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چکیده
عامگرایی به معنای اجرای قواعد حقوق بینالملل به صورت یکسان بر همگان است .در مقابتل،
خاصگرایی بیانگر حالتی اس .کته در نن ،دولت .یتا موجودیت .بته دنبتا اجترای ارزشهتا و
هنجارهای خاص خود اس ،.هرچند مغایر قواعد عام تلقی شود دول .یا موجودی .خاصگرا بته
دنبا تعریف اسباب و شیوههایی اس .که بهواسطۀ ننها ،در مواردی کته حقتوق بتینالملتل را
مغایر منافع و ارزشهای خود یاف ،.بتواند از سیطرۀ حقوق بینالملل ختار شتود یتا نن را بته
سم .خود متمایل کند اتحادیۀ اروپا و دول .ایاالت متحدۀ امریکا بهمنزلتۀ دو بتازیگر مهت در
عرصتۀ بتینالملتل ،بتا اتاتتاو مواوتع و شتیوههتای عمتتل متوتاوت از قواعتد عمتومی ،رویکتترد
خاصگرایانهای را در قبا حقوق بتینالملتل نهادینته کتردهانتد امریکتا و اتحادیته در رویکترد
خاصگرایانۀ خود از شیوههای مشابهی بهره میبرند؛ شیوههایی همانند کاربس .معیتار دوگانته،
استواده از تعبیر جایگزین و یکجانبهگرایی خاصگرایی امریکایی مبتنتی بتر حاکمیت.گرایتی و
اتکا به قدرت نظامی اس.؛ همین مسئله منجر شده اس .تا ویژگی «معافی.گرایی» در رویکترد
امریکایی ،جایگاه ویژهای یابد در مقابل ،اتحادیۀ اروپایی با تأکید بر استقال نظ حقوق اتحادیه
و «کثرتگرایی» حقوقی ،خاصگرایی هدفمند و معتدلی را از خود بته نمتایش گذاشتته است.
نوشتار حاور با تبیین وجوه تشابه و افتراق امریکا و اتحادیۀ اروپا ،ومن رد خاصگرایی ناموجته
در حقوق بینالملل ،رویکرد و عملکرد اتحادیه را معتد تر ارزیابی میکند
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مقدمه
ادبیات حقوقی در زمینۀ خاصگرایی هنوز بته رشتد و انستجام کتافی نرستیده است ،.درنتیجته
نویسندگان حقوقی در این خصوص از مواهی مشترک با تعابیر متواوت یتاد متیکننتد بیشتتر
صاحبنظران ،واژۀ «خاصگرایی» 1را در برابر «عامگرایی» 2یا «جهتانشتمو گرایتی» 3بته کتار
متیبرنتد و قائتل بته تدتاد میتان ننهتا هستتند ( ;Kirchin, 2007: 1; Harman, 2005: 44
 )Leonhard, 1968: 675برخی دیگر ،از همین مواهی با تعابیر متواوت یاد کردهاند ( Shenoy,
 )2015: 1عامگرایی به معنای اجرای حقوق بینالملل بته صتورت یکستان درخصتوص تمتامی
دول.ها و موجودی.هاس .در مقابل ،ختاصگرایتی بیتانگر حتالتی است .کته در نن دولت .یتا
موجودی .به دنبا اجرای ارزشها و هنجارهای خاص خود اس ،.درحالیکه مغتایر قواعتد عتام
تلقی میشود ( )Bradford & Posner, 2011: 7اینکه موجودی .نسب .به قواعد و رویههای عام
حقوق بینالملل ،بهگونهای متواوت عمل کند ،فارغ از اینکه عمل خاص و استثنایی او مبتنی بر
ایدئولوژی خاصی باشد یتا نباشتد ،همچنتین فتارغ از اینکته ایتن عمتل ،اتوتاقی یتا مبتنتی بتر
برنامهریزی بلندمدت برای فاصلهگرفتن از حقوق بینالملتل ارزیتابی شتود« ،ختاصگرایتی» یتا
«استثناگرایی» 4نامیده میشود ( )Nolte & Aust, 2013: 410وکر این نکته وروری است .کته
دو اصطالح خاصگرایی و استثناگرایی در متتون حقتوقی بتینالمللتی ،متنعک کننتدۀ موهتوم
واحدی هستند و با یکدیگر ه پوشانی کاملی دارند ( & Bradford & Posner, 2011: 7; Nolte
 )Aust, 2013: 409-410معیارهای ارائهشده بترای ختاصگرایتی در حقتوق بتینالملتل ،نظیتر
مالکهای استثناگرایی در این حوزه اس .و تواوت استواده از تعابیر یادشده ناشی از عدم متنق
بودن ادبیات حقوقی در این زمینه اس.
برخی بر این باورند که خاصگرایی مبتنی بر نوعی جهانبینی خاصگراس .درواقع متواوت
عملکردن دول .خاصگرا را نباید اتواقی دانس ،.بلکه طرحتی برنامتهریتزیشتده و مبتنتی بتر
ایدئولوژی اس ،.چنانکه پسوند «ایس » در اصتطالح «پارتیکوالریست » (ختاصگرایتی) بیتانگر
همین حقیق .اس 5 )Nolte & Aust, 2013: 409( .موجودی .خاصگرا ،اجرای قواعد یکستان
بر تمامی موارد و پروندهها را مغایر عدال .میداند و چنین ادعا متیکنتد کته هتر متورد ،دارای
ماتصات خاص خود اس ،.درنتیجه باید از قتانون ختاص ختود بهتره ببترد ( Peterson, 1982:
 )974این موجودی .صرفاً به دنبا توجیه اجترای قواعتد استتثنایی و ختاص ختود است .و در

 5هرچند برخی در ماالو .با این نظر ،پسوند «ایس

1. Particularism.
2. Generalism.
3. Universalism.
4. Exceptionalism.
» را متبادرکنندۀ معنای یادشده نمیدانند ()Ceaser, 2012: 3
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مقابل نقض قواعد عام از سوی دیگران ایستتادگی متیکنتد ( )Safrin, 2008: 1307بته عبتارت
دیگر ،خاصگرا ه زمان با عدو از قواعد عام ،دیگران را وادار به تبعی .از همان قواعد میکنتد
( )Cohen, 2003: 552ویژگتی دیگتر نن ،تبعیت.نکتردن از قواعتد عمتومی و برگزیتدن شتیوۀ
مجزاس ،.بهگونهای که دیگر دول.ها را وادار میکند تا حقانی .این عملکرد ختاص را بپذیرنتد،
بدون اینکه خود اقدام به ابداع یا عمل مغایر قواعد عمومی کنتد ( Bradford & Posner, 2011:
 )10از این منظر خاصگرایی بهمنزلۀ «رفتار ستیزهجو» 1در حقوق بینالملل شناخته متیشتود
()Czina, 2016: 3
برخی دیگر تعریف نوینی ارائه کردهاند که از نظر نتیجه و اثر ،به مقصد یگانهای بتا تعتاریف
یادشده میرسد به نظر ننها ،خاصگرایی مبتنی بر این باور اس .کته نظت بتینالمللتی (نظت
عمومی بینالمللی) در چارچوب ارادۀ دول.ها حاصل میشود ،درنتیجه نظ عمومی بته معنتای
«ممانع .از بینظمی» 2خواهد بود اما عامگرایی به دنبا نظ برخاسته یا هماهنت بتا تمتامی
سطوح جامعۀ جهانی اس .درنتیجه در این حال .هرچند تعارض ممنوع نیست ،.امتا بته دلیتل
هماهنگی سطوح ماتلف ،مسائل و مشکالت به صورت صل نمیز حلوفصتل متیشتوند حقتوق
بینالملل عمومی برای تأمین «نوتع عمتومی» تتالش متیکنتد ،درنتیجته بترای تتأمین «نظت
عمومی» ،نیازی به اجبار 3احساس نمتیکنتد ( Bogdandy & Dellavalle, 2008: 1-2; Gabor,
 4 )1986: 710در تبیین این دیدگاه باید گو .که در خاصگرایی ،نظت عمتومی ناشتی از ارادۀ
دول.هاس .و هموس .که اراده میکند که این نظ را همراهی کند یا طرحی نو بیوکند ،اما در
عامگرایی ،همگان با اجباری درونی ،خود را مکلف به هماهنگی با نظ عمومی درمییابند
برنمد سان ننکه ،اتااو مووع یا عمل به صورت متواوت یا خاص در مقابل قواعد و رویتههتای
عمومی حقوق بینالملل ،با هر هدفی که باشد« ،خاصگرایی حقوقی» شناخته میشتود ( Ceaser,
 )2012: 6در مقابل ،عامگرایی به دنبا حاک کردن قواعد یکسان در مستائل مشتابه است ،.بتدون
توجه به اینکه در نظامهای داخلی ،چه قواعد نظیر و رقیبی وجتود داشتته باشتد بته بیتان دیگتر،
«همسانی» 5و هماهنگی قواعد در تمام سطوح فراملی ،نتیجۀ غلبۀ عامگرایی در فدای بتینالملتل
اس ،.بهگونهای که ارزش باالتری را برای «قواعد حقوق بتینالملتل عمتومی» نستب .بته «قواعتد
داخلی یا دلباواه دول.ها یا موجودی.ها» قائل میشود ()Gabor, 1986: 709
1. Conflict-Seeking.
2. Containment of Disorder.
3. Coercion.

 4مصداق بارز مطابق .نظ عمومی فراملی با خواس .عمومی و نوع عمومی در تشکیل و بقای اتحادیۀ اروپا قابل
مشاهده اس ،.چنانکه این اتحادیه ،بدون نیاز به اجبار بیرونی ،در حا تقوی .و شکلدادن نظ واحد در
گسترۀ وسیعی اس)Bogdandy & Dellavalle, 2008: 2( .
5. Uniformity.
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اتحادیۀ اروپایی و دول .ایاالت متحدۀ امریکا به منزلۀ دو بازیگر مه  ،در عرصتۀ حقتوق
بین الملل ،نقش خاص گرایانه ای را در حقوق بین الملل ایوا می کنند ایتن دو موجودیت .بتا
اتااو مواوع و اعما متواوت ،رویکرد خاص گرایانه را در قبا حقتوق بتین الملتل نهادینته
کرده اند پیش از ورود به موووع اصلی ،وکر این نکته وروری اس .که اینکه کدام جریتان
سیاسی-ایدئولوژیک ،زمام امور سیاسی دول .امریکا را در دس .داشته باشتد ،در شتدت و
وتعف رویکتترد ختتاص گرایانتتۀ دولت .امریکتتا متتسثر استت .دولت .هتتای برخاستتته از حتتزب
جمهوری خواه عمدتاً رویکردهای شدیدتری را نسب .به رؤسای جمهور دموکرات این کشور
از خود بروز و ظهور می دهنتد تتا جتایی کته نویستندگان امریکتایی ،جمهتوری خواهتان را
خاص گرا و دموکرات ها را عالقه مند به عام گرایی معرفی می کننتد ( Nolte & Aust, 2013:
 )408; Ceaser, 2012: 2هرچند این تحلیل باشی از واقعی .را به نمایش می گتذارد ،امتا
در عمل ،دول .ایاالت متحده در زمان زمامداری هر دو جنتاح یادشتده ،براستاس قواعتد و
اصو مشترکی ،رفتار می کند که می توان از نن به منزلۀ خاص گرایتی امریکتایی یتاد کترد
نوشتار پیش رو ومن تبیین وجوه تشابه امریکتا و اتحادیتۀ اروپتا در زمینتۀ ختاص گرایتی،
افتراقات نن ها را نیز بررسی می کند تا بتوان تصویر همه جانبه ای از پویش خاص گرایتی در
حقوق بین الملل ترسی کرد

شباهت خاصگرایی امریکایی و اروپایی
با اینکه امریکا ،دول .و اتحادیتۀ اروپتا ،ستازمان منطقتهای بته حستاب متینینتد ،ویژگتیهتای
منحصربهفرد هردوی ننها بهگونهای اس .که میتوان نن دو را در کنار ه مقایسه کرد ،بهویژه
ننکه این ویژگیها ،عاملی برای سوقدادن امریکا و اتحادیه به سم .خاصگرایی حقتوقی است.
( )Hoffmann, 2011: 83-84در میان شباه.های تح .بررسی در این قسم ،.عنتوان او بتر
دلیل رجوع به خاصگرایی در اتحادیه و امریکا دالل .میکند و سایر موارد ،شیوههایی اس .کته
این دو در خاصگرایی حقوقی خود به کار میبندند در هر حا ننچه در این قسم .اشاره شده
اس ،.در عملکرد و مبانی خاصگرایی اتحادیه و امریکا به صورت مشترک یاف .متیشتود ایتن
شباه.ها عبارتاند از:

 .1تأکید بر ساختار سیاسی ،فرهنگ و سنت حقوقی خاص
امریکا خود را «معل » بینالمللی معرفی میکند و این ویژگی را ناشی از شرایط زایندۀ ختود در
داخل میداند این دول .با استناد به فرهن  ،سن .حقوقی و ساختار پیشگام ،خود را در مقتام
رهبری و نه در مقام «تبعی .صرف» از حقوق بینالملل درمتییابتد ()Ignatieff, 2005: 13-14
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اتحادیه نیز خود را مستثنا از این ادعا نمیبیند امریکا و اتحادیه در موارد زیر ،دارای اشتراکاند
و هر دو برای توجیه عمل متواوت خود به نن استناد میکنند:
الف) ساختار سیاسی خاص :تمرکز قدرت در دول .امریکا و اتحادیه ،یتک الگتو بته حستاب
مینید و هر دو توانستهاند تمایالت استقال طلبانه را در جه .قدرتمندشدن به کنتر درنورند،
با این تواوت که اتحادیه ،دول .واحد نیس .و امکان فروپاشی نن ،محتملتر از فروپاشتی دولت.
واحد با قدم .بیشتر اس )Hoffmann, 2011: 87( .ساختار سیاسی و سازمانی اتحادیه نیتز بته
قدرت و قوام دول ،.سنا و مجل نمایندگان در امریکا نمیرسد ()Hoffmann, 2011: 90
ب) فرهن  :عناصر سازندۀ فرهن (مذهب ،زبان ،اخالق ،میترا علت و هنتر) در امریکتا و
اتحادیه از شباه .فراوانی برخوردارند  1سن .مذهبی مسیحی که در روزگار غلبۀ اروپا بر جهان،
ارزشهای دینی خود را بهمنزلۀ حقوق بینالملل فراملی معرفی میکترد ،عتاملی بترای تشتویق
امریکا و اروپا بته بازگشت .بته دوران هنجارستازی بتدون رقیتب در عرصتۀ بتینالمللتی است.
()Ignatieff, 2005: 13
جغرافیا نیز بهمنزلۀ یکی از عوامل مسثر در شکلگیتری فرهنت  ،در مووتوع ختاصگرایتی
دارای اهمی .اس ،.زیرا برخالف دیگر عناصر و ویژگیها که قابلی .اکتساب و تغییر دارند ،ایتن
عنصر از ثبات برخوردار اس .وسع .جغرافیایی ،این دو موجودی .را متمایز میکند و بته نظتر
برختی ،در ادعتای ختاصبتودن بته ننهتا کمتک متیرستاند ( )Hoffmann, 2011: 88وستع.
جغرافیایی در اتحادیه ،اهمی .بیشتری نسب .به امریکا دارد ،زیرا حوظ تمامی .اروی از اهداف
اصلی و نمود موفقی .اتحادیه محسوب میشود ()Odermatt, 2014: 696
پ) سن .حقوقی :تالشهای هر دو موجودی .در عرصۀ بینالملل و کوشش برای رفع موانع
وحدت داخلی ،بسیار به یکدیگر شباه .دارند ( )Hoffmann, 2011: 90مسیر هر دو نیتز بترای
بازیابی قدرت غالب در تولید هنجار برای حقوق بینالملل ،گویای این شباه .اس.
ویژگیهای یادشده شاید برای دیگران نیز قابلی .طرح داشته باشند ،اما با توجه به اینکه در
کالم سیاس.گذاران و سیاس.مداران امریکایی و اروپایی همواره به این موارد استناد میشتود و
همین عامل ،صاحبنظران را بر نن داشته اس .که خاصگرایی را بیشتر از ننکه ناشی از قتدرت
این دو ارزیابی کنند ،زاییدۀ شرایط «خاص» یادشده بدانند ،ورورت داش .تا مورد اشتاره قترار
گیرند ()Hoffmann, 2011: 85; Nolte & Aust, 2013: 409-410

 1در خاصگرایی امریکایی تأکید بر این ویژگیها بعداً بهحدی میرسد که نویسندگان یا سیاس.مداران حقوقی،
«امریکای دارای ویژگیهای ممتاز» نسب .به دیگر دول.ها را دارای مأموری .خاص در ادارۀ امورات بینالمللی
(از جمله حقوق بینالملل) ارزیابی میکنند ( )Cohen, 2003: 557-561این مسئله درحقیق .توجیه
خاصگرایی برمبنای برخورداری از شرایط خاص اس.
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 .2کاربست معیار دوگانه
استواده از معیارهای دوگانه 1به این معناس .که «یک قاعده یا مجموعه قواعد حقوقی که اصوالً
نسب .به همۀ بازیگران الزماالجرا میباشد را نسب .به یک بازیگر خاص ،مستثنا کنی » ( Nolte
 )& Aust, 2013: 415قداوت در موووع واحد براستاس متالکهتای متوتاوت ،ویژگتی اصتلی
کاربس .معیار دوگانه را تشکیل میدهد ( )Ignatieff, 2005: 7دول .یتا موجودیت .ختاصگترا
برای گریز از قواعد و رویههای عام ،از شیوههای متعددی استواده متیکنتد کته یکتی از ننهتا،
معیار دوگانه اس .دول .خاصگرا با استناد به مالک دوگانه ،ومن حوتظ ادعتای پایبنتدی بته
قواعد عام ،تالش میکند در ننجا که نیاز به گریز از این قواعد احساس میشتود ،بتا استتناد بته
مالک و معیار دیگری ،عمل خود را موجه جلوه دهد امریکتا در سیاست .ختارجی و بتهتبتع در
نظام حقوقی خود ،دول.هایی را مستند به گزارشهای حقوق بشری ،تح .فشار قرار متیدهتد،
درحالیکه با دول.های دوس .هرچند ووعی .حقوق بشری اسفباری داشته باشند ،با اغمتاض
برخورد میکند ( )Bradford & Posner, 2011: 36این دول ،.ووعی .حقوق بشتر در ایتران و
کره شمالی را در کانون توجهات بینالمللی قرار میدهد ،اما نسب .به اسرائیل ،عربستتان ،اردن
و مصر بیتواوت میگذرد ( )Ignatieff, 2005: 7نکتۀ مهت ایتن است .کته امریکتا بتا نوتوو در
سازمانهای بینالمللی ،به تصویب اسنادی علیه دول.های ماالف منجر میشتود و دولت.هتای
دوس .را از اتهامات ،فراری میدهد؛ 2شیوهای که حقوق بینالملل را از مسیر اصلی ختود دور و
درحقیق .ماتل کرده اس.
اتحادیۀ اروپا نیز از کاربس .معیارهای دوگانه رنج میبرد اتحادیه در چارچوب ایجاد همگرایتی
حقوقی ،با تولید معیارهای خاص ،میان خود و حقوق بتینالملتل مرزبنتدی متیکنتد ( Scheeck,
 )2005: 846اتحادیه با استناد به این معیارها ،دول.های عدو را وادار به تبعی .از ننها متیکنتد،
بهگونهای که در تعارض میان معیارهای اتحادیه و حقوق بینالملل ،باید اولوی .را به دستۀ ناس.
دهند این استدال در رویۀ قدایی و عملکترد ارکتان اتحادیته قابتل مشتاهده و ردیتابی است .در
پروندۀ ماک پالن ،.دعوای حقوقی از رژی بینالمللی (غیرمنطقتهای) برخاستته بتود ،امتا دیتوان
اروپایی دادگستری ،رجوع ایرلند به دیوان داوری بته موجتب کنوانستیون حقتوق دریاهتا را نقتض
تعهدات اتحادیه فرض کرد 3و معیار جدیدی (اولوی .رجوع به سازوکارهای اتحادیه) بنتا گذاشت.
1. Double Standard.

 2نمونۀ بارز این مسئله را میتوان در ریاس .دول .عربستان سعودی بر «کمیسیون ووعی .زنتان» شتورای اقتصتادی
اجتماعی ملل متحد مشاهده کرد این در حالی اس .که شاخصههای حقوق بشری عربستان (بتهویتژه درخصتوص
زنان) در ووعی .نابهسامانی به سر میبرنتد و ایتن دولت .در ستا هتای  2017-2014بتا حمایت.هتای متالی از
گروههای تروریستی و حمله به یمن ،در قتل غیرنظامیان فراوانی (زنان و کودکان) نقش بارزی ایوا کرده اس.
3. C-459/03, Commission of the European Communities v Ireland (2006), paras. 121-122.
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همچنین ،عملکرد اتحادیه در زمینۀ مهاجران و پناهجویان ،بهویتژه نحتوۀ عمتل «فترانتک » 1در
بازگرداندن پناهندگان به دول.های ثالث ،انتقاد صاحبنظران را برانگیاته است ،.بتهگونتهای کته
اتحادیه را به ملزمنشدن به قواعد حقوق بینالملتل و ستاخ .معیارهتای دوگانته متته متیکننتد
( )Nolte & Aust, 2013: 418; Carrera, Somer, & Petkova, 2012: 3در تمتامی متواردی کته
دول .یا موجودی .از رویکرد یا معیار دوگانته بهتره متیبترد ،ایتن محکومیت .وجتود دارد کته بتا
بره خوردن اتقان مالکهای استوادهشده در سنجش مشروعی .اعما  ،راه بترای توجیته حقتوقی
اعما گوناگون به اشکا ماتلف در موووع واحد ،باز خواهد شد

 .3استفاده از تعبیر جایگزین
در این شیوه ،به جای استواده از اصطالح پذیرفتهشده در حقوق بینالملتل بترای یتک موهتوم،
اصطالحی جدید تولید میشود تا با استناد به نن ،این ادعتا طترح شتود کته ایتن دو اصتطالح،
دربرگیرندۀ دو موهوم متواوت و درنتیجه نظام حقوقی این دو نیز متواوت اس ،.درحالیکته هتر
دو اصطالح ،گویای یک موهوم اس .و اصطالح جدید ،ماهیتی جدید به نن موهوم نمتیباشتد
این موووع در متون حقوقی بتا تعبیتر «برچستب افتتراقدهنتده و جداکننتده» 2یتا «برچستب
متواوت» 3شناخته میشود ( )Nolte & Aust, 2013: 423; Koh, 2003: 1484 -5امریکتا بترای
تسریندادن انتقادات حقوق بشری علیته شتکنجه بته برختی مجتازاتهتای داخلتی ،بته جعتل
اصطالحاتی همانند «مجازاتهای غیرمعمو و خشن» 4اقدام کرده و با این ادعا که مجازاتهای
یادشده از «شکنجه» 5متواوت اس ،.به دنبا رهایی از الزامات حقوق بینالملل اسNolte & ( .
 )Aust, 2013: 423; Koh, 2003: 1484-5همچنین ،ایتن دولت .وتمن بتیتتوجهی بته اصتل
مصونی .اموا دول .خارجی ،با استناد به غرام .جبرانی ،امکان مصادرۀ این اموا را به موجب
قوانین کنگره و احکام دادگاههای داخلی میسر کرده اس6 .
اتحادیتته در ایتتن مووتتوع بتتا هدفمنتتدی بیشتتتری گتتام برداشتتته و از تعبیتتر جتتایگزین در
طراحیهای بلندمدت استواده کرده اس .در ناستتین مراحتل اهمیت.یتافتن حقتوق بشتر در
اتحادیه ،تمامی ارکان اتحادیه به صورت هماهن از عبارت «حقوق بنیادین» 7استواده کردهاند
حقوق بنیادین ،همان حقوق بشر اس .که با هدای .و به موجتب حقتوق اتحادیته ،رشتد یافتته
1. European Border and Coast Guard Agency (FRONTEX).
2. Distinctive Label.
3. Different Label.
4. Crucial and Unusual Punishments.
5. Torture.
6. Bank Markazi (AKA Central Bank Of Iran) v. Peterson ET AL, 578 U.S (2016), Supreme Court of The
United States, No. 14–770. Argued January 13, 2016—Decided April 20, 2016.
7. Fundamental Rights.
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اس .اتااو این واژه ناشی از نگاه درونی به حقوق بشر بوده اس )Rosas, 2011: 5-7( .انتاتاب
اصطالح حقوق بنیادین و کاربست .نن در تمتامی استناد (منشتور اروپتایی حقتوق بنیتادین) و
نهادهای اتحادیه (نژان اروپایی حقوق بنیادین) به این دلیل اس .که اتحادیه خود را ملتزم بته
تبعی .از نظام حقوق بشر جهانی نبیند ،درحالیکه استواده از این تعبیر ،تغییری در ماهی .نن
ایجاد نمیکند ( )Douglas-Scott, 2011: 679سیاس .اتحادیه در برگزیدن این اصطالح منجتر
میشود تا ارکان اتحادیه بهویژه دیوان دادگستری ،حقتوق بنیتادین را موهتومی اروپتایی فترض
کننتتد و فتتارغ از تحتتوالت بتتینالمللتتی مووتتوعات حقتتوق بشتتری ،هتتدای .و راهبتتری موهتتوم
خودخواسته و خودساخته را برعهده گیرند و هر جا که میان مواهی اروپایی و بینالمللی ،عتدم
انطباقی به وجود نید ،بدون توجه به اینکه کدامیک از جایگاه باالتر و محتوایی غنیتر برختوردار
اس ،.مالک خود را معیار سنجش معرفی کنند اتحادیه پتای از ایتن فراتتر متیگتذارد و بترای
کشورهای غیراروپایی نیز در چارچوب حقوق بنیادین اروپایی ،تعیین تکلیف متیکنتد 1،ایتن در
حالی اس .که در برخی موارد ،دستاوردهای جهانی حقوق بشری از مالکهای اتحادیه ،غنیتتر
و پیشرفتهتر محسوب میشوند (همانند موووع بازنشستگی اجباری و تبعیض سنی)  2این شیوه
به اتحادیه قدرت میباشد که در هر موووعی که باواهد ،توستیری مدتیق یتا موستع ارائته و
ومن حوظ چارچوبهای حقوق اتحادیته و فتارغ از تقیتد حتمتی بته حقتوق بتینالملتل عتام،
برنامهریزی و عمل کند

 .4استفادهنکردن از حقوق بینالملل و تجارب دیگران در تفسیر
برخی بر این باورند درخصوص مواهیمی که در حقوق بینالملل و داخلی به صورت مشترک وجود
دارد ،باید دادههای حقوق بینالملل و تجربۀ دیگر دول.هتا را در حقتوق داخلتی بته کتار
درحالیکه دول.های خاصگرا برای جداکردن مسیر حقوق داخلی از حقوق بینالملل ،ایتنچنتین
عمل نمتیکننتد ( )Ignatieff, 2005: 8نظتام تقنینتی و قدتایی امریکتا جتز در متوارد استتثنایی
( )Cleveland, 2007: 395 & 407بر این اصل پافشاری میکنتد کته «در توستیر و اجترای قتانون
اساسی امریکا نمیتوان به قانون اساسی ،اداری ،دستورات اجرایی و تصمیمات قدایی یتا هتر نتوع

گرفت3،.

1. An EU Strategy for relations with Iran after the Nuclear Deal, Directorate-General for External Policies
of EU Parliament, 2016, pp. 17-18.
2. Case C-144/04, Court of Justice of European Union, Werner Mangold v Rüdiger Helm (2005).
 3در پروندۀ بکر علیه کانادا ( )Baker v. Canada 1989-Case no. 25823اکثری .قدات کانادایی نتیجه گرفتند که

قانون مهاجرت کانادا باید منطبق بر کنوانسیون حقوق کودک توسیر شود ،درحالیکه کنوانسیون حقوق
کودک باشی از حقوق داخلی کانادا را تشکیل نمیداد ( )Kirby, 2010: 440همچنین ،مادۀ ( 39بند او ،
قسم .دوم) قانون اساسی نفریقای جنوبی بهصراح .از لزوم توسیر منطبق با حقوق بینالملل بهمنزلۀ تکلیف
محاک داخلی سان میگوید
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عمل دیگری که مربوط با دول .خارجی یا سازمان بتینالمللتی است ،.استتناد جست 1 ».موتاهی
مشترک در محیط بینالمللی از غنای علمی بهتری برخوردارنتد ،امتا ختاصگرایتان از استتناد بته
حقوق بینالملل در توسیر حقوق داخلی بهویژه حقوق اساستی گریتز دارنتد ()Kirby, 2010: 443
در دیوان اروپایی دادگستری نیز از منطق مشابه حقوق امریکا پیروی میشود ،چنانکه دیوان جتز
به رویۀ قدایی خود ،استناد صریحی به سایر دیوانهای بینالمللی یا نرای قدتایی محتاک داخلتی
دول.های غیرعدو نمیکند (2 )Nolte & Aust, 2013: 430
نقش محاک (دیوان عالی امریکا و دیوان اروپایی دادگستری) در گسیل نظام حقوقی امریکتا
و اتحادیه به سم .خاصگرایی بسیار مه اس .در این دو موجودی ،.قدات با ارائتۀ توستیر از
اصو حقوقی و قوانین ،بر روند حقوق بینالملل و اصو جهانی نن اثر میگذارند؛ موووعی کته
از نن با عنوان «خاصگرایی قدایی» میتوان یاد کرد ( )Wright, 2008: 207-209هر دو تالش
میکنند گاه با تواسیر موسع و گاه مدیق ،ومن تأکید بر استقال نظ حقوقی خود ،برای سایر
کشورها بهمنزلۀ یک نظام حقوقی پیشران معرفی شتوند رأی متدلین 3در امریکتا و کتادی 4در
دیوان اروپایی دادگستری از همین منطق پیروی میکند

 .5یکجانبهگرایی و تحمیل الگو
فلسوۀ اصلی برگزاری کنوران های همگانی برای تصویب معاهتدات ،وصتو بته یتک توافتق جهتانی
براساس اصل تساوی اس.؛ روندی که با تدمین برابری همۀ دولت.هتا ،عتامگرایتی حقتوقی را تأییتد
متیکنتد ( )Bradford & Posner, 2011: 8ازایتنرو ،بتیتتوجهی بته حقتوق معاهتدات (تعهتدات
قراردادی) ،خاصگرایی حقوقی شناخته میشود ،با این بیتان کته دولت.هتا و موجودیت.هتای دارای
قدرت هنجارسازی فراملی ،بیش از ننکه تمایل به پذیرش نظامات بینالمللی داشته باشند ،بته دنبتا
تولید هنجارهای منطبق با ارزشهتا و منتافع ختود هستتند و تتالش متیکننتد ایتن هنجارهتا را در
قالبهای رسمی بگنجانند اما اگر در این زمینته بته موفقیت .نرستند ،وتمن رد معاهتدات و استناد
1. Constitution Resortation Act 2005 (Section 201).

 2با این حا  ،پ از الزماالجراشدن معاهدۀ لیسبون (سا  2009به بعد) دیوان انحصاراً به کنوانسیون و نرای
دیوان اروپایی حقوق بشر استناد میدهد ( C-109/01, Secretary of State for the Home Department v
 )Hacene Akrich (2003), para. 58عل .استناد انحصاری دیوان به نرای دیوان اروپایی حقوق بشر را باید در
نقشۀ راه دیوان برای شبکهسازی قدایی اروپایی دنبا کرد به دلیل قدرت غالب دیوان ،نتیجۀ منطقی
شبکهسازی یادشده ،چیزی جز غلبۀ تدریجی رویهها و رویکردهای دیوان بر سایر نهادهای قدایی و
شبهقدایی اروپایی ناواهد بود
3. Medellín v. Texas, 552 U.S. 491 (2008(.
4. Joined Cases C-402/05 P and C-415/05 P, Yassin Abdullah Kadi and Al Barakaat International
Foundation v. Council of the European Union and Commission of the European Communities
)2008(, pa. 322.
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بینالمللی ،بر نن هم .میگمارند تا الگوی هنجاری خود را پیگیری کنند و مشروع جلوه دهنتد ایتن
موجودی.ها ،دول.های دیگر را نیز با الگوی خود همراه یا وادار به همراهتی متیکننتد ایتن شتیوه را
«یکجانبهگرایی» 1یا «امپریالیس هنجاری-ارزشی» 2مینامند ()Nolte & Aust, 2013: 436
امریکا و حامیان نظری او به دنبا تقوی .این توکرند کته امریکتا ،وظیوتۀ خطیتر حوتظ نظت
عمومی جهانی را بر عهده دارد و برای انجام درس .این وظیوه نمیتوان صرفاً بته نظتام قتراردادی
حقوق بینالملل تکیه کرد ،بلکه امریکا باید بتواند به صورتی جهانی و فارغ از تقیتدات ،بته ارتقتای
سط ارزشهایی همچون نزادی و دموکراسی و حقوق بشر بپردازد ،هرچنتد حقتوق بتینالملتل و
اصل تساوی نقض شود ( )Bogdandy & Dellavalle, 2008: 36-37بتا همتین منطتق است .کته
امریکا از پذیرش بسیاری از معاهدات جهانی سرباز میزند و بدون مجوز شورای امنی ،.به حمالت
نظامی اقدام میکند ( )Bradford & Posner, 2011: 3مالک ارجحی .تأمین منافع ملتی در برابتر
حقوق بینالملل موجب شده اس .تا این کشور ،در متوارد بستیاری ،یکجانبتهگرایتی را جتایگزین
همگرایی ( )Orentilicher, 2003: 427و راهی که خود میپسندد را راه درس .معرفی کند
اتحادیه نیز با توجه به قدرت هنجارسازی فراملی خود ،با تواوتهایی از این منطتق پیتروی
میکند اروپا سعی دارد تا امپریالیس ارزشی خود را در عال حقوق بگستراند تتا وتمن ربتودن
گوی رهبری از دس .امریکا ،ارزشهای خود را مسلط کند ( )Hilpold, 2009: 177برای مثتا ،
اتحادیه از حقوق بشر بهمنزلۀ ابتزاری بترای تحمیتل هنجارهتای اروپتایی استتواده متیکنتد و
ارتباطات و معاهدات خود با دول.هتای غیراروپتایی را بته صتورت رستمی بته پتذیرش الگتوی
اروپایی 3منوط کرده اس )Rosas, 2011: 12-13( .یکجانبهگرایی اروپایی در جای دیگتری نیتز
بروز و ظهور داشته و نن بره زدن نظام حقوق معاهدات با استناد به عنتاوینی هماننتد «نرمتان
حواظ .اجتماعی و رفاه اجتماعی» 4اس .اتحادیه با استناد به لزوم دفاع از این نرمتان ،برختی
معاهدات تجاری را نقض میکند و با سازمان تجارت جهانی به نزاع برمیخیزد تا بتوانتد الگتو و
مد رفاه اجتماعی خود را به دیگران نیز القا و تحمیل کنتد (Bradford & Posner, 2011: 16-
)17; Nolte & Aust, 2013: 433

تفاوت خاصگرایی امریکایی و اروپایی
در میان نویسندگان حقوقی در توصیف نوع خاصگرایی امریکایی و اروپایی ،اختالفنظتر وجتود
دارد ( )Hoffmann, 2011: 84; De B´urca, 2010: 7ماالوتان ختاصگرایتی اتحادیته بتر ایتن
1. Unilateralism.
2. EU Value-Imperialism.
3. the Inventory of Agreements containing the Human Rights Clause established by the European
Commission, DG RELEX/B2, Treaties Office, 3 March 2011.
4. Social Protection and Social Welfare.
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باورند که رویکرد اروپا صرفاً نوع وعیوی از خاصگرایی را به نمایش میگتذارد و فاقتد پیشتینۀ
فلستوی و نظتری است )Nolte & Aust, 2013: 432( .در مقابتل ،برختی بتر ایتن باورنتد کته
استثناگرایی امریکایی ،پدیدهای زودگذر ،مبتنی بر برتری حقوق اساسی امریکا ،متکی به قتدرت
سا .و با تبعات منوی (همانند افکار منوی عمومی) بستیار زیتاد استIgnatieff, 2005: 21-( .
 )22; De B´urca, 2009: 48در ادامه به بررسی تواوتهای خاصگرایی ایاالت متحدۀ امریکتا و
اتحادیۀ اروپایی پرداخته میشود

 .1اتکا به قدرت سخت در مقابل اتکا به حقوق بشر
امریکا داعیهدار حواظ .از نظ و امنی .جهانی اس .و تالش فکری و عملی میکند تتا دیگتران
را قانع کند که این دولت .حتق دارد بترای حمایت .از امنیت .جهتانی و لیبترا دموکراستی از
خصیصۀ نظامیگری استتواده کنتد ازایتنرو صتاحبنظتران حقتوقی ،بستیاری از حرکت.هتای
خاصگرایانۀ امریکا را به قدرت نظامی و کاربس .بالقوه یا بالوعل نن متکی متیداننتد ( Safrin,
 )2008: 1314; Bradford & Posner, 2011:13البته در این زمینه ،وکر این نکته وروری اس.
که درصورتیکه زمامداری دول .در دست .حتزب جمهتوریختواه باشتد ،دولت.متردان تمایتل
بیشتری به توسل به ابزار سا .از خود نشان میدهند و بالعک با رویکتارنمتدن دولت.هتای
دموکرات ،این تمایل و توسل ،کاهش مییابد با تمامی این تواصیل بته دلیتل وجتود بستترهای
الزم برای اقدامات نظامی در نقاط ماتلف جهان ،گزینههای نظامی همواره بترای دولت .ایتاالت
متحده بهمنزلۀ گزینۀ روی میز مطرح بوده است .و در ایتن خصتوص ،تمتامی رؤستای جمهتور
امریکا از هر دو حزب ،از قدرت یادشده در نظر و عمل ،بهره بردهاند
در مقابل ،اتحادیۀ اروپایی برای جبران فقدان قدرت نظامی ،بتر مستئلۀ حقتوق بشتر تأکیتد
میکند ( )Bubnytė, 2015: 51; De B´urca, 2010: 47این سازمان از حقتوق بشتری حمایت.
میکند که از سوی خود او رشد کرده و مطابق بتا ارزشهتای بنیتادین حقتوق اتحادیته است،.
درنتیجه حقوق بشر ،مطابق منافع و ارزشهتای اتحادیته در حرکت .استCantwell, 2015: ( .
 )690; Timmer, Goldschmidt, Buyse, & Mihr, 2013: 4اتحادیه نیز ادعای برقراری امنیت.
جهانی دارد ،اما به جای تأکید بر نظامیگری ،بهمنظور دفاع از حقوق بشر و مبارزه بتا فقتر گتام
برداشته اس .این سازمان با تجویز الگوهای مطلوب برای حکمرانی و کمکهای اقتصادمحور به
دول.های غیراروپایی ،ومن مبارزه با توان نظامی امریکا ،بر گسترۀ قتدرت ختود افتزوده است.
()Bradford & Posner, 2011: 19
دول.های اروپایی برای گسترش ختاصگرایتی حقتوقی ختود و افتزایش تتوان مقابلته بتا
فرایندهای عام ،دو موووع حقوق بشری را به شدت پیگیری کرده اند :ناست .ننکته اتحادیته،
«حمای .مسثر و مطلوب« از حقوق بشر را مالک عمل ختود معرفتی و هرگتاه در فراینتدهای
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حقوق بین الملل ،حقوق بشر نقض یا نادیتده انگاشتته شتود ،تبعیت .از نن فراینتد را متوقتف
متیکنتد (  )Kokott & Sobotta, 2012: 1018در پرونتدۀ کتادی ،دیتوان بترخالف وهنیت.
شکلگرفته در حقوق بین الملل درخصوص الزم االتباعبودن تصمیمات شورای امنی( .منطبق
با فصل هوت ) ،اجرای قطعنامههای شورا را به دلیتل نقتض حقتوق بشتر ،در قلمترو اتحادیته
متوقف کرد  1دومین موووع ،مسئلۀ برتریباشی به حقوق در برابر امنی .استFabbrini ( .
 )& Larik, 2013: 19-20; Larik, 2010: 169در این خصوص ،دیوان اروپایی دادگستتری در
نرای ماتلف خود با تأکید بر لزوم وجود ابزار شکلی و ماهوی تدمین حقوق بنیادین (حقوق
بشر) ،در موووع نقض حقوق برای تأمین امنی ،.نقش بازدارندۀ پرقدرتی را ایوا کرده اس2،.
به گونه ای که در برخی موارد ،شورای امنی .و سازمان ملل متحد ،مجبور به انجام اصتالحات
در سازوکارهای خود شده اند 3
برنمد کالم ننکه ،اتحادیه با تأکید بر حقوق بشر ،در مقابتل ادعتای تتأمین امنیت .از ستوی
امریکا ایستادگی میکند و سه بیشتری را در شکلدهی به حقوق بینالملتل بتر عهتده گرفتته
اس .در حا حاور نویسندگان حقوقی ،اتکا به حقوق بشر را شاخصۀ ختاصگرایتی اروپتایی و
اتکا به نظامیگری را شاخصۀ خاصگرایی امریکتایی معرفتی متیکننتد ( ;Safrin, 2008: 1314
)Bradford & Posner, 2011: 13

 .2حاکمیتگرایی در برابر منطقهگرایی
در خاصگرایی« ،منوع.گرایی» نهوته اس .و تمایز میان خاصگرایان در نوع منوعتی اس .کته
برگزیدهاند در خاصگرایی امریکایی ،هژمونی حاکمی .ایاالت متحده در عرصههای بتینالمللتی
به صورت هدف درنمده اس .ارکان نظام حقوقی امریکا (بهویژه دیوان عالی) در حوزههتایی کته
با حقوق بینالملل تماس دارند ،بهگونهای عمل میکنند کته گتویی غلبتۀ «پتارادای حاکمیت.
امریکا» مورد پذیرش همگانی ننها قرار گرفته و حرک .به سم .حقتوق بتینالملتل جدیتد بتا
محوری .این پارادای نغاز شده اس)Odermatt, 2014: 698( .
اتحادیه با حاکمی.گرایی اعدا مقابله و تالش فراوانی میکند تا حکوم .قواعتد ختود را بته
نظام حقوقی داخلی ننها رسوخ و نووو دهد و حاکمی .اتحادیه را بتر حاکمیت .اعدتا تترجی
باشد ( )Nolte & Aust, 2013: 18هرگاه سازمانی همتای اتحادیۀ اروپا ،اقدام به ختاصگرایتی
1. Joined Cases C-402/05 P and C-415/05 P, Yassin Abdullah Kadi and Al Barakaat International
Foundation v. Council of the European Union and Commission of the European Communities
)2008(, pa. 322.
2. C-584/10 P - Commission and Others v Kadi (2013), pa. 120-124.
3. Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of human rights and fundamental
freedoms while countering terrorism, A/61/267, 16.08.2006, par. 39.
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حقوقی کند تا بتواند قواعدی موازی بتا قواعتد حقتوق بتینالملتل تولیتد کنتد« ،ختاصگرایتی
منطقهگرایانه» 1به وقوع پیوسته اس)Leonhard, 1968: 780( .
توتتاوت ختتاصگرایتتی نتتوع او (حاکمیتت.گتترا) و دوم (منطقتتهگتترا) را بایتتد در دو مووتتوع
جس.وجو کرد :ناس .ننکه دوام منطقهگرایی مورد تردید قرار گرفته اس .به عبارت دقیقتتر،
ازننجاکه دوام دول .ایاالت متحده بیشتر از اتحادیه اس ،.درنتیجه خاصگرایی او نیز بیشتر بته
طو خواهد انجامید ( )Hoffmann, 2011: 87دومین تواوت را باید در این مسئله دانست .کته
اتحادیه تالش میکند از خود تصویر قدرت برتر و مافوق نسب .به دول.هتای عدتو بته نمتایش
گذارد ،اما حقیق .نن اس .که هنوز دول.ها دارای نقش مهمی در وصو به توافق عمومیاند و
هنوز موووع تدارب منافع در اتااو تصتمیمات اتحادیته وجتود دارد نتیجتۀ چنتین فدتایی را
میتوان در تصمی گیریهای منطقیتر و غیرافراطی یاف .برنمد کالم ننکه ،خاصگرایی اروپایی
به دلیل فدای چندقطبی از خاصگرایی خودخواهانه و افراطی امریکایی فاصله میگیرد و چهرۀ
معقو تر و نرمانگرایانهتری مییابد ( )Nolte & Aust, 2013: 433-434در حقتوق بتینالملتل،
منطقهگرایی در برابر جهانیگرایی 2تعریف میشتود ( ،)Schreuer, 1995: 477-479امتا متراد از
کالم در این باش این اس .که درحالیکه دول .ایاالت متحده بر حاکمی .ملی خود و انعکاس
نن در حقوق بینالملل اصرار میورزد ،دولت.هتای عدتو اتحادیته بتا گتذر از جنبتههتای مهت
حاکمیتی ،در راه تقوی .همگرایی اروپایی گام برمیدارند

 .3سیاست-محوری در برابر فرد-محوری
سیاس.گذاری»3

حقوق بینالملل در نگاه دول .امریکا و حقوقدانان امریکایی ،تابعی از «فرایند
اس .درنتیجه رفتارها و مواوع این دول .در حوزۀ حقوق بینالملل ،منطبتق بتا سیاست.هتای
اتااوشده در فرایند یادشده است .ختاصگرایتی حقتوقی امریکتا نیتز بتهشتدت متتأثر از ارادۀ
تصمی سازانی اس .که سیاس .برتریباشیدن به نظام حقوقی امریکتا در برابتر ستایر نظامتات
بینالمللی و کشورها را دارند ( )Hoffmann, 2011: 86امریکا با این ادعتا کته هتر کشتور بایتد
بتواند حقوق بینالملل را به سبک خود اجرا کند ،حقوق بینالملل را ماتل کرده اس .و هرجتا
که منافعش اقتدا کند ،دس .به ابداع میزنتد ( Nolte & Aust, 2013: 425; Ignatieff, 2005:
 )6سیاس.زدگی ،موجب بتدبینی متردم ایتن کشتور در زمینتۀ حقتوق نستل دوم و بیگانگتان
درخصوص توسل به جن دربارۀ خاصگرایی امریکایی شده اس)Ignatieff, 2005: 25( .
عمل متواوت نسب .به قواعد عمتومی ،مبتنتی بتر اهتداف متوتاوت است .هرگتاه موجودیت.

1. Regional Particularism.
2. Universalism.
3. Policy-Making Process.
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خاصگرا به دنبا منافع مشروع و مطابق با اصو گام بردارد ،ایتن ختاصگرایتی متذموم شتناخته
نمیشود به بیان روشنتر ،عامگرایی زمانی پذیرفته میشود که نوتع همگتان را شتامل شتود ،امتا
هنگامیکه عامگرایی در قالبهای رسمی به حمای .از بیعدالتی مبتال شود ،چارهای جز توسل بته
«خاصگرایی موجه» 1نیس)Kirchin, 2007: 2; Wallensteen, 1984: 243; Finn, 1996: 2( .
یکی از مشکالت حقوق بینالملل کنونی ،توجه بتیش از حتد و افراطتی بته ابعتاد صتوری و
تشریواتی و فراموشکردن اصو متعالی حقوق اس .دول.ها به تأسی سازمانهای بینالمللی
اقدام و این سازمانها در رویۀ تدریجی ،روند نادرستی را جایگزین اصو اساسی حقوق میکنند
( )De B´urca, 2009: 6; Klabbers, 2007: 4-3بترای مثتا  ،شتورای امنیت .در یتک حرکت.
تدریجی به محلی تبدیل شده اس .که به بهانۀ تأمین امنی .بتینالمللتی ،در برابتر بستیاری از
موارد نقض حقوق بشر با اغماض برخورد میکند (همانند قدتیۀ فلستطین) و در برختی متوارد
برخالف اصو مسل حقوقی ،اقدام به صدور قطعنامههای متعتدد متیکنتد در پرونتدۀ کتادی،
دیوان اروپایی دادگستری نحوۀ عملکرد شورا را ناقض اصو اساسی حقوق بشر متیدانتد و ایتن
نهاد را به نقض حقوق مته میکند 2
اتحادیه ومن تأمین منافع خود ،توجه شایستهای به موجهبودن حرک .خاصگرایانتۀ ختود
داشته اس .ارکان ماتلف اتحادیه با استناد به مواردی همچون ناعادالنهبودن رویهها و روندها و
فرایندهای حقوق بینالملل ،مبارزه با صورتگرایی (فرمالیس ) حقوقی ،برتریباشی بته حقتوق
بشر در برابر امنی ،.مبارزه با مصونی .از نظارت قدایی و تالش برای حاکمی .قانون ،رویکردی
متواوت با حقوق بتینالملتل عتام اتاتاو کتردهانتد ( )Wood & Tridimas, 2009: 10اتحادیته
هرچند به دنبا اجرای دکترین «چندجانبهگرایی مسثر» 3به جای «نهادهای چندجانبه» 4اس،.
اما شیوهای را به کار گرفته اس .که نسب .به شیوۀ امریکایی ،نوع بیشتری برای همگان همتراه
مینورد و مطابق .بیشتری با عدال .دارد ( )Léonard & Kaunert, 2012: 480الگوی اروپتایی
خاصگرایی مبلغ این موووع اس .که اتحادیه قصد عدال.خواهی در اتحادیه را دارد بهگونتهای
که این عدال.خواهی به تمام فدای حقوق بینالملل نیز سرای .خواهد کرد و برای دیگران نیتز
خوشایند خواهد بود ( )Williams, 2013: 38-41درحقیقت .اتحادیته بتا ایتن شتعار بته دنبتا
مشروعی.باشیدن به اعما و رویکردهای خاص خود اس.

1. Justified Particularism.
2. Joined Cases C-402/05 P and C-415/05 P, Yassin Abdullah Kadi and Al Barakaat International
Foundation v. Council of the European Union and Commission of the European Communities
(2008), pa. 269-270.
3. Effective Multilateralism.
4. Multilateral Institutions.
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 .4معافیتگرایی حقوقی در برابر کثرتگرایی حقوقی
امریکا در برخی موارد با استناد بته اصتو و ارزشهتای داخلتی از پتذیرش حقتوق بتینالملتل
میگریزد امریکا با استواده از سازوکارهای رسمی تالش میکند حقوق بتینالملتل را بتر ختود،
هرچند به صورت جزئی ،اجرانشدنی معرفی کند فرایندی که به دنبتا رهتاکردن موجودیت .از
تعهدات حقوق بینالملل بهویژه در حیطۀ حقوق بینالملل قتراردادی است« .معافیت.گرایتی»1
مینامند معافی.گرایی حقوقی یکی از مصادیق خاصگرایی است ،.زیترا از اجترای قواعتد عتام
جلوگیری میکند ( 2 )Ignatieff, 2005: 3ویژگتی بتارز معافیت.گرایتی ایتن است .کته موهتوم
خاصگرایی و استثناگرایی را در قالبهای رسمی میگنجاند ()Nolte & Aust, 2013: 416
دول .امریکا« ،خاصگرایی نامطلوب و بد» را به نمایش میگذارد ( ،)Koh, 2003: 1502زیرا
با استواده از سازوکارهای رسمی و بعداً غیررسمی به دنبا معتافکتردن ختود و درعتینحتا
اجبار دیگر دول.ها به تبعی .از حقوق بینالملل عام است .ایتن مستئله موجتب غلبتۀ ویژگتی
معافی.گرایی و «منوع.گرایی» افراطی در ختاصگرایتی امریکتایی شتده استDe B´urca, ( .
 )2009: 4معافی.گرایی امریکایی به شیوههای زیر در حقوق بینالملل ظهور و بروز یافته اس:.
الف) استواده از حق شرطهای گسترده :در معاهداتی که ومن برخورداری از نوتع جهتانی،
برخی منافع ایاالت متحده را نشانه میگیرند ،امریکا از حق شرطهای گسترده استواده میکنتد،
بهگونهای که در بعدی موارد اجرای اصل معاهده ،متأثر از حق شترط قترار متیگیترد ،هماننتد
کنوانسیون منع شکنجه)Ignatieff, 2005: 3( 3
ب) نپیوستن به معاهدات و تشویق دیگران به پیوستن :یکی از ویژگیهتای امریکتا ،حدتور
فعاالنه در زمان تدوین قواعد و نگارش معاهدات اس ،.با این بیان که این دول .در زمتان تهیتۀ
اسناد بینالمللی ،تالش خود را برای گنجاندن منافع خود به کار میبنتدد و دیگتران را نیتز بته
پیوستن به ننها تشویق میکند ،اما خود از امدا یتا تصتویب ننهتا طوتره متیرود ( Ignatieff,
 )2005: 5اساسنامۀ دیوان بینالمللی کیوری ،معاهدۀ اتتاوا در متورد منتع متینهتای وتدنور،
معاهدۀ کیوتو ،موافق.نامۀ پاری درخصوص تغییرات نب و هوایی و بستیاری دیگتر از مقتررات
حقوق بشردوستانه از مواردی به شمار میروند که مورد بیمهتری ایتن دولت .قترار گرفتتهانتد،
هرچند دول .امریکا در تدوین ننها فعاالنه ایوای نقش متیکترده استIgnatieff, 2005: 4; ( .
)Bradford & Posner, 2011: 8
1. Exemptionalism.

 2البته برخی معافی.گرایی را ماهیتاً متواوت از خاصگرایی و استثناگرایی میدانند به نظر ننها ،بازیگران اصلی
حقوق بینالملل به معافکردن خود از حقوق بینالملل نیازی ندارند ،بلکه بیشتر به دنبا اجرای ارزشها و
هنجارهای خود در حقوق بینالمللاند ()Bradford & Posner, 2011: 8, 48
3. U.S. reservations, declarations, and understandings, Convention Against Torture and Other Cruel,
Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, Cong. Rec. S17486-01 (daily ed., Oct. 27, 1990).
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پ) جاسازی تو کار« :جاسازی تو کار» 1اصطالح نوینی برای تبیین نحوۀ عملکرد امریکتا در
حقوق بینالملل اس ،.به این معنا که امریکا تمام ارادۀ ختود را بترای تتدوین و توستیر حقتوق
بینالملل جدید به کار میبندد و مغایرت حقتوق بتینالملتل بتا مطالبتات ختود را برنمتیتابتد
درنتیجه در رویکردی جدید به جای بهرهمندی از حق شرط یا نپیوستتن بته معاهتدات ،تتالش
میکند مطالبات خود را در مرحلۀ مذاکره و نگارش و تدوین ،بر دیگران تحمیل کنتد؛ شتیوهای
که بار منوی افکار عمومی درخصوص نپیوستن به معاهدات را نیز به دنبتا نمتینورد ( Safrin,
)2008: 1313; Bradford & Posner, 2011: 5
ت) طراحی سازوکارهای وابسته :از شیوههای متداو امریکا در تأمین منافع ،روینوردن بته
«معافی.گرایی جمعی» 2اس .این دول .با طراحتی ستازوکارهای رستمی و توجته افراطتی بته
«فرمالیس حقوقی» تالش میکند تا منافع خود را در شیوههای بتهظتاهر حقتوقی ،امتا درواقتع
تبعیضنمیز تتأمین کنتد ( )Nolte & Aust, 2013: 413در حتق وتتو ،تقستی نظتام حقتوقی
معاهدۀ منع اشاعه به دو دستۀ دارندگان تسلیحات اتمی و دیگران و طراحی گروه بانک جهتانی
بهشیوهای که دول .امریکا بهتنهایی توان عقتی کتردن تصتمیمات را داشتته باشتد ،از مصتادیق
معافی.گرایی امریکایی به حساب مینید ()Bradford & Posner, 2011: 50
) مغایرت با حقوق داخلی :گاهی نیز دول .ایاالت متحدۀ امریکا از تمایل خود به تصتویب
یک معاهده خبر میدهد ،اما معاهده در جریان تصویب داخلی (بهویژه در سنا) بتا متانع روبتهرو
میشود این مسئله درخصوص پیوستن امریکا به کنوانسیون حقتوق کتودک نیتز ظهتور یافت.
()Ignatieff, 2005: 7
شاید دول.های دیگر نیز برخی از این موارد را به کار گیرند ،امتا در معافیت.گرایتی امریکتایی،
این شیوهها به صورت پرتکرار و نهادینهشده استواده میشوند و مجالی را برای گریز دولت .ایتاالت
متحده از قواعد و الزامات حقوقی فراه میکنند اتحادیۀ اروپا از سالیان ابتدایی شکلگیتری نظتام
حقوقی خود بر موووع بسیار مهمی با عنوان «نظ حقوقی مستقل اتحادیه» پافشتاری کترد ایتن
کار با پیشرانی دیوان اروپایی دادگستری شروع شد که به دنبا تأسی «یک نظ حقوقی جدیتد
در حقوق بینالملل» 3بود؛ 4موووعی که در ستایر نرای دیتوان نیتز پتی گرفتته شتد 5تتا بتا عتدم
تأثیرپذیری مستقی از نظ حقوق بینالملل ،بتواند استقال اتحادیه را نیز تأمین کنتد ( & Nolte
 )Aust, 2013: 414طراحی دیوان از نظ حقوقی ،بسیار سا .و مقاوم اس .و هر ننچه بتا «نظت

1. Built-in Accommodation.
2. Collective Exemptionalism.
3. "a new legal order in international law".
4. Case 26-62, van Gend & Loos v Netherlands Inland Revenue Administration (1963), para. 3.
5. Case 6-64, Costa v E.N.E.L (1964), para. 3.
Opinion 1/09 – Unified Patent Litigation System, 2011 ECR.
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حقوقی جامعۀ اروپایی» 1مغایرت مییابد ،هرچند از سوی نهادهای مه بینالمللی و در مووتوعات
اساسی باشد ،با دس .رد اتحادیه و بهویژه دیوان روبهرو خواهد شد
اتحادیه ،تنظی کنندۀ روابط بیس .و هش .دول .مه اروپایی اس .و نمیتوان نظ حقوقی
نن را ساده انگاش ،.بلکه این نظ « ،یک نظ داخلی با ابعاد فرامرزی» 2اس 3 .دیتوان در حتا
شکلدهی نظمی اس .که قرار اس .در عرض حقوق بینالملل به هنجارسازی بپتردازد؛ نظمتی
که در سلسلهمراتب قواعد حقوق بینالملل از نظر ماهوی در نن تجدیدنظر متیکنتد ( Wessel,
 )2008: 326درحقیق .اتحادیه و دیوان با ارائۀ الگوی جدیدی از منشأ تولید هنجار مشروع بته
دنبا «کثرتگرایی حقوقی» 4هستند ()Isiksel, 2010: 557
این رویه به تولید نظام حقوقی خودبسنده 5منجر شده اس ،.بهگونهای که اتحادیه صرفاً هر
ننچه را مطابق با ارزشهای خود درمییابد ،از حقوق بینالملل عمتومی برمتیگزینتد ( Simma,
 )2009: 275این شیوه هرچند نتیجهای جز «چندپارگی» 6ناواهد داش ،.اما خواس .عمتومی
دول.های عدو اتحادیه نیز اس ،.زیرا در تقوی .همگرایی اروپایی بهمنزلۀ الگویی جهتانی متسثر
اس )Jancic, 2013: 3( .کثرتگرایی در تمتامی شتیوههتای ختاصگرایانته اتحادیته متنعک
میشود و بر پیکرۀ حقوق بینالملل تکانههای شدیدی وارد میکند

نتیجهگیری
اتااو شیوۀ متواوت در حقوق بینالملل ،به «چندپارگی» نن منجر شده اس ،.بهگونهای که این
امکان را برای دول.ها یا موجودی.هتای متوتاوت فتراه نورده است .تتا بتا استتناد بته دالیتل
گوناگون ،عمل متواوت خود را توجیه حقوقی کنند درنتیجه در بیشتر موارد ،ختاصگرایتی بته
ورر تمامی .حقوق بینالملل خواهد بود همانطتور کته در ایتن نوشتتار بتهتوصتیل گذشت،.
خاصگرایان با ادعای خاصبودن ،از الگوهای رفتاری مشتابهی استتواده متیکننتد بتهکتاربردن
هریک از شیوههتای یادشتده ،وابستته بته شترایط ،منتافع و اهتداف ننهاست .بتا وجتود ایتن،
هدفگذاریهای متواوت و موارد بهکاربستن خاصگرایی حقوقی ،ماهی .نستبتاً متوتاوتی را بته
خاصگرایی امریکایی و اروپایی باشیده اس .اروپا تالش میکند با تأکید بتر موتاهی حقتوقی،
1. Joined Cases C-402/05 P and C-415/05 P, Yassin Abdullah Kadi and Al Barakaat International
Foundation v. Council of the European Union and Commission of the European Communities
(2008), para. 2 and 327.
2. "a municipal order of transnational demintion".
3. Opinion of Mr Advocate General Poiares Maduro delivered on 16 January 2008 (on kadi 2008), paras.
21-22.
4. Legal Pluralism.
5. Self-Contained Regime.
6. Fragmentation.
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 الگتوی، همچنین اعتدا در ختاصگرایتی، مبارزه با فرمالیس حقوقی،ایستادگی بر حقوق بشر
محتور امریکتا بته نمتایش. و سیاس.معقو تری را در مقابل خاصگرایی مبتنی بر قدرت سا
 اما الگتوی،گذارد درنتیجه با ننکه خاصگرایی درمجموع با منافع حقوق بینالملل مغایرت دارد
.اتحادیۀ اروپا از منطق قابل فه تری برخوردار اس
خاصگرایی موجب چندپارگی حقوق و دورشدن جامعۀ بتینالمللتی از هتدف اولیتۀ حقتوق
 البته پدیدۀ یادشده گتواه بتر.بینالملل میشود که انسجام حقوقی در مناسبات بینالمللی اس
 عامتل،هتا.گرایی وسوسهانگارانه در روابط بتینالمللتی دولت. که نظریۀ منوع. اس.این واقعی
»گرایتی.» و گرایش بتیش از پتیش بته «منوعت.اصلی فاصلهگرفتن ننها از «حقوق» و «عدال
هایی که در قرون گذشتته منتادی و حتامی قواعتد متحدالشتکل حقتوق. دول، همچنین.اس
 طی زمان از نرمان اولیۀ خود رویگردان شتدهانتد و بته جتای «داخلتیستازی،بینالملل بودهاند
 به سوی «بینالمللیکردن حقوق داخلی» گام برمیدارند،»حقوق بینالملل
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