسـد مشـاوره های پرمحتوا بـه زمان های 
گذشـته تعلـق داشـته باشـند!! بـه نظر می رسـد رئيـس جمهـور آمريـكا قدرتمندترين فرد اسـت 
امـا وی نمی توانـد ايـن قـدرت را بـرای اهـداف شـخصی اش بـه كار ببـرد. بـه كارگيـری چنين 
قدرتـی مسـتلزم حـس تعـادل و ظرافت اسـت. بـا اين وجـود، اظهـارات رئيس جمهـور آمريكا 
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در مـورد جنـگ عليـه تروريسـم نگرانی هـای قابل توجهی را در پی داشـته اسـت. يكـی از علل 
اصلـی نگرانـی، تأثيـر نهايـی كشـوری اسـت كـه فكـر می كند نسـبت به ديگـران قوی تر اسـت. 
مسـيری كـه آمريـكا عليـه تروريسـت برگزيـده، هيچ كـس و هيـچ چيـز را در سـر تا سـر جهان 
مسـتثنی نخواهـد كـرد!! عـالوه بـر نگرانی های ناشـی از مـوارد موصـوف، گرايش هـای ناراحت 

كننـده ديگـری نيـز در كشـورهای غربی به ويـژه در آمريكا، انگسـتان و اسـتراليا وجـود دارد.
هيـچ چيـز نمی توانـد رخدادهـای »مركز تجـارت جهانی و سـاختمان پنتاگـون« را توجيه كند. 
ايـن وقايـع وحشـتناك بودنـد و مجـازات سـنگينی نيـز در پی داشـتند. نيـاز بود كه جنـگ عليه 
تروريسـم پيگيـری شـود، امـا وحشـتی كـه از اين حـوادث نشـأت گرفـت نبايد گفتمـان اصلی 
يعنـی چگونگـی حركـت صحيـح جامعـه بين المللـی بـرای بررسـی اين مسـائل را تحت شـعاع 
خـود قـرار دهـد. مشـكلی كـه نبايـد آن را از نظـر دور داشـت اين اسـت كـه عمومًا افـرادی كه 
درگيـر چنين برنامه هايی هسـتند بسـيار وحشـتناك و مخوف جلـوه می كنند و درواقـع، خارج از 
جهـان متمـدن فـرض می شـوند و درنتيجه چنين تلقی می شـود كه مـا نبايد همچون مـردم ديگر 
بـا آنهـا رفتـار كنيـم، آنهـا را محكـوم كنيـم و درنتيجه بايد طـرد شـوند. جهان در طـول دو قرن 
گذشـته شـاهد پيشـرفت های چشـمگيری بوده تا بتواند به واسـطه ی آنهـا رفتارهـای متمدنانه را 
ترويـج نمايـد. معاهـدات ژنـو رخدادهـای قابـل تأملی بودنـد. آنها مشـخص كردند كـه چگونه 
بايـد بـا اسـرای جنگـی رفتـار نمـود. اسـتانداردهای رفتـاری تنظيـم شـدند. در غـرب نسـبت 
بـه كشـورهايی كـه ناقـض ايـن اسـتانداردها هسـتند، سـخت ترين رويكردهـا اتخـاذ می شـود. 
كنوانسـيون های ژنـو اسـتانداردهای حداقلی مشـخصی را تنظيم نمودند. در ايـن معاهدات چنين 
عباراتـی بـه چشـم نمی خـورد »اگر دشـمن من بـا من بـا نجابـت و آبرومندانه رفتار نكنـد دليلی 
نـدارد مـن بـا او آبرومندانـه و بـا نجابـت رفتـار كنـم«. در ايـن معاهـدات عباراتی دال بـر اينكه 
»محكوميـت يـك عمل خـاص توجيهی بـرای رفتارهـای ناعادالنـه و غيرمنطقی فراهـم می كند« 
وجـود نـدارد. معاهـدات مـورد بحث اسـتثنايی بـر مبنای اصـل ضـرورت و اصل دفـاع از خود 

)دفـاع مشـروع( قايل نشـده اند.
افـراد حبـس شـده بـه عنـوان جنايتـكاران جنگـی از زمان جنـگ جهانی گذشـته و بـه همين 
ترتيـب جنگ هـای بالـكان بـر اسـاس هميـن كنوانسـيون ها رفتـار شـدند. چنين به نظر می رسـد 
كـه برخـی از متهمـان بـه جنايات جنگی در شـبه جزيره بالكان بـه دليل تلفات )كشـتار( فراوانی 
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كـه بـه بـار آورده بودنـد نسـبت بـه بـن الدن )در قضيـه مركز تجـارت جهانـی( بايد بـه مراتب 
مسـئوليت بيشـتری داشـته باشـند. بـا ايـن اوصـاف هيچ كـس نمی گويـد كـه نگهـداری آنهـا در 
شـرايط سـخت و غيرمعمـول توجيـه عقالنـی دارد و يـا آنكـه آنهـا مسـتحق رفتارهای اساسـی 
انسـانی نيسـتند. امـا در ايـن قضيـه نوعـی ابهام نهفته اسـت: ايـن تروريسـت ها آن قدر شـيطان 
صفـت هسـتند كـه نيازی نيسـت مثل همه انسـان های عادی بـا آنها رفتـار كنيم! از نظر بسـياری 

از افـراد آنهـا بـدون محاكمـه و بـدون طـی فرآيند دادرسـی هم مجرم هسـتند!
بـه ايـن ترتيـب، مـا افراد زيـادی را از اقصی نقـاط دنيا داريم كه فراسـوی مقـررات بين المللی 
و حقـوق داخلـی در خليـج گوانتانامـو )كوبـا( بـه سـر می برنـد. من در ايـن قضايـا عنصر قوی 
نژادپرسـتی را می بينـم، بـه دليـل آنكه انتقال افـرادی كه اصوالً عراقی، افغانی و مسـلمان هسـتند 
بـه ايـن مـكان بـه آسـانی صـورت می گيـرد! اگـر آنهـا قفقـازی يـا مسـيحی بودنـد آيا بـاز هم 
رفتارهـا بـه هميـن شـكل بـود؟ تـرور اشـكال گوناگونـی دارد. در ايرلنـد شـمالی تـرور بـرای 

چنديـن دهه وجود داشـته اسـت.
بسـيار جالـب خواهـد بـود اگر از بوش پرسـيده شـود كه آيـا جنگ او عليه تروريسـم شـامل 
 )IRA( جنـگ عليـه كسـانی هم می شـودكه طی چنديـن دهه برای ارتـش جمهوری خـواه ايرلند

تجهيـزات جنگی فراهـم می كردند. 
نبايـد فرامـوش كنيـم ارتـش جمهـوری خـواه ايرلنـد درصـدد از بيـن بـردن نخسـت وزيـر 
تاچـر و نيمـی از اعضـای دولـت او بودنـد.22 اگـر ايـن جنـگ عليـه تروريسـم اسـت پـس بايد 
عليـه تمـام تروريسـت ها باشـد، نـه فقـط تروريسـمی كـه مخالفـان آمريـكا را شـامل می شـود. 
يـك قاعـده طاليـی وجـود دارد كـه اگـر مـا بخواهيـم جهانـی متمـدن داشـته باشـيم بايـد بـر 
رفتـار همـه دموكراسـی ها و عامـه مـردم حكومـت كنـد. ايـن قاعـده طاليی اشـعار مـی دارد كه 
همـه انسـان های بـا وجـدان و منطقـی بايد نسـبت به همـه افـراد، خانواده هـا و جوامـع، نژادها، 
مليت هـا و مذهب هـا مسـئوليت  پذيـر بـوده و روحيـه همبسـتگی داشـته باشـند: آنچـه را كـه 
بـرای خودتـان نمی پسـنديد بـرای ديگـران هـم نپسـنديد. ايـن تنهـا مبنايی اسـت كه يـك رفتار 
تـوأم بـا نزاكـت را در يـك ملـت و يـا در ميـان ملـل مختلف بـه وجـود خواهـد آورد. اگر يك 
رفتـار اشـتباه توجيـه كننـده رفتـار اشـتباه ديگری باشـد، متعاقـب آن بايد شـاهد رقابتـی بود كه 
مشـخص می كنـد كداميـك بدترين اسـت! شـايد به ايـن اميد كـه از كار حريف جلوگيـری كند. 
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چنيـن فرضيـه ای هرگـز كاری از پيـش نبـرده و نخواهد بـرد. اشـتباه های بـزرگ و عملكردهای 
نامناسـب توجيـه كننـده نقـض قانـون نيسـتند. ما بايد بـه اسـتانداردهای خـود عمل كنيـم نه به 
اسـتانداردهای پايين تـری كـه ممكـن اسـت ديگـران آن را تنظيم كرده باشـند. با چنيـن اقداماتی 
ايـن اميـد وجـود دارد كـه بـه سـمت دنيايـی حركـت كنيـم كـه آن اسـتانداردهای متعالی تـر به 
شـكل گسـترده ای مقبوليـت يابند. گامـی فراتر در 1948م با اعالميه جهانی حقوق بشـر برداشـته 
شـد، پيشـرفتی آهسـته امـا يكنواخـت در طـول ايـن سـال هـا صـورت گرفته تـا حقوق بشـر و 
رفتارهـای شـرافتمندانه و بانجابـت مـورد احتـرام قـرار گيرنـد. نيـاز اسـت كـه غـرب بـه دقت 
بـه وضعيـت و جايگاهـش نـگاه كنـد تـا مطمئـن شـود آنچـه كـه در آينـده روی خواهـد داد، 
اسـتانداردهای مـورد نظـر را نقـض نخواهنـد كـرد. نيـاز اسـت كـه مـا نسـل های آينـده را قادر 
سـازيم تـا بداننـد در زمـان مـا چـه وقايعـی رخ داده اسـت، مسـلمًا پس از بـه بار نشسـتن همه 
ايـن تالش هـای صـورت گرفته، آنهـا نتيجه خواهنـد گرفت كه ما با انسـانيت و بزرگـواری و بر 
اسـاس تشـريفات مقـرر قانونـی و حاكميت قانـون رفتار كرده ايـم. اگر چنين نكرديـم، درواقع به 
خـود و آينـدگان خيانـت كرده ايم. اسـتراليا نمونـه ای از نقض اين اصول در داخـل را پديد آورده 
اسـت. پـس از حـوادث 11 سـپتامبر دولـت اسـتراليا ميـان تروريسـت ها و پناهنـدگان ارتباطـی 
غيرواقعـی و نابخردانـه ايجـاد نمـود و بـه ايـن ترتيب بدرفتـاری با پناهجويـان )در اسـتراليا( را 
توجيـه نمـود. اكنـون، كامـاًل واضح اسـت كه اسـتراليا با پناهنـدگان به شـكلی غيرانسـانی رفتار 
می كنـد. مـردم رانـده شـده در طـول سـال ها نااميـدی و يـأس فشـارهايی را متحمـل شـدند كه 

حتـی درك آن بـرای اكثـر مـا سـخت و بعيد اسـت.
مسـلمًا وقتـی پـای زنـان و كـودكان بـه ايـن قضيه باز شـود، چنيـن فشـارهايی چنديـن برابر 
اثـر خواهنـد گذاشـت. بـا همه ی ايـن تفاسـير دولتـی در انتخابات پيروز شـد كه مدعـی دفاع از 
مرزهـای اسـتراليا بـود، حال آنكـه هيچ تهديدی متوجـه مرزهای ما نبـود. اين ادعا كـه ميليون ها 
نفـر در صـف ورود بـه اسـتراليا بودنـد هرگز صحت نداشـت. چهار يا پنج هزار انسـان در سـال 
كـه اكثريـت آنان را زنان و كودكان تشـكيل می دهند، تهديدی برای حاكميت اسـتراليا محسـوب 
نمی شـوند. اروپـا در هـر سـال مشـكل بيـش از چهارصـد هـزار پناهنـده را مديريـت می كند كه 
نشـان دهنده نوع دوسـتی بيشـتر آنها نسـبت به اسـتراليا )با آن آمار به مراتب كمتر از پناهجويان( 
اسـت. اسـتراليا حتـی اين افـراد را از حمايت های عادی بـر مبنای قانون نيز محروم كرده اسـت. 
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دولـت آنهـا را خـارج از چارچـوب قانون قـرار داده و با ايـن اوصاف تالش می كنـد رفتارهايش 
را كـه ممكـن اسـت از سـوی ملـل متمدن محكـوم گـردد توجيـه نمايد. گنـاه آنان درخواسـت 
اعمال حقوقشـان بر مبنای اعالميه جهانی حقوق بشـر و كنوانسـيون بين المللی پناهندگان اسـت 
و آنهـا چيـزی بيش از يك پناهگاه امن نمی خواهند. اسـتراليا پاسـخ نامناسـبی داده اسـت. دوران 
 زنـدان آنهـا غالبـًا طوالنـی و معموالً چند سـال طول می كشـد.23 چنين وضعيتـی از نظر حاكميت 

بين المللی قانون غيرقابل قبول است و تحمل آن حتی برای افراد عادی نيز دشوار است.

جنگ عراق
در جنـگ عـراق يـك تغييـر جهـت كلـی و روی گردانـی قطعـی از حاكميـت بين المللـی قانون 
بـه وقـوع پيوسـت. هيچكس ترديدی نداشـت كه كشـورهای متحـد )عليه عـراق( در اين جنگ 
پيـروز خواهنـد شـد. در مـورد اعمـال وحشـيانه رژيـم بعثـی صـدام نيـز جـای بحـث و جـدل 
نيسـت. امـا آنچـه بايـد مـورد بررسـی و مداقـه قـرار گيـرد روش هـای مورد اسـتفاده از سـوی 
متحـدان و هزينـه تحميـل شـده آن بر جهانيان اسـت كـه عمدتًا از محـل همين عمليـات نظامی 
كمابيـش موفـق حاصـل گرديـده اسـت. داليـل اقامـه شـده برای ايـن جنگ بيـن نياز بـه حذف 
تسـليحات كشـتار جمعـی و نيـاز بـه ارائـه كمك هـای بشردوسـتانه بـه مـردم عـراق در نوسـان 
بـوده اسـت. بی تفاوتی آشـكار كشـورهای ثروتمند نسـبت به مشـكالت فـراوان مردم بسـياری 
از كشـورهای ديگـر، پذيرفتـن ايـن ادعا را دشـوار می سـازد كه ايـن اقدامات صرفًا بشردوسـتانه 
بـوده اسـت. گرچـه كمكی نمی كردنـد در نهايـت تعجب، انگيزه حـذف يكی از دشـمنان بزرگ 
اسـرائيل و نيـاز بـه كنتـرل منابـع نفتـی بسـيار بـا ارزش را می تـوان داليـل مهمی بـرای واكنش 
آمريـكا برشـمرد. داليـل وقـوع ايـن رخـداد هرچه كـه باشـد، بايد بررسـی كنيم كـه چگونه اين 
جنـگ تغييـرات اساسـی در جهـان به وجـود آورد. از زمان جنـگ دوم جهانـی دولت های بزرگ 
درصـدد بودنـد تا سـازمان ملـل متحد را وسـيله ای برای تضمين صلـح و امنيت قـرار دهند و به 
جـای اسـتفاده از قـدرت اسـلحه، جهانی متعالـی را بر مبنـای معاهـدات بين المللی پايـه گذاری 

. كنند
از همـان بـدو امـر، بـوش تصريـح كـرد چنانچـه شـورای امنيـت سـازمان ملـل متحـد تن به 
خواسـته آمريـكا در مـورد عـراق ندهـد، آمريـكا بـه تنهايـی و يا با كمـك متحدانـش وارد عمل 
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شـد. خواهد 
وقتـی قوی تريـن كشـور جهـان حاضـر نيسـت نظـرات قابـل تأمـل ديگـر كشـورها را مـورد 
توجـه قـرار دهـد و حتـی قبـل از شـروع مباحـث علنـًا اعـالم می كنـد كـه نظـر آن كشـور بايد 
حكمفرمـا باشـد، چگونـه می تـوان انتظـار داشـت كه يـك نظـام حقوقـی، سياسـی بين المللی به 
درسـتی بـه وظايفـش عمـل كنـد؟ دولـت بوش بـه شـكل مشـخصی اتحـاد دو سـوی اقيانوس 
اطلـس را نابـود كـرد و باعـث ايجـاد شـكاف عميقـی در ناتـو شـد. بـه نظـر می رسـيد آمريـكا 
نگرانـی نسـبت بـه پيامدهـای آن نداشـت. آنهـا احتمـاالً، خواهنـد گفـت كـه از بين رفتـن نظام 
بين المللـی باعـث تأسـف اسـت، امـا بـا توجـه بـه نيـاز بـه حركـت در مسـير صحيح كـه همان 
راه آمريكاسـت )!( مسـئوليت چندانـی متوجـه آنهـا نخواهد بود! جنگ طلبان در واشـنگتن شـاد 
هسـتند و بـاور دارنـد كـه آمريـكا از قـدرت خـود به درسـتی اسـتفاده نموده اسـت! هـر قدرت 
بزرگـی كـه بخواهـد تأثيرگـذار باقـی بماند، بايـد قانع كننده باشـد. بر خالف، اين مسـائل دولت 
بـوش نشـان داد كـه از نظـر ايشـان متقاعـد كـردن ديگـران چنـدان حياتی نيسـت. پی بـردن به 
پاسـخ ايـن مسـئله كـه آيـا اعضـای شـورای امنيـت می توانند بـدون وقوع جنـگ پيـروزی را به 
دسـت آورنـد، امـر بسـيار دشـواری اسـت. با ايـن حال اسـتدالل های طرح شـده در شـورا مبنی 
بـر آنكـه تحقـق ديپلماسـی نيازمنـد زمان بيشـتری اسـت، به انـدازه كافی قـوی بودند، بـه ويژه 
آن كـه در بازرسـی های ت«يـم هانـس بليكس« پيشـرفت هايی حاصل شـده بود.24 بـه اين ترتيب 
ممكـن بـود تفرقـه ای كـه از اقدامات يكجانبه بـه وجود آمده بـود را برطرف نمـود. بحث اصلی 
در اين جـا ميـان دو طيـف از صاحـب نظران اسـت، آنهايـی كه به توسـعه نظـام بين المللی مبتنی 
بـر قانـون و قـرارداد بـاور دارنـد و آنهايی كـه به قـدرت آمريكا بـاور دارند، آمريكايـی كه خود 
را نسـبت بـه دموكراسـی بی تاب نشـان می دهـد. رويكردهای آمريكا با سـرزنش و انتقـاد همراه 
بـود و بـه دسـته بنـدی در اروپا و ايجاد شـكاف در اتحـاد آتالنتيك منتج شـد و در نهايت ضمن 
تضعيـف شـورای امنيت سـازمان ملـل به تالش های 55 سـاله اخير بـرای ايجاد يك نظـام مبتنی 
بـر حقـوق بين الملـل و انعقـاد معاهـدات صدمـات فراوانـی وارد كرد. ايـن بهای سـنگينی برای 

يـك جنـگ بـود كه ممكن اسـت هـدف آن هنـوز هم محقق نشـده باشـد.
در زمـان نـگارش ايـن فصـل )و البتـه تا به حـال( هنوز هم اثری از سـالح های كشـتار جمعی 
در عـراق يافـت نشـده اسـت. آمريـكا تيـم بازرسـی خـود را به عـراق فرسـتاد و عنـوان كرد كه 
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تيم هـای بازرسـی سـازمان ملـل ديگـر نقشـی در عـراق نخواهنـد داشـت. ذكـر ايـن نكتـه الزم 
اسـت كـه دنيـا نسـبت بـه يافته هـای آمريـكا بـه طـور عميـق مشـكوك اسـت. در بازرسـی های 
آمريـكا هيـچ گونه شـواهد و مـدارك جديدی دال بر وجود تسـليحات كشـتار جمعـی در عراق 

بـه دسـت نيامد. 
درواقـع، بـازرس اصلـی آمريكايـی ابـراز كـرده بـود كـه وی بـاور ندارد كـه در زمان شـروع 
جنـگ چنيـن تسـليحاتی وجود داشـته اسـت. بديهی اسـت اگر در نهايـت هيچ گونه تسـليحات 
كشـتار جمعـی در عـراق يافـت نشـود )كـه يافت نشـد( ناراحتـی و شـرمندگی عميـق آمريكا و 
متحدانـش را رقـم خواهـد زد )كـه البته اين گونه هم نشـد(. ضعـف توجيه بشردوسـتانه و فقدان 
ادلـه كافـی دسـت مدعيـان را خالـی گذاشـت. فراتـر از ايـن حتـی عنوان شـد كه آمريـكا قصد 
داشـته فرانسـه را بـه دليـل نداشـتن همراهـی و هم نظـری بـا آمريكا تنبيـه نمايـد! برخی تالش 

كردنـد ايـن قضيـه را بـه مسـائل تجـاری ربـط دهند، امـا آيا واقعـًا اين گونه اسـت؟
ايـن خـود مثال روشـنی اسـت كه اثبـات می كند آمريـكا حاضر نيسـت بپذيرد كـه ديگران هم 
نظرياتـی دارنـد كـه بايـد مورد توجـه قرار گيرنـد. نظام ملـل متحد چگونـه می تواند مؤثر باشـد 
وقتـی كـه آمريـكا كامـاًل مصمم اسـت كـه نظراتـش را در همه امـور حاكـم كند؟ وقتـی آمريكا 

چنيـن نظـری دارد يقينـًا بی ثباتی جهـان را فـرا خواهد گرفت. 
آيـا كشـورهايی كـه در ايـن قضايـا همراهـی نمی كننـد بـه واسـطه بـی پروايی شـان تنبيـه 
می شـوند؟ آيـا هـدف واقعـی آمريـكا ايجـاد جهانـی اسـت كـه در آن هيـچ كشـوری يـا هيـچ 
گروهـی از كشـورها نتواننـد اراده ی آمريـكا را بـه چالـش بكشـند. آيـا دولت بوش بـه اين باور 
رسـيده بـود كـه بايـد سـنگ بنای تسـلط در ايـن قـرن و قرن بعـدی را بگـذارد؟ ايـن دورنمای 
دهشـتناك كـه هرچـه بيشـتر از ايـن قـرن طی می شـود، بيشـتر نمايـان می شـود را مجسـم كنيد. 

آيـا تعريـف جديـدی از دموكراسـی از نـوع آمريكايـی اش عرضه شـده اسـت؟
خوشـبختانه شـواهد اندكـی دال بـر وقـوع چنيـن سـناريوی ناخوشـايندی وجـود دارد. البتـه 
رخدادهـای پـس از جنـگ و تجـارب حاصلـه از آن آمريـكا را هوشـيار كـرده اسـت. قطعنامه ی 
جديـد شـورای امنيـت ضرب االجلـی بـرای نيروهـای متحـد در عـراق تعييـن نمـود كـه البتـه 
گامـی كوچـك بـرای يك مسـير طوالنی محسـوب می شـود. در حـال حاضر اين دولـت قدرت 
سياسـی بالّفعلـی در عـراق دارد. قراردادهـای بازسـازی عمدتـًا با شـركت های آمريكايـی منعقد 
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شـده اسـت. عراقی هـا به طـور كامـل در تصميماتـی كه بر كشـور اثرگذار هسـتند شـركت داده 
نمی شـوند. حمـالت چريكـی و تروريسـتی بـه شـكل هماهنـگ شـده تری انجـام می شـوند و 
خطـرات فزاينـده ای را ايجـاد نموده انـد. مقامـات عراقـی كـم كـم به ايـن واقعيت می رسـند كه 

بايـد مؤثرتـر از ايـن باشـند و مليـت خويـش را بيـش از ايـن ارج نهند. 
آمريـكا خواهـان حضـور نيروهـای تركيـه در خـاك عـراق اسـت، امـا مقامـات عراقـی نظـر 
مخالـف دارنـد. آمريـكا خواهـان يـك انتقـال دموكراتيـك و غيرمسـتقيم قـدرت اسـت، بـا اين 
وجـود اكثريـت شـيعه خواهـان انتخابـات مسـتقيم در اسـرع وقـت هسـتند. آيـا ايـن وضعيـت 
خطرنـاك پايانـی خواهـد داشـت؟ در چنين شـرايط دشـواری، اگـر نيروهای آمريكايـی خواهان 
جلوگيـری از تحقيـر بيشـتر هسـتند، بايـد اسـتراتژی خـود را مـورد تجديد نظـر قـرار دهند. بر 
خـالف آن همـه گزافـه گويی هـای بـوش، وی و حتـی رؤسـای جمهـور پـس از وی نيازمنـد 

سـازمان ملل هسـتند.
الزم بـود بـوش )و البتـه سـاير مقامـات آمريكايـی( نسـبت بـه هزينه هـای گـزاف مانـدن در 
عـراق توجيـه گردنـد. واكنـش واقعـی بـرای دولتمردانی مثل ايشـان تغييـر مسـير و بازنگری در 
سياسـت های قبلـی اسـت. ممكن اسـت مقامـات آمريكايی مجبور شـوند آبروی خـود را با آنچه 
مبادلـه نمانيـد كـه شـايد بعـداً، موفقيـت نهايی بنامنـد. اين امر مسـتلزم طـی مراحل ذيل اسـت:
 كنتـرل سياسـی كامـل البتـه بـا درنظر گرفتـن شـرايط خاصی به شـورای امنيت واگذار شـود. 
الزم اسـت دولت های بزرگ، از جمله كشـورهای اسـالمی خود را به حمايت و پشـتيبانی از اين 
فرآينـد متعهـد نمـوده و درخصوص تأميـن منابع مالی الزم مسـاعدت نمايند. ائتـالف بين المللی 
بـوش در جنـگ اول خليـج فـارس بعدهـا در قالـب ديگـری ظهـور كـرد. بازسـازی عـراق يك 
فرآينـد كامـاًل بين المللـی اسـت. عراقی ها بـرای آينـده كشورشـان برنامه هايی داشـتند. در حالی 
كـه حضـور آمريـكا در عـراق باعـث تحريـك نيروهـای چريـك و ناسيوناليسـت های عراقـی 
می شـد، سـازمان ملـل متحـد همـراه با جمـع كثيـری از كشـورها، از جمله كشـورهای اسـالمی 
دسـت بـه اقداماتـی  زدنـد كـه نويدبخـش نتايـج صلح آميـزی بود. تـداوم وضـع موجـود باعث 
بـروز دسـته بنـدی در جهـان و در نهايـت بـی ثباتـی در عرصـه بين الملـل می شـود و در نتيجـه 
توجيـه ايـن ادعـا كـه جنـگ عليـه تـرور جنگ عليه اسـالم نيسـت، بسـيار دشـوار خواهـد بود. 
درواقـع، جنـگ عـراق عقـب نشـينی قابل مالحظـه ای در جنـگ عليه ترور محسـوب می شـود. 
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بـه هـر حـال هرچـه اتفـاق می افتد، من اميـدوارم كه نـه اياالت متحـده و نه هيچ كشـور ديگری 
وارد جنگ هـای بيشـتری نشـوند. كشـورها بايـد بـاز هم نظـام ملل متحـد را برگزيننـد و به اين 
نتيجـه برسـند كـه امنيـت نهايـی از طريـق وجـود و عملكـرد صحيـح شـورای امنيت و توسـعه 
تدريجـی حقـوق بين الملـل قابـل تحقـق خواهـد بـود. بـا اتخـاذ راه حل هـای صحيح از سـوی 
نظـام ملـل متحـد بـرای برخـورد بـا اقدامـات صـورت گرفته )بـه ويژه پـس از جنگ سـرد(، به 
نظـر می رسـد خـود آمريـكا نيـز بـه ايـن برداشـت رسـيده اسـت كـه حداقـل در شـرايط فعلی، 
بـرای آنكـه در نهايـت بـه يك نظـم جهانی با ثبات برسـيم، حتـی ثروتمندتريـن و قدرتمندترين 
كشـورهای جهـان نيـز نيازمند تعامل با ديگر كشـورهای جهان هسـتند. در وضعيـت كنونی بهتر 
اسـت از جنبـه بين المللـی به موضـوع بنگريم و موضـوع مجدداً به شـورای امنيت برگـردد، البته 
بـه ايـن شـرط كـه جامعـه بين المللـی گام هايـی را بـرای بازسـازی عـراق و توسـعه آزادی های 
سياسـی در آن بـردارد. اگـر چنيـن اقداماتـی بـا موفقيـت بـه اجـرا برسـند، ممكـن اسـت ايـن 
طرح ها سـهم عمده ای در حركت به سـمت توسـعه اسـتراتژی مداخله ی بشردوسـتانه بر اسـاس 

حقـوق بين الملـل داشـته و ثبـات و امنيـت بين الملـل بيشـتری را بـه ارمغـان آورند.

نتیجه گیری
قـدرت مطلق فسـادآور می باشـد. بـه نظر من، نه بـه طور قطع بـه يقين ولی مـن حيث المجموع، 
در عرصـه ی سياسـت بين الملـل مهم تريـن مسـئله انتخاب يـك فرآيند مناسـب و درواقـع اتخاذ 
تشـريفات قانونـی مؤثـر و كارآمد اسـت. ما غالبـًا به چنين فرآيندی می انديشـيم و البته بيشـتر به 
آن بـه عنـوان فرآينـدی دسـت و پـا گيـر و اتـالف كننده وقـت و منابـع می نگريم. بـا اين وجود 
بايـد اذعـان داشـت كـه بـدون آن جوامـع متمـدن روی بـه فروپاشـی خواهنـد نهـاد. حاكميـت 
قانـون كـه خـود به نوعی وابسـته بـه اتخاذ هميـن فرآيند اسـت، تضميـن می كند كـه محاكمات 
عادالنـه و بـدون تبعيـض بـوده و ضمـن حمايـت از حقـوق بشـر، از سوءاسـتفاده قدرت هـای 

بـزرگ ممانعـت به عمل مـی آورد.
اتخـاذ فرآينـد مناسـب و تشـريفات قانونـی كارا، آزادی هايی را كه به سـختی حاصل شـده اند 
 و بـرای آنهـا قرن هـا جنـگ صـورت گرفته، تضمين نموده و از خدشـه دار شـدن آنهـا جلوگيری 
می كنـد. مـن در كشـوری بـودم كـه از چنيـن موهبتی بی بهـره بـود و از تمدن آن گونـه كه ما از 
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آن شـناخت داريـم محـروم بـود. كشـوری كـه خشـونت آن را به نابودی كشـانده بود. كشـوری 
بـدون دولـت، بـدون نظـام اداری، بدون شـغل و كسـب وكار، بـدون نيروهای امنيتـی و پليس و 
بـدون امنيـت و رفـاه. كشـوری بـا پيچيدگی های فرهنگـی و اجتماعی كـه از هم پاشـيده و نابود 

شـده بـود. كشـوری كـه در آن ايـن ضرب المثل زمزمه می شـد:
»من سوماليايی هستم، كشور من عليه تمام جهان است«

»من سوماليايی هستم، قبيله من عليه كشورم است«
»من سوماليايی هستم، من و برادرم عليه قبيله مان هستيم«

»من سوماليايی هستم، من عليه برادرم هستم«
سـومالی يـك تـراژدی جهانی اسـت. يـك شـانس و فرصت مسـلم بـرای انجـام فعاليت های 
مثبـت، بـه دليـل فقـدان اراده كافـی بـرای تغييرات سياسـی از دسـت رفت. سـازمان ملـل متحد 
ايـن فرصـت را داشـت كـه صلحی پايـدار در سـومالی برقرار كند، بـا اين وجـود تصميم گرفت 
بـر خـط مشـی بشردوسـتانه تمركـز كنـد كـه خود بـه تهديـدی بـرای آينده سياسـی آن كشـور 
تبديـل شـد. در 1993، دو فرونـد بالگـرد بلـك هـاوك بر فراز »موگاديشـو« سـرنگون شـدند و 
پـس از آن سـربازان آمريكايـی بـه خيابان ها كشـانده شـدند و در نهايـت نيروهای ملـل متحد و 
سـربازان آمريكايـی عقـب نشـينی كردنـد. سـومالی تنها مانـد و هنوز هـم با بحران های سياسـی 

دسـت و پنجـه نـرم می كنـد. نظـم نويـن جهانـی بوش پيـش از آنكـه آغاز شـود، سـقوط كرد.
اسـتراليا در كنـار سـاير دولت هـای متوسـط و كوچك عالقه شـديدی بـه تكرار نشـدن چنين 
وقايعـی دارد و از طرفـی هـوادار حاكميـت قانـون در عرصه بين الملل اسـت. بـرای مدت زمانی 
طوالنـی حقـوق بين الملـل وابسـته بـه نظـام مسـئوليت پذيـری دو جانبـه )متقابـل( بود. داشـتن 
حـس منفعـت مشـترك در اجـرای تعهـدات بين المللـی بـرای سيسـتمی كـه هنـوز هـم تـا حد 
زيـادی بـه دسـت دادن هـای نماديـن وابسـته اسـت و توسـل بـه قانـون و مقـررات در آن اندك 

اسـت، ضروری اسـت.
جهانی شـدن، عـالوه بـر سـاير مسـائل جنبی، حكايـت از آن دارد كـه جهان به واسـطه اموری 
اينترنـت و مسـافرت ها، يكپارچگـی و همبسـتگی فزاينـده ای را تجربـه  همچـون ارتباطـات، 
می كنـد. جريـان اطالعـات كه در سراسـر جهان برقرار شـده وضعيـت بی مانندی به خـود گرفته 
و كشـورها ديگـر نمی تواننـد صرفـًا در حوزه هـای داخلی خـود به فعاليـت بپردازند و اسـتقالل 
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ملـی و حاكميـت خـود را مسـتقل از دنيـای مدرن و بـدون تعامل با ديگر كشـورها حفـظ كنند. 
برخـی از مفسـران معتقدنـد رشـد سـريع اسـناد حقوق بشـر بـا حاكميـت ملی كشـورها تداخل 
ايجـاد كـرده، بـه طـوری كـه ديگر بـرای يـك دولت ممكـن نيسـت كه هـر آنچـه را می خواهد 

در قلمـرو صالحيـت داخلـی خـودش به انجام رسـاند.
دنيـای امـروزی ديگـر چيـزی را ناديده نخواهـد گرفت و نخواهـد گفت كه آن حـوزه داخلی 
كشورهاسـت و تحـت صالحيـت آنـان اسـت. بـا ايـن وجـود بر خـالف پيوسـتن بـه معاهدات 
حقـوق بشـری بـاز هـم دولت هـا انتخاب هـای آزادانـه خـود را اعمـال می كننـد، انتخاب هـای 
آزادانـه كشـورهای مسـتقلی كـه به برخـی از تعهـدات بين المللی خاص ملتزم شـده اند. پيوسـتن 
بـه چنيـن معاهداتـی بـا تحميـل از بيـرون صـورت نمی گيـرد. بنابراين تعهـدات ايـن چنينی، به 
عنـوان نتيجـه اعمـال حاكميـت و اسـتقالل محسـوب می شـوند و درنتيجـه نمی تـوان از آنهـا 
تخلـف نمـود. قياسـی مشـابه و همتـراز نيـز قابل ذكر اسـت. در درون يك كشـور نظـام حقوقی 
داخلـی موجـود اسـت كـه عملكـرد افـراد و شـركت ها را تنظيـم می كند تـا يك جامعـه منظم و 

صلح آميـز را تضميـن نمايد.
در عرصـه ی بين الملـل، حقـوق بين الملـل توسـعه رو بـه فزونـی را تجربـه می كنـد كـه هدف 
آن تضميـن حركـت مسـتمر دولت هـا در مسـيری قابـل قبـول و مسـالمت آميز اسـت. در حـوزه 
داخلـی وقتـی فـردی قانـون شـكنی می كنـد سـاز و كارها و مجـازات مشـخصی بـرای برخورد 
بـا وی موجـود اسـت. در عرصـه بين الملـل چنيـن سـاز و كاری هنـوز هـم ايجاد نشـده اسـت. 
ديـوان كيفـری بين المللـی گام هايی را به سـمت افزايش مسـئوليت پذيری و پاسـخگويی رهبران، 
فرماندهـان و پرسـنل نظامـی در زمان جنگ برداشـته اسـت. گرچه اين ديوان قصـد ندارد تمامی 
نقض هـای صـورت گرفتـه در سـطح بين المللـی در حـوزه حقـوق بشـر را مـورد بررسـی قـرار 
دهـد و يـا حتـی بـه موضـوع يكجانبـه گرايـی آمريـكا بپـردازد، بـا اين وجـود ديوان به سـمت 
ايجـاد يـك نظـام پاسـخگويی و مسـئوليت پذيری جهانـی طـی مسـير می كنـد. سيسـتمی كـه بر 
مبنـای آن افـراد بيشـتر و بيشـتر تابـع حقـوق بين الملل می شـوند و به طور كلـی تحت صالحيت 
ديوانـی قـرار می گيرنـد كـه حمايـت همـان حقـوق بين الملـل را بـه همـراه دارد و همـان را نيز 
اعمـال می كنـد. درنهايـت، كشـورهای همفكـر بايـد بـه فعاليـت بـرای نظـام حقـوق بين الملـل 
ادامـه دهنـد و آن را بـه جايگاهـی كـه مـورد نيـاز اسـت برسـانند. اگـر اين بـدان معنا باشـد كه 
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آمريـكا از جايـگاه فعلـی اش كنـار گذاشـته می شـود، پـس ايـن كار را بايـد انجـام داد. در چنين 
شـرايطی حداقـل بقيـه جهـان پشـتوانه ای بـرای ايـن سيسـتم خواهنـد بـود، گرچـه ابرقدرت ها 
فكـر می كننـد كـه ايـن نظـام نفـوذی ناخواسـته و بی جـا در اقتـدار آنهـا خواهـد داشـت. ايـده 
قديمـی وسـتفاليايی در مـورد دولـت ملت هـای مسـتقل نبايد راكد بمانـد. در حالی كـه دولت ها 
همـواره وجـود داشـته اند و امـروزه سـنگ بنـای بسـياری از نظام هـای بين المللـی نيز محسـوب 
می شـوند، بـدون پذيرفتـن و ملتـزم شـدن بـه نظـم بين المللـی كه سـازمان ملـل متحـد در مركز 
آن قـرار دارد، مـا بـه سـمت آينـده ای گام برمی داريـم كـه در آن كشـورهای قدرتمنـد جهان در 
حالـی كـه خـود قانونگذارنـد امـا لزومـًا به همـان قوانيـن نيز تقيـدی ندارنـد. شـورای امنيت به 
گونـه ای سـازمان دهی شـده كـه از يـك سـو بـه واسـطه تنـوع )در گزينـش اعضـای غيـر دايم( 
چشـم انـدازی صلح آميـز را تداعـی می كنـد و از سـوی ديگـر همـان گونـه كـه داالس عنـوان 
كـرده »بازيچـه دسـت عـده ای از ثروتمنـدان و قدرتمنـدان اسـت«. اخيـراً، آنگونـه كـه حوادث 
يـازده سـپتامبر و جنـگ عـراق بـه وضـوح نشـان دادنـد، مديريـت و طـرح ريـزی آينـده بايـد 
برمبنـای يـك فرآينـد مناسـب و حاكميت قانون در عرصه بين المللی باشـد. كاماًل روشـن اسـت 
كـه مقـررات مختلفـی در كشـورهای مختلـف وجـود دارد و كشـورهای مختلـف درخصـوص 
مشـكالت يكسـان و واحـد پاسـخ های متفاوتـی نيـز بـه جامعـه بين المللـی می دهنـد. برخـی از 

حقوق دانـان بين المللـی عنـوان كـرده بودنـد كـه مـا منتظر »گروسـيوس« هسـتيم!25
يـك حقوقـدان بين المللـی قـادر اسـت اسـتنباط صحيحـی از يـك نظـم نويـن بين المللـی بـا 
الزامـات آن و بـدون طـرد نمـودن دسـتاوردهای قديمی داشـته باشـد. ما تنهـا می توانيـم اميدوار 
باشـيم كـه چنيـن چيزی اتفـاق خواهد افتـاد. اما صرف نظـر از آنچه كـه در آينده اتفـاق خواهد 
افتـاد، مـن در مـورد يـك چيـز يقيـن دارم؛ جهـان نيازمند حاكميـت قانـون و تشـريفات قانونی 
بـا لحـاظ پارامترهايـی همچـون عدالـت و انصـاف اسـت. در جهانی كـه قانـون در آن حاكميت 
دارد، ايـن حاكميـت در عرصـه بين المللـی همـان قـدر معتبـر، مشـروع و قابـل توجيه اسـت كه 
در عرصـه داخلـی آن گونـه اسـت. در چنيـن جهانـی حاكميت قانـون ميان فقير و غنی، شـرق و 
غـرب، شـمال و جنـوب، قـوی و ضعيـف به ميزانـی مسـاوی اعمال می گـردد. حاكميـت قانون 
بـرای تمـام كشـورها و تمـام مـردم اسـت. حاكميـت قانـون دارای يكپارچگـی و ثبات اسـت و 
در آن بـا نقـض حقـوق بشـر در هـر مكانـی بـه شـدت برخـورد می شـود. زمانی می تـوان گفت 

www.ipwna.ir



314 / جهانی شدن و حاكميت قانون

حاكميـت قانـون اسـتقرار يافتـه اسـت كـه شـأن و منزلـت انسـانی و تسـاوی حقـوق زن و مرد 
رعايـت شـده و مـورد احترام باشـند، خواه در كشـورهای بزرگ باشـد و يا كشـورهای كوچك.

قدردانی
ايـن فصـل نسـخه بـه روز شـده ی مقاله ای اسـت كـه در 2002 م چاپ و منتشـر گرديده اسـت 
)عنـوان اصلـی مقالـه عبارت اسـت از؛ زمينه های مشـترك، مسـائلی كـه بايد ما را به هم پيوسـته 
سـازد نه متفرق(. نويسـنده و ويراسـتار مراتب قدردانی خود را از گروه »پنگوئن اسـتراليا«اعالم 

می دارنـد كـه در بازنويسـی و به روز رسـانی ايـن فصل مسـاعدت نمودند.
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9- نقش نیروهای نظامی در جهانی شدن حاکمیت قانون
مایکل کلی

»خداونـد نـه تنهـا عشـق بـه آزادی را در وجـود انسـان قـرار داده، بلکـه فهـم دقیقـی از حقـوق بـه 
انسـان هایی کـه در قالـب ملـل مختلـف بـر کـره زمین گسـترده شـده اند، عطـا نمـوده اسـت؛ و از این 
روسـت کـه هـر انسـان فرزانـه ای پـای خـود را بـر پهنـه ای از این کـره خاکـی نهـاده و فریـاد می زند: 

»ایـن کشـور من اسـت«.1 
بنجامین فرانکلین  

مقدمه
پديـده ی جهانی شـدن از ابعـاد و جنبه هـای بسـياری برخوردار اسـت. بخش عمـده ای از نيروی 
محـرك جهانی شـدن بـه عنصـر فنـاوری بـاز می گـردد و مزايـای ايـن فناوری هـا تـا آنجايی كه 
مطلـوب جريـان جهانـی سـرمايه بوده اسـت، به ميـزان قابل توجهی بـه بازيگـران فراملی عرصه 
اقتصـاد جهانـی تعلـق گرفتـه اسـت. گرچـه بخـش عمـده ای از ايـن منافع بـه افـراد برمی گردد، 
بـا ايـن وجـود توزيـع آنها در سـطح جهانـی به صورت غيـر يكنواخت و نامسـاوی بوده اسـت. 
گرچـه دنيـای صنعـت و سـرمايه های سـرگردان موضوعـی نيسـت كـه مـن می خواهـم بـدان 
بپـردازم بـا ايـن حـال، ارتبـاط ايـن موضـوع با بحـث نيروهـای نظامـی كه بـه طور منظـم برای 
خدمـت بـه جامعـه بين المللـی فراخوانـده می شـوند، دور از نظـر نخواهد بـود. همزمان بـا پايان 
جنـگ سـرد، بحـث جهانی شـدن به موضـوع نيروهای نظامـی كه در آن زمان به واسـطه مسـائل 
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قومـی، اجتماعـی و مذهبـی بـه شـدت تحريك شـده بودند و البتـه آرايش و خطوط نظامی شـان 
بـه مرزهـای ملی كشورشـان محدود شـده بـود، اضافـه گرديد.

مـوارد  ايـن  قالـب  در  می تـوان  را  پيامدهـای جهانی شـدن  بـه  مربـوط  مسـائل  عمده تريـن 
برشـمرد: رقابـت نابرابـر بـرای منابـع، جابجايی هـا و خسـارات حاصـل آمـده از انتقال سـريع و 
در مقيـاس وسـيع سـرمايه ها و علـوم صنعتـی، اثـرات جهانی تخريب محيط زيسـت كـه به نوبه 
خـود رقابـت بـرای منابـع كميـاب تغذيه را تشـديد نموده، روند رو به رشـد افزايـش جمعيت و 
عـالوه بـر همه ی اين مسـائل گسـترش نـا امنی و خشـونت. افزايـش جمعيت شهرنشـين باعث 
تبديـل شـدن برخـی نواحـی بـه مناطـق پـر هـرج و مـرج و بـی نظـم اجتماعی شـده اسـت كه 
ماحصـل آن تنـش و پتانسـيل سرشـار بـرای تعارض و نقض قانـون و نظم اجتماعی بوده اسـت. 
مع الوصـف برخـی از آرزوهـا و آرمان هـا نيـز جهانی شـده اند. با افزايش دسترسـی بـه ارتباطات 
جهانـی، مـردم سراسـر جهان در جسـتجوی همـان آزادی های فـردی، اطالعات و سـاير مواردی 
هسـتند كـه تلويزيـون بـرای آنهـا به تصوير می كشـد. چنيـن وضعيتـی درنهايت باعـث به وجود 
آمـدن جريان هـای عظيم پناهندگـی و مهاجرت های غيرقانونی شـد و زمينه را برای سوءاسـتفاده 
و اسـتثمار آنـان توسـط صنايـع فراهـم آورد. در حالـی كه كشـورها در زمينه آزادی های سياسـی 
پيشـرفت هايی داشـته اند، امـا فقـدان زيرسـاخت های حقوقـی و فنـی باعـث شـده كـه آنهـا در 
كنتـرل جريان هـای افراطـی سـرمايه، از جملـه بخش هايی كه در كنتـرل سـازمان های مافيايی كه 

بـه شـكل قابـل توجهی سـطح فعاليت هـای خـود را جهانی كرده انـد، نـاكام بمانند.
ايـن سـازمان های غيرقانونـی می تواننـد منابـع را بـه كنتـرل خـود درآورنـد كـه از جملـه آنها 
می تـوان بـه كارتل هـای مـواد مخـدر در آمريـكای جنوبـی اشـاره كرد كه بـه رقابت بـا دولت ها 
پرداختـه و حتـی گاهـی از آنهـا پيـش افتاده انـد. در عيـن حـال، بايـد بـه ايـن نكتـه نيـز اشـاره 
نمـود كـه رقبـا و مخالفـان قابـل توجهی نيـز بـرای آنچه كـه سـلطه و مادی گرايی غربـی ناميده 
می شـود، وجـود دارد كـه سـازمان يافته هسـتند، از تأمين مالی خوبـی برخوردارنـد و گاهًا برای 
ترويج و پيشـبرد اهداف و رسـالت خود به خشـونت متوسـل می شـوند. غالبًا بسـياری از اسـناد 
مرتبـط بـا حاكميـت قانـون در دولت هـای بـی ثبـات و ناپايـدار تبديـل به منبـع و عاملـی برای 
نقض هـای فاحـش حقـوق بشـر شـده اند و بـه ايـن ترتيـب خـود مولـد فشـارهای مضاعـف و 
متمردانـه شـده اند. امـروزه، چالشـی بزرگتـر از تأييـد، تصديق مجـدد و اسـتقرار حاكميت قانون 
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بـه عنـوان بنيانـی بـرای حـل و فصـل اختالفـات و تعامالت انسـانی وجود نـدارد.2 ايـن چالش 
مسـتلزم تـالش مضاعـف مـردان و زنانی اسـت كـه بايد جهانـی فكر كننـد و محلی عمـل كنند. 
سـازمان های غيردولتـی )NGOs( حرف هـای زيـادی برای گفتن دارند و مشـاركت آنهـا در ابعاد 
و جنبه هـای مرتبـط بـا حاكميـت قانـون از جملـه تغذيـه، بهداشـت، و برخـی مـوارد مربوط به 
توسـعه و بـه هميـن ترتيـب هشـدارهای آنهـا در مورد برخـی موارد نقض حقوق بشـر مشـهود 
و ملمـوس اسـت. بـا ايـن حـال، بايد اذعـان داشـت مسـئوليت اصلی همچنـان با دولت هاسـت 
كـه از طريـق اسـناد مرجـع سـازمان يافتـه در قالـب آژانس هـای عملياتـی كـه از موقعيتـی برتر 
برخوردارنـد در مقيـاس وسـيع به مسـائل خـاص مربوط بـه حاكميت قانـون بپردازند، مسـائلی 
كـه غالبـًا سـازمان های غيردولتـی قادر بـه پرداختن به آنها نيسـتند. ايـن مسـئوليت پذيری دارای 
دو بعـد اسـت – اقداماتـی كـه بايد به منظـور جلوگيری از هـرج و مرج و يا نقض سيسـتماتيك 
حقـوق بشـر صـورت پذيـرد و اقداماتـی كه بايد بـرای جلوگيـری و توقف برخـی وضعيت های 
خـاص )كـه در حـال حاضـر به عنـوان فاز پيشـگيری پذيرفته شـده اند( صـورت گيـرد. در نگاه 
اول، برخـی مفهـوم و عبـارت »نقش نيروهای نظامی و مسـائل نظامی در جهانـی كردن حاكميت 
قانـون« را متناقض دانسـته و نسـبت به نقشـی كه نيروهـای نظامی و كاًل مسـائل نظامی می توانند 
در ايـن مبـارزه ايفـاء نماينـد بـا ديـده ی شـك و ترديـد می نگرند. يك عقيـده و گمان نادرسـت 
و بـد جـا افتـاده وجـود دارد متضمـن آنكـه پديده هـای مشـترك اخيـر كـه دربردارنـده مسـائل 
نظامـی غيراختيـاری و تحميلـی هسـتند بـر مقامـات دولتـی تحميل شـده و بنيان هـای حاكميت 
قانـون را تضعيـف می كننـد. دموكراسـی هايی كه بر مبنـای صحيح اسـتقرار يافته اند، اين مسـائل 
را بـه واسـطه ی فرهنـگ قـوی و احتـرام بـه قوانينـی كـه خود وضـع نموده انـد، بـه خوبی درك 
می كننـد. ايـن وضعيـت بـه نيروهـای نظامـی كـه در خدمـت ايـن دولت ها هسـتند تسـری پيدا 
می كنـد، آنهـا بـا جـا انداختن ايـن واقعيت كه فلسـفه ی وجـودی آنها دفـاع از نظـم دموكراتيك 
و سـبك زندگـی خـاص آن اسـت، بـر ايـن نظريـه تأكيـد نموده انـد. ايـن نيروهـا معمـوالً بـه 
خوبـی آموخته انـد كـه ممكن اسـت آنها همـگام با نيروهـای نظامی مشـابه برای دفاع و پيشـبرد 

آرمان هـای آزادی، دموكراسـی و حاكميـت قانـون فراخوانده شـوند.
منظـور از حاكميـت قانون در عرصه ی بين المللی چيسـت؟ كاماًل سـاده اسـت، اعتمـاد و اتكاء 
اكثريـت جوامـع ملـی و اجتمـاع كشـورها بـه يك فرآيند رسـمی بـرای تنظيـم روابط انسـانی و 
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روابـط دولت هـا، بـه گونـه ای كـه يـك نهاد صاحـب اختيـار بی طـرف تنهـا كاربر مشـروع زور 
)توسـل بـه زور( بـرای تحقـق اهداف مشـترك باشـد. مسـلمًا، بـرای كيفيـت حاكميـت قانون و 
اجـرای آن درجـات متفاوتـی را می تـوان در نظـر گرفـت و البتـه باالتريـن درجـه و عالی تريـن 
شـكل آن جايـی اسـت كـه اين فرآيند رسـمی با اسـتانداردهای اساسـی برابـری و عدالت همراه 
و سـازگار باشـد. ايـن اسـتانداردها كدامنـد؟ چكيـده ای از اصـول كلـی حقـوق كيفـری كـه در 
فرآينـد ايجـاد ديـوان كيفـری بين المللـی بـه كار گرفتـه شـده بودند، به مـا كمك می كننـد تا اين 
اسـتانداردها را مـورد بررسـی قـرار دهيـم، كه متعاقبـًا اين گونـه خواهيم نمود. عـالوه بر همه ی 
ايـن مـوارد، اسـناد رسـمی بين المللـی همچـون اعالميـه جهانی حقـوق بشـر، ميثـاق بين المللی 
حقـوق مدنـی و سياسـی و بـه هميـن ترتيـب تعـداد فراوانـی از معاهـدات و اسـناد مربـوط بـه 
خشـونت، تبعيـض و اسـتانداردهای قضايـی نيـز موجـود می باشـد. بـا ايـن حـال، فراتـر از اين 
مسـائل، حاكميـت قانـون واقعـًا مربوط به حقوق و سـازمان ها نمی شـود بلكه بـه فرهنگ مربوط 
می شـود. مسـئله دشـواری كه پيـش روی جامعه بين المللی اسـت اين اسـت كـه چگونه فرهنگ 
حكومـت قانـون را بسـازند و ترويـج نماينـد. پيوند خـوردن و جا افتادن اسـتانداردهای رسـمی 
بـا ابعـاد فرهنگـی مؤثـر در جاهايـی همچـون بوسـنی3 و كامبوج4 موضوعی اسـت كـه هنوز هم 
تحقـق آن دشـوار می نمايـد. ايـن مبارزه ای اسـت كه يك شـبه پيـروزی در آن به دسـت نخواهد 

آمـد و نيـاز بـه پـرورش نسـل ها و هوشـياری دائمی بـرای حفاظـت و مراقبت از آن اسـت.
پرداختـن بـه بحـث حاكميـت قانـون در سـياق فعلی يك مبـارزه طوالنـی مدت اسـت و اين 
 مبـارزه از مراحـل متعـددی تشـكيل شـده اسـت. منابـع نظامـی )تجهيـزات، امكانـات( جامعـه 
بين المللـی در تعـدادی از مراحـل مـورد بحـث نقش هايـی عهـده دار خواهنـد بود. تا ايـن اواخر 
اقدامـات بين المللـی كـه از سـوی نيروهـای نظامـی انجـام می شـد بـرای تضميـن و تأميـن نظم 
حقوقـی بين المللـی از طريـق مقابلـه بـا تجاوزهای ارضی برخـی از دولت ها صـورت می گرفت. 
عمليات هـای معاصـر بيشـتر بـه واسـطه نياز بـه جبران خسـارات دولت هـای متجـاوز و يا حتی 
بازيگـران غيردولتـی عليـه حقوق بشـر انجام شـده اند.5 ايـن به نوبـه ی خود بخشـی از پديده ای 
اسـت كـه باعـث رشـد و ارتقـای جايـگاه افـراد در حقـوق و سياسـت بين الملـل می شـود بـه 
گونـه ای كـه تـا حـدودی تضعيـف و فرسـايش مصونيـت دولت هـای حاكـم را در پـی خواهـد 
داشـت.6 سـازمان های نظامـی همچـون نيـروی دفـاع اسـتراليا )ADF( بـه شـكل فزاينـده ای 
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خودشـان را در خدمـت بـه جامعـه بين المللـی قـرار دادنـد ، مبارزاتـی كه بـرای دفـاع از حقوق 
بشـر و ارتقـاء و پيشـبرد جهانی شـدن حاكميـت قانـون صـورت مـی گيرنـد. ايـن نقـش دو بعد 
دارد. مشـهودترين ايـن عمليات هـا، بـه كارگيـری نيروهـای مسـلح در موقعيت هايـی اسـت كـه 
در حـال حاضـر از فـاز متقاعدسـازی، وادارسـازی و اجبار بدون خشـونت فراتـر رفته اند. چنين 
محيطـی چالش هـای پيچيـده ای را پيـش روی می گـذارد كـه پيامدهـای عمـده ای بـر آموزش و 
تجزيـه و تحليـل سـاختاری نيروهـا خواهند داشـت. جبران خسـارات و يـا كاًل اقداماتـی كه در 
ايـن عمليات هـا صـورت می گيرنـد، درواقـع بخشـی از محيـط پويايـی اسـت كه توسـط فعاالن 
محلـی و بين المللـی متفـاوت بـا در نظـر گرفتـن فاكتورهـای فيزيكـی، فرهنگـی و پارامترهـای 

جمعيت شناسـی شـكل گرفته اسـت.
تحـوالت تكاملـی گرايش هـای خـاص ايـن عرصه، در حـال حاضـر محلی سـازی )منطقه ای 
سـازی( اقدامـات و ترتيبـات امنيتـی و همچنيـن نقـش نيروهـای نظامـی در پشـتيبانی از محاكم 
بين المللـی اسـت. بُعـد دومـی كـه معمـوالً كمتـر مـورد توجـه قـرار می گيـرد توافـق و تعامـل 
سـازنده در روابـط دو جانبـه و چنـد جانبـه ميـان نيروهـای نظامـی در گسـتره اسـتراتژی های 
پيشـگيرانه اسـت. ايـن فصل هـر دو جنبـه از نقش سـازمان های نظامـی دولت هـای دموكراتيك 
در جهانی شـدن حاكميـت قانـون را مـورد بررسـی قـرار می دهـد. مـن در ابتـدا بـه اختصـار 
تجربه هـای عملـی و اقدامـات اتخـاذ شـده از سـوی نيـروی دفاعـی اسـتراليا و متحدانـش در 
عمليات هـای صلـح پيچيـده ی اخيـر را بيان می كنم و سـپس پتانسـيل گسـترش و نهادينه سـازی 
توافقـات سـازنده را مـورد بررسـی قـرار می دهـم. همچنين در مـورد مفاهيـم و جهت گيری های 
ممكـن نقـش نيروهـای نظامـی در امنيت منطقـه ای و در حمايـت از ديوان كيفـری بين المللی نيز 

می گردد. مطـرح  مباحثـی 

تعامل دوجانبه و چندجانبه
سـازمان هايی همچـون )ADF(هميشـه برای حضـور در فعاليت ها و يا تحقق اهـداف ديپلماتيك 
دولت هـا نقشـی برعهـده دارنـد. آنهـا معمـوالً بـه صـورت منظـم در كنفرانس هـا، تبـادالت و 
فعاليت هـای تركيبـی و تمرينـات مشـاركت داشـته و ضمـن حضـور در سـازمان های آموزشـی 
خارجـی گاهـًا ميزبـان افسـران خارجی در سـازمان خود هسـتند. ارتباطـات قابل توجـه و تبادل 
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ديدگاههـا در طـول عمليات هـا و يـا در زمـان اسـتقرار نيروهـای سـازمان ملـل متحد نيـز تداوم 
دارد. عـالوه بـر ايـن مـوارد، فعاليت هـا و برنامه هـای خاصـی توسـط برخـی از كشـورها بـرای 
پيشـبرد دموكراسـی و حاكميـت قانون طراحی شـده اسـت. همچنيـن، فعاليت هايی نيز از سـوی 
آژانس هـای غيردولتـی صـورت می گيـرد، جايـی كـه نماينـدگان نيروهـای نظامـی متفـاوت بـا 
همديگـر مالقـات نمـوده و بـه بحـث و بررسـی در مـورد ايـن مسـائل می پردازند. در گذشـته، 
بسـياری از فرصت های ارائه شـده از سـوی سـازمان های آموزشـی بـه خوبی مـورد بهره برداری 
قـرار نگرفتنـد. ايـن گونـه تعامل ها غالبـًا بر مبنـای مفهوم هـا، نگرش ها و رويكردهـای صحيحی 
اسـتوار بودنـد كـه يـا محصـول ارتباطـات خارجـی بودنـد و يـا بـا گـذر از فيلترهـای مناسـب 
جـذب شـده بودنـد. هيـچ گونه تالش واقعی بـرای درج حقوق بشـر و اقدامات بشردوسـتانه در 
برنامه ريزی هـای مرتبـط صـورت نگرفـت و حتی نسـبت به طـرح آنهـا در برنامه های آموزشـی 
)متـون درسـی( نيـز فعاليـت خاصـی انجـام نشـد. اما بـا همه ی ايـن تفسـيرها ايـن وضعيت در 
دوران اخير دچار تحوالت اساسـی شـد. در مؤسسـات آموزشـی اصلی نيروهای مسـلح استراليا، 
دانشـكده فرماندهـی و سـتاد اسـتراليا، مركـز جنـگ الكترونيـك نيروهـای مسـلح و مركز حفظ 
صلـح نيروهـای مسـلح اسـتراليا، افسـرانی از كشـورهای مختلـف تحـت آمـوزش قـرار گرفتند. 
برنامه ريـزی آموزشـی ايـن مراكـز بـه شـكل قابـل مالحظه ای مسـائل مربـوط به حقوق بشـر و 

حقـوق بشردوسـتانه را در خـود جـای داده بودند.
سـناريوها نكته هـا مهـم تدريـس را تقويـت می كننـد، ضمـن آنكـه مالحظـات برنامه ريزی در 
فعاليت هـای اصلـی سـازمان های برنامه ريـزی مشـترك جـای خـود را بـاز كرده اند. تعـداد رو به 
 رشـدی از مجامـع بين المللـی وجـود دارند كـه فرصت هايـی را بـرای تعامل های سـازنده فراهم 
می كننـد. مؤسسـه سـان رمـو )San Remo(در ايتاليـا يكـی از ايـن نهادهاسـت كـه مـدت زمـان 
طوالنـی در زمينـه حقـوق بشردوسـتانه بـه فعاليـت می پـردازد. اين آژانـس غيردولتی به شـدت 
از سـوی كميتـه بين المللـی صليب سـرخ )ICRC( مـورد حمايت قـرار دارد و در سراسـر جهان 
فعاليت هايـی را انجـام می دهـد. در حـال حاضـر در اين مؤسسـه تأكيد بر مخاصمـات متداول و 
حقـوق بشردوسـتانه اسـت، گرچه از نظر تعداد مشـاركت كننـدگان و نمايندگان كافـی از منطقه 
آسـيا و اقيانـوس آرام محدوديت هايـی وجـود دارد. مثالـی ديگـر بـرای فعاليت هـای هدفمنـد 
خـاص را می تـوان برنامـه آمـوزش نظامـی بين المللـی )IMET( در آمريـكا دانسـت. ايـن برنامه 
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تيم هايـی از پرسـنل نظامـی آمريـكا را شـامل می شـود كـه بـرای گروهـی انـدك از نظاميـان كه 
قـرار اسـت در پسـت های كليـدی منصـوب شـوند، در تمامـی جنبه هـای حقـوق بشردوسـتانه، 
حقـوق بشـر، نقش نيروهای نظامی در دموكراسـی، دوره آموزشـی تشـكيل می دهنـد و مديريت 
انضباطـی داخلـی مناسـب و قانونمنـد را نيـز مـورد توجه قـرار داده اسـت. نيروی دفاع اسـتراليا 
)ADF( اخيـراً، در ايـن زمينـه بـه مراتب فعاليت بيشـتری داشـته اسـت كه فعاليت های مشـترك 
بـا وزارت دفـاع )بخـش سياسـت اسـتراتژيك بين الملـل(، مركـز حقـوق نظامـی و وزارت امور 
خارجـه و تجـارت بخشـی از ايـن فعاليت هـا محسـوب می شـود. در هميـن راسـتا ايـن نهـاد 
همكاری هايـی هـم بـا كميتـه بين المللـی صليـب سـرخ داشـته اسـت. مثال هايـی ديگـری كـه 
 Papua Nen Guinea Defence( PNG می تـوان ذكركـرد: ارائـه آمـوزش بـه نيروهـای دفاعـی
Force(، كمـك در پيگيـری فعاليت هـای مربـوط بـه حقوق بشردوسـتانه و عمليـات حفظ صلح 

سـازمان منطقـه ای آ سـه آن و حضـور در رزمايـش مشـترك بـا نيروهـای ارتش سـلطنتی تايلند 
تحـت عنـوان  )EXERCISE PIRAP/JABIRO(. همچنيـن نيـروی دفـاع اسـتراليا تعـدادی از 
پرسـنل خـود را بـرای كمـك به توسـعه مواد آموزشـی، اسـتراتژی ها و آموزش افسـران خارجی 
در سراسـر جهـان از جملـه چيـن، فيجـی، افريقا، بوسـنی، كرواسـی و اروپای شـرقی در اختيار 
كميتـه بين المللی صليب سـرخ گذاشـته اسـت. بـا اين وجود در ايـن حوزه فعاليت هـای فراوانی 
می تـوان انجـام داد، )ADF( در صـدد اسـت بهتريـن راههـا را بـرای ايجـاد تعامل منطقـه ای ارائه 
دهـد. ايـن موضـوع بـه عنوان يك مسـئله حايز اهميت از سـوی پارلمـان و دولت اسـتراليا مورد 
بررسـی قرار گرفته اسـت. اين مسـئله در نشسـت مشـترك كميته امـور خارجه، دفـاع و تجارت 
پيرامـون »گفتمـان منطقـه ای حقوق بشـر اسـتراليا« مورد بررسـی قـرار گرفت كه گـزارش آن در 

ژوئـن 1998م منتشـر گرديد.
كميته علی الخصوص توصيه نموده است:

دولـت اسـتراليا برنامـه عمليـات دفـاع مشـترك را بـه منظـور فراهـم نمـودن كمـك بـرای 
كشـورهای منطقـه در قالـب آموزش نيروهـای نظامی در زمينه حقوق بشـر )مقـررات بين المللی 

حقـوق بشـر( مـورد بازبينـی قرار  دهـد )پيشـنهاد شـماره 15(.7
يـك ابتـكار بسـيار جالـب جديـد در اسـتراليا، ايجـاد مركـز حقـوق نظامی آسـيا- پاسـيفيك 
)APCML( اسـت. هـدف ايـن مركـز فراهـم نمـودن امكانـات بـرای ايجـاد تعامـل بيشـتر بـا 
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نيروهـای منطقـه و پيشـبرد احتـرام و پای بنـدی بـه حاكميـت قانـون هـم در سـطح بين المللی و 
هـم در سـطح داخلـی اسـت. ايـن قبيل امـور از طريـق فعاليت هـای دانشـگاهی انجام می شـوند 
و ابعـاد حقوقـی و غيرحقوقـی آنهـا بـه صورت حرفـه ای مورد كنـكاش قرار گرفته و مشـكالتی 
كـه در عمـل پيـش روی طرفيـن قـرار می گيـرد را بـه بحـث و تبـادل نظـر می گذارنـد و تالش 
می كننـد راه حل هـای عملی را كشـف نماينـد. مركز اخيرالذكر همكاری مشـتركی نيز با دانشـگاه 
ملبـورن دارد كـه با مشـاركت سـازمان هايی همچون مؤسسـه حقوق بشـر و حقوق بشردوسـتانه 
رائـول والنبـرگ، كميسـاريای عالـی ملـل متحد بـرای پناهنـدگان )UNHCR( و همچنيـن كميته 
بين المللـی صليـب سـرخ صـورت می گيـرد. پيش بينی شـده ايـن مركز، سـهم قابـل توجهی در 
فراهـم نمـودن پاسـخ های عملـی بـه چالش هـای معاصـر حاكميت قانـون در دولت هـا و جوامع 

ناكارآمد داشـته باشـد.

گرایش های معطوف به امنیت منطقه ای
يكـی از جنبه هـای رو بـه رشـد نقش نيروهـای نظامـی در جهانی شـدن حاكميت قانـون، تكامل 
اسـتفاده از سـاز و كارهـای امنيـت منطقـه ای و يـا ترتيبـات خاص بـرای پرداختن به مشـكالت 
حاكميـت قانـون در مناطـق حسـاس اسـت. ايـن گرايش هـا دربردارنده سـازمان های مـورد نظر 
فصـل هشـتم منشـور ملـل متحد و يـا مثاًل در مـورد ناتو، سـازمان های فرامنطقه ای كه بر اسـاس 
منشـور ايجـاد نشـده اند، نيـز می شـود. اين وضعيت درجـه ای از بلـوغ را در اروپـا حاصل نموده 
اسـت كه رشـد فزاينده نقش ناتو، مشـاركت ناتو برای صلح )PfP( و مشـاركت بيشـتر سـازمان 
امنيـت و همـكاری اروپـا را درپـی داشـته اسـت. در آفريقـا شـاهد تالش های اساسـی از سـوی 
جامعـه اقتصـادی دولت هـای آفريقـای غربـی )ECOWAS( بـرای پرداختـن بـه درگيری هـای 
داخلـی منطقـه ای و ديگـر اقدامـات آن سـازمان بـرای كسـب مسـئوليت های بيشـتر از طـرف 
سـازمان وحـدت آفريقـا )اتحاديـه ی آفريقـای فعلـی( در عمليات هـای حفـظ صلـح در قـاره 

بوده ايم.  آفريقـا 
سـازمان كشـورهای آمريكايـی )OAS( در بحـث حاكميت قانـون در مناطق مختلـف از جمله 

گرانـادا، پانامـا، هاييتـی، كلمبيـا و السـالوادور طرح های ابتكاری جالبی داشـته اسـت.
اخيـراً، نيـز نيروهـای ائتالفی در منطقه آسـيا پاسـيفيك تشـكيل شـده اند كه با هدايت اسـتراليا 
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شـده اند.  مسـتقر   )INTERFET: International Force for East Timor( شـرقی  تيمـور  در 
ايـن نـوع از مشـاركت بـه شـدت مـورد حمايـت و تشـويق قـرار گرفتـه، به ويـژه بـا درك اين 
واقعيـت كـه نيروهـا بايـد به صـورت منظم با هـم در ارتباط باشـند، ضمـن اينكـه دريافته اند كه 
رزمايش هـای گروهـی فرصت هـای بهتـری بـرای انسـجام نيروهـا ايجـاد می كنند كـه در اجرای 

قدرتمنـد مأموريت هـای صلـح مؤثـر بـوده و عنصـر ضروری محسـوب می شـوند.
ايـن امـر نشـان دهنـده سـرمايه گذاری بيشـتر ايـن كشـورها در ثبـات منطقه و شـايد آشـنايی 
بيشـتر بـا چارچـوب مشـكالت و حساسـيت های فرهنگی خاص می باشـد. مشـكلی كـه ممكن 
اسـت بـرای نيروهـای ائتـالف پيـش بيايـد )چـه آنهـا متعلـق بـه همـان منطقـه باشـند يـا خير( 
ايـن واقعيـت اسـت كه ممكن اسـت برخـی از اعضـاء در خصوص نحـوه مداخله در بازسـازی 
امـور داخلـی كشـوری كـه در آن مداخلـه صـورت گرفتـه، بـه رويكردهـای متفاوتـی پای بنـد 
باشـند. ايـن وضعيت خاص زمانی اسـت كـه اعضای ائتـالف نگرش های متفاوتـی در خصوص 

نهادینه سـازی دموكراسـی، حاكميـت قانـون و حقوق بشـر داشـته باشـند.
ايـن معضـل اهميـت حياتـی تـداوم تعامـل سـازنده را نمايان تـر می سـازد. رونـد منطقـه ای 
 نمـودن امنيـت در جاهـای ديگـر و عمليات هـای )INTERFET( در تيمـور شـرقی نيـاز بـه 
برنامه ريـزی همـكاری منطقـه ای ميـان كشـورهای حـوزه آسـيا پاسـيفيك را توجيـه می كنـد. 
فاكتورهـای اساسـی وجـود دارد كـه در مقابـل چنين سـازمان هايی مورد اسـتناد قـرار می گيرند، 
امـا چشـم اندازهای روشـنی وجـود دارد كـه ممكـن اسـت بـا گذشـت زمـان همـه چيـز رنـگ 
واقعيـت بـه خـود بگيرد. كشـورهايی همچـون تايلنـد، فيليپين، هنـد، مالزی و فيجـی همگی در 
مانورهـای اخيـر )مربـوط بـه عمليات های صلح( حضور داشـته اند، حـال آنكه سـابقًا تا حدودی 
روی خـوش بـه همكاری هـای منطقـه ای نشـان نمی دادند. بديهی اسـت كـه بهره بـرداری از اين 
تجـارب و اسـتاندارد نمـودن رويكردهـا نسـبت به مسـائل حقوقی و سياسـی كليدی بـه تنهايی 

می توانـد جهانی شـدن حاكميـت قانـون را تسـريع نمايد.

حمایت نظامی از دادگاه های بین المللی
يـك نقـش قابـل توجـه بـرای نيروهـای نظامی كـه ممكن اسـت در فعاليـت های ديـوان كيفری 
بين المللـی از اهميـت فوق العـاده ای برخـوردار گـردد، حمايـت نيروهـای نظامـی از دادگاه هـا و 
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فرآينـد تحقيقـات اسـت. بسـياری از اقدامات مـورد نياز ديـوان بين المللی در قضيه يوگسـالوی 
)سـابق( را نيروهـای نظامی انجـام دادند.

از جملـه ايـن اقدامـات می تـوان تأميـن امنيت بازرسـان و پزشـكان قانونی در گورهای دسـته 
جمعـی و ديگـر اماكـن كليـدی مرتبط، دسـتگيری افـراد تحت تعقيب بـه خاطر جرايـم جنگی، 
ثبـت و ضبـط و حفاظت از اسـناد و مـدارك حاوی اطالعات مـورد نياز بـرای هدايت تحقيقات 
را نـام بـرد. ايـن تجـارب در كوزوو، تيمور شـرقی و عـراق نيز تكـرار گرديد.8 مقـررات مربوط 
بـه اطالعـات نظامـی يكـی از مشـكالت اصلی ايـن فرآيند اسـت و مسـتلزم تعـادل در حفاظت 
از اطالعـات و مسـائل فنـی از يـك طـرف و فراهـم نمودن شـواهد و مـدارك مورد نيـاز دادگاه 
از طـرف ديگـر اسـت. روال كلـی برنامـه اجرايـی ايـن بـوده اسـت كـه نيروهـای نظامـی موارد 
مـورد نظـر را فراهـم كـرده تـا بدين وسـيله بازرسـان بتواننـد تحقيقـات الزم را صـورت داده و 
مـدارك مـورد نيـاز را گـردآوری كننـد، امـا بـا ايـن وجـود مـوارد امنيتـی بـه نـدرت در دادگاه 
مـورد اسـتفاده قـرار می گيرنـد. ايـن همـان رويكردی اسـت كه بـر مقـررات اسـتراليايی ها برای 
فعاليت هـای تحقيقاتـی پيرامـون جرايـم عليـه بشـريت در تيمـور شـرقی حاكـم بـود. همچنيـن 
الزم بـود نيروهـای اسـتراليايی در تيمور شـرقی در حفاظت از اسـناد و مدارك مشـاركت داشـته 
باشـند، بـا ايـن وجـود می تـوان در هميـن خصـوص بازرسـان را بسـيج كـرده و پليـس نظامـی 
نيـز بـه صـورت مشـابه می توانـد وظايفـی را ايفـاء نمايـد. چنيـن وظايفـی را نيز می تـوان برای 

پشـتيبانی از ديـوان كيفـری بين المللـی در نظـر گرفت.
ديـوان كيفـری بين المللـی صالحيت دارد در شـرايطی كه نظـام قضايی محلی قادر نباشـد و يا 
تمايـل نداشـته باشـد در مـورد جرايم مربوطه اقدام مقتضی انجام دهد، نسـبت بـه تعقيب قضايی 
مظنونيـن وارد عمـل شـود. بـه عنوان مثـال در محيط يـك دولت فروپاشـيده، تنها سـازمان هايی 
كـه قادرنـد چنيـن اقداماتـی را انجـام دهنـد نيروهـای نظامـی هسـتند كـه ممكن اسـت در يك 
عمليـات صلـح وارد عمـل شـوند. عـالوه بر ايـن، زمانی كـه ديوان كيفـری بين المللـی در صدد 
تحـت تعقيـب قـرار دادن فردی اسـت كه در رأس يك سـازمان نظامـی قرار دارد، تنهـا نيروهای 
نظامـی هسـتند كـه امـكان و امكانات دسـتگيری افـراد را دارند. خـود دادگاه ها نيـز تمايل دارند 
از طريـق توسـعه اسـتانداردهای بين المللـی و مشـترك حقـوق كيفـری در راسـتای جهانی شـدن 
حاكميـت قانـون گام بردارنـد. يـك مثـال در ايـن مـورد بررسـی های دادگاه الهه در مـورد رويه 

www.ipwna.ir



فصل چهارم: امنيت بين الملل و حاكميت قانون / 327

كيفـری داخلـی اسـت تـا بدين وسـيله تحقيق نمايـد كه آيـا قاعده »عدم كفايت شـهادت شـاهد 
واحـد« )يـك شـاهد، شـاهد نيسـت، شـهادت تنها يك شـاهد بـرای محكوم كردن يك شـخص 
كافـی نيسـت( را می تـوان بـه عنوان يـك اصل كلی حقـوق بين الملـل توصيف نمـود. )ماحصل 
بررسـی های ديـوان ايـن اسـتدالل بود كه اين اصـل از چنان جايگاهـی برخوردار نيسـت(.9 مثال 
ديگـر، بـرای ايـن موضـوع، فرآيندهـای بين المللـی اسـت كه بـا تحول جرايـم، عناصر تشـكيل 
دهنـده ی جنايـات و جرايـم، مقـررات و رويه هـا )بـه عنـوان بخشـی از ملزومـات ايجـاد ديوان 

كيفـری بين المللـی( همراه بوده اسـت.
جالب تريـن جنبـه ايـن فرآينـد، توسـعه و تحـول ايـن چارچـوب از طريـق درهـم آميختـن 
حقـوق عرفـی بـا مجموعـه قوانيـن سـنتی اسـت.10 بسـياری از افسـران و نظاميان حقوقـدان در 
توسـعه اسـتانداردها و مقـررات ديـوان كيفـری بين المللـی ايفای نقـش نموده اند كـه آنچه كه در 

مـورد ADF ذكـر شـد نيـز در هميـن مقولـه می گنجد.

نقش نیروهای نظامی در احیای حاکمیت قانون
افـزون بـر مطالـب اخيرالذكـر، يكـی از ابعاد مهم نقـش نظاميـان در جهانی شـدن حاكميت قانون 
بـه زمانـی مربوط می شـود كه بحـث احيای حاكميـت قانـون در چارچوب عمليات هـای پيچيده 
صلـح مطـرح می شـود. به طـور كلی، نيروهـای نظامـی تمايلی به مداخلـه در چنيـن فعاليت هايی 
)مرتبـط بـا مسـائل حقوقـی( ندارنـد و اساسـًا نقـش آنهـا بيشـتر بـه احيـای نظـم ارتبـاط پيـدا 

می كنـد. بـه هـر حـال ايـن دو مورد ولـو به صـورت موقـت بايد به هـم پيونـد بخورند.
 )UNTAET/ UNMISET( اينهـا تجربه هـای عمليات هـای حفـظ صلـح در تيمـور شـرقی 
اسـت كـه يـك بـار ديگـر در معضالتـی كـه در عـراق )2003م( دامنگيـر نيروهای ائتالف شـد، 
خـود را نمايـان سـاختند. تحقـق اين اهـداف در چارچوب تمايل به تسـريع در كاسـتن از تعداد 
نظاميـان و انتقـال هـر چـه سـريعتر قدرت بـه مقامات ملـی صورت خواهـد پذيرفت. بـه منظور 
دسـتيابی بـه يـك انتقـال سـريع، بسـيار مهم اسـت كـه ايـن اقدامـات در مراحـل اوليـه مداخله 
صـورت گيـرد تـا يـك بنيـان مسـتحكم بـرای فرآينـد انتقـال ايجـاد شـود. هـم نيروهـای دفاع 

اسـتراليا و هـم ناتـو در سـال های اخيـر در چنيـن فعاليت هايـی حضـور داشـته اند.
نخسـتين صـف آرايـی از ايـن دسـت به زمانـی برمی گـردد كه حفظ نظـم و احيـای حاكميت 

www.ipwna.ir



328 / جهانی شدن و حاكميت قانون

قانـون بـه عنـوان يـك موضـوع مهـم در 1992م در عمليـات )UNTAC( در كامبـوج مطـرح 
گرديـد.11 در اين جـا اختيـارات ملـل متحـد از طيـف وسـيعی برخـوردار بـود امـا عمـاًل توجـه 
اندكـی بـه نحـوه اعمـال آنهـا مبذول شـده بـود. اين انتظـار نيـز وجود داشـت كه مقامـات ملی 
قـادر باشـند در احيـای قانـون و نظـم مشـاركت داشـته باشـند، بـا اين وجـود، نيروهـای نظامی 
صرفـًا بـه عنـوان ميانجـی وارد عمـل می شـدند. در حقيقـت، اسـتقرار دولـت ملـی و از جملـه 
عناصـر پليـس نيازمنـد زمـان 12 ماهـه بود، بـا تمامی اين مسـائل، زمانـی كه اين كار انجام شـد 
آنهـا قـادر نبودنـد بـه شـكل مؤثـر عمل كننـد. نيروهـای نظامی در پـی انجـام اقدامـات و يافتن 
دسـتورالعمل هايی بودنـد كـه معمـوالً در حيطـه فعاليت هـای پليـس شـهری بود. عـدم موفقيت 
در ايجـاد يـك نظـام قضايـی كارآمـد باعـث ايجـاد بنيان هايـی نادرسـت بـرای حكومـت جديد 
كامبـوج شـد. پـس از ايـن تجـارب، )ADF( در سـومالی و در قالـب عمليـات بازگشـت اميـد 
بـه سـومالی )1993م( وارد عمـل شـد. در آن جـا تمامـًا قانون شـكنی بـود و بی نظمـی كـه خـود 
نهادهـای دولتـی نيـز نقـش عمـده ای در آن هـرج و مرج داشـتند. يـك محيط سرشـار از جرايم 
سـازمان يافتـه در كنـار گروههـای شـبه نظامـی شـديداً مسـلح كـه بـه سـبك زندگـی تـوأم بـا 
آدمكشـی خـو گرفتـه بودنـد. گروه اعزامی اسـتراليا كه مسـئوليت منطقه مشـخصی از عمليات را 
بـر عهـده داشـت رويكردی پويشـگرانه نسـبت بـه قانون و نظـم اتخاذ كـرده بود. پايه و اسـاس 
ايـن رويكـرد اجـرای كنوانسـيون های چهارگانه ژنـو )1949م(12 بود كه راهنمايی هـا و اختياراتی 
را بـرای چنـان وضعيتـی در خود داشـتند. گـروه اعزامی اسـتراليايی بـر مبنای اختيارات منشـور 
ملـل متحـد و كنوانسـيون های چهارگانه ژنـو، بازماندگان نيروی پليس سـومالی را مسـتقر نموده 

و نيـروی پليـس را مجـدداً راه انـدازی كردند. 
بقايـای نظـام قضايـی، بخـش تحقيقـات جنايـی و كاركنـان زنـدان نيـز اسـتقرار يافتـه و بـه 
عنـوان مبنايـی بـرای شـروع بـه كار دسـتگاه قضايـی فعاليـت نمودنـد. نسـخه هايی از قوانيـن 
و ديگـر مقـررات مرتبـط همچـون مجموعـه مقـررات كيفـری بـه زبـان انگليسـی تهيه شـد كه 
می توانسـت در هـر سـطحی كمك هـای مفيـدی ارائـه دهد. مهندسـان نظامـی عضو تيـم اعزامی 
بـرای احيـای دادگاه هـا، پليـس و امكانـات زنـدان تـالش می كردنـد، ضمـن آنكـه سـازمان های 
غيردولتـی نيـز در روزهـای اوليـه عمليـات بـرای فراهم نمـودن غذا همـكاری داشـتند. با توجه 
بـه بازسـازی نظـام قضايـی، اقداماتـی بـرای كمـك به بررسـی جرايـم جنگـی و همچنين تحت 
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تعقيـب قـرار دادن متهمـان بـه جرايـم عليـه بشـريت در منطقـه انجـام شـد. دادگاه هـا نيـز برای 
كمـك بـه حـل و فصـل اختالفـات مربوط به امـوال به كار گرفته شـدند تـا بدين وسـيله گفتمان 
اجتماعـی بـرای حـل و فصـل اساسـی اختالفـات به جای توسـل به خشـونت جايگزيـن گردد. 
ايـن اسـتراتژی در پاكسـازی شـبه نظاميـان و راهزنانـی كـه مبادرت به نسـل كشـی )عليـه قبايل 
محلـی( نمـوده بودنـد، موفقيـت آميز بـود. علت عدم تـداوم موفقيـت عمليات سـومالی اين بود 
كـه ايـن رويكـرد در تمام كشـور اجرايی نشـد و محـدود به همـان منطقه خاص بـود. در نهايت 
تالش هـای تيـم اعزامـی اسـتراليا دو سـال بعد يعنی زمانـی كه شـبه نظاميان موگاديشـو با كمك 
نيروهـای ارتـش كل منطقـه را بـه دسـت گرفتنـد، بـدون نتيجـه مانـد.13 زمانـی كه نيـروی دفاع 
اسـتراليا در سـپتامبر 1999م در تيمـور شـرقی )در قالـب INTERFET( بـه كار گرفتـه شـده بود 
نيـز بـا معضـالت مشـابهی مواجه شـده بود. زمانـی كـه اندونزيايی ها آنجـا را ترك كردنـد، نظام 
دولتـی و اداری آن بـا خـأ مواجـه شـد، گرچـه، تقريبـًا همـه مواضـع سياسـی در كنتـرل برخی 
از هـواداران اندونـزی و يـا حتـی برخـی از اندونزيايی هـا باقـی مانده بـود. از همين رو، شـرايط 
حتـی از آنچـه كـه در سـومالی بـود هـم بدتـر بـه نظر می رسـيد زيـرا بـرای بازسـازی و احيای 

نظـام قضايـی افـراد مناسـبی وجود نداشـت كـه بتوان بـه آنها تكيـه كرد. 
مسـأله حائـز اهميـت در آن جـا ايـن بـود كـه چـه قانونـی بايـد در آن شـرايط اعمال شـود. با 
توجـه بـه اينكه بـه كارگيری نيروها بـا رضايت اندونزی و پرتغال و بر اسـاس يـك موافقتنامه ی 
رسـمی انجـام شـده بـود، بحـث اعمـال كنوانسـيون های چهارگانـه ژنو بـه عنوان يـك موضوع 
حقوقـی مـورد توجـه قرار نگرفـت. با ايـن وجود با توجـه به مجوزهايـی كه فرماندهـان نظامی 
در خصـوص اتخـاذ اقدامـات الزم بـرای اسـتقرار صلح و امنيت داشـتند، راه حل هايـی بر مبنای 
كنوانسـيون های چهارگانـه ژنـو بـه عنوان يـك موضوع سياسـی و نه حقوقـی، اتخـاذ گرديد. بر 
مبنـای هميـن رويكرد سياسـی يك واحد مديريت امور بازداشـت شـدگان )DMU( نيز متشـكل 
از افسـران حقوقـدان اسـتراليايی و فيليپينـی تشـكيل گرديـد. ايـن واحـد بـرای انجـام اقدامـات 
الزم در مرحلـه مقدماتـی شـروع بـه كار كرد تا بدين وسـيله مشـخص گـردد آيا الزامـات مربوط 
 habeas بـه رعايـت حقـوق اشـخاص مـورد توجه قـرار گرفته اسـت يا خيـر )در حقـوق قـرار
corpus مـورد نظـر اسـت(. بـه عبارت ديگر بايد بررسـی و مشـخص شـود افرادی كـه در رابطه 

بـا جرايـم ادعايـی مـورد نظر بازداشـت شـده اند، ابتـدا به سـاكن اتهامـی متوجه آنها بوده اسـت 
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يـا خير؟
بـه ايـن ترتيـب، اسـتمرار بازداشـت آنان تـا قبـل از حضـور در دادگاه صالحی كه به درسـتی 
اسـتقرار يافتـه اسـت، قابـل توجيـه خواهد بـود. واحـد اخيرالذكـر بر اسـاس فرامين صـادره از 
سـوی فرمانـده نظامـی )در مـورد جرايـم جـدی( اقـدام می كـرد كـه در اصـل بـر مبنـای قوانين 
جزايـی اندونـزی مسـئوليت هايی را بـه پليـس واگذار كـرده بود. تأسـيس اين واحد با مشـورت 
كميتـه بين الملـل صليـب سـرخ بـود و اقدامـات آن از سـوی ايـن كميتـه و عفو بين الملـل مورد 
بررسـی قـرار می گرفـت. از بـدو اجـرای مأموريت اسـتراليا فشـارهايی را بر سـازمان ملل متحد 
و جامعـه بين المللـی وارد آورد تـا دولتـی عدالـت محور بـه عنـوان اولويت اول تأسـيس نمايند 
و در فـاز دوم واحـد مديريـت امـور بازداشـت شـدگان )DMU( را قـادر سـازند تـا در اوليـن 
)DMU( فرصـت فعاليـت خـود را آغاز نمايـد. در نهايت، در ژانويـه 2000م اداره امور از سـوی
بـه مأموريـن انتقـال قـدرت ملل متحد در تيمور شـرقی )مأموريـت UNTAET( واگـذار گرديد، 
گرچـه ايـن انتقـال بـه شـكل مطلوب انجام نشـد و بر سـر راه اسـتقرار يـك نظام قضايـی كامل 

دشـواری های متعـددی حـادث گرديد.14 
تجربـه ی ناتـو در بوسـنی و كـوزوو منعكـس كننده ی بسـياری از اين مسـائل اسـت. ماحصل 
جنگ بوسـنی اسـتمرار سـلطه عناصر و شـبكه هايی بود كه اساسـًا ماهيتی جنايتكارانه داشـتند و 
همچنـان نيز تداوم داشـت. جمهوری يوگسـالوی )سـابق( ابتدا به سـاكن سـنت پذيرش حقوق 
بشـر و پای بنـدی بـه آن را نداشـت و از ايـن رو تـالش برای اسـتقرار يك نظام قضايـی مؤثر از 
پايـه و اسـاس بـا مشـكل مواجه بـود. عالوه بـر بحث چند دسـتگی اساسـی در جامعه بوسـنی، 
نظـام دولتـی فاقـد كارآيـی و فاسـدی كـه از زمـان حضور نيروهـای بين المللـی زمام امـور را به 
دسـت گرفتـه بودنـد و فقـدان تعهـد جـدی جامعـه بين المللی بـرای برقـراری حاكميـت قانون 
مهم تريـن اوصـاف آن روز جامعـه بوسـنيايی بـود، لـذا تعجـب آور نيسـت كـه نيروهـای تثبيت 
كننـده وضعيـت )SFOR( هنـوز هـم از اجـرای قانون حمايـت می كردند. گزارش تيـم آمريكايی 

در مـورد عملكـرد )SFOR( مبين آن اسـت كه: 
برجسـته ترين آمـوزه ی عمليـات بوسـنی ايـن اسـت كـه نيروهای نظامی ممكن اسـت نقشـی 
حياتـی بـرای تضميـن فضايی كـه حاكميت قانون را در خود می بيند، داشـته باشـند. ايـن فرآيند 
بـرای بوسـنی كامـاًل ضروری بود زيرا هر يك از سـه جامعه قومی )بوسـنيايی، صرب و كروات( 
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از سـوی سـاختارهای قدرتـی كنتـرل می شـدند كـه مانع از توسـعه سـازمان های ضـروری برای 
حاكميـت قانـون )منعكـس شـده در موافقت نامـه ديتـون( می شـدند. ايـن سـاختارهای قـدرت 
سياسـت مداران ملـی گـرای و مانـع تراش را شـامل می شـد كـه بر سـاختارهای رسـمی احزاب 
سياسـی همچـون سـرويس های امنيتـی فراقانون )سـرويس های اطالعاتـی مخفی، پليس و شـبه 
نظاميـان( و سـنديكاهای جنايتـكاران فراملـی تكيـه می كردند تا قدرتشـان را حفظ كننـد ... و به 
ايـن ترتيـب تنهـا نيروهـای تثبيت كننـده از قدرت اجبـار و ظرفيـت اطالعاتی برای مبـارزه عليه 
ايـن سـاختارهای قـدرت برخـوردار بودنـد؛ با اين حـال، مطمئنًا هميـن نيروها نيـز نمی توانند به 

تنهايـی محيطـی را فراهـم كننـد كه در آن قانون حاكميت داشـته باشـد.15 
تجربـه ی نيروهـای ناتـو در كـوزوو شـباهت زيـادی بـا وضعيـت حـادث در تيمـور شـرقی 
داشـت. صـرب هـا پيـش از جنـگ اقدامـات زيـادی انجـام داده بودنـد، اما پـس از پايـان جنگ 
خـأ ناشـی از پرسـنل آمـوزش ديـده نمايـان شـد. حتـی نظـام قضايی كـوزوو پيـش از حضور 
ناتـو نيـز بـه ميزانـی متأثـر از هميـن كمبودهـا بـود. پـس از ورود نيروهـای ناتـو، بـه سـرعت 
مشـخص شـد كـه وجـود يـك مركـز ثقـل بـرای ايجـاد بنيان هـای اساسـی حاكميـت قانـون و 
محيطـی سـازگار بـا آن الزامی اسـت. بـا اين وجود هيـچ گونـه برنامه ريزی قبلی وجود نداشـت 
و مشـخص نبـود كـه ايـن كار بايـد چگونه انجـام شـود و كداميك از مبانـی حقوقـی بايد مورد 
توجـه قـرار گيرنـد. نتيجـه ايـن شـد كه هر گـروه نظامـی نگـرش خـود را در مورد اين مسـائل 
حاكـم سـاخت. در نهايـت، همـه ی گروههـا مجبور شـدند يـك فرآيند رسـيدگی ابتدايـی كه از 
لحـاظ دامنـه و عملكـرد شـبيه همـان واحـد پذيرفتـه شـده در تيمور شـرقی )DMU( بـود را به 
اجـرا گذارنـد. ايـن دوره ی زمانـی موقـت چند ماه )قبـل از آنكه جامعـه ی بين المللی و سـازمان 
ملـل متحـد بتواننـد توانمندی هـای محلـی را توسـعه دهند( بـه طـول انجاميـد.16 درس هايی كه 
آمريـكا از ابعـاد مشـترك عمليات هـای اخيرالذكر آموخته اسـت، درواقع همـان نكته های كليدی 
اسـت كـه زمانـی )ADF( بـر آنهـا تأكيـد می كـرد! اساسـًا می تـوان گفـت كـه بيـداری و آگاهی 
آمريـكا متعاقـب پـروژه ای بـود كه در دانشـگاه امنيت ملی آمريـكا صورت گرفتـه و تحت عنوان 
كنتـرل و مديريـت بی نظمی هـای نويـن جهانـی منتشـر گرديد.17 ايـن موضوع توجـه ی عموم را 
بـه خـود جلـب كرد و در سـطوح باالی اين كشـور گفتمـان آگاهانـه ای را رقـم زد. نتيجه نهايی 
ايـن مباحـث بـه صدور دسـتورالعملی بر مبنـای تصميم رياسـت جمهوری )PDD71( ختم شـد 
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كـه »تقويـت نظـام عدالـت كيفـری در حمايـت از عمليات هـای صلـح و ديگر مـوارد اضطراری 
پيچيـده« ناميـده شـد. در كنفرانسـی در دانشـكده جنـگ ارتـش آمريـكا )كاراليـل پنسـيلوانيا( 
پيشـنهاداتی بـرای ارائـه بـه رئيـس سـتاد مشـترك ارتـش آمريـكا تهيه و تدوين شـد كـه ارتش 
 )PDD71( را قـادر می سـاخت بـه تعهـدات خود بـر مبنای دسـتورالعمل صـادره رئيس جمهـور
عمـل نماينـد. در اين دسـتورالعمل تأكيد شـده بـود كه موضـوع برقراری مجـدد حاكميت قانون 
و احيـای آن از باالتريـن اولويـت در عمليـات صلـح برخـوردار اسـت و در ابتدايی تريـن حالت 
ميـزان مداخـالت نظامـی را كاهـش خواهـد داد. عـالوه بر ايـن حاكميـت قانون بنيـان محكمی 
بـرای پيشـرفت های اقتصـادی و سياسـی اسـت كـه بـرای رسـيدن به صلـح امری حياتی اسـت. 
بـرای تحقـق ايـن اهداف، دسـتورالعمل تعهـدات اساسـی را برای سـازمان ها در نظـر گرفته بود 
كـه بـر مبنـای آنهـا بايـد تمـام جنبه های مشـكالت از جملـه وضعيت دسـتگاه قضايـی، پليس و 
زندان هـا مـورد بررسـی قـرار می گرفـت. دسـتورالعمل همچنين حوزه هـای مسـئوليت نيروهای 
نظامـی در پشـتيبانی از نظـم و قانـون و احيـای حاكميـت قانون را مشـخص كرده بـود. به عنوان 
مثـال در رابطـه بـا حمايـت از پليـس غيرنظامـی )CIVPOL( در عمليات صلح قيد شـده اسـت:
در خصـوص منبـع ارتباطـات و پشـتيبانی های لجسـتيكی پليـس غيرنظامـی، منبـع اصلـی 
بايـد از منابـع تجـاری باشـد، بـا ايـن حـال، از آنجايـی كـه بخـش نظامـی عمليات حفـظ صلح 
نيازمند سيسـتم ارتباطی مؤثر، سيسـتم های پشـتيبانی لجسـتيكی و سـاختارهای اطالعاتی امنيتی 
قدرتمنـدی در مناطـق عملياتـی اسـت، فرماندهـان نظامـی بايد ايجاد و دسترسـی بـه بخش های 
پليـس غيرنظامـی و همچنيـن اسـتفاده متقابـل از قابليت هـا در زمانـی كـه عمـاًل امكان پذيـر و 
از لحـاظ قانونـی نيـز مجـاز باشـد و بـه هميـن ترتيـب در زمانـی كـه در اجـرای مأموريت های 

قسـمت های نظامـی خللـی ايجـاد نمی كننـد، را پيش بينـی و فراهـم نماينـد... .
در برخـی مـوارد، پشـتيبانی نظامـی از پليس غيرنظامـی برای انجـام موفقيت آميـز مأموريت ها 
كامـاًل ضـروری اسـت. چنيـن پشـتيبانی می توانـد در قالـب كمك های فنـی در امـور غيرنظامی، 
عمليـات روانـی، اطالعـات نظامـی و يـا عناصر پليس مسـلح متعلق بـه نيروهای نظامی شـركت 

كننـده در عمليات باشـد.
دسـتورالعمل موصـوف حتـی از ايـن كمك هـای فنـی نيـز فراتـر رفتـه اسـت. ايـن سـند 
موقعيت هايـی كـه ممكـن اسـت در آن پليـس قـادر نباشـد برخـی انـواع خـاص و يـا سـطوح 
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خـاص تهديـد )كـه ممكـن اسـت در اسـتقرار و آغاز بـه كار آنهـا تأخير ايجـاد نمايـد و يا آنكه 
وضعيـت نامتجانـس و ناهمخـوان آنهـا موفقيت عملياتی را نـاكام گذارد( را مورد شناسـايی قرار 

می دهـد.
درنتيجـه، ممكـن اسـت مناسـب باشـد كه نيروهـای نظامـی در كوتاه مـدت به عنـوان عناصر 
پليـس غيرنظامـی )كـه در آن زمـان نه انسـجام داشـتند، نـه آموزش و نـه حتی تجهيـزات كافی( 
در چنـان محيـط سـخت و فوق العـاده ای انجـام وظيفـه نماينـد. اولويـت اول بـا نيروهـای شـبه 
 )Caribinieri نظامـی اسـت تـا بـا اين گونـه تهديدها بـه مقابلـه برخيزنـد )مثـاًل ژاندارمـری يـا
امـا در آن موقعيـت كـه چنيـن نيرويـی در دسـترس نبـود، نيروهای نظامـی آمريكا بايد به شـكل 
گسـترده ای قابليـت پشـتيبانی از عناصـر پليـس را حفـظ كرده و حتـی در صورت لـزوم وظايف 

آنهـا را بـه صـورت موقـت و تحت شـرايطی محـدود انجـام دهند.
دسـتورالعمل درصـدد آن بـود تـا نقـش نيروهـای نظامـی را تا آنجا كـه امكان داشـت محدود 
نمايـد، بـا ايـن وجـود اذعان می داشـت كـه بخش هـای متفـاوت نيروهـای نظامی نقشـی حياتی 
در بهبـود كلـی قابليت هـای دسـتگاه قضايی و عدالـت كيفری ايفـاء می نمايند. اين دسـتورالعمل 

در ايـن رابطـه مقرر كـرده بود:
تنهـا زمانـی كـه امنيـت عمومـی ايجـاب نمايـد سـازمان های غيرنظامـی قـادر نخواهنـد بـود 
وظايف شـان را انجـام دهنـد. اگـر جامعـه از امنيت عمومـی برخوردار نباشـد سـاختار اجتماعی 
نخواهـد توانسـت از كمك ها و امكانات فراهم شـده از سـوی آژانس هـای غيرنظامی بهره برداری 

. كند
بـا ايـن وجـود، دسـتورالعمل در مـورد چارچـوب حقوقـی كه بايـد مورد اتـكاء قـرار گيرد تا 
 )ADF( ايـن موضـوع بيـش از ايـن فعـال شـود، سـكوت اختيـار كرده اسـت و اين بـا رويكـرد
بـرای روشـن نمـودن اين دسـته از عـدم قطعيت ها در تضـاد اسـت. در كاراليل برخـی اقدامات 
انجـام شـده در اروپـا )كـه هـدف از آنهـا بررسـی توسـعه چارچوب جديـدی بر مبنـای حقوق 
بشـر و حقـوق بشردوسـتانه بين المللـی بـود( مـورد بررسـی قـرار گرفته و به رسـميت شـناخته 
شـدند.18 گرچـه ايـن موارد خـارج از چارچوب پيشـنهادهای ارائه شـده اخضر ابراهيمـی بود، با 
ايـن وجـود، ايـن شـك و ترديـد وجود داشـت كه آيا چنيـن قوانينـی مفيد و ممكـن خواهد بود 
يـا خيـر.19 متأسـفانه دولـت بوش )جورج دبليو بوش( به سـرعت اين دسـتورالعمل را مسـكوت 
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گذاشـت امـا چيـزی نگذشـت كه با مسـائل مشـابهی مواجه شـد و به نتايج مشـابهی رسـيد، آن 
هـم در زمانـی كـه واقعيت هـای جنگ عـراق )2003( پيش چشمانشـان عيان گشـت.

در تيمور شـرقی مشـكلی كه نيروهای حافظ صلح )PKF( با آن مواجه شـدند، اسـتانداردهای 
 )PKF( پاييـن و قابليت هـای محـدود نيروهـای ملل متحد بود. اين مسـئله نيروهای حافـظ صلح
را وادار سـاخت تـا بسـياری از خأهـای ايجاد شـده كه مدت زمـان طوالنی وجود داشـتند را به 
نوعـی پـر كننـد. توازنـی كه بايـد حاصل می شـد در برگيرنـده حل مشـكالت مربوط بـه امنيت 
نظامـی و نيازهـای اطالعاتـی از يـك طـرف و اسـتانداردهای حقـوق بشـری ذاتـی مربـوط بـه 
نقـش كميسـرعالی حقـوق بشـر ملـل متحد در بررسـی مسـائل مورد نظـر و طی فرآينـد كيفری 
مناسـب بـرای بازداشـت شـدگان از طـرف ديگـر بـود كه هـدف اصلی آنهـا ترويـج مفهوم های 
حقوقـی مربـوط و نقش نيروهـای نظامی جوامع دموكراتيك در كشـورهايی همچـون تيمور بود. 
ايـن هـدف از طريـق يـك فرآيند دقيـق انعقـاد موافقت نامه هـا و بكارگيـری رهنمودهايـی كه به 
شـكل منظـم و دقيقـی طی فرآيندهـای نظامی مطلوب و مناسـب به واسـطه مشـاوره های پی در 
پـی حاصـل آمـده بودنـد، محقـق گرديـد.20 موقعيـت عـراق در سـال 2003م به گونـه ای بود كه 
مشـكالتی اساسـًا متفـاوت به لحـاظ اهميت پديـد آورده بود. بـرای اولين بار پـس از جنگ دوم 
جهانـی مقرراتـی بـه شـكل رسـمی و قانونـی بـرای تصرف و اشـغال به مرحلـه اجـرا درآمد. به 
زودی، نقـش نيروهـای نظامـی در عـدم برقراری سـريع امنيت عمومـی به بحثی شـديداً جنجال 

تبديل شـد. برانگيز 
بـر خـالف تمـام مراقبت های بـه عمل آمـده در عمليات نيروهـای ائتالفی، بسـياری از اهداف 
مـورد نظـر بـه واسـطه خرابكاری هـا و غارتگری هـای صـورت گرفتـه در فاصلـه زمانی سـقوط 
رژيـم سـابق، محقـق نشـد. ايـن مسـائل قبـاًل مـورد بحـث قـرار گرفتـه و در قالـب مفاهيمـی 
همچـون عناصـر دارای ثبـات مشـترك سـازماندهی شـده اند و درواقـع، تركيبی حايـز اهميت از 
پليـس نظامـی، عناصـر اطالعاتی و پرسـنل دولتی را شـامل می شـوند. اما اين ايده هـا هرگز وارد 
فـاز عملياتـی نشـدند. متعاقـب ايـن وقايـع، اين نيروهـای نظامی بودنـد كه خأهای ايجاد شـده 
را پـر نمودنـد و پـس از بـه نتيجـه رسـيدن مرحلـه ی اصلـی عمليات بـرای مدت زمـان طوالنی 
عهـده دار مسـئوليت ها بودنـد. نقش افسـران حقوقدان در هر سـطحی در كمك بـه مديريت امور 
بسـيار گسـترده و در عيـن حـال ارزشـمند بوده اسـت. گرچـه آموزه های فـراوان به دسـت آمد، 
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ليكـن، نمی تـوان همـه ی آنهـا را به سـادگی بـه كار گرفت. بـا اين وجـود، اين مسـائل نمی تواند 
بهانـه ای باشـد بـرای عـدم بـه كارگيـری آنهـا در مـوارد عملياتـی، آن هـم در پرتـو تجربه هـای 

گسـترده و بـه خوبی تعميـم يافتـه دوران اخير.21 

دفاع در برابر تروریسم جهانی و نقش نیروهای بومی
یکـی از جنبه هـای اثرگـذاری و مشـارکت )ADF( در پیشـبرد جهانی شـدن حاکمیـت قانـون 
اجـرای مقـررات و قوانیـن مربـوط به محیط زیسـت اسـت. این مسـئله بـر مبنای مقرراتی اسـت 
کـه بـه تعهـدات بین المللـی اسـترالیا در خصـوص حمایـت و حفاظـت از محیط زیسـت دریایی و 
رژیـم عرفـی داخلـی )تدوین شـده بـرای حفاظـت از گیاهـان و جانـوران بومی( مربوط می شـود. 
بـار مسـئولیت اصلـی بـه دوش نیـروی دریایی اسـت کـه بایـد در اقیانوس هـای جنوبـی عملیات 
دشـواری را بـرای جلوگیـری از افزایـش تلفـات جمعیتـی ماهیـان خـاص آن نواحـی )از جملـه 
Blue Fin و Patagonian Toothfish( بـه انجـام رسـاند. عـاوه بـر ایـن، آنهـا بـه صـورت روزانـه 

درگیر محافظت و پایش آب های سـواحل شـمالی هسـتند. پرسـنل نیروی دفاع اسـترالیا و دیگر 
عناصـر درگیـر بـه شـدت در برنامـه مبـارزه بـا قاچـاق بین المللـی مـواد مخدر بـه اسـترالیا فعال 
هسـتند. از دیگـر حوزه هـای کاری نیـروی دفـاع اسـترالیا مبـارزه علیـه تروریسـم جهانـی اسـت. 
نیروهـای نظامـی اسـترالیا در کنـار دیگر شـرکای بین المللی به منظـور انجام مؤثرتـر مأموریت ها، 
آمـاده مواجهـه بـا تهدیدهای تروریسـتی اسـت. ایـن مبـارزه ماهیت مفهومـی را به ذهـن متبادر 
می سـازد کـه امـروزه از آن بـه عنـوان تهدیـد نامتقـارن یـاد می شـود. ایـن بـدان معناسـت کـه 
تهدیـد از نـوع نظامـی متعارفـش نیسـت، بلکـه واجـد جنبه هایـی اسـت کـه بـا توانمندی هـای 
نظامـی بهتـر می تـوان بـا آن مقابلـه نمـود. بـه عنوان مثـال، یک گـروه تروریسـتی ممکن اسـت 
بـا تسـلیحات نظامـی پیچیـده، مهمـات و مواد منفجره مسـلح شـده باشـد کـه در نتیجـه پلیس 
غیرنظامـی بـه سـادگی نتوانـد بـا آنها مقابلـه کند. همچنین بسـیار حایز اهمیت اسـت کـه آماده 
مقابلـه با تسـلیحات کشـتار جمعی )WMD( کـه تهدیدهای بیولوژیکی، شـیمیایی و رادیولوژیکی 
را بـه همـراه دارد، باشـند. در حـال حاضـر ایـن تسـلیحات در دسـترس سـازمان های تروریسـتی 

قـرار دارند.
از مصادیـق بـارز چنیـن مسـائلی می تـوان بـه واقعـه انتشـار گاز سـارین در توکیـو و گروههای 
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تروریسـتی جنـاح راسـتی آمریـکا کـه در یک مـورد نمونه هـای عامل طاعون از آنها کشـف شـده 
بـود را مـورد اشـاره قـرار داد. جنـگ علیـه تروریسـم کـه از حمـات 11 سـپتامبر 2001م در 
نیویـورک آغـاز شـد، باعـث شـد تمرکـز اصلـی نیروهـای ائتاف حـول همین محـور قـرار گیرد.

نیروهـای نظامـی بـرای مواجهـه با چنیـن تهدیدهایی بـه بهترین شـکل ممکن مجهز هسـتند 
و ایـن آمادگـی و آمـوزش را دارنـد کـه در مقیـاس وسـیعی وارد فعالیـت در ایـن حـوزه شـوند و 
اقدام هایـی همچـون پاکسـازی و آالیـش زدایی امکانات و تأسیسـات را انجام دهنـد. چالش اصلی 
ایـن بحـث وجود چارچوب حقوقـی و دموکراتیک مناسـب برای مداخله نظامـی در محیط داخلی 
اسـت و اصاحـات مؤثـر اخیـر در قانون دفاع اسـترالیا مثال خوبـی برای این مورد اسـت.22 مبارزه 
علیـه تروریسـم جهانـی و گروههـای مسـلح غیردولتـی مسـتلزم همـکاری نزدیک میـان مجریان 
قانـون، نهادهـای اطاعاتـی و نیروهـای نظامـی در هـر دو عرصـه ی ملـی و بین المللی اسـت. این 
اقدامـات قطـع مؤثـر منابـع مالـی چنیـن گروههایـی را نیـز می طلبـد. چنیـن منابعـی می توانـد 
شـامل هرنـوع کسـب درآمد باشـد، چه منافـع حاصلـه از تجارت قانونـی و چه درآمد مکتسـبه از 
تجـارت بین المللـی مـواد مخـدر و یـا حتـی بهره بـرداری غیرقانونی از منابـع اولیه کـه دولت قادر 
بـه جلوگیـری از غـارت آنهـا نباشـد. از جملـه مثال هـای قابـل ذکـر می تـوان بـه معـادن الماس 
کنگـو، آنگـوال و سـیرالئون )در خـال درگیری هـای داخلـی اخیـر(23 و همچنیـن جنگل هـا و 
معـادن سـنگ های گرانبهـای کامبـوج )در خـال دوران تسـلط خمرهای سـرخ( در نواحی مرزی 

آن کشـور اشـاره نمود.24 

تکامل دکترین، ساختار نیروها و قابلیت ها
یکـی از دالیـل مهمـی کـه بـرای توجیـه دخالـت ایـاالت متحـده در عملیات هـای حفـظ صلح 
مطـرح می گـردد ایـن اسـت کـه کشـورها می تواننـد قابلیت هایشـان را در امـور مدنـی بـه میزان 
گسـترده ای توسـعه دهنـد. قابلیت هـای مـورد نظـر در ایـن بحث مـواردی همچـون متخصصان 
اداری، قضـات، وکا، نیروهـای پلیـس و متصدیـان امـور زندان هـا را شـامل می شـود.25 عـاوه 
بـر ایـن، قابلیت هـای دیگـری نیز وجـود دارد کـه مفید بـودن آنها در انجـام اقدامـات مربوط به 
حفـظ صلـح بویـژه در حـوزه عملیـات روانی، اطاعـات، نیروهـای ویـژه، ارتباطات، پشـتیبانی 
لجسـتیکی، مهندسـی و پزشـکی به اثبات رسـیده اسـت. نیروهای دفاع اسـترالیا به اندازه ایاالت 
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متحـده منابـع در اختیـار نـدارد اما مسـلمًا نیروهـای متخصص و با تجربـه ای دارد کـه می توانند 
در جنبه هـای حایـز اهمیـت ایـن فعالیت هـا از جملـه آمـوزش و یـا امـور تخصصـی مشـارکت 

جویند.
توانایـی نیـروی دفـاع اسـترالیا بـرای همگامـی بـا تحول هـای ایـن عرصـه بـا ایجـاد واحـد 
)CIMIC( بـرای پشـتیبانی از سـتاد مشـترک ارتـش، ارتقـاء یافته اسـت. اولیـن دوره عملیاتی و 
 Asia( APCML در اسـترالیا در آوریـل 2003م در سـیدنی توسـط مرکـز )CIMIC( اسـتراتژیک
Pacific Center for Military Law( تشـکیل گردیـد کـه در آن بسـیاری از مقامات، سـازمان های 

غیردولتـی، پلیـس، نیروهـای نظامـی و کارکنـان محلی حضور داشـتند.
در کنـار درک اهمیـت حیاتـی ایـن قابلیت های نظامی و نیـاز به افزایش و ارتقـاء حاضربکاری 
آنهـا، تحـول قابـل ماحظـه ای در توسـعه دکتریـن نظامـی، آموزشـی مشـهود اسـت. از ایـن رو 
وقتـی عنـوان می شـود عملیـات صلـح بایـد تـوأم بـا نظـم و آمـوزش باشـد درواقـع اسـتناد بـه 
ایـده نوینـی اسـت کـه اخیـراً مـورد توجه قـرار گرفتـه و بـر مبنـای آن ابعـاد گسـترده عملیات 
صلـح بخشـی از خطـوط عملیاتـی را شـکل می دهنـد کـه ممکـن اسـت در امتـداد طیفـی که از 
جنگ هـای متعـارف بـه جنگ هـای نامتقـارن گسـترش می یابـد، قـرار گیرد. لـذا در اینجـا صرفًا 
بحـث اولویـت در انتخـاب نـوع اسـتراتژی اسـت کـه در زمـان مشـخص بایـد انتخـاب گـردد. 
مسـتنبط از اسـتدالل های اخیرالذکـر، عملیات هـای صلـح را نبایـد نادیـده انگاشـت و یـا در 
فهرسـت گزینه هـای قابـل انتخـاب آنهـا را در انتهای لیسـت قـرار داد. بـا توجه به کثـرت وقوع 
برخـی از ایـن رخدادهـا، واجـب اسـت توجـه ویـژه ای به مسـائل مرتبـط و به خصـوص بحث 
آمـوزش مبـذول گـردد. در نیـروی دفاع اسـترالیا این مسـئله در قالب انتشـار مجموعـه ای به نام 

مبانـی جنـگ زمینـی مـورد توجه قـرار گرفته اسـت.26
 ایـن سـندی اسـت آینـده نگر و پیشـگام که اذعـان می دارد موضـوع حاکمیت قانـون در حال 
حاضـر در سراسـر طیـف عملیات هـای گوناگون وارد شـده و در طراحی و اجـرای عملیات های 
امنیتـی جـای خـود را بـاز کـرده اسـت. وظایفـی که در شـمول ایـن بحث جـای دارنـد عبارتند 
از کمـک بـه مقامـات محلـی در اجـرای قوانیـن متمـم چـه در داخل و چـه در خارج، بازرسـی 
از خودروهـا، ایجـاد کمربندهـای حفاظتـی و عملیـات تجسـس و مسـائل مربـوط بـه کنتـرل و 
حفاظـت از مـردم. عـاوه بـر ایـن مـوارد بحـث آمـوزش پایـه ای و تجهیـز سـربازان نیـز حایز 
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اهمیـت اسـت. ماحصـل چنیـن فرآینـدی تأکیـد مضاعف بـر تقویت توانایـی سـربازان در اتخاذ 
تصمیـم صحیـح در خصـوص سـطح مناسـب اعمـال قـدرت و بکارگیـری زور در موقعیت های 
تهدیدآمیـز اسـت. مسـئله دیگـر ایـن مبحـث نیاز بـه توجه به عـدم کاربـرد تسـلیحات مرگبار و 
مهلـک و بکاربـردن دسـتورالعمل های محدودکننـده و سـخت گیرانه تر در مـورد انـواع گوناگون 
تسـلیحات مرگبـار اسـت کـه ممنوعیـت و کنترل شـدید اسـتفاده از سـاح های دارای تیراندازی 
غیرمسـتقیم و یـا سـاح هایی کـه وسـعت عمل شـان بسـیار گسـترده اسـت نیـز در همین جهت 
قـرار دارد. بـرای آن که سـربازان قادر باشـند ابتدا به سـاکن از سـاح ها و نیروی مرگبار اسـتفاده 
نکننـد بایـد نسـبت به تولید و توسـعه تسـلیحات و تجهیـزات غیرمهلـک جدید اقـدام نمود. در 
حـال حاضـر در برخـی از کشـورهای توسـعه یافتـه این مـوارد مدنظر قـرار گرفتـه و بکارگیری 
تکنیک هـای غیرمهلـک قبـل از توسـل بـه تکنیک هـا و سـاح های مهلـک در برنامـه آموزشـی 
سـربازان گنجانـده شـده اسـت. بدیـن منظور تاش شـده تا بـا مهیا نمـودن آموزش هـای مدون 
و سـناریو محـور سـربازان بتواننـد در فرآینـد تصمیم گیـری در مـورد بکاربردن یا نبـردن نیروی 
مهلـک بـا تمرکـز کافـی و بـا دقت عمـل نمایند. بـرای مثال، سـربازان بایـد بدانند کـه چگونه و 
چـه زمانـی بایـد از زنـان و کـودکان در برابـر حمـات مرگبـار حمایت نماینـد ) مثـًا آنچه که 

در سـومالی اتفـاق می افتد(.
نیـروی دفـاع اسـترالیا کاربـرد گسـترده پلیـس نظامـی را نیـز منظـور نموده اسـت. نقشـی که 
نیروهـای پلیـس می تواننـد در احیای حاکمیـت قانون ایفاء نماینـد در بردارنده این موارد اسـت؛ 
کمـک در توسـعه توانمندی هـای پلیـس محلی، ایجـاد امکانات بازداشـت موقت، مشـاوره برای 
فرماندهـان و یگان هـای پیـاده نظـام در خصـوص تکنیک هـای آموزشـی و گزینه هـای اعمـال 
سـطح پایین تـر نیـرو نسـبت بـه تهدیدهای محیطـی، مسـائل مربوط بـه مدیریت جمعـی و ثبت 
و ضبـط و جمـع آوری اسـناد و مـدارک برای پشـتیبانی از محاکـم، انجام تحقیقـات در خصوص 
جرایـم جنگـی، جنایـات علیـه بشـریت و جرایـم و خشـونت های جـدی در مدت زمـان انجام 

عملیـات حفـظ صلح.
نیـروی دفـاع اسـترالیا در حـال حاضـر یـک گـردان پلیـس نظامـی ایجـاد کـرده اسـت کـه 
مجموعـه ای از ایـن مهارت هـا را آمـوزش می دهند. افسـران حقوقـدان نقش قابـل ماحظه ای در 
ایـن مسـائل دارنـد کـه درواقـع برگرفتـه از آموزه های سـومالی، هاییتی، بوسـنی، تیمور شـرقی، 
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کـوزوو و اخیـراً در عـراق اسـت. واضـح می باشـد کـه نیروهـای مسـلح همچـون نیـروی دفاع 
اسـترالیا بـا برخـورداری از مهارت هـای الزم و قابلیت هـای فیزیکـی ضـروری بـه مثابـه یـک 
ذخیـره قابـل اتـکاء می تواننـد در جهانی شـدن حاکمیـت قانـون ایفـای نقـش نماینـد. همچنیـن 
آنهـا می تواننـد در قالـب اشـکال مختلـف تعامـل بـا نیروهای مسـلح دیگر کشـورها در پیشـبرد 
حاکمیـت قانـون اثرگـذار ظاهـر شـوند. این مسـئله زمانـی اهمیت بیشـتری به خـود می گیرد که 
نیروهـای مسـلح یـک کشـور در مواجهه با بحـران داخلی، در مـواردی که آزادی، دموکراسـی و 
حاکمیـت قانـون اهدافـی بعیـد و دور از دسـترس جلوه می کننـد، فراخوانده می شـوند. در چنین 

محیطـی، نیروهـای مسـلح غالبـًا بهتریـن و امیدوارکننده تریـن گزینه هسـتند.
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سخن آخر
مجید بخشی گنجه

ــه  ــراز آن اســت ك ــل، بســيار پيچيده ت ــط بين المل جهاني شــدن، گفتمــان نوظهــور عرصــه رواب
ــرف و  ــك ط ــي از ي ــوع زندگ ــاي متن ــر حيطه ه ــده ب ــن پدي ــر ژرف اي ــود. تأثي ــور مي ش تص
فقــدان تعريــف مشــترك و درك يكســان از آن موجــب اقبــال عمومــي انديشــمندان بــه مداقــه 
ــاي  ــداف و ويژگي ه ــا، اه ــول، چالش ه ــر، اص ــا، مناظ ــه جنبه ه ــترده آن ازجمل ــاد گس در ابع

متعلقــه اش شــده اســت.
ــه همــراه  از يــك ســو مفاهيــم مثبــت و نويدبخشــي عنــوان مي شــود كــه بارقــه اي از اميــد ب
دارد ، همچــون: حاكميــت قانــون، ايجــاد فرصــت بــراي همــه، جهاني شــدن منصفانــه، 
ــي، كار  ــت جهان ــالح حكوم ــع، اص ــره وري مناب ــدار، به ــعه پاي ــردم، توس ــردن م ــد ك توانمن
ــد، پاســخگويي  شــرافتمندانه، مشــاركت دموكراتيــك، زندگــي امــن، بازارهــاي شــكوفا و مول
بيشــتر و مفاهيمــي از ايــن دســت و البتــه از ســوي ديگــر تعابيــر نااميدكننــده و نگران كننــده اي  
ــر  ــترش فق ــي، گس ــر بين الملل ــركت هاي غارتگ ــيخته ، ش ــدن افسارگس ــون : جهاني ش همچ
و بيــكاري، امپرياليســم اقتصــادي،  افزايــش شــكاف شــمال-جنوب، تخريــب بيــش از  پيــش 
محيــط زيســت، بحــران هويــت، گســترش تروريســم در ســطح جهــان، فــرار نيروهــاي انســاني 

ــص و.... متخص
ــت و  ــده اس ــي برن ــه كس ــدن چ ــي جهاني ش ــتان طوالن ــه در داس ــوع ك ــن موض ــال اي به هرح
چــه كســي بازنــده و پايــان ايــن فرآينــد گــذار تــراژدي فقــر اســت يــا ملــودي توســعه در ايــن 
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مجــال انــدك فرصــت پرداختــن نخواهــد يافــت، امــا آنچــه كــه از مجمــوع مقــاالت منــدرج 
ــراي اســتقرار  ــد اقدامــات گســترده اي ب در ايــن كتــاب اســتنباط مي شــود ايــن اســت كــه باي
ــه  ــتنبط از مجموع ــه مس ــرد ك ــدن صــورت پذي ــد جهاني ش ــان فرآين ــون در پاي ــت قان حاكمي

ــه برخــي از آنهــا اشــاره مي شــود: ــاب ب ــن كت ــرم اي مقــاالت انديشــمندان محت
ــازي  ــون( و نهادينه س ــت قان ــت اول حاكمي ــك )در اولوي ــاي دموكراتي ــي ارزش ه - بازانديش
مجــدد آنهــا بــراي دنيــاي جديــد و بــه تعبيــري دوران روشــنفكري جديــد به عنــوان راه  حلــي 

بــراي تعالــي بخشــيدن بــه اقتصــاد نابهنجــار جهانــي.
- در حاكميــت قانــون مطلــوب قوانينــي اســت كــه واضــح، شــفاف، منطقــي و مقــرون به صرفه، 
ــداري نســبي مســتلزم توســعه  ــوده و ضمــن برخــورداري از پاي ــر و آينده نگــر ب عموميت پذي
مســتمر باشــند. لــذا قانونگــذاران چــه در ســطح ملــي و چــه در ســطح بين المللــي در فرآينــد 

توســعه و تدويــن قوانيــن بايــد ايــن اوصــاف و كيفيــات را مدنظــر قــرار دهنــد.
ــت  ــراه دارد. حاكمي ــه هم ــي ب ــار تمدن بخــش حيات ــه اي آث ــر جامع ــون در ه ــت قان - حاكمي
ــه  ــي ك ــن منشــور حقوق ــن اســت. تدوي ــاي بنيادي ــه تمــام ارزش ه ــرام ب ــون مســتلزم احت قان
ــن حــال  ــوق خصوصــي را در خــود داشــته باشــد و در عي ــي و هــم حق ــوق عموم هــم حق
حامــي هنجارهــاي بنياديــن حقــوق بشــري باشــد ســنگ بنــاي حاكميــت قانــون اســت. چنيــن 
حاكميــت قانونــي بايــد بنيان هــاي نهادينــه اي داشــته باشــد و نظــام كنترلــي مؤثــر و كارآمــدي 

نيــز داشــته باشــد.
ــراي  ــي ضــروري ب ــوان گام ــه عن ــوق بشــري ب ــتانداردهاي حق ــت و يكپارچه ســازي اس - ثب
ــري  ــوق بش ــدات حق ــي معاه ــام نظارت ــت نظ ــار آن تقوي ــون و در كن ــت قان ــتقرار حاكمي اس
ــون و  ــه حاكميــت قان ــي ب ــرام همگان ضــروري اســت. در ايــن مســير ترويــج و ترغيــب احت

ــود ــي مي ش ــي تلق ــن اش گام مهم ــاي بنيادي هنجاره
ــئوليت  ــطحي مس ــر س ــادي در ه ــاري اقتص ــاالن تج ــي( و فع ــي و بين الملل ــركت ها )مل - ش
عمــده اي دارنــد و در كنــار منافــع اقتصــادي كالنــي كــه بــراي خــود درنظــر مي گيرنــد بايــد 
ــن  ــت اي ــز اهمي ــه حاي ــد. نكت ــرار دهن ــر ق ــخگويي را مدنظ ــئوليت پذيري و پاس ــم مس مفاهي
اســت كــه در. تنظيــم اقتصــاد جهانــي و مبــادالت اقتصــادي بين المللــي بايــد مبحــث حفاظــت 
ــط  ــر محي ــق ب ــو ح ــي در پرت ــه همگان ــك وظيف ــوان ي ــه عن ــت ب ــط زيس ــت از محي و صيان
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زيســت ســالم مــورد توجــه قــرار گيــرد و از ايــن رو اصــالح ســاختارهاي اقتصــادي جهانــي 
ــايل  ــراي مس ــت ب ــد صالحي ــي واج ــاد بين الملل ــك نه ــاد ي ــرد. ايج ــرار گي ــت ق در اولوي
ــي و  ــاختارهاي مال ــالح س ــورد اص ــد. درم ــبي باش ــل مناس ــد راه ح ــت محيطي مي توان زيس
ــي  ــيس نهادهاي ــر تأس ــي ب ــاب مبن ــنهادي كت ــل پيش ــه راه ح ــوان ب ــي مي ت ــادي بين الملل اقتص
ــده و  ــي وام دهن ــي، مرجــع جهان ــي، بانــك مركــزي جهان ــوان ورشكســتگي جهان همچــون دي

ــود. ــكاء نم ــت ات ــد صالحي ــده واج ــك تنظيم كنن ــي ي ــور كل به ط
ــزوم بازنگــري در ســاختار و عملكــرد  ــي ل ــت بين الملل ــون و امني ــت قان - در مبحــث حاكمي
شــوراي امنيــت در راســتاي ارتقــاء صلــح و امنيــت بين المللــي كامــاًل مشــهود اســت. مســايلي 
ازقبيــل عــدم جبــران خســارت ناشــي از جنــگ، عــدم اســترداد مظنونان بــه عمليات تروريســتي 
و نقــض گســترده كنوانســيون هاي ژنــو در زمينــه حقــوق بشردوســتانه، عجــز و ناتوانــي آشــكار 
ــي و بحران هــاي  ــت بين الملل ــح و امني ــده صل ــن نهــاد در حــل برخــي از مســايل تهديدكنن اي
ــري آن  ــد تصميم گي ــزرگ در فرآين ــاي ب ــوذ قدرت ه ــال نف ــر، اعم ــاليان اخي ــادث در س ح
ــدم  ــاي ع ــر ادع ــه ب ــد ك ــمار مي آين ــت به ش ــوراي امني ــش روي ش ــاي پي ــن چالش ه مهمتري

كارآيــي مفيــد و مؤثــر شــوراي امنيــت صحــه مي گذارنــد.
ــه  ــال در زمين ــي فع ــازمان هاي غيردولت ــورها، س ــلح كش ــاي مس ــوان نيروه ــري از ت - بهره گي
ــن  ــل تأمي ــي از قبي ــي و اقدامات ــي از دادگاه هــاي بين الملل ــت نظام حقــوق بشردوســتانه، حماي
امنيــت بازرســان، پزشــكان قانونــي، دســتگيري افــراد تحــت تعقيــب به خاطــر جرايــم جنگــي، 
حفاظــت از اســناد، مــدارك و اماكــن، توســعه دكتريــن نظامــي آموزشــي، تقويــت مهارت هــاي 
ــي در  ــه نوع ــه ب ــتند ك ــي هس ــن فاكتورهاي ــروري از مهم تري ــي ض ــاي فيزيك الزم و قابليت ه

ــون اثرگــذار هســتند. ــار آن اســتقرار قان ــد جهاني شــدن و در كن فرآين
- بــذل عنايــت بــه ايــن نكتــه ضــروري اســت كــه جهاني شــدن بايــد ســيماي انســاني داشــته 
ــرد،  ــري زن و م ــل براب ــت انســاني و مســايلي از قبي ــوق بشــر و كرام ــه حق ــرام ب باشــد، احت
ــي و در مجمــوع چارچــوب  ــد سياســي و اجتماع ــي ، عقاي ــوع فرهنگــي ، دين ــه تن ــرام ب احت
اخالقــي مســتحكم تــر و بــه تعبيــر برخــي از انديشــمندان ايــن حــوزه جهاني شــدن اخالقي تــر 

نــكات كليــدي ايــن رويكــرد هســتند.
- در مجموعــه اهــداف توســعه هــزاره بــر مــواردي تاكيــد شــده اســت كــه تحقــق آنهــا كمــك 
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ــد عميــق برخــي  ــد و بواســطه پيون ــي ميكن ــه ارتقــاء حقــوق بشــر در ســطح جهان شــاياني ب
از جنبــه هــاي جهانــي شــدن بــا ايــن عناصــر نمــي تــوان بــه ســادگي از كنــار آنهــا گذشــت. 
ــر  ــرگ و مي ــزان م ــي، كاهــش مي ــي همگان ــوزش ابتداي ــد از: آم ــورد اشــاره عبارتن ــداف م اه
كــودكان، بهبــود بهداشــت مــادران، گســترش مشــاركت جهانــي بــراي توســعه، تضميــن پايــدار 

زيســت محيطــي، ريشــه كنــي فقــر مفــرط و گرســنگي.
ــات و  ــت و ارتباط ــوژی، صنع ــوزه تكنول ــي در ح ــل توجه ــوالت قاب ــا تح ــدن ب - جهاني ش
رســانه ها همــراه گشــته اســت، دسترســي مناســب بــه اطالعــات و پيشــرفت هاي تكنولوژيــك 
از جملــه اينترنــت جريــان آزاد اطالعــات را بيــش از پيــش ميســر ســاخته، لــذا محيــط مناســبي 
ــت. در  ــده اس ــم آم ــي فراه ــه مدن ــازمان هاي جامع ــات س ــادل اطالع ــا و تب ــراي فعاليت ه ب
حــال حاضــر مجموعــه متنوعــي از ســازمان هاي جامعــه مدنــي در ســطح بين المللــي درحــال 
ــا  ــوذ دولت ه ــال نف ــار و اعم ــت فش ــواره تح ــازمان ها هم ــن س ــه اي ــتند، گرچ ــت هس فعالي
ايــن ســازمان ها در راســتاي  از ظرفيت هــاي گســترده  بوده انــد، مع الوصــف مي تــوان 

ــرد. ــد جهاني شــدن بهــره ب ــون در خــالل فرآين ــت قان پيشــبرد حاكمي
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