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چکیده
«نظریۀ حقوق بین الملل» در پی بررسی خاستگاه قواعد ،نهادها و رویه ههایی اسه که حقهوق
بینالملل بر مبنای آنها ایجاد میشود .ب همین دلیل اس ک «نظریه » در حقهوق مهیتوانهد
دس کم ب برخی از روی ها و قواعد مشروعی بدهد و مهوارد دیگهر را بهدون مشهروعی بهاقی
گذارد .از این منظر« ،نظریۀ لیبرالی حقوق بین الملل» در حقوق بین الملل جایگهاهی مههم دارد.
ب گواهی مطالعات گوناگون ،این نظری در برآمدن رویکرد «صلح آمیز» در حقهوق بهین الملهل و
کنارزدن رهیاف های کالسیک در این حوزه نقش ب سزایی داشت اس ک عمهدتا سهننی جهز
«مشروعی جنگ» نمی شناختند .با وجود ایهن ،دقه در مؤلفه ههای سهاختاری ایهن نظریه ،
ب خوبی این حقیق را فاش می کند ک نظریۀ لیبرالی حقوق بین الملل در همان حهالی که به
تحقق رویکرد «صلح آمیز» در حقوق بین الملل کمک کهرده اسه  ،بسهترهای قابهل اعتنهایی را
ب منظور توجی ب کارگیری «زور» یا ب عبارت دیگر تساهل نسب ب «جنگ» فراهم مهی کنهد.
این مقال تالش می کند تا این دوگانگی ها یا تناقض ها را در نظریهۀ لیبرالهی حقهوق بهین الملهل
بررسی کند.
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مقدمه
بررسی ریش های نظری قواعد حقوق بین الملل ب عرص ای تعلق دارد ک ب آن «فلسفۀ حقهوق
بینالملل» میگویند .ب همین دلیل ،فلسفۀ حقوق بینالملل در جس وجوی ارزشهای مبنایی
این حقوق اس (فلسفی .)91 :1931 ،ب عبارت دیگر ،فلسفۀ حقوق بینالملهل در پهی بررسهی
خاستگاه قواعد ،نهادها و روی هایی اس ک حقوق بین الملل بر مبنهای آن هها ایجهاد مهی شهود،
مناسباتی را ب نظم درمی آورد و الزام آور می کند« .در حقوق داخلی دو مکته اصهلی عههده دار
پاسخ [ب مبنای الزام آوربودن قواعد حقوقی] بودهاند :مکته حقهوق طبیعهی و مکته تحققهی
(پوزیتویسم)  ...در حقوق بین الملل نیز [این] دو مکت اصلی  ...سعی کرده اند به ایهن پرسهش
بنیادی پاسخ دهند» (تسون .)11 :1911 ،نظریۀ حقوق طبیعی ،مبنای الزام آور قواعد حقوقی را
در برخی ضروریات ذاتی میبیند ک هر شنصی میتواند آنها را کشه کنهد ( Finnis, 2011:
 .)23اینها ضروریاتی اند ک ب حکم انطباق با طبیع و ذات انسان وجود دارنهد بنهابراین ایهن
ضروریات ن تنها واجد ابعاد جهانیاند ،بلک بشر ب ذات خود در پی تحقق آنهاسه ( Finnis,
 .)2011: 65-69در برابر ،پوزیتویسم حقوقی ،الزامآوربودن حقوق را از ههر آسهمان یها ذاتهی یها
اموری همچون اخالق یا «آنچه که بایهد باشهد» جهدا مهیکنهد و آن را به ارادهههای زمینهی
وامیگذارد ( .)Hart, 1958: 597بنابراین ،مکت پوزیتویستی حقوق بینالملل« ،اساس کار را بر
وضع موجود و فاصل گرفتن از «بن اخالقی» حقوق قرار داده اس و مالک التهزام دوله هها به
حقوق بین الملل را اراده و رضای دول ها می داند» (تسون .)19 :1911 ،هر یک از این دو نظام
تئوریک حقوق بین الملل ب حوزه های متفاوتی تقسیم شده اند نظریۀ لیبرالی حقوق بهینالملهل
یکی از همین حوزه هاس  .با وجود این ،نمی توان این نظری را ب گون ای کامل ذیل یکهی از دو
شعبۀ اصلی فلسفۀ حقوق جا داد زیرا از یک سو ،این نظری الزام آوربهودن حقهوق را در انطبهاق
آن با گوهر انسانی میداند و در نتیج قیموم حقهوق طبیعهی را مهیپهذیرد ( Capps, 2001:
 ،)1014اما از آنجا ک اجبهار و الهزام حقهوق را بها عنصهر «رضهای » گهره مهی زنهد به مکته
پوزیتویستی حقوق نزدیک میشود (.)Simpson, 1994: 120
هر تحقیق و بررسی دربارۀ صلح و امنی بینالمللی چارهای ندارد جز آنکه نظریهۀ لیبرالهی
حقوق بینالملل را مطالع کند .تاریخ تطور فلسفۀ حقوق بینالملل مشنص میکند که نظریهۀ
لیبرال حقوق بین الملل ،برای ننستین بار ،هم خود را در تحقق «صلح» ب کار گرفه یعنهی
همان مفهومی ک حقوق بینالملل پس از جنگ جههانی دوم بهر مبنهای آن بنها شهد (کریمهی،
 .)11 :1939ایمانوئل کان -فیلسوف آلمانی و پدر نظریۀ لیبرال حقوق -ب صراح مهینویسهد:
«عقل عملی اخالقی در وجود ما ،حکم ممنوعی غیرقابل مقاوم خود را چنین اعالم می کنهد:
هیچ جنگی نباید باشد ن بین من و تو در شرایط طبیعی و ن بهین دوله هها» (کانه :1911 ،
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 .)213مورخان تاریخ نظریۀ حقوقی نیز ،آغاز تفکر جدی بر صلح و نامشروع دانستن جنهگ را در
سدۀ هجدهم یعنی دوران ثبات لیبرالیسم حقوقی میدانند (کلی .)115 :1912 ،لیبرالیسم برای
ننستینبار نشان داد ک پهنۀ جهان فقط عرصۀ جنگ نیس و در پس آن مفاهیم دیگهری نیهز
وجود دارد ک سعادت بشری در گرو دسترسی ب آنهاس ( .)Slaughter, 1995: 505این ادعها
ک لیبرالها ننستین افرادی بودند ک ب دول ها یادآور شدند ک دستیابی ب منهافع ،از راه زور
و جنگ ،راه پرسنگالخی اس  ،نمیتواند ادعای گزافی باشد ( .)Altman, 2009: 98کان بر این
نظر بود ک «جنگ وسیل ای نیس ک هر کس بتواند با توسل ب آن حقوق خهود را به دسه
آورد» (کان .)213 :1911 ،
با این هم  ،نمی توان لیبرالیسم را صرفا ب تحقق صهلح فروکاسه  .جهانیهان از زمهانی که
نظریۀ لیبرال حقوق هم گیر میشود ،همچنان شاهد جنگافروزی بودهاند .خاص آنک بسهیاری
از این جنگها نیز با استناد ب مفاهیم لیبرالی آغاز شده یا از آنها سرچشم گرفته انهد (ژانهرو،
 .)19-11 :1912در همین نقط اس ک وج دوم این نظری ک میتواند موج توسهل به زور
یا جنگ و پدیداری بربری باشد آشکار میشود .مفهوم «بربری » 1از حیث تارینی ابتهدا بهرای
تحقیر فرهنگهای بیگان و سرزمینهای کمتهر پیشهرفت اسهتفاده مهیشهد ( Spencer, 2006:
 ،)528اما برای ننستینبار ،رزا لوکزامبورگ ،2فیلسوف مشهور لهستانی ،ب این مفههوم ،معنهای
مدرن سیاسی داد .او در تبیهین دییهل جنهگ جههانی اول بهر ایهن نظهر بهود که دوله ههای
امپریالیستی عامل پدیداری (این جنگ) هستند و نتیجۀ نهایی این وضعی بربری اسه و به
ادعای وی ،بشر باید میان «سوسیالیسم» و «بربری » یکهی را انتنهاک کنهد ( Spencer, 2006:
 .)529بنا ب نظر او ،بربری ب معنای «محو انسهانی  ،نهابودی فرهنهگ ،ویرانهی ،محرومیه از
منهابع و ایجهاد گورسهتانی گسهترده» اسه ( .)Spencer, 2006: 530پهس از وی ،فیلسهوفانی
همچون نوربرت الیاس ،9زیگموند باومن 1و ب ویژه هانا آرن  0از این مفهوم برای توضیح جنایات
رژیم نازی در جنگ جهانی دوم استفاده کردند .آن هها نیهز بهر ایهن نظهر بودنهد که منتصهات
اجتماعی و سیاسی ناشی از سرمای داری لجام گسینت در قال جنگ جهانی دوم ب بربری یها
همان محو انسانی  ،ویرانی فرهنگی و نابودی گسترده منجر شد (.)Spencer, 2006: 532-533
ب هر روی ،نظریۀ لیبرال حقوق بینالملل در وقایع بینالمللی اخیر ،الزامبنشیدن ب برخهی
قواعد حقوق بین الملل و تقدس زدایی از برخی دیگر از قواعد نقش به سهزایی داشهت اسه  .به
همین دییل اس ک هر تحقیقی درخصوص صلح و امنیه بهین المللهی به منزلهۀ مههمتهرین
دستاورد حقوق بینالملل معاصر ناچار اس تا نظریۀ لیبرال حقوق را بررسی کند.
1. Barbarism
2. Rosa Luxamburg
3. Norbert Elias
4. Zygmunt Bauman
5. Hannah Arendt
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در ایهن مقاله  ،ابتهدا نظریهۀ لیبرالهی حقهوق بهینالملهل و ارتبها آن بها برآمهدن رویکههرد
«صلحمحور» در حقوق بینالملل تبیین شده اس  ،سپس در بنش بعدی نشهان داده مهیشهود
ک چگون این نظری  ،همزمان توجیهاتی برای توسل ب زور فراهم مهی کنهد .بهرای تحقهق ایهن
هدف ،مطالعۀ میانرشت ای و استفاده از یافت های مربو ب علهوم حقهوق بهینالملهل ،فلسهف ،
جامع شناسی و سیاس ضروری بود.

تعریف نظریۀ لیبرالی حقوق بینالملل
لیبرالیسم ک شاید بیش از ههر اندیشهۀ دیگهری محهل مناقشه و مباحثه بهوده اسه منطقها
نمی تواند از تکثر تعری بیرون بماند ،اما ب هر حال گرایشهای موجود در ایهن نظهام فکهری و
عملی آن چنان بر برخی مفاهیم تأکید دارند ک هیچ تعری و قرائتهی از لیبرالیسهم نمهیتوانهد
آن ها را نادیده انگارد (آربالستر .)10-19 :1911 ،کار مها نیهز در ایهن مطالعه  ،بهر ایهن اصهول
غیرقابل اغماض استوار اس و تالش شده تا از جستجو در آن دست از مبهانی و مفهاهیمی که
ب شدت مناقش برانگیزند خودداری شود.
برایان بیکس ،لیبرالیسم را ب «هر رویکردی ب حکوم و سیاس ک بر حقوق فردی تأکید
دارد» تعری می کند (بهیکس .)950 :1913 ،مایکهل پهین ذیهل مهدخل «لیبرالیسهم» تعریه
جامع تری از آن می آورد و می نویسد« :آنچ ک از لیبرالیسم از قرنهای شانزده و هفده به ایهن
سو شناخت می شود بر تأکیدی ک بر «فردی » دارد استوار اس  .این تأکید ،البت خهود موجهد
تبعات گستردۀ سیاسهی و اجتمهاعی اسه که راه آن را از دیگهر نظهامههای پهیش از آن جهدا
میکند» (پین .)161 :1913 ،این تبعات گستردۀ سیاسی و اجتماعی مدنظر پین را میتهوان در
فردگرایی ،تفکیک ارزش از واقعی  ،مالکی خصوصی ،محدودی حوزۀ عملکرد دول  ،آزادی و
 ...دانس (پین .)162 :1913 ،مشنص اس ک برخی از مهم ترین ویژگی هایی که در تعریه
لیبرالیسم ارائ می شوند دارای وصفی حقوقی اند .ب عبارت دیگر ،لیبرالیسم ب مثابهۀ یهک نظهام
سیاسی و اجتماعی ب بسیاری از حوزه ها از جمل حقهوق ورود کهرده اسه  .به همهین دلیهل،
رهیاف های لیبرالی حقوق نیز از اصول اولیۀ ایهن نظهام منبعهث شهدهانهد ،به گونه ای که در
بسیاری از موارد ،میان رهیاف های حقوقی و اصول بنیهادی لیبرالیسهم ارتباطهاتی همگهون به
چشم میخورند ( .)Slaughter, 1995: 503مهؤثرترین نظریه پهردازیههای لیبرالهی درخصهوص
حقوق بینالملل را باید در میان آثار کان و پیروان مشهور او از جمل توماس فرانهک ،1تومهاس
پین ،2فرناندو تسون ،9جان رالز 1و  ...جس  .مبانی و اصولی ک کان در آثار خهود مهیپرورانهد
1. Thomas Frank
2. Thomas Paine
3. Fernando Teson
4. John Rawls
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بعدها اساس کار پیروان وی مهیشهود ( .)Newbrander, 2012: 34بنهابراین ،مطالعهۀ آثهار ایهن
فیلسوفان درک روشن تری از نظریۀ لیبرال حقوق بینالملل پدید میآورد .در ادامه مههمتهرین
ویژگیهای مفهومی نظریۀ لیبرال حقوق بینالملل مطالع شدهاند.

 .1روششناسی جزء به کل

1

ننستین ویژگی نظریۀ لیبرال حقوق بین الملل را باید در روش شناسی تحلیلهی آن جسه و جهو
کرد .این نظری الگوی تحلیل در حقوق بین الملهل را تغییهر داده و آن را بهرخالف گذشهت  ،بهر
تحلیل «جزء ب کل» بنا کرده اس ( .)Griffin, 2008: 29-30یعنهی ،حقهوق بهینالملهل نبایهد
صرفا دول ها را مطالع کند ،بلک پیش از دول ها باید مطالع را از افهراد و حقهوق آن هها آغهاز
کند ( .)Bing, 2011: 1048بنابراین ،برخالف نظریۀ کالسیک حقوق بینالملهل ،نقطهۀ عزیمه
تحلیل در نظریۀ لیبرال ،ن دول و قهدرت سیاسهی آن ،که فهرد و «سهازمان حقهوق داخلهی»
دول هاس ( .)Griffin, 2008: 30توج ب سازمان حقوق داخلی و سیاسهی دوله هها به ایهن
دلیل اس ک نظریۀ لیبرال حقوق بین الملل متأثر از نظریهۀ لیبرالهی روابهط بهینالملهل ،رفتهار
دول ها را بازتابی از سازمان سیاسی -حقوقی درونی آنها میدانهد ( .)Wills, 2014: 17-18به
عبارت دیگر ،دول هایی ک در کشور دموکراتیک عمل می کنند و ب حقوق بشر بها مهی دهنهد،
کمتر ب سهوی نقهض صهلح حرکه مهیکننهد ( .)Slaughter, 1995: 514-515بنهابراین ،روش
تحلیلی «جزء ب کل» متضمن آن اس ک اولوی مطالعۀ رفتار دول ها در حقهوق بهین الملهل
کنار گذاشت شود و ابتدا از افراد شروع کرد .تقدم «فرد» در مطالعۀ لیبرالی حقهوق بهین الملهل،
صرفا ناشی از تقدم فلسفی «فرد» نیس  ،بلک ضرورت تجربی اس ( ،)Bing, 2011: 1047زیرا
در جهان متکثر کنونی ک بر تعارض شدید منافع قرار گرفته اسه  ،تنهها منبهع اسهتوار بهرای
تحلیل حقوق بینالملل« ،فرد» اس ک ب خودی خهود ثابه و ییتغیهر اسه ( Bing, 2011:
.)1048

 .2بقای حاکمیت دولت
از منظر حقوق بین الملل کالسیک ،فرض «حاکمی دول » فرضی بنیادی و خدش ناپذیر اس .
در این نظری  ،بهر حقهوق و وظهای دوله تمرکهز زیهادی وجهود دارد و در نتیجه نمهی تهوان
موجودی هایی ب غیر از دول ها را به سهادگی به رسهمی شهناخ (دیوتیهاک.)91 :1915 ،
نظریۀ سنتی روابط بین الملل نیز بر این نظر اس که «دوله هها ،کهنشگهران اولیه در نظهام
بین الملل هستند ،چ فقط همهین کهنشگهران هسهتند که قابهل شناسهایی و هویه مندنهد»
(دیوتیاک.)11 :1915 ،
1. Bottom- Up methodology
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چارچوک کار کان و پیروانش ،از این جه ک توانستند این رویکرد انحصارگرایان ب دول
را تغییر دهند ،قابل ارزیابی اس  .ب دیگر سنن« ،تازگی و اصال نظریۀ کان  ...ناشهی از ایهن
اس ک او ننستین کسی اس ک ربط وثیق بین صلح بین المللی و آزادی فرد را بیهان نمهوده
اس » (تسون .)21 :1911 ،لیبرالها بر این نظرند ک اندیشهۀ آنهها توانسه بها پهرداختن به
«فردگرایی هنجاری» نشان دهد ک عنصر اولیۀ هنجاری حقوق بهین الملهل «فهرد» اسه و نه
دول ( .)Simpson, 1994: 118ب این دلیل ،لیبرالیسم دس اندرکار پیریزی طرحی اس که
نقطۀ عزیم آن ن دول ک در فرد نهفت اس  .ب این ترتی  ،موجودی های دیگهری نیهز در
حقوق بینالملل ارزش مطالع مییابند (« .)Alvare, 2001: 191در حقوق بینالملهل و در پرتهو
نظریۀ لیبرالی ،همزیستی جای خود را ب همکاری داده اس  .این تغییهر باعهث شهده اسه تها
موجودی های دیگری همچون اشناص ،سهازمان ههای بهین المللهی و بهازیگران غیردولتهی نیهز
ب عنوان سازندگان حقوق بینالملل در کنار دول ها قرار گیرند» (.)Bing, 2011: 1045-1046
جایگاه فرد در حقوق بینالملل و میزان عق راندن دول از مرکزی در حقهوق بهینالملهل،
وضعی یکسانی در میان اندیشمندان لیبرال ندارد .توماس فرانک و فرناندو تسون دو سر طیفی
قرار دارند ک هر یک ارزش متفاوتی برای «فهرد» قائهلانهد ( ،)Newbrander, 2012: 34امها بهر
خالف انتظار« ،دول » و «حاکمی » آن ،البت با بسامدهای متفاوت در نظریهۀ ههر دوی آنهها
باقی می ماند .ب عبارت دیگر ،میزان دخال و ارزشی ک آنها برای دول در حقوق بهینالملهل
قائلاند تابعی اس از ارزشی ک برای «فرد» میپندارند اما همانطهور که مالحظه مهیشهود،
حاکمی دول در حقوق بین الملل همچنان در اندیشۀ آنها حفظ میشود .پاتریک رایلی 1نیهز
مینویسد ک کان بر این نظر بود ک دول ها تعهد دقیقی بهرای کنارگذاشهتن حاکمیه خهود
ندارند ( .)Riley, 1979: 54همچنین ،تسون ب این دلیل مشروعی دول ها را در گهرو رضهای
افراد میدانس ( )Simpson, 1994: 120ک ب «فردی هنجاری» در حقوق بینالملهل اعتقهاد
داش و فرد را جوهر و مبنای این حقوق معرفی میکهرد ( ،)Simpson, 1994: 117امها تومهاس
فرانک می پنداش ک دول ها ب این دلیل باید مشهروعی داشهت باشهند (از رهگهذر رضهای
افراد) ک خود آنها بازیگران اصلی حقوق بینالملهل یها جهوهر اصهلی آن هسهتند ( Simpson,
 .)1994: 120بنابراین ،دق بر فردگرایی لیبرالی نشان میدههد که ایهن نظریه مهیکوشهد تها
نوآوری خود را در حقوق بینالملل ،مجددا ذیل کارکرد و ماهی دول تعریه کنهد .به دیگهر
سنن ،فرض لیبرالیسم چنین اس ک «دول ها نمایندۀ زیرمجموع ای از کنش گهران فهردی و
گروهی هستند» ( .)Slaughter, 1995: 511یعنی «در جایی که رئالیسه هها ،سیاسه گهذاران
مستقل را [ب عنوان دول ] تصور میکنند ،لیبرالها طبیع نمایندگی داخلی را ب عنوان حلقهۀ
اتصال تعیین کننده میان خواس های اجتماعی و سیاس دول مورد بررسی قهرار مهی دهنهد»
1. Patrick Riley
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( .)Slaughter, 1995: 511آنچ برای اندیشمند لیبرال اهمی دارد نگرش و کیفیتهی خهاص از
«حاکمی دول » اس  .پس «درک روان شناختی لیبرالی از حقوق بین الملل ،بدین صورت اس
ک حاکمی را ب عنوان اساس و پایۀ حیات بین الملل ب شهمار مهی آورد» یها آنکه «روش کهار
تحلیل لیبرالی از حقوق بین الملل از حاکمی دول می آغازد ،چ از این منظر هیچ نظم جهانی
طبیعی پیش از برآمدن حاکمی ها ب چشم نمی خورد» (باقری .)911 :1911 ،ب همین دلیهل
مفاهیم لیبرالی عمدتا حول محدودی های درونزای دول میچرخند بیآنک قصهد به چهالش
کشیدن آن را داشت باشند ( .)Hammer, 2007: 114آنجا نیز ک کانه  ،اصهلی را بهرای ایجهاد
صلح پایدار معرفی می کند ،هدفش برقراری مناسبات مسالم آمیز میان «دوله »هاسه  .او در
«فلسفۀ حقوق» می نویسد« :باید یک قانون اساسی متشکل از جمهوری مسهتقل دوله هها که
مناس تحقق صلح باشد و ب وضعی جنگی پایان دهد تهدوین کنهیم» (کانه .)213 :1911 ،
جدیتر شدن رهیاف لیبرالی ،مسب آن شد تا حقوق بین الملل به دیگهر موجودیه هها نظیهر
«فرد» نگاه تازهای داشت باشد ( ،)Capps, 2001: 1012اما این رهیاف در حد و انهدازهای نبهود
تا زعام و اقتدار دول ها را از سک بیاندازد .فیلسوفان لیبرال نیز تالشهی ندارنهد تها حاکمیه
دول را سس کنند ،بلک می کوشند «ارزش درونی و ذاتی» دول را ب «ارزش ابزاری» ک بهر
حقوق بشر و احترام ب حاکمی و استقالل فرد مبتنی اس تبدیل کنند.

 .3ضرورت لیبرال دموکراسی
از بنیادی ترین مؤلف های تحقق صلح جهانی از منظهر کانه  ،برآمهدن دوله ههایی بها خصهل
«لیبرال دموکراسی» اس  .در دوران کان  ،چنین دولتی سهابق نداشه و خهود او نیهز چنهین
مفهومی را ب کار نبرد ،اما مشنص هایی ک او از دول ضروری برای صلح ارائ می کند با آنچه
امروز از لیبرال دموکرسی شناخت می شود ،همنهوانی دارد .کانه در «صهلح پایهدار» درصهدد
پی ریزی این مفهوم اس ک تنها آن همبستگی ای می توانهد به صهلح بیانجامهد که برآمهده از
«دول های آزاد» باشد ( .)Kant, 1917: 117برای آنک دولتهی متصه به صهف «آزاد» باشهد
باید« :قانون اساسی [آن] مبتنی بر نظام جمهوری باشد» ( .)Kant, 1917: 120ب نظر آن مهری
اسالوتر ،جمهوری مدنظر کان بر «لیبرال دموکراسی دیل دارد» ،تسون نیهز بهر همهین نظهر
اس ( Slaughter, 1995: 521تسون .)26 :1911 ،ضرورت وجود دول های لیبهرال دمهوکرات
برای تحقق صلح ،ب جایگاه «فرد» در این نوع از نظام بازمیگردد .اکثری انسانها ذاتا ب جنگ
تمایلی ندارند و دولتی ک مبتنی بر خواس اکثری افراد پدیهد آمهده باشهد به سهوی جنهگ
نمیرود ( .)Simpson, 1994: 117وانگهی ،رژیمهای لیبرال دموکرات همواره ب صیان از افهراد
متعهد بوده اند و ب زور ک متضمن نقض مهمترین حق بشری یعنی حق حیات اسه  ،متوسهل
نمیشوند ( .)Reus-Smit, 2005: 73مشنص اس ک لیبرالهها در قیهاس بها رئالیسه هها به
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مؤلف های داخلی ب شدت توج میکنند و تحقق صلح در پهنۀ بینالمللی را ب این مؤلف ها گره
میزنند .ب همین دلیل ،بیراه نیس ک یکی از ویژگیهای نظام لیبرالهی حقهوق بهینالملهل را،
ویژگی «درون ب بیرون» 1آن دانست اند ( .)Bing, 2011: 1051پس نظریهۀ لیبرالهی نمهیتوانهد
تحقق صلح را در جامع ای ک در آن دول هایی ب غیر از دول ههای لیبهرال دمهوکرات حضهور
دارند ،بپذیرد ( ،)Saunders, 2006: 41-42زیرا ب نظر آنها ،کان ب خوبی ثاب کرده اس ک
«جامعۀ بینالمللیای ک میخواهد صلح دائمی را تضمین کند ،نمیتواند از رژیمهای استبدادی
حمای کند .این رژیهم هها فقهط در داخهل اسهتبدادی نیسهتند ،بلکه در عرصهۀ خهارجی نیهز
تجاوزگرند» (تسون .)26 :1911 ،البت جان رالز ،در میان اندیشمندان لیبرال موردی اسهتثنایی
ب شمار میآید .او نظامهای سیاسی را از نقط نظر رعای حقوق بشهر و عهدال به سه دسهت
تقسیم میکرد :لیبرال ،سلسل مراتبهی 2و اسهتبدادی 9.او جامعهۀ لیبرالهی را جامعه ای ایهدهآل
می دانس  ،اما برخالف سایر اندیشمندان لیبرالی خواستار تغییر و استحالۀ جوامع سلسل مراتبی
نبود ( .)Rawls, 2001: 59ب نظر وی جامعۀ لیبرالی از این جه ک واجهد مفههومی معقهول از
عدال اس جامع ای ایده آل ب شمار می آید .بهر همهین اسهاس ،جامعه ای غیرلیبرالهی که از
نهادهایی مشنص برخوردار اس و آستانۀ یزم دربارۀ حق و عدال را محقق میکنهد نیهز بایهد
پذیرش شود ( .)Rawls, 2001: 59وی سپس در توضیح جوامع سلسل مراتبی مینویسد ک این
جوامع« ،جهوامعی هسهتند که مردمهان حاضهر در آن  ...حقهوق بشهر و عهدال را به رسهم
شناخت اند و بنابراین دول های برآمده از چنین مردمانی نیز حد قابهل قبهولی از حقهوق بشهر و
عدال را ب اجرا میگذارند .هیچ لیبرالی نمیتواند منکر ایهن حقیقه شهود» ( Rawls, 2001:
 .)61بنابراین ،در این جوامع «نهادهایی وجهود دارنهد که حقهوق بشهر را رعایه کهرده و حهق
متفاوت بودن گروه های متفاوت را ب رسمی شناخت و در نتیجه شهیوه ای قابهل دفهاع دربهارۀ
عدال را ب اجرا میگذارند» ( .)Rawls, 2001: 64-65در نتیج  ،رالز با معیار قراردادن دو مؤلفۀ
عدال و حقوق بشر در متن تحلیهل ههای خهود و پهذیرش ایهن موضهوع که برخهی از جوامهع
غیرلیبرالی میتوانند آستان ای از این دو مؤلفه را محقهق کننهد ،خهود را تها انهدازهای از دیگهر
اندیشمندان لیبرال متمایز میکند.

 .4منع مداخله در امور داخلی دولتها
در تئوری لیبرال ،دول ها همچون افهراد ،از حیطهۀ منهتص به خهود برخوردارنهد که حقهوق
نمیتوانهد در آن مداخله کنهد ( .)Simpson, 1994: 113مهادۀ  )1( 2منشهور ملهل متحهد که
1. Inside to Outside
2. Hierarchical
3. Tyrannical
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متضمن مداخل نداشتن در امور داخلی دول های عضو سازمان ملهل متحهد اسه بازتهاک ورود
مفهوم «حوزۀ خصوصی افراد» ب حقوق بینالملل و بهرهمندی دول ها از آن اس ( Simpson,
 .)1994: 114کان ب صراح مهینویسهد« :ههیچ کشهوری بها اعمهال زور ،در قهانون اساسهی و
حکوم کشور دیگر دخال ننواهد کرد» ( .)Kant, 1917: 113ب نظر او ،هر اختالفی در درون
دول های لیبرال را باید یک اختالف داخلی دانس و در نتیج اگر «در این هنگام یهک کشهور
خارجی در امور داخلی این کشور دخال کند ،چنین کرداری تجاوز آشکار و نقض حقهوق یهک
مل اس و استقالل تمام کشورها را ب خطر ناامنی میافکند» ( .)Kant, 1917: 114با توج ب
اینک اصوی در حقوق بینالملل ،نظامههای سیاسهی دوله هها به منزلهۀ «امهور داخلهی» آنهها
محسوک میشوند و دیوان بینالمللی دادگستری نیز در رأی «فعالی های نظامی و شهب نظهامی
در و علی نیکاراگوئ » بر این موضوع تأکیهد کهرده اسه ( ،)ICJ, Nicaragua Case: para.202
چگون میتوان ضرورت وجود «دول های لیبرال دموکرات» و «عهدم مداخله در امهور داخلهی
دول ها» را ب منزلۀ ویژگی نظریۀ لیبرالی قابل جمع دانس ؟ پاسهخ به ایهن پرسهش به طهور
مفصل تری در ادام خواهد آمد ،اما عجالتا باید گف ک از منظر تئوری لیبرالهی ،منهع مداخله
امتیازی اس ک دول های لیبرال حاضر در جامعۀ بینالمللی از آن برخوردارند و این در حهالی
اس ک دول های غیرلیبرال ،صالحی حضور در جامعۀ جهانی و برخورداری از امتیازات آن را
ندارند ( .)Owen, 1997: 3-6ب هر روی ،ناگفت پیداس ک منع مداخل در امور داخلهی دیگهر
دول ها ،زمین های اصطکاک و اختالف بینالمللی را کاهش میدههد و بهالقوه به تحقهق صهلح
کمک میکند.

 .5خود-محدودسازی دولت
دول های قرنهای  16و  11تفاوتهای بارزی با دول های قرون گذشت دارند .نگاهی ب شهکل
و محتوای این دول ها میتواند بر چنین تفاوتهایی پرتو افکند .خصیصۀ اصلی دول ههای ایهن
عصر را باید در خود-محدودسازی آن ها از نظر حیات بهین المللهی و داخلهی دانسه  .به دیگهر
سنن ،عرصۀ بین المللی شاهد انحهراف از الگهوی «امپراتهوری» و ههم داسهتان شهدن بها الگهوی
«وستفالیایی» اس  .دول های این دو قرن ب حدگذاری بر خهود واقه انهد و کثهرت دوله هها
ویژگی بنیادین عرصۀ بینالملل در این زمان اس .
قائل شدن حدود و ثغور برای دول  ،هم زمان اس با رویش این آموزۀ لیبرالی حقوق عمومی
و بین الملل ک دول نمی تواند بی حد و مرز وجود داشت باشد .آنچ میشل فوکو از آن ب منزلهۀ
«کثرت مندی دول » 1با ارجاع ب «مصلح دول » یاد می کند (فوکهو )16 :1913 ،به همهین
1. Plurality of the state
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آموزۀ لیبرالی اشاره دارد .لیبرالیسم اصرار فراوانی دارد تا حوزۀ عمومی را قطع قطعه و متکثهر
کند ب همین طریق نیز صلح لیبرالی نیز ب کثرت دوله هها بسهتگی تهام و تمهامی دارد ،زیهرا
تقسیم و تکثیر حوزهها در عرصۀ بین المللی وجهود «دوله »هها و نه «امپراتهوری» را ضهرورت
میبنشد ( .)Hammer, 2007: 212-213کان نیز خود آن زمان ک از «فدراسهیون دوله ههای
آزاد» سنن می گف  ،تکثر دول ها را ک در زمهان خهود امهری غریه بهود بهر پهرده انهداخ
( .)Teson, 2001: 41او بر این نظر بود ک تشکیل یک دول جهانی بزرگ ،بیشتر از آنک مفیهد
باشد ،مضر اس ( .)Kant, 1917: 118ب نظر وی« ،چند مل  ،چنهد زبهان ،چنهد فرهنهگ و در
نتیج چند دول باعث پدیداری رقابتی میشود ک دس آخر میتوانهد به توافهق بهزرگتهری
دربارۀ صلح بیانجامد  ...دول ها در اثر این رقاب به تهوازن قهوا خواهنهد رسهید در حهالی که
تشکیل یک دول جهانی ،قبرسهتان آزادی خواههد بهود» ( .)Riley, 1979: 60کانه ننسهتین
اندیشمندی ب شمار میآمد ک در عصر اوج آزادی عمهل دوله هها خواسهتار ترسهیم مرزههای
مشنصی برای این آزادی بود .ب نظر این فیلسوف آلمانی «اگر دول ها ب آزادی بی حد و مهرز
ادام دهند ،آن ها مستمرا حقوق شهروندانشان را نقض خواهند کرد .آن ها نسل های بعدی را بها
ب راه انداختن جنگ مقهور خواهند کرد  ...او اعتقاد داش ک امکان ایجاد وضعی کامال قهانونی
در سطوح داخلی تا اندازه ای ب نوعی از نظم جهانی وابست اسه  .نظمهی که آن را فدراسهیون
دوله ههای آزاد مهینامیهد» ( .)Riley, 1979: 53کانه بها وجهود اینکه پدیهداری فدراسهیون
دول های آزاد برای برقراری صلح را ضرورت میدانس  ،اما او هرگز ب ایجاد یک دول جههانی
یا یک امپراتوری و محو حاکمی ها اعتقهاد نداشه  .پاتریهک رایلهی ،مفسهر کانه به صهراح
می نویسد آنچ کان مدنظر داش «حرک مل ها ب سوی یکدیگر اس در حالی ک همچنان
برخوردار از دول های متفاوت هستند» ( .)Riley, 1979: 53نظر کان ب وجود تکثهر دوله هها
حتی با وجود پدیداری فدراسیون دول ههای آزاد در چنهد دلیهل ریشه داشه  .ننسه آنکه
دول ها ،دارای حاکمیتی هستند ک نمیخواهند ب «طور طبیعی» آن را تح قیمومه ههیچ
قدرت خارجی قرار دهند ( .)Nicolacopoulos, 2008: 94; Riley, 1979: 56دوم آنک  ،وی با رد
همانندی میان «فرد» و «دول » بر این نظر بود ک نباید چنین پنداش ک دول ها نیهز دارای
میشل فوکو ،در توضیح تاریخ تطور حکوم داری در اروپا از مرحل ای در قرنهای  16و  11یاد میکنهد که در آن،
برای حفظ توازن قدرت میان دول ها و ممانع از پدیداری یک امپراتهوری دیگهر ،الگوههای رفتهاری سیاسهی
مشنصی شکل میگیرد ک از آن الگوها ب قواعد «مصلح دول » یاد میکند .ب زبان خهود فوکهو ،مصهلح
دول عبارت اس از «آرایش امور ب نحوی ک دول  ،مستحکم ،ماندگار و ثروتمند شهود و در مواجهه بها ههر
آنچ ک ممکن اس نابودش کرده [و در یک امپراتوری جذک شود] سن و استوار باشد» .از جمله الگوههای
رفتاری سیاسی ک ذیل مصلح دول مطرح میشوند ،می توان ب این موارد اشاره کرد :انباش پول ،افهزایش
جمعی  ،افزایش توان نیروی نظامی ،افزایش قدرت دیپلماسی و ( ...فوکو.)26-19 :1913 ،
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وظیفۀ مشابهی برای کنارگذاشتن وضعی طبیعیشان -ک تهوأم بها حاکمیه اسه  -هسهتند
( .)Riley 1979: 54 & 60سوم اینک  ،حاکمی هر دول مبتنی بر نظام حقوق اساسی اس ک
مطابق با هنجارهای حقوقی همان جامع بنا شده اس و کامال قابل انحالل در یک نظم فراگیهر
جهانی نیس ( )Riley, 1979: 54و چهارم اینک  ،محو حاکمی دول ها و پدیداری یک دوله
جهانی احتمال وقوع جنگ را از بین میبرد ،اما ب یک استبداد جهانی تبدل مهیشهود ( Riley,
 .)1979: 53 & 54 & 56بیدلیل نیس ک رایلی مینویسد آنچ از منظر کان مورد نیاز اسه
«ن حاکمی جهانی ،بلک توازنی [میان دول ها] اس  ...ک نتیجۀ آن [پدیداری] قدرتی اسه
ک از این توازن حمای میکند» ( .) Riley, 1979: 56بنهابراین ،بها وجهود نظهر کانه به یهک
فدراسیون فراگیر ،تکثر دول ها همچنان رمز برقراری آزادی در سطحی جهانی اسه  .به ایهن
ترتی  ،منسوخشدن الگوی امپراتوری و پدیداری «دول  -مل »ها را مهیتهوان مرههون رویهش
گرایشهای لیبرالی دانس .
همراه با خود-محدودسازی دول در عرصهۀ بهین المللهی ،دوله در عرصهۀ داخلهی نیهز بها
محدودی هایی روب روس  .دول قرون  16و  11باید از حوزه هایی ک سابقا در صالحیتش قرار
داش درگذرد و آنها را ب حال خود رها کند« .عقیهده و مهذه » و «بازرگهانی و تجهارت» دو
حوزۀ مهمی اند ک از این تاریخ ب بعد از قیموم دول بیرون می آیند (آربالسهتر.)01 :1911 ،
دول  ،دیگر صالحیتی برای مداخل در این حوزه هها نهدارد و حتهی دخاله در آن هها بهرخالف
اشتغایت آن دانست می شود .ب همین دلیل« ،بازار آزاد» یکی از مؤلف های تحقق صلح خوانده
میشود ( ،)Simpson, 1994: 117زیرا سیاس مبتنی بر بازار آزاد بها گسهترش تجهارت ،زمینهۀ
جنگ را کاهش میدهد ( .)Bing, 2011: 1049طبیعی اس  ،مردمانی ک درگیر تجارت و سهود
هستند ،ناخودآگاه مانع دول ها از چرخش ب سوی جنگ ک تجارت آنها را منتهل مهیکنهد،
خواهند شد ( .)Keohane & Nye, 2011: 37وانگهی ،روابط آزاد اقتصادی ،گسهترش مناسهبات
میان دول ها را پدید میآورد و این خود ب بارق های صلح منجر میشود ،زیرا «تهراکم و سهطح
ارتباطات فراملی نشانۀ قابل اعتنایی از جامعۀ امن پلورالیستی اس » (باقری .)912 :1911 ،این
خود-محدودسازی نوظهور دول ب چنان کیفی و ماهیتی می رسد ک اندیشمندان لیبهرال آن
را «حد مشروعی » دول می نامند (فوکو .)62 :1913 ،خود-محدودسهازی دوله را مهیتهوان
یکی از تبلورات دول لیبرال دموکرات دانس و از طرح مستقل آن پرهیز کرد ،اما از آنجا ک از
یک سو دول لیبرال دموکراسی تنوعات گوناگونی دارد و خهود -محدودسهازی دوله در همهۀ
آنها ب یک شکل اجرا نمیشود و از سوی دیگر ،خود-محدودسهازی اقتصهادی دوله  ،یکهی از
پیششر های ذاتی رویش صلح لیبرالی اس  ،باید ب صورت مستقل مطالع میشد.
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ارزیابی نظریۀ لیبرالی حقوق بینالملل
این حقیق ک ایمانوئل کان را ب منزلۀ فیلسوف صلح اندیش می خوانند ،می تواند کمک شایانی
در توصی نظریۀ لیبرالی حقوق باشد .لیبرالیسم را می توان ب منزلۀ ننسهتین نظهام اندیشهگی،
سیاسی و اجتماعی ب شمار آورد ک ب جدّ برای تحقق و تعالی صهلح برنامه ای در دسه دارد.
کان و پیروان متقدم او برای ننستین بار -آن هم در اوضاع و احوالی ک جنگ ب هزار زبان در
سنن بود -موفق شدند با پی ریزی مکانیسمی خاص در جسهتجوی صهلح جههانی برآینهد .ایهن
مکانیسم برخالف گذشت  ،صلح را ب وضعی مشنصی یعنهی لهزوم وجهود دوله ههای لیبهرال
دموکرات گره زده اس و ب همین دلیل خواستار برخی تغییرات در عرصهۀ حیهات بهین الملهل
می شود .بر همین اساس ،نظریۀ لیبرالی حقوق بین الملل موفق شد بها طرحهی جدیهد ،قداسه
جنگ ب منزلۀ یگان روش احقاق حق را بشکند و هیمنۀ آن را فرو ریزد ،زیرا «لیبرال ها برخالف
رئالیس ها ،ساختار قدرت یا جنگ را عامل تغییر نظام بین المللی نمی دانند ،بلک معتقدنهد که
عوامل [دیگری نیز] نقش مهمی در دگرگونیهای این نظام ایفا میکنند» (وکیل.)20 :1913 ،
میشل فوکو نیز ب خوبی از ارتبا تنگاتنگ نظریۀ صهلح جاویهدان کانه و ضهرورت ایجهاد
شرایطی جدید در جهان پرده برمی دارد .وی در «تولد زیس سیاسه » مهی نویسهد« :کانه از
صلح جاویدان چ تصوری دارد؟  ...اساسا این چیس که صهلح جاویهدان را در تهاریخ تضهمین
می کند؟» (فوکو ،)16 :1913 ،سپس خود پاسخ می دهد ک با گسترش روابط تجاری در سهطح
جهان ک مرحل ای از تطور سرمای داری اس  ،ایدۀ صلح جهانی نیز رویش می یابد ،زیرا در ایهن
مرحل « ،روابط تجاری در جهان امتداد می یابد ،درسه آن طهور که طبیعه خواسهت  ...ایهن
چنین ،حقوق جهان وطن یا حقوق تجارت ساخت خواهد شد .این ب حقوق بهین الملهل تبهدیل
می شود و این چنین ،جهانی شدن تجارت ،ضامن صلح جاویهدان اسه » (فوکهو .)13 :1913 ،بها
وجود همۀ این دستاوردهای ستودنی ،ایهن نظریه از گزنهد نقهدهای جهدی دور نمانهده اسه .
مفاهیم سازنده و مبانی اصولی نظریۀ لیبرالی حقوق بین الملل ،دس مای ای برای شک و تردیهد
در روایی آن شده اس  .این نقدها خود ،زوایایی از این نظری را ب چالش کشیده اند ک هر یهک
ب طور جداگان بررسی میشوند .طبیعی اس در این بنش تنها آن دست از ارزیابیهای نظریۀ
لیبرالی حقوق بینالملل مطرح میشوند ک با موضوع توسل ب زور و توجیهات آن مرتبطاند.

 .1لیبرالیسم و تناقض ممنوعیت مداخله
پیش تر بحث شد ک نظریۀ لیبرال حقوق ،فرض تحقق صلح را در گرو وجود دول ههای لیبهرال
میداند .دول های غیرلیبرال ،ب جه خصیصۀ ماهوی شان ،مستعد ب خطر انهداختن صهلح انهد
( .)Doyle, 1986: 1156ب ه عبههارت دیگههر« ،همزیسههتی اجبههاری رژیههمهههای دموکراتیههک و
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غیردموکراتیک ،عل اصلی درگیری هاس  ،زیرا این دو نوع سیستم سیاسی کامال متفاوت انهد و
همزیستی مسالم آمیز واقعی بین آنها ب سادگی فرا دس نمیآید» (تسهون .)121 :1911 ،از
منظر فرانسیس فوکویاما نیز امکان حیات توأمان دول های لیبرال و غیرلیبرال در کنار یکهدیگر
وجود ندارد و با وجود وابستگیهای اقتصادی این کشورها ب یکدیگر ،سیاس زور ،فاکتور نهایی
در روابط میان آنها خواهد بود ( )Fukuyama, 1992: 272-274و طبیعی اس ک در این نبهرد
باید جان لیبرال دموکراسی را گرف چون تنها این نظری اس ک همهۀ پرسهشههای بهزرگ
بشری را پاسخ داده اس ( .)Reus-smit, 2005: 78ب همین دلیل گفت شده اس ک «نتیجهۀ
قهری» نظریهۀ لیبرالهی «آن اسه که فقهط حکومه ههای مشهروع مسهتحق حمایه انهد» و
«حکوم های غیرمشروع نباید از منافع و امتیازات «همبستگی بهینالمللهی لیبهرال» برخهوردار
باشند» (تسون.)121 :1911 ،
صورت بندی لیبرالی حقوق بین الملل درصدد دفاع از این سازوکار اس ک اگهر قهرار اسه
صلحی در جهان شکل بگیرد ،دول های لیبرال باید از شر دول های غیرلیبرال در امان باشهند.
از آنجا ک این نظری نمیپذیرد ک دول های غیرلیبرال مهیتواننهد رگه ههایی از مشهروعی را
بازتاک دهند در نتیج وجود آن ها می تواند منافع هم -از مردم خود گرفت تها دیگهران -را به
خطر اندازد ( )Doyle, 1986: 1161و برای دفع این خطر ب جاس تا مداخالتی صورت گیهرد و
ماهی دول های غیرلیبرال را ب لیبرال دموکراسی بازگرداند .این مداخالت می تواننهد از فشهار
اقتصادی و سیاسی آغاز شوند و تا مداخلۀ نظامی ادام یابند .همان گون ک پیش تر توضیح داده
شد ،رالز ،گون ای متفاوت از تحلیل را دربارۀ تعامل با جوامع غیرلیبرالی (سلس مراتبی) ب دس
میدهد .وی ب صراح لیبرال ها را از تالش برای تغییر و استحالۀ جوامع غیرلیبرال نهی میکند
( .)Rawls, 2001: 59ایدۀ مبنایی وی در این باره ،مفهوم «تساهل» 1اس  .او مینویسد با توجه
ب این حقیق ک «لیبرالها تأیید میکنند ک گون های منتل قابل پذیرشی از مفهوم عدال
وجود دارد» بنابراین ،هیچ راهی ب جز تساهل نسب ب اجرای این گون ها در جوامع غیرلیبرال
وجود ندارد ( .)Rawls, 2001: 60وی سپس این ایدۀ مبنایی خود را تشریح میکند و مینویسد
«اگر همۀ جوامع مجبور شوند ک لیبرال شوند ،آن گاه ایدۀ لیبرالیسم سیاسی در باک تساهل ب
شکس می انجامد» .از این منظر ،اگر سن گیری بهرای اسهتحالۀ جوامهع غیرلیبهرال از سهوی
جوامع لیبرال انجام شود ،این موضوع تنها می تواند ب انکار احترام و تساهل نسب ب «مردمهان
شایست ای» 2منجر شود ک در جوامع غیرلیبرال زندگی میکنند .همچنین به نظهر وی ،همهۀ
جوامع از جمل جوامع لیبرال و غیرلیبرال در معرض تغییر تدریجی اند .جوامع غیرلیبرال نیز در
جه این تغییر تدریجی ،رفت رفت آسهتان ههای بهایتری از عهدال و حقهوق بشهر را به اجهرا
1. Toleration
2. Decent People
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می گذارند« .اگر این جوامع تحمل شوند ،هرچ بیشتر ب سوی تغییر تدریجی ترغی می شوند»
( .)Rawls, 2001: 60نباید فراموش کرد ک این فیلسهوف لیبهرال ،تسهاهل نسهب به مردمهان
غیرلیبرال را نیز با مفهوم مهم «حق بر تعیین سرنوشه » گهره زده اسه و آن را راههی بهرای
تحقق این اصل میداند .او مینویسد «تساهل نسب ب فرهنگ و قواعد رفتاری این جوامهع که
خود آن را مناس میدانند ،جلوهای از تحقق این اصهل مههم حقهوق بشهری اسه » ( Rawls,
.)2001: 60
اما اگر رالز را کنار بگذاریم ،از منظر اندیشۀ لیبرالی ،هر دول لیبرال دموکراتی «یک وظیفۀ
بینالمللی س ضلعی یا سه ییه ای دارد .1 :دفهاع و مراقبه از نهادههای عادینهۀ حکومه .2
احترام ب حقوق همۀ افراد در داخل و خارج از کشور و  .9پیشبرد و حمایه از رعایه حقهوق
بشر و دموکراسی و توسعۀ آن در سطح جهانی» (تسون .)122 :1911 ،بنابراین ،مبتنی بهر بنهد
سوم ،دول لیبرال دموکرات ،در مداخل در امور دول های غیرلیبرال وظیفه ای ذاتهی دارد .به
عبارت دیگر« ،همگام با نظریۀ لیبرالی حقوق بین الملل« ،رژیم برابری» حقهوق بهین الملهل که
مبتنی بر برابری حاکمی هاس بر هم میخورد» ( .)Reus-smit, 2005: 78وانگهی ،دول ههای
لیبرال باید توج مضاعفی داشت باشند تا مبادا شاهد پدیداری دول های غیرلیبرال باشند و در
نتیج « ،مقابل با شورشیان غیرلیبرال ،از لحاظ اخالقی مجاز و مشروع اسه » (تسهون:1911 ،
 .)121کامال مشنص اس ک لیبرالیسم گرفتار چه تناقضهی اسه  ،زیهرا اگهر اکثریه مهردم
خواستار رویش دولتی غیرلیبرال باشهند ،نه تنهها نبایهد آن را جهدی گرفه  ،بلکه بایهد آن را
سرکوک کرد .ب این ترتی  ،فرض اولیۀ نظری پردازانی همچهون تومهاس فرانهک ،تومهاس پهین،
فرناندو تسون و حتی کان ک ب رضای مردم در برآمدن دول ها معتقدند چنهین به تنهاقض
میرسد .همانگون ک دیوان بینالمللی دادگستری در پروندۀ تیمور شرقی اعالم کرد حق مردم
بر تعیین سرنوش خویش ،هم از زمرۀ حقوق بشر و هم از قواعهد ارگهاامنس اسه ( ICJ, East
 ،)Timor, Paras 89-90اما لیبرالیسم با بنشیدن ماهیتی ابهزاری به ایهن حهق ،آن را کهامال از
وص ارگاامنسی تهی میکند.

 .2لیبرالیسم و منطق حقوقی ارتباط با دولت غیرلیبرال
در حالی ک رئالیس ها ،حیات بینالمللی را ب شکل موجود و مشتمل بر دوله ههای لیبهرال و
غیرلیبرال می پذیرند ،برای نظریۀ لیبرالی یزم اس تا جهانی پدید آید که خصیصهۀ اصهلی اش
وجود دول های لیبرالی اس ( .)Owen, 1997: 2این گزارۀ منطقهی لیبهرالهها ریشه در ایهن
نظری دارد ک دول های غیرلیبرال بهرای صهلح بهینالمللهی ذاتها منهاطرهآمیزنهد و در نتیجه
صالحیتی برای برخورداری از همبستگی بین المللی ندارند .این فقدان صالحی در برخهورداری
از همبستگی بینالمللی از آنها موجودیتی فارغ از حق و تکلی میسازد .اصل دوم کان بهرای
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ایجاد صلح پایدار ،تشکیل یک «سازمان صهلحمهدار» 1بهود ( .)Kant, 1917: 117ایهن سهازمان،
مبتنی بر دول های آزاد اس و در نتیج دیگر دول هها راههی به آن ندارنهد ( Doyle, 1986:
.)1158
کان -اگرچ ن ب اندازۀ پیروانش -ب خوبی توانس میان دو دنیای لیبهرال و غیرلیبهرال را
مرزبندی کند .دنیای غیرلیبرال از آن جه ک از هر نوع همبستگی بین المللی و در نتیج ههر
حقی محروم اس در یک خأل قانونی ب سر میبرد ( .)Saunders, 2006: 40-42بها وجهود ایهن،
نمیتوان این دول ها را ب حال خود رها کرد آنها همیش صلح را تهدید میکنند .بهرای رفهع
این تهدید ،میتوان ب رهیاف های منتلفی از تحریم و فشار اقتصادی گرفت تا زور متوسل شد.
قانون هلمز -برتون نمون ای از رهیاف غیرنظامی برای فشار بر دوله ههای غیرلیبهرال ایهران و
لیبی بود ( .)Saunders, 2006: 40-42راهکهار نظهامی حتهی مهیتوانهد راهکهار مهؤثرتری باشهد
( .)Walker, 2008: 450ب چنین جنگی که ههدفش تغییهر ماهیه دوله ههای غیرلیبهرال و
لیبرالیزهکردن آنهاس « ،جنگ لیبرالی» 2گفت میشود ( .)Owen, 1997: 2طبیعی اسه که
این رهیاف لیبرالی ،تا اندازۀ زیادی ،احتمال وقوع جنگ در پهنۀ گیتی را افزایش میدهد.
لیبرالیسم تالشی ندارد تا کاربرد زور علی دول های غیرلیبرال را پنهان کنهد و حتهی آن را
یک الزام اخالقی و حقوقی بر عهدۀ دول های لیبرال میداند ( ،)Lavy, 1989: 88امها در همهان
حال میکوشد تا با زیور و زین آوینتن ب آن ،خود را از اتهام جنگطلبهی نجهات دههد .بهرای
مثال ،فرناندو تسون می نویسد« :درس اس ک طرفهداران کانه حکومه ههای غیرلیبهرال را
غیرمشروع می دانند ،اما این سنن ب آن معنا نیس ک از بین بردن آن ها اخالقا مجهاز باشهد»
(تسون ،)211 :1911 ،بلک «عل مداخل [و استحالۀ دوله غیرلیبهرال] بایهد مشهروع باشهد»
(تسون .)195 :1911 ،خود این نظری  ،عل مشروع مداخل را تعری میکند و همهین جاسه
ک مشنص می شود برخالف ادعای تسون ،رهایی از دول غیرلیبرال در هر حالتی الزامی اس .
از منظر لیبرالها« ،تنها دلیل مشروع برای توجی مداخل  ،حفهظ حقهوق بشهر اسه » (تسهون،
 .)195 :1911ب همین دلیل گفت شده اس ک «مداخلۀ بشردوستان در کانون نظریۀ لیبرالی
حقوق بینالملل قرار دارد ،ب آن دلیل ک فرد در کانون حقوق بهینالملهل قهرار دارد» ( Bing,
 ،)2011: 1050اما نکتۀ حقیقی آن اس ک اصوی تمایز میان دول های لیبهرال و غیرلیبهرال از
یکدیگر ،از مرزگذاری مبتنی بر حقوق بشر میگذرد .ب زبان سادهتهر ،دوله غیرلیبهرال از ایهن
جه غیرلیبرال اس ک «حقوق بشر» را نقض میکند و در نتیجه بایهد آن را اسهتحال کهرد.
بنابراین ،در اینجا هیچ تمهایزی میهان عله ههای مشهروع و نامشهروع مداخله وجهود نهدارد و
«ماهی » دول غیرلیبرال ،مشروعترین عل بهرای مداخله اسه ( Lavy, 1989: 88; Owen,
1. foedus pacificum
2. Liberal War
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 .)1997: 3عینیترین تبلور این منطق لیبرالی را باید در حوادث پس از  11سپتامبر جس وجهو
کرد .جایی ک حمل ب افغانستان و عراق با الهام از این منطق و البت با پش کهردن به قاعهدۀ
آمرۀ ممنوعی توسل ب زور حاصل شد (کریمی .)61 :1939 ،بیراه نیس ک تسهون در کتهاک
خود بارها و بارها مداخل علی صدام حسین را تئوریزه می کند (تسهون191 ،129 ،16 :1911 ،
و  )119تا اینک س سال پس از آن ،این نظری ب بهترین شکلی از آستین جورج بهوش بیهرون
زند.

 .3لیبرالیسم و نقض برابری حاکمیتها
ننستین اصل سازمان ملل متحد برای تحقق اهداف چهارگان اش (صهلح و امنیه بهینالمللهی،
توسههعۀ روابههط دوسههتان  ،همکههاری بههینالمللههی و مرکههزی بههرای تشههریک مسههاعی) «برابههری
حاکمی ها» اس  .قطعنامۀ  2620مجمع عمومی ملل متحد ،برابهری حاکمیه هها را از جمله
اصول مؤثر در تحقق صلح و امنیه بهینالمللهی مهیخوانهد (.)GA Res 2625 (1970), para F
اهمی قطعنامۀ ذکرشده تا آن اندازه اس ک دیوان بهینالمللهی دادگسهتری در پرونهدۀ «آثهار
ساخ دیوار حائل در سرزمینهای اشغالی» مفاد آن را انعکاس حقوق بینالملل عرفهی عنهوان
کرد ( .)ICJ, Wall Case, para: 87ب این ترتی  ،در زمان پدیداری سازمان ملل متحد و حتهی
پس از آن ،برابری حاکمی ها از جمل اصول بنیادی در تحقق صلح دانست مهیشهد ،زیهرا ایهن
اصل وستفالیایی سب آن اس تا هیچ حاکمیتی برای تعرض و تجاوز ب حاکمیه ههای دیگهر
حق ممتازی نیابد (کریمی .)11 :1939 ،نکتۀ جال آنک از منظر دیوان بینالمللی دادگستری،
منع مداخل در تعیین حاکمی سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی دول هها از مظهاهر اصهل برابهری
حاکمی هاس ( .)ICJ, Nicaragua Case, para: 202همانگون که در بنهش اول ایهن مقاله
دیدیم ،روششناسی تحلیلی نظریۀ لیبرال حقوق بینالملل ،جزء ب کل یا پایین ب بایسه  .به
عبارت دیگر ،نظریۀ لیبرال ،نقطۀ آغاز مطالع اش را در نظامهای داخلی قرار میدهد .بهرای ایهن
نظری  ،تحویت نظام جهانی تابعی از سازمان سیاسهی و حقهوقی داخهل در دوله هاسه و به
همین عل اس ک برآمدن یک دول لیبرال دموکرات در صحنۀ داخلهی دوله هها را توصهی
میکند ( .)Lavy, 1989: 91طبیعی اس ک این گزارۀ لیبرالی ،نقض برابری حاکمی دول هها
ک مبین منع مداخل در تعیین نظامهای سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی داخلی اسه به شهمار
میآید .این استنبا ن تنها در پس نظریۀ لیبرالی مستتر اس  ،بلک خود لیبرالها نیز از طهرح
آن هراسی ندارند .تأکید آنها بر ضرورت گذر از «برابری حاکمی ها» تا آن اندازه اس که به
سازمان ملل متحد ک مبتنی بر برابری حاکمی ها بنا شده اس حمل میبرنهد ( Reus-smith,
 .)2005: 78ب نظر آنها «سازمان ملل متحد از همان ابتدا ب اشتباه تصور مهیکهرد که نظهام
مبتنی بر برابری حاکمی ها ک باعث می شود دول های آزاد و خودکام در کنار هم در سازمان

دیالکتیک صلح و بربریت :مطالعه و نقد نظریۀ لیبرالی حقوق بینالملل 139
بهینالمللهی را رقهم زنهد» ( Fukuyama, 1992:

ملل متحد جمع شوند ،میتواند صلح و امنیه
 .)280از منظر «فوکویاما» ،تنها راه چاره آن اس ک ب جای سازمان ملل متحهد ،سهازمانی بها
عنوان «اتحادیۀ صلح» 1شکل گیرد ک صهرفا متشهکل از دوله ههای آزاد اسه ( Fukuyama,
 ،)1992: 283زیرا این فقط دول های آزادند ک از «حاکمی برابر» برخوردارند ( Owen, 1997:
 .)3تنها این سازمان متشکل از دول های آزاد اس ک در صحنۀ جهانی مشروعی اقهدام دارد،
زیرا سازمان ملل متحد با عضوی دول های غیرمشروع ،مشروعی خود را از دسه داده اسه
( .)Fukuyama, 1992: 283چنین سازمانی نزد آلن بهوکنن و رابهرت کئوههان ،دو نظریه پهرداز
لیبرال معاصر« ،ائتالف دموکراتیک» 2نام دارد ( .)Buchanan & Keohane, 2004: 4البت آنهها
همانند فوکویاما ،سازمان ملل متحد را ب کلی از مشروعی سهاقط نمهی کننهد ،بلکه به دلیهل
وجود برخی موانع -همچون حق وتو -در کارکرد سیستم امنی دست جمعی موجود در شهورای
امنی  ،ائتالف دموکراتیک را نیز راهکاری دیگر برای توسل ب زور ب منظور احیای حقهوق بشهر
می دانند و می نویسند اگر شورای امنی در تصمیم گیری ناموفق بود ائهتالف دموکراتیهک بایهد
وارد عملیهات شهود ( .)Buchanan & Keohane, 2004: 17&18بهرای نمونه مهیتهوان حملهۀ
دول های ناتو ب صربستان را ک پس از وتوی روسی در شورای امنی انجهام شهد ،نمونه ای از
عملیات «ائتالف دموکراتیک» مدنظر بوکنن و گئوهان دانس .
با از میان رفتن برابری حاکمی ها در حقوق بینالملل ،صرفا اعتبار نهادهایی ک مبتنهی بهر
این اصل بنا شدهاند زیر سؤال نمی رود ،بلک ممنوعی توسهل به زور نیهز به چهالش کشهیده
میشود ،زیرا با نبود برابری میان دول های لیبرال و غیرلیبرال ،دول های اخیر برای توسهل به
زور علی دول های دستۀ ننس حق ممتازی مییابند ( .)Reus-smith, 2005: 78البت در این
میان ،نظرهای یکسانی میان اندیشمندان لیبرال وجود ندارد .در حالی ک توماس پهین بهر ایهن
حق ممتاز برای تحقق حقوق بشر تأکید داش ( ،)Saunders, 2006: 450کان بر این نظر بهود
ک تغییر ماهی دول های غیرجمهوری ،زمانبر و تدریجی اسه و نمهیتهوان دسهتوری بهرای
تغییر خلقالساع داش ( .)Doyle, 1986: 1058بوکنن و کئوهان ب «توسل ب زور پیشگیران »
معتقدند تا جلوی نقض حاد حقوق بشر را بگیرند ،اما در مرحلۀ اجرا به جهای آنکه توسهل به
زور برای اعادۀ حقوق بشر را ب یکایک دول های لیبرال بسهپارند از یهک نظهام جمعهی توسهل
ب زور در قال ائهتالف دموکراتیهک سهنن مهیگوینهد (.)Buchanan & Keohane, 2004: 4-5
ب عبارت دیگر ،این دو نظری پرداز ،بر خهالف دیگهر اندیشهمندان لیبهرال ،دوله ههای لیبهرال
را بدون اشتباه نمی داننهد و «بلکه از آنجها که کهال دوله هها در مظهان تعقیه منهافع ملهی
هستند باید توسل ب زور را با مشورت و جل موافق دیگران انجهام دهنهد و به ویهژه قبهل 9و
1. Pacific Union
2. Democratic Coalition
3. Ex ante
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بعد 1از توسل ب زور نیز پاسنگوی اقدامات مهرتبط بها آن باشهند» (
.)2004: 5
ب هر تقدیر ،برابری حاکمی ها در نظریۀ لیبرالی صرفا شامل دول های لیبهرال مهیشهود و
ب همین دلیل ممنوعی جنگ تنها در میان این دول ها جاری اس  .این گفتۀ بیل کلینتهون،
رئیس جمهور وق امریکا ،در کنگرۀ این کشور برای دریاف مجهوز حمله به ههائیتی در سهال
 1331مبنی بر آنک «دول های دموکرات ب یکدیگر حمل نمهیکننهد» ( New York Times,
Buchanan & Keohane,

26 january 1994, Available at: http://www.nytimes.com/1994/01/26/us/state-union)excerpts-president-clinton-s-message-state-union.html. last seen: 9 March 2015

قرائ دیگری از محدودبودن برابری حاکمی ها ب دول های لیبرال اس  .ب این ترتیه  ،بیهراه
نیس ک گفت شود نظریۀ لیبرالی حقوق بین الملل ،اصول این حقهوق را مصهادره به مطلهوک
میکند و تالش دارد تا آنچ خارج از چارچوک ساختاریاش قرار میگیرد ،فاقد معنا نشان دههد
(باقری .) 916 :1911 ،جان رالز را در این زمین باید اندیشمندی استثنائی در میهان لیبهرالهها
دانس  .وی با نقد انحصار مزایای بهرهمندی از حقوق بینالملل ب دول های لیبرال ،رژیهمههای
سلسل مراتبی را همپای دول های لیبرال می دانس ک هم توانایی رعایه حقهوق بشهر و ههم
صالحی بهرهمندی از حقوق بینالملهل را دارنهد ( ،)Rawls, 2013: 48&49امها صهورتبنهدی
رالزی ،برای فرناندو تسون پذیرفتنی نبود ،این صورت بندی با مجازدانسهتن حضهور دوله ههای
غیرلیبرال در پهنۀ گیتی «ب چیزی بیش از رئالیسم کهن » نمی انجامد (تسهون.)200 :1911 ،
از سوی دیگر ،واقعا مشنص نیس ک آیا همۀ دول هایی ک ذیهل طیه گسهتردۀ لیبرالیسهم
قرار می گیرند ،از اصل برابری حاکمی برخوردارند یا آنک باید میان همین دول ها نیز تفکیهک
قائل شد ،زیرا دوله ههای موسهوم به لیبهرال دمهوکرات ،از نظرگهاهههای منتلفهی -از جمله
آزادیهای سیاسی و اقتصادی -بها یکهدیگر متفهاوتانهد و نمهیتهوان آنهها را یکسهان دانسه
(.)Foweraker & Krznaric, 2000: 763

 .4لیبرالیسم و مالک مشروعیت دولتها
کان در معرفی ویژگیهای دول مشروع موردنظر خهود عهالوه بهر «آزادی» و «فردگرایهی» ،از
جمل ب لزوم توزیع قدرت میان قوۀ مجریه و مقننه و ضهرورت نظهام نماینهدگی تأکیهد دارد
( .)Riley, 1979: 57; Kant, 1917: 107-117متهأخران وی کوشهیدند تها بها ذکهر ویژگهیههای
بیشتری کار کان را تکمیل کنند« .اقتصاد بهازار آزاد» یکهی از همهین مهوارد اسه که بهرای
تشکیل دولتی ک ب زعم لیبرالها ب رعای حقوق بشر مقیهد اسه یزم مهیآیهد ( Simpson,
 ،)1994: 117زیرا «اقتصاد بازار مبتنی بر مالکی خصوصی ب تضمین حداقلی فضای اقتصادی،
1. Ex post
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متمایز از دول میپردازد» ( .)Slaughter, 1995: 519کار متأخران کان را نمیتوان انحراف در
دکترین وی دانس  ،زیرا فردگرایی ب همراه خود ،لیبرالیسهم اقتصهادی را نیهز به همهراه دارد
( ،)Nicolacopoulos, 2008: 192اما برخی مطالعات نشان میدهد ک از یکسو تلفیهق مسهائل
اقتصادی با مشروعی دول ها و از سوی دیگهر تأکیهد بهر اقتصهاد بهازار آزاد الزامها و رأسها به
دموکراتیککردن دول ها و برقراری صهلح در دنیها منجهر نشهده اسه  .بهرای مثهال بها تلفیهق
ضروریات اقتصادی و مشروعی دول  ،گفتمان سیاسی مربو ب مشروعی ب گونهۀ بنیهادینی
دستنوش تغییر و تحول می شود ،زیرا وضعی اقتصادی دیگر «چیزی شبی ب حقوق پیشهینی
نگاشت شده در سرش انسان یا تاریخ نیس » تها بتوانهد مشهروعی حاکمیه هها را به محهک
گذارد .مسائل اقتصادی «کردارهای حکومتی را برحس آثار آن ها در نظر می گیرد ن بر حسه
سرچشم های آنها برای مثال نمیپرسد ک چ چیزی ب حاکم اختیار می دهد تا مالیاتهها را
افزایش دهد ،بلک ب طور کامال ساده می پرسد :اگر در زمانی معین ،مالیات گروه خاصی از افراد
را افزایش دهیم چ اتفاقی خواهد افتاد؟ مسئل این نیس ک این کار طبهق قهانون مشهروعی
دارد یا ن  ،بلک مسئل این اس ک آثار این کار چیس ؟ مسئلۀ اقتصادی  ...ن برحسه عامهل
حقانیتش ،بلک بر حس آثارش [مطرح میشود]» (فوکو .)21 :1913 ،پس الزامهات اقتصهادی،
عموما ب جای آنک ب دلیل فالن حق مطرح شوند ،بر حس آثارشان یا سودآوریشهان مطهرح
می شوند و در نتیج ب ذات با مشروعی سر و کهاری ندارنهد ،امها لیبرالیسهم آن را بها موضهوع
مشروعی دول ها گره میزند.
ورود اهداف و شیوه های فکر اقتصادی در سیاسه در کنهار دیگهر مؤلفه ههایی که نظریهۀ
لیبرالی حقوق ،آنها را معرف یک دول مشروع (لیبرال دموکرات) مؤثر در صلح جهانی میداند
مبنای کار هانا آرن  ،فیلسوف آلمانی ،در نقد توتالیتاریسم و نازیسم هیتلری اس  .بررسی ایهن
نقادی ،ابعاد دقیق تری از نظریۀ لیبرالی حقوق بینالملل فراهم میکند .ب نظر آرن  ،برای فههم
توتالیتاریسم ،باید روانشناسی اجتماعی «تودهها» را مطالع کهرد ،زیهرا جنهبشههای توتهالیتر،
تودههای پراکنده و منزوی را سامان میدهند و وفاداری کامل آنها را جله مهیکننهد (آرنه ،
 .)09 :1911ب همین دلیل ،نشان های شکلگیری حکوم های خطرناک توتالیتاریسهتی ماننهد
نازیسم هیتلری را بایهد در میهان جوامهع تهودهای سهراغ گرفه ( .)Parekh, 2004: 47جوامهع
توده ای نیز با از دس رفتن پایگاه اجتماعی افراد یا همان اتمیزه شدن فرد حاصل می آیند .آرن
ب صراح می نویسد« :عامل تکان دهنده در پیروزی توتالیتاریسم ،همان بی خویشتنی ههواداران
این جنبش اس  ...توده ها از میان تک پارههای جامع ای شدیدا ذرهذره شده رشد کهرده بودنهد.
ویژگی اصلی انسان تودهای  ...انزوا و نداشتن روابط اجتماعی ب هنجار بود .بنابراین ،جنبشههای
توتالیتر ،سازمان های توده ای متشکل از افراد جدا از هم اسه » (آرنه  .)09 :1911 ،بنهابراین،
جامع ای ک ب شدت ب فردگرایی مبتال شده اس و تح عنوان اصل «ارزش ذهنی» یا همهان
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واگذاری قضاوت دربارۀ ارزشها ب هر یک از افراد ،زمین های پدیهداری ارزشههای مشهترک را
سس می کند ،میان افراد چنان دیوارهای بلندی بنا میکند ک فرد در میان آنها خود را فاقهد
هرگون مسئولی اجتماعی می داند و در نتیج مستعد آن اس ک مقهور و مسحور ایهدئولوژی
توتالیتری شود (.)Vatter, 2006: 138
البت شایان یادآوری اس ک برای جنبشهای توتالیتر« ،فردگرایی بورژوایی» مهانع بزرگهی
ب حساک می آید ،چون چنین جامع ای در وهلۀ ننس  ،شنصی افراد را دسه ننهورده بهاقی
میگذارد (آرن  ،)02 :1911 ،اما با وجود این ،با ننستین بحهران عمیهق اجتمهاعی ،همهۀ ایهن
تهدیدها برای جنبش توتالیتری ب فرص بدل می شوند ،زیرا جامع ای ک اعتقهادش را به ههر
ارزشی از دس داده اس میتواند ب راحتی اسیر دس ههر ایهدئولوژیی شهود ( Vatter, 2006:
 .)138ب عبارت دیگر« ،جامع ای ک ایمان ب روز قیام را از دسه داده اسه به ههر وعهدۀ
بهش ساختۀ انسان جذک میشود» (بشیری  .)191 :1935 ،ب همین دلیل ،اگر لیبهرالهها بهر
این نظرند ک بنشی از دییل آن ها برای ترجیح صلح لیبرالی کامال تجربی اس  ،زیرا در میهان
دول های توتالیتر ،کمونیستی و نژادپرسه نمهیتهوان سهراغی از صهلح گرفه  ،بایهد پهذیرای
مسئولی های ناشی از پیامدهای نظریۀ آنها در تحقق وضعی ها و رژیمهای توتالیتری باشند.
کار آرن بر موضوع توتالیتاریسهم صهرفا به ویژگهی ههای درونهی جامعهۀ تهوده ای محهدود
نمیشود ،بلک وی ابعاد دیگری را نیز بررسی میکند ک مهیتوانهد در ارزیهابی نظریهۀ لیبرالهی
مفید باشد .آرنه در وجه دوم بررسهی خهود ،توتالیتاریسهم را محصهول احیهای گهرایشههای
امپریالیستی یا همان گرایشهای توسع طلبانۀ اقتصهاد سهرمای داری مهیدانهد ( Vatter, 2006:
 .)138ب نظر وی ،در اثر «ظههور امپریالیسهم [ ...که ] نتیجهۀ ورود اههداف و شهیوه ههای فکهر
اقتصادی در سیاس بوده اس  ...سرمایۀ اضافی و انسانهای اضافی (کسانی ک در نتیجۀ رشهد
سرمای داری موقعیتشان را در جامع از دس داده بودند) ب مسهتعمرات صهادر شهدند ،امها در
آلمان  ...ک مستعمرات خارجی [نداش ] انسان های اضافی در داخل ماندنهد و به ایهن ترتیه
نطفۀ جنبش توتالیتری ب وجود آمد» (بشیری  .)111 :1935 ،وانگههی در اثهر همهین تفکهرات
توسع طلبانۀ اقتصاد بازار آزاد بود ک شکل سیاسی دول ملی تضعی و نژادپرستی -ک اسهاس
کار نازیسم هیتلری بود -ب صورت روشی جدید برای ایجاد وحدت میهان تهوده ههای گسهینت
ظاهر شد (بشیری  .)111 :1935 ،وجود چنین روابطی میان مؤلف های موردنظر نظریۀ لیبرالهی
حقوق بین الملل و توتالیتاریسم و نازیسم هیتلری ک بزرگ ترین جنگ تاریخ بشری را رقهم زد
ب خوبی مبین شکافهای موجود در این نظری اس ک هم ب ایجاد صهلح و ههم به پدیهداری
جنگ مربو میشوند.
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نتیجهگیری
حقوق بین الملل از سال  1310ب این سو ،رویکرد جدیدی یاف  .پس از جنگ جهانی دوم و در
پی فجایع بی شماری ک این جنگ ب همراه داش  ،دس کم از دریچ ای نظری ،تحقق «صلح و
امنی جهانی» در سرلوحۀ حقوق بین الملل قرار گرف  .درواقع حتی اگر پیش از ایهن دوره نیهز
بر اهمی صلح و امنی بین المللی تأکید می شد ،اما از میانۀ قرن بیستم به ایهن سهو بهود که
ب واسطۀ بسیاری از تحویت حقوقی ،سیاسی و اجتماعی ،حقوق بهینالملهل به صهلح و امنیه
بین المللی رویکردی جدی پیدا کرد و غال تالش های نظری ،آکادمیهک و خصوصها رویه ههای
عملی از جمل تأسیس سازمان ملل متحد با هدف صهلح و امنیه جههانی انطبهاق یافه  .ایهن
رویکردها و رهیاف های عملی منطقا نمی توانند از بنیادهای فلسفی مرتبط با آن جدا باشند .به
گواهی مطالعات گوناگون ،نظریۀ لیبرالی حقوق بین الملل نقهش به سهزایی در برآمهدن رویکهرد
«صلح آمیز» در حقوق بین الملل و کنارزدن رهیاف های کالسیک در این حوزه داشت اس  .این
نظری برای ننستین بار نشان داد ک جنگ حقانیتی ندارد و دول ها بر مبنای عقل عملی بایهد
توسل ب زور را کنار بگذارند.
با وجود این ،مؤلف های ساختاری نظریۀ لیبرالی حقوق بینالملل ب گون ای بنا شدهانهد که
بسترهای قابل توجهی برای توسل ب زور را باقی میگذارند .از منظهر ایهن نظریه  ،بهرای اینکه
جهان شاهد برآمدن صلح و امنیتی فراگیر باشد ،به جاسه که تغییراتهی در رینه شناسهی
معرفتی و مفهومی آن ب وجود آید .ب این ترتی  ،وجود دول های لیبهرال دمهوکرات و تهالش
برای تغییر نظامهای سیاسی دیگر ،دو شر تحقق صهلح و امنیه جههانیانهد .بنهابراین ،بهرای
تحقق صلح و امنی پایدار باید در جهان تغییراتی صورت گیرد تا آن اندازه ک مداخل و اعمهال
فشار برای تحقق آن «ضرورتی اخالقی و عقالنی» ب شمار آید .نظریۀ لیبرالی حقوق بین الملهل
ابایی ندارد از آنک اعالم کند این مداخل و اعمال فشار می تواند ب اصطکاک بین المللی یا حتهی
ب کارگیری زور منجر شود ب این ترتی  ،از آنجا ک تحقق صلح ،تغییراتی در ساختار سیاسهی
دنیا ایجاک می کند ،نباید از توسل ب زور ک می تواند ب تحقق صلح لیبرالی بیانجامهد شرمسهار
بود .این چنین اس ک در دل نظریۀ لیبرال ،دیالکتیکی از صلح ،جنگ ،آزادی و بربریه مهوج
می زند .لیبرالیسم در حالی ک صلح را برای جهانیان ب ارمغان می آورد ب انهدازۀ کهافی ،ابهزار و
توجی جنگ را نیز ارائ می دهد .در حالی که آزادی فهرد را از تمهامی قیهد و بنهدهای سهنتی
می رهاند او را در چنبره ای از اسارتهای نوین فرو میبرد .لیبرالیسم داستان جهانی اس که از
یک طرف ،بشری را از شر جنگ های کالسیک می رهاند و از طرف دیگر به او جههانی را نویهد
میدهد ک جز با زور و جنگ پدید نمیآید .با لیبرالیسم هم صهلح سرشهت شهد و ههم جنهگ.
لیبرالیسم ،دیالکتیک صلح و بربری اس .
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