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فاده های خود، نیازمند استبرای تداوم مشروعیت و نهادینه نمودن ارزش «هژمون»ها، از منظررئالیست
زیرا ثبات نظم هژمونیک و تداوم وضع موجود بیشترین سود را  ،الملل استاز ابزاری نظیرحقوق بین

الملل، توانسته برای تثبیت موقعیت سازی در سایه اجرای قواعد حقوق بینسازد. مشروعیتنصیب او می
الملل برای ت بینگران محوری سیاسها به عنوان کنشعمل کند. دولت کارآمدکشورهای مسلط  برتر

دهند که به سود منافع ح مییورند و زمانی همکاری را ترجسود و هزینه غوطه تحکیم قدرت در محاسبه
بدیلی را الملل برای دستیابی به صلح پایدار نقش بینان باشد. لیبرالیسم با خوشبینی به حقوق بینآملی 

المللی به مشروعیت نظام نمایندگی و یندر توسعه آن ایفاء کرده است و با گره زدن تحقق صلح ب
ها، راهی برای تقویت رعایت قواعد حقوق بشرگشوده است. با این پیش فرض های داخلی دولتمولفه

المللی لیبرالی در سایه برقراری حکمرانی مطلوب در سطح داخلی محقق که همبستگی و صلح بین
الملل، توانسته رویکرد لیبرالیسم به حقوق بین آیاکه  دهدشود، این مقاله به این سوال پاسخ میمی

ها از استانداردهای حکمرانی را در جامعه جهانی ارتقاء بخشد؟  ما با تمسک به روش گردآوری داده
ها و منابع اینترنتی انجام شد، به این نتیجه رسیدیم که ها، مقاالت، سایتگونه اسنادی که از طریق کتاب

های نظری حکمرانی خوب با جهانی نمودن هنجارهای حقوق بشر سعی از پایهلیبرالیسم به عنوان یکی 
های لیبرال، هم اجرای حقوق بشر تضمین داری و افزایش دولتحکومت با استانداردسازی شیوهنموده تا 

   و فراگیرشود و هم صلح و امنیت در جامعه جهانی پایدار گردد.
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 مقدمه
اعت ن اطآکسانی که از  حاکمیت وقتی مشروع است که بر پایه رضایت»از دیدگاه روسو، 

و رشته روابط ارزیابی همکاری میان دو این، نقطه عزیمت این مقاله است. « کنند، استوار باشدمی
الملل، بیانگر آن است که های روابط بینب نظریهالملل در چارچوالملل و حقوق بینبین

الملل قرار گیرد. در الملل توانسته مورد توجه و مصرف حقوق بینهای تئوریک روابط بینرهیافت
سازی است و الملل در پی قاعده منداند که هر چند حقوق بینوابستگی متقابل این دو رشته آورده

مند ی است که تبیین و شناخت نیازمند قاعدهشناخت است، اما بدیهالملل به دنبال تبیین و روابط بین
چنین تنظیم و تحت قاعده درآوردن آنها نیز بدون شناخت مقدور نیست. هاست. همنمودن پدیده

الملل در میان محققین رو به افزایش است. .پژوهش میان ای حقوق بینلذا ضرورت مطالعه بین رشته
الملل را صرفا از منظر حقوقی نگریست و الزم است برای باید حقوق بینای تاکید دارد که نرشته

الملل، سیاست، افزایش کیفیت تحلیل و غنای پژوهش از دریچه سایر علوم مرتبط نظیر روابط بین
های شناسی، فلسفه، اقتصاد و ... آن را مورد مطالعه قرار داد. مسلما تمسک به آموزهتاریخ، جامعه

المللی در اختیار های بینتری از پدیدهتر و روشنعلوم، قادر است چشم انداز واضحهر یک از این 
 (Mohseni & Ghavam, 2015)؛(1394محسنی و قوام، ) الملل قرار دهدمحققان حقوق بین
 اند بعد از پایان قرون وسطا و فروپاشی عصر تاریکی،  لیبرالیسم حیات خود رامورخین نوشته

و « آزادی»به دنبال  در تمامی اعصار همواره با اعتقاد به این باور که انسان و وددر اروپا آغاز نم
برابرخواهی در جهان گسترش داد. مطابق با  وری وهای خود را بر مینای فرد محبوده، ارزش« رفاه»

مند شدن از حداقل رفاه و آن تنها زمانی در جامعه عدالت محقق خواهد شد که شهروندان با بهره
 ،هایبرالیستاز نگاه لکانات زندگی بتوانند بدون ترس قدرت را آزادانه نقد و به چالش کشند. ام

ی و رفاه را است که تاکنون توانسته عمال بیشترین میزان از آزادحکومتی این مکتب تنها سیستم 
ی به اد مبتنبرای شهروندان فراهم کند. از این رو تنها یک حکومت دموکراتیک )لیبرال( با اقتص

ت آزادی و قادر اس کی بر حاکمیت قانون و برابر محورفرهنگی مت –بازار آزاد و ارکان اجتماعی
  (Dehshiar, 2009: 53)رفاه را به شهروندان هدیه کند. 

الملل یکسان و واحد به حقوق بین1«المللهای روابط بیننظریه»رویکرد که اساسا از آن جایی 
ما با این پیش فرض که . الملل متفاوت استناه و نقش حقوق بینیست و درهر یک از آنها جایگ

شود که با تاکید بر محسوب می 2«حکمرانی مطلوب»های نظری الگوی مکتب لیبرالیسم از پایه
ها را به رعایت استانداردهای حکمرانی دموکراتیک سوق الملل بشر دولتهنجارهای حقوق بین

در این رویکرد به عنوان یک واقعیت  الملله نقش حقوق بیندر این مقاله با پرداختن ب دهد.می
                                                           

1. Theories of International relations  
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آیا رهیافت مکتب لیبرالیسم که  ایمپاسخ دادهاجتماعی مبتنی بر هنجارهای مشترک، به این سوال 
 ارتقاء بخشد؟   1»جامعه جهانی«الملل، توانسته استانداردهای حکمرانی  خوب را در به حقوق بین

الملل با بررسی مفهوم جامعه خاستگاه و پیشینه نظریه لیبرالی حقوق بین در این راستا بعد از تبیین
جهت حکمرانی  بر اشاعه هنجارهای حقوق بشر در مبانی تئوریک مکتب لیبرالیسمجهانی با اشاره به 

گرایی کنشگران درعرصه روابط به این نتیجه رسیدیم که نقش موثر هنجارها در هم مطلوب
های جهانی شاخص»الملل بشر و رعایت وادار به پایبندی به موازین حقوق بین ها راالملل، دولتبین

داری هم اجرای حقوق بشر ی حکومتتا با استانداردسازی شیوه نموده است.2«حکمرانی مطلوب
در این پژوهش نوع  المللی تحکیم و پایدار گردد.شود و هم صلح و امنیت بین تضمین و فراگیر

ها و منابع اینترنتی در ها، مقاالت، سایتا از گونه اسنادی از طریق کتابهروش گردآوری داده
 الملل استفاده شده است.الملل و روابط بینهای حقوق بینخصوص موضوع تحقیق در رشته

 

 پیشینه پژوهش -1
ای نداشت لیکن همتاسفانه تالش برای یافتن کار تحقیقی منطبق با موضوع این مقاله، ثمر و نتیج

ده و سنوات اخیر تعدادی متون پژوهشی با موضوعات مرتبط منتشر شده که قابلیت استفا در
 برداری از مطالب آن ممکن گردید: بهره

توسط  2000که در سال  4«پل رانگ»نوشته  3«الملللیبرالیسم و فرجام حقوق بین»در مقاله 
مبانی نظریه لیبرالی حقوق  5«الترآن ماری اس» هایدانشگاه استکهلم منتشر شده، با تمرکز بر ایده

الملل مورد مداقه قرار الملل تبیین شده است. هر چند از این جهت که نظریه لیبرالی حقوق بینبین
نظریه عمل »گرفته، هم سو با بخشی از این پژوهش است اما از این نظر که با پرداختن به 

الیسم به عنوان پایه نظری الگوی حکمرانی های لیبرال تاکید شده و به لیبربرعملکرد دادگاه6«دولت
 مطلوب توجهی نشده متفاوت از این مقاله است.

  ) ,2012Moravcsik :83-118((83-118: 1391، )موراوسکی 7،«المللتئوری لیبرالی حقوق بین»
توسط انتشارات دانشگاه کمبریچ منتشر  2012در سال  8«اندرو موراوسکی »ای است که عنوان مقاله

های الملل، پروندهلیبرالیسم به عنوان یک نظریه هنجاری در سیاست، و حقوق بینه و با تمرکز کرد

                                                           
1. World community 
2. Global Good Governance indicators  
3. Liberalism and the end of international law? 
4. Pål Wrange 
5. Anne-Marie Slaughter 
6. Act of state doctrine  
7. Liberal Theories of International Law 
8. Andrew Moravcsik 

https://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=1539329
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المللی از منظر لیبرالی مورد بررسی قرار داده است.  هر چند بخشی از های بینخاصی را در دادگاه
ه عنوان پایه مقاله فوق با موضوع این پژوهش مرتبط است اما آن چه که ما را به تبیین لیبرالیسم ب

  ، متفاوت از مقاله مذکور است.الملل ترغیب نمودیموب در حقوق بیننظری حکمرانی مطل
 :1374فیتزجرالد، ) 1«الملل و عدم اجرای قوانین عمومی خارجیظهورنظریه لیبرال حقوق بین»
است که 2«برایان اف فیتزجرالد»مقاله نوشته شده توسط  )Fitzgerald, 1995 :311-325((؛325-311

منتشر شده است. در این  1995به صورت آنالین در سال  المللدر کتاب سال استرالیایی حقوق بین
الملل های لیبرالیسم جدید، بر تبعات آن برای درک تئوریک حقوق بینمقاله ضمن بررسی استدالل

« ظریه عمل دولتن»های لیبرال با غیر لیبرال، به بررسی عملی متمرکز شده و با ذکر تمایزات دولت
اسالتر در رسیدگی قضایی پرداخته شده است که بالطبع متفاوت از آن چیزی است که ما در اینجا 

 در صدد تبیین آن هستیم. 
آن » لهعنوان مقا (Slaughter, 1995: 503-538)« جهانی از کشورهای لیبرالالملل درحقوق بین»

الملل منتشر شده است. مقاله وپایی حقوق بینتوسط مجله ار 1995است که در سال « ماری اسالتر
الملل الملل و روابط بینای یکپارچه در حقوق بینهای قبلی در صدد توسعه نظریهبا توجه به تالش

الملل را در عرصه سیاست حقوق بین است. در آن از این منظر که کوشش شده تا تاثیر واقعی قواعد
ایم. اما ست که ما در این مقاله آن را دنبال کردهن موضوعی االملل تبیین نماید در راستای همابین

 چون در آن به موضوع حکمرانی مطلوب پرداخته نشده متفاوت از این پژوهش است.
 (؛1397)کوار،  4«پرادیپ کوار»عنوان کتاب  3«حمایت از حقوق بشر و حکمرانی مطلوب»

(Kumar, 2018)   توسط انتشارات رگال در دهلی نو منتشر شده است که  2018است که در سال
هنجاری را حمایت از حقوق بشر ضمن تبیین ارتباط عمیق میان حقوق بشر و حکمرانی مطلوب، 

ی حکمرانکشد. در حالی که از طریق حکمرانی خوب به تصویر میکه یک سیستم حقوقی دانسته 
ت. همچنین گفته شده حقوق بشر منبع حکمرانی خوب اس ،دهدخوب حقوق بشر را ارتقاء می

است شده بارها مشاهده  و انسانی استکرامت منزلت و داری خوب ارتقاء هدف اساسی حکومت
. به هر حال هر چند رودحکمرانی چند قدم به عقب می ،ه هر زمان کرامت انسانی زخمی شودک

 ایم.مرتبط با موضوع این نوشته است اما آن چیزی نیست که ما به آن پرداخته کتاب فوق
 

 چارچوب نظری پژوهش -2
شناسی شناسی دولت محور، معرفتالملل( دارای هستی)سنت نظام بین مکتب رئالیسم

                                                           
1. An Emerging Liberal Theory of International Law and the Non-Enforcement of Foreign Public Laws 
2. Brian F Fitzgerald 
3. Human Rights Protection and Good Governance 
4. Pradeep Kumar 

https://www.researchgate.net/profile/Pradeep-Kumar-129
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https://www.researchgate.net/profile/Pradeep-Kumar-129
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با  (جهانی )سنت جامعه شناسی ماتریالیستی است.درمقابل آن مکتب لیبرالیسمپوزیتویستی و روش
 شناسی انتقادی قرار دارد. شناسی پورالیستی و لیبرالیستی و روششناسی فرد محور، معرفتستیه

دو مکتب مهم 
 المللروابط بین

 مکتب رئالیسم
 الملل()سنت نظام بین

 مکتب لیبرالیسم
 )سنت جامعه جهانی(

 فرد محور دولت محور هستی شناسی
 یستیپلورالیستی و لیبرال پوزیتویستی معرفت شناسی
 انتقادی ماتریالیستی روش شناسی

 شناسی در رئالیسم و لیبرالیسمشناسی و روششناسی، معرفتهستی – 1جدول 
 (26: 1398زاده، م)معصو

Table 1 - Ontology, Epistemology and Methodology in Realism and Liberalism 
Source: (Masoomzadeh, 2019: 26) 

محور و وجه غالب در روابط الملل را آنارشیک، دولتایی که نظام بینگربرخالف رهیافت واقع
داند. سنت جامعه جهانی به الملل را منازعه و اعمال قدرت در جهت تامین منافع ملی میبین

الملل توجه دارد و در حالی که حاکمیت المللی و حقوق بینهنجارهای مشترک، نهادهای بین
مهار و محدود  شترک سعی برمبر نقش نهادهای مدنی و هنجارهای رکز تمبا ، ها را می پذیرددولت
مسئول ها خود را لیبرال. ((Masoomzadeh, 2019: 26(؛26: 1398زاده، )معصوم قدرت دارد نمودن

 دانند و معتقدند که توسعه دموکراسی در جهان سبب صلحگسترش دموکراسی در جهان می
ها فرهنگ در دموکراسی رازی هاست.هنجار رزش در بین سایرترین اشود که اصلیللی میالمبین

های اخالقی مشترک، منافع زیادی از آمیز اختالفات حاکم است و به لحاظ ارزشحل مسالمت
: 1394ن، )جکسون و سورنسو .شودهمکاری اقتضادی و وابستگی متقابل عاید جامعه جهانی می

  .(Jackson & Sorenson, 2015: 195)(؛195

تواند جهان را به ید بارزترین ویژگی لیبرالیسم اعتقاد به روندی باشد که در آن عقل بشر میشا
یک نظام فکری به بسیاری از  آمیز ارتقاء دهد. چنین نگرشی به عنوانسمت آبادتر، آزادتر و صلح

آن  های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ورود کرده و به نحو آگاهانه برخی از مهمترین عناصرحوزه
دارای وصف حقوقی هستند. لذا میان اصول اساسی آن و رویکردهای حقوقی ارتباطی متعارف و 

توماس »1،«توماس فرانک»و سایر فیلسوفان پیرو او نظیر « امانوئل کانت»منطقی برقرار است. 
وثر در ان مپردازنظریهاز « آن ماری اسالتر»، «آندره موراوسکی»4،«جان رالز»3،«فرناندو تسون»2،«پین

                                                           
1. Thomas Frank 
2. Thomas Paine 
3. Fernando Teson 
4. John Rawls 
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الملل به جامعه علمی آثار فاخری را در زمینه حقوق بین اندآیند که توانستهاین حوزه به شمار می
 . (Ebrahim Gol and Karimi, 2017: 180)(؛180: 1396گل و کریمی، )ابراهیم .ارائه کنند

 
 نقطه تمرکز: آزادی، رفاه، همکاری، صلح و پیشرفت

 اندیشمندان اولیه
 1724-1804انت امانوئل ک

های جمهوری )لیبرال دولت
دموکراسی( در صلح ابدی با 

 یکدیگر هستند.

 1748-1832جرمی بنتهام 
های لیبرال به حقوق دولت

 گذارند.الملل احترام میبین

 1632-17704جان الک 
های قانونی با تسامح به دولت

تامین رفاه  وآزادی شهروندان. 
 متعهدند.

 (170: 1394)جکسون و سورنسون،  کالسیکلیبرالیسم  – 2جدول 
Table 2 – Classical Liberalism  

Source: (Jackson & Sorenson, 2015: 170) 
 

 رویکرد لیبرالی از رنسانس اروپا تا پایان تاریخ پیشینه تاریخی  -3
ی حاصل از صلح وستفالی  نتیجهو ( 1648–1618) اروپامذهبی در  های سی سالهجنگپایان با 

حقوق برابر کشورها به عنوان واحدهای ملی بود و های ( که تکوین حاکمیت و ایجاد دولت1648)
الملل گذاشت و بستر مناسبی را برای ظهور تاثیر عمیقی بر روابط بین، سیاسی مستقل پذیرفته شد

الملل فراهم آورد. بدین ترتیب با برقراری مجدد صلح در اروپا اولین گام برای قواعد حقوق بین
ته شد و به مرور زمان نظم وستفالیایی از آنجا به سراسر استقرارحقوق عمومی در این قاره برداش

های با الملل هنگامی حیات عینی یافت که دولتجهان گسترش یافت. این گونه بود که حقوق بین
های دو یا چند های برابر و حقوق یکسان پدیدار شدند. آنان با انعقاد معاهدات و توافق نامهحاکمیت

الدولی المللی، متعهد به رعایت حقوق سایر دول در جامعه بینظام بینجانبه ضمن کنترل و تثبیت ن
  (Firoozabadian et.al., 2015: 77-79)(؛77-79:  1394فیروزآبادیان و همکاران، ) .شدند

های لیبرالی عصر روشنگری است. امانوئل کانت الملل متاثر از اندیشهنظریه لیبرالی حقوق بین
ها معتقد است که رعایت حقوق بشر و نظام نمایندگی در ر صدر آند 18فیلسوف اخالقی قرن 

داخل کشورها و پایبندی به صلح در روابط با سایر کشورها، اساس دموکراسی است که کلیه 
ها متعهد به رعایت آن هستند. مگر نه این که هدف از تشکیل دولت، خدمت و صیانت از دولت

 .الملل نیز باید حمایت از افراد و سودمند برای ایشان باشدنشهروندان است. بنابراین غایت حقوق بی
الملل اساسا حقوق بنابراین درنظریه لیبرالی حقوق بین (Barani, 2011: 149)(؛149: 1390)بارانی، 

بلکه دفاع از آن در واقع دفاع از حقوق طبیعی  ،ای نیستبشر نه تنها موضوعی فرعی و حاشیه
الملل، منشاء حاکمیت را ملت تحت تاثیر نظریه لیبرالی روابط بین شود وشهروندان محسوب می

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%B3%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
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های سیاسی موثر دنیای امروز معیارهای حقوق بشری را در تعیین و تغییر نوع رژیم دانسته و در
  (Musafa and Ebrahimi, 2008: 265)(؛265: 1387)مصفا و ابراهیمی،  .داندمی

استوار شده، و بر خالف رویکرد دولت ساالر، به 1«جاریفردگرایی هن»پایه  نگرش لیبرالی بر  
ها موظفند برای عضویت شود و دولتعتصر اولیه محسوب می« فرد»، در این رهیافت «دولت»جای 

المللی، حقوق بشر را رعایت کنند.  به جهت دفاع از چنین رویکردی توسط کانت آن در جامعه بین
الملل خود حقوق بین نظریه 2،«صلح پایدار»در رساله او مند. الملل می نارا تئوری کانتی حقوق بین

راکه وفادار به آزادی و صلح است، بر روی دو ستون قرار داد. ستون اول وجود دولت لیبرال )نظام 
المللی برای بین جمهوری( و رعایت حقوق بشر در داخل است و ستون دوم وجود یک سازمان

های آزاد که مانع بروز معتقد است که همبستگی ملتوی است. المللی تضمین صلح در عرصه بین
المللی نیازمند یکی جنگ است، در سایه این دو شرط تحقق خواهد یافت و استقرار نظام عادالنه بین

رعایت حقوق بشر در داخل توسط رژیم لیبرال دموکراسی است و دیگری پایبندی به صلح در 
های خودکامه های آزاد است.  در همین راستا در دولتدولت جامعه جهانی از طریق فدراسیونی از

افکار عمومی اساسا تاثیری بر تصمیمات آنها ندارد، به  که حاکمان نمایندگان واقعی مردم نیستند و
های لیبرال چون قدرت مطلق و متمرکز وجود ندارد و شوند. اما در دولتراحتی وارد جنگ می

ین خود متولی امور را در اختیار دارند و تبعات ناشی از بروز جنگ مردم از طریق نمایندگان راست
: 1392تسون، ).شوندرا خود باید متقبل شوند لذا با تمسک به خرد جمعی به سادگی وارد جنگ نمی

  (Tsun, 2013: 153-147)(؛153-147
انسیس یوشی هیرو فر»اثر جنجالی فیلسوف آمریکایی  3«آخرین انسانپایان تاریخ و»درکتاب 

تئوری »لیبرالیسم و پدیده جهانی شدن در راستای یکدیگر و هم سنگ با هم هستند و  4«فوکویاما
وی بعد از سقوط فاشیسم و کمونیسم با گسترش پدیده جهانی شدن مطرح گردید. از « پایان تاریخ

بر سر این  نگاه او با توجه به پیروزی عملی لیبرالیسم بر سایر مکاتب در جهان، من بعد دیگر بحث
نخواهد بود که کدام مکتب و سیستم اقتصادی برای سعادتمندی بشر بهتر است؟ بلکه مناقشه اصلی 

 عدالت محورتر و بر سر این خواهد بود که چگونه قادر خواهیم بود تا لیبرالیسم را بهتر،کارآمدتر
ایر مکاتب، بعد از این کنیم.  نه این که بخواهیم جایگزینی برای آن بیابیم، زیرا با شکست عملی س

داری پایان جنگ سرد نشان داد که سرمایه تمام مباحث در بطن لیبرالیسم به وقوع خواهند پیوست.
و لیبرال دموکراسی بیش از هر شکل دیگری از حاکمیت حائز نکات مثبت و کمتر از همه آنها 

  (Dehshiar, 2009: 53)(؛53: 1388دهشیار، ) .باشدمی دچار نقص
                                                           

1. Normative Individualism 
2. Perpetual Peace 
3. The End of History and the Last Man  
4. Yoshihiro Francis Fukuyama 
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 وبخرانی الملل برای حکمیکرد لیبرالیسم در حقوق بینرو -4
 رویکرد تجویزی لیبرالیسم در مقابل رویکرد توصیفی رئالیسم -4-1

های موجود در نظام آنارشیک سعی بر این است تا واقعیت توصیفی رئالیسم در رویکرد
الملل یننظام ب1ن بدبینگرایاالملل آن گونه که هست بازگو شود نه آن گونه که باید باشد. واقعبین

های موجود واقعیت توانهای اخالقی نمیکنند که اساسا با شعارها و درسرا به گونه ای توصیف می
یوسفی جویباری و ) .زیرا که کشورها مدام گرفتار بازی قدرت هستند .آن را اصالح کرددر

اندیشه آنان قواعد و  در (Yousefi Joybari & Khorshidi: 2018: 541)(؛541: 1397خورشیدی، 
المللی جایگاهی ندارند و قواعد حقوقی تا زمانی قابل احترام هستند که از سوی هنجارهای بین

کند. شان ایجاب میشوند که منافع ملیهای بزرگ حمایت شوند و تا جایی رعایت میقدرت
ع ملی است و به غیر از المللی صرفا تامین منافها در عرصه بینراهنمای اصلی سیاست و رفتار دولت

تواند آنان را محدود کند. بدین ترتیب جهان بدون اقتدار حکومت مرکزی، منافع ملی هیچ چیز نمی
 «درآنجا به تعبیر هابز جنگ همه علیه همه در جریان است»جهانی بدون محدودیت است و

  .((Masoomzadeh, 2019:19 (؛19: 1398زاده، )معصوم
الملل وجود دارد که روابط بین 2بینگرایی خوشنظریه تجویزی آرمان در مقابل این رویکرد،

دهد. اینان بر سر این موضوع که را نه آن گونه که هست بلکه آن گونه که باید باشد توضیح می
توان از طریق گرایان اتفاق نظر دارند. اما معتقدند میالملل آشوب زده است با واقعسرشت نظام بین

یوسفی جویباری ) .المللی بر هرج و مرج موجود فایق آمدگاهانه و ایجاد نهادهای بینریزی آبرنامه
بنابراین مهمترین ویژگی   (Yousefi Joybari & Khorshidi: 2018: 541)(؛541: 1397و خورشیدی، 

الملل است. در مقابل آن سنت محوری و ماهیت آنارشیک نظام بیندولت (گراییواقع)سنت هابزی 
کند الملل تاکید دارد و سعی میدولتی در روابط بینبر اهمیت فرد و بازیگران غیر (لیبرالیسم) کانتی

تا جامعه جهانی مبتنی بر همکاری و همبستگی لیبرالی ایجاد نماید. این نظم حقوقی که بر اساس 
معتقد است که  اما .کندالملل انکار نمیوجود آنارشی را در روابط بین ،الملل استوار شدهحقوق بین

ها نظمی و منازعات بین دولتالمللی تعدیل کننده بیهای بینهای مشترک، هنجارها و نهادارزش
های ، لیبرالماز اوایل قرن بیست (Gohari Moghadam, 2012: 3)(؛3: 1391مقدم، )گوهری .هستند
ها لل متحد و سایر سازمانگرا برای دستیابی به صلحی پایدار، با ایجاد جامعه ملل، سازمان مآرمان

اند. آنان با تاکید بر الملل فراهم نمودهرا برای توسعه حقوق بین المللی بستر مناسبو نهادهای بین
المللی، سیستم امنیت دسته جمعی، حکومت مبتنی بر های بینهای مشترک، رژیمهنجارها و ارزش

الملل بر عهده تکامل حقوق بین قانون و جهانی نمودن حقوق بشر نقش مهمی را در گسترش و
                                                           

1. Pessimistic Realists  
2. Optimistic Revolutionaries 
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 (Firoozabadian et.al., 2015: 70)(؛70: 1394)فیروزآبادیان و همکاران،  .اندداشته
  

 مشخصات عمده عوامل تشکیل دهنده نام  مکتب
سنت نظام 

 المللبین
 گرایی()واقع

 ها بازیگران انحصاریدولت  -
 هاامل و سازمان یافتن دولتتع -

المللی و دکترین منازعه نارشی بیناعتقاد به آ -
 ذاتی.

های یکسان الملل رابطه میان انسانوابط بینر -
 است.

سنت جامعه 
 جهانی

 گرایی()آرمان
 

 ولت لیبرال دمکراسیوجود د -
 زادتقویت تجارت آ -
 گرایی هنجاریبر فرد تاکید -

المللی به مشروعیت ابستگی مشروعیت بینو -
 داخلی.

های راسیون دولتلل براساس فدالمحقوق بین -
 آزاد.

 المللی برای صلح پایدار.اکید بر همکاری بینت -
 یسمگرایی و لیبرالوامل تشکیل دهنده و مشخصات عمده مکاتب واقعع - 3جدول 

 (3-8:  1389)ابراهیمی و زمانیان، 

Table 3 - Constituent Factors and Main Characteristics of Realism and Liberalism Schools 
Source: (Ebrahimi & Zanamiyan, 2010: 3&8) 

 المللالملل مبتنی بر نظریه لیبرالی روابط بیننظریه لیبرالی حقوق بین -4-2
المللی جایگزین سازی، به عنوان چارچوبی برای تفکر درباره مسائل بیناز زمانی که جهانی

لیبرالیسم تأکید زیادی بر قانون شدت یافت. الملل بینهای لیبرالی روابط جنگ سرد شد، توسعه ایده
های لیبرال را اندیشه ست.ظهور کرده ا«  المللحقوق بین نظریه لیبرالی»دارد و تصادفی نیست که 

الملل الملل جستجو کرد، اما نظریه لیبرالی حقوق بینتوان در بسیاری از نویسندگان حقوق بینمی
و حقوق تطبیقی در دانشکده حقوق دانشگاه  المللاد حقوق بیناست1«آن ماری اسالتر»توسط 

های او را در لیبرالیسم جستجو البته ایشان تنها فردی نیست که بتوان ایدههاروارد تبیین شده است. 
های لیبرال ازغیرلیبرال و تمایز روابط میان هر یک از آنها، با تفکیک نمودن دولتوی نمود، اما 

که مبتنی بر نظریه لیبرالی روابط  الملل ارائه کندرا در حقوق بینه جدیدی سعی نموده تا نظری
 ,Wrange) (3&2 :2000 .الملل استبین

اند این بیان کرده های لیبرالیسمالتر در مرکز فرضیهای که موراوسکی و اسمعیار متقاعد کننده
تعیین را نمایندگی و کشور ر ها منافع موجود ددولتاست که افراد بازیگران اصلی سیاست هستند، 

هر دو متفکر برای حمایت از  .کنند و رفتار دولت منعکس کننده ماهیت و ساختار دولت استمی
های تجربی . آنها در معرفی دادهاندشده تفکیک میان لیبرال و غیرلیبرال بر تحقیقات تجربی متمرکز

الملل در رویه ارتباطات جهانی اثبات بین روابطلیبرالی قصد دارند مخاطب را متقاعد کنند که نظریه 
                                                           

1. Anne-Marie Slaughter 
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تغییر تمرکز از قدرت : اول، الملل بر موارد ذیل تاکید داردحقوق بیننظریه لیبرالی  .شده است
متمرکز شدن بر فرد به عنوان مولد قدرت و ؛ دوم، المللدولت به فرد به عنوان مرکز حقوق بین

بخشی جدایی ناپذیر از ساختار نظری و زیربنایی تثبیت فرد به عنوان ؛ سوم، های سیاسیفعالیت
 ,Fitzgerald) (313 :1995 .ملت-تارائه یک نظریه هنجاری از دول؛ چهارم، المللروابط و حقوق بین

کند بر اساس الملل که اسالتر پیشنهاد میحقوق بین ینظریه لیبرال باال آمد طور که درهمان
رسد الگوی جدیدی را معرفی کرده است. فته و به نظر میالملل شکل گرنظریه لیبرالی روابط بین

ی او، این الملل برقرار کرده است. به گفتهالملل و نظریه لیبرالی روابط بیناو ارتباطی بین حقوق بین
مطابق با . است3«هنجاری توجیه پذیر»و از نظر2«بینی سودمندقابل پیش»1،«نظریه تفسیری خردمندانه

 چنین رویکردی:
ها و های چند ملیتی، سازمانکت، بلکه افراد، شرندالملل نیستتنها بازیگر عرصه بین هالتدو -
 .آفرین هستندالمللی نیز نقشهای بینرژیم
قات و اقشار ها( نماینده واداره کننده تمامی طبها و دیکتاتوریها )اعم از دموکراسیولتد  -

 مردم هستند.
دهد. در نتیجه سیاست ایشان نیز از درون همان نها را نشان میهای آها، اولیترفتار دولت  -

 .شودها ناشی میاولویت
الملل، یک منطقه لیبرال وجود دارد که درآن تئوری صلح دموکراتیک در روابط بینبراساس  -
کنند و میان آنها صلح لیبرالی برقرار است. های دموکراتیک )لیبرال(. با یکدیگر جنگ نمیدولت

 تواند گسترش یابد.ه این منطقه با اشاعه هنجارها و نهادهای لیبرالی میالبت
تواند بستر مناسبی را جارت آزاد و تعامالت اقتصادی مبتنی بر حق مالکیت خصوصی میت  -

 کند.المللی فراهم آمیز بینبرای روابط صلح
ای حمایت از سنتی، بر 4«خودیاری»جایگزین نمودن سیستم امنیت دسته جمعی به جای  -
 های لیبرالی از طریق سازمان ملل متحد.ارزش
آنرا اسالتر الدولی، آنچهین کانال ارتباطی فراملی یا فراحکومتی به جای ارتباط بینوجود چند -

 نامیده است. «تحدید حاکمیت»
محو یا فروپاشی قلمرو میان سیاست خارجی و سیاست داخلی، این مسئله نه تنها در اتحادیه  -

در موضوعات مربوط به خود  وپا بلکه در جاهای دیگر نیز قابل توجه است که همه ارکان دولتار
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  ,Wrange) (7&6 :2000 .المللی متعهد هستندهای بیندرحوزه
به تقسیم  1«جمهوری لیبرالیسم»ان مطرح لیبرال نیز در بحث پردازنظریهیکی از « موراوسکی»
تعریف شده است.  « مشارکت»و  «برابری»ی لیبرالیسم در مضامین جمهور و لیبرال پراختهوغیر لیبرال

، یک حقیقت خاص در این واقعیت وجود وجود داشت «کانت»برای قبال همانطور که از نظر او 
 در باعث حمله و تجاوز های وابسته به حاکمیت قانون و حقوق فردی کمتردارد که دموکراسی

به هیچ و  کنندالمللی ایجاد میمشکالت بین «مستبدان»و  «دیکتاتورها» .شوندمی یالمللسطح بین
پذیر نیستند به همین جهت از نظر اسالتر لیبرالیسم قادراست توجه ما را به ساختار داخلی وجه ریسک

ای که موراوسکی و کند. معیار متقاعد کنندهجلب ملی ها و نحوه نمایندگی منافع و بومی دولت
کنند این است که افراد بازیگران اصلی سیاست ای لیبرالیستی بیان میهاسالتر در مرکز فرضیه

کننده کنند و رفتار دولت منعکسمیتعیین را نمایندگی و کشور ها منافع موجود دردولتهستند، 
 ,Fitzgerald) (312 :1995(؛312: 1374فیتزجرالد، ) .استآن ماهیت و ساختار 

جی جان »و  2«دانیل دودنی»در کارهای  «لیبرال نظم جهانی»ترین گزارشی که از درکامل
 است:شود، سه عامل بهم پیوسته توصیف شده ( یافت می1999) 3«ایکنبری

المللی یک های بینهای دو یا چند جانبه، به اتفاق سازماننامهالملل و موافقتحقوق بین ،نخست
مثال کهن  .ازصرف یک دولت است که یه طور قابل توجهی فراتر اندایجاد نمودهالمللی نظام بین

از چنین الگویی، سازمان ملل متحد است که منابع مشترکی را برای اهداف مشترک )مانند بهبود 
بین دوستان و دشمنان 4«دیپلماسی دائمی»تغییرات آب و هوایی( فراهم نموده و تقریباً توانسته یک 

 ,Meiser)(؛4/2: 1397)مایزر،  کندسو مالمللی را هفراهم نماید تا همه کشورهای عضو جامعه بین
2018: 2/4) . 

مند لیبرال و با تالش کشورهای قدرت 6«گراییسرمایه»و  5«گسترش تجارت آزاد» ،دوم
 «بانک جهانی»و  8«المللی پولصندوق بین»7،«سازمان تجارت جهانی»المللی مانند های بینسازمان

که حفظ چنین وضعیتی برای منافع متقابل شده ازار ایجاد ، مبتنی بر بالمللییک سیستم اقتصادی بین
ها اعضای آن سودمند است. وجود تجارت در سطح باال میان کشورها باعث کاهش درگیری
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تواند مزایای )سود( تجارت را مختل یا کند، زیرا که جنگ میشود و احتمال جنگ را کمتر میمی
آمیز دارند به شدت برای حفظ روابط صلحترده لغو کند. کشورهایی که با هم روابط تجاری گس

)مایزر،  .کشور و منافع ملی است بلکه به ضرر ،با این محاسبه، جنگ سودآور نیست .انگیزه دارند
  (Meiser, 2018: 2-4)(؛4/2: 1397

هنجارهای لیبرال از  .است 1«المللیهنجارهای بین»المللی لیبرال، عنصر نظم بین سومین
وری وقتی کش .کنندالمللی، حقوق بشر، دموکراسی و حاکمیت قانون حمایت مینهای بیهمکاری

با این حال،  .شودها را متحمل میکند، الجرم انواع مختلفی از هزینهبرخالف این هنجارها اقدام می
ها، اغلب در سراسر جهان مورد مناقشه المللی به دلیل تنوع و گستردگی در ارزشهنجارهای بین

تواند مستقیم و ها میهایی دارد. هزینهبا این وجود، نقض هنجارهای لیبرال هزینه .گیرندقرار می
آمیز چین در سرکوب معترضان فوری باشد. به عنوان مثال، اتحادیه اروپا به دنبال اقدام خشونت

د تواننها میچنین هزینه، تحریم فروش سالح را اعمال کرد. هم1989طرفدار دموکراسی در سال 
ایاالت متحدا امریکا به  2003پس از حمله مثال کمتر مستقیم اما به همان اندازه قابل توجه باشند. 

های مطلوب به ایاالت متحده به طور قابل توجهی در سراسر جهان کاهش یافت. زیرا عراق، دیدگاه
ور گسترده به ط ه واین حمله به صورت یک جانبه )خارج از مقررات سازمان ملل متحد( انجام شد

  (Meiser, 2018: 2-4)(؛4/2: 1397)مایزر،  .دوشغیرقانونی تلقی می
 دموکراتیک 2سازیالملل بر ضرورت دولتتاکید نظریه لیبرالی حقوق بین -4-3

ین هدف دولت ، آزادی و مالکیت باالتراستاندارد لیبرالیسم تأمین حقوق فردی برای زندگیدر 
ک سیستم سیاسی عادالنه اصرار یرفاه شهروندان به عنوان رکن اساسی  ها برل، لیبرااز این رواست. 
ل نیست، یک نظام سیاسی نظیر پادشاهی یا دیکتاتوری که قدرت در آن تحت کنتر زیرادارند. 

بنابراین، نگرانی اصلی لیبرالیسم ایجاد  .انش حمایت کندتواند از زندگی و آزادی شهروندنمی
آزادی  کردن و تحت کنترل درآوردن قدرت سیاسی، قادر باشند ازنهادهایی است که با محدود 
ا روابط اگرچه اینها موضوعات مربوط به سیاست داخلی است، ام .افراد به خوبی محافظت کنند

تواند های یک کشور در خارج از مرزهایش میها مهم است زیرا فعالیتالملل نیز برای لیبرالبین
 .های ستیزه جویانه نظامی هستندلیبرال ها به ویژه نگران سیاست .اشدتأثیر زیادی در داخل داشته ب

همان طورکه  آنان اذعان دارند که جنگ نیاز به ایجاد قدرت نظامی در کشور دارد، اما این قدرت
ورد تواند برای سرکوب شهروندان خودی نیز مبکار آید می هاتواند برای مبارزه با سایر دولتمی

های سیاسی که ریشه در لیبرالیسم دارند، اغلب از طریق یرد.  به همین دلیل، سیستماستفاده قرار گ
 )مایزر، .کنندباشد،  قدرت نظامی را محدود می آورنانهای کنترلی که برای شهروندان اطمیروش
  (Meiser, 2018: 1/4)(؛4/1: 1397
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لیبرال »با رواج اصطالح کننده دموکراسی مدرن است که های تعیینلیبرالیسم یکی از معیار
حاکمیت »2،«انتخابات آزاد و عادالنه»به عنوان راهی برای توصیف کشورهایی با 1«دموکراسی

شناخته شده است. این مکتب حاوی انبوهی از مفاهیم  4«های مدنی حمایت شدهآزادی»و  3«قانون
آمیز قدرت خشونت ها در مورد چگونگی نهادها، رفتارها و روابط اقتصادی است کهو استدالل

شود فاکتورهای بیشتری به حوزه دید ما گرایی مقایسه میوقتی با واقع دهد.ها را کاهش دولت
کند خصوصاً توجه به حقوق شهروندان و تعهد دولت به رعایت آنها و تاکید بر نقش اضافه می

م با تحت تاثیر قرار دادن از همه مهمتر، لیبرالیس المللی قابل تامل  است.های بیننهادها و سازمان
تری را ارئه کرده است، زیرا بر بینی خوش بینانهالملل، جهاننگاه سنتی رئالیستی به روابط بین

)مایزر،  .شود، بنا شده استگرایی یافت میهای واقعخوانش تاریخی متفاوت با آن چه در پژوهش
 (Meiser, 2018: 1/4)(؛4/1: 1397

است که تمرکز قدرت زیاد وغیرقابل پاسخگو، تهدید اساسی برای ها این بحث اصلی لیبرال
ابزار اصلی مهار قدرت، نهادها و هنجارها در سطح  .شود و باید مهار شودآزادی افراد محسوب می

ها با تقویت همکاری و فراهم آوردن المللی، نهادها و سازمانالمللی است. در سطح بینداخلی و بین
 ، محدود کننده المللیهای بیننامهموافقت نقض کننده ها به کشورهایهزینه برای تحمیلهایی روش

نهادهای اقتصادی به ویژه به دلیل مزایای قابل توجهی که دارند  .شوند.ها محسوب میقدرت دولت
توانند از طریق وابستگی اقتصادی در تقویت همکاری موثر باشند. سرانجام، هنجارهای لیبرال با می

دن به درک ما از انواع رفتارهای مناسب، محدودیت بیشتری در استفاده از قدرت ایجاد شکل دا
نیست که صرفا دنیای رویایی صلح 5«اتوپیایی»ای امروزه، روشن است که لیبرالیسم نظریه .کنندمی

شد. این یک پاسخ و خوشبختی را توصیف کند، همانطور که روزگاری به این موضوع متهم می
: 1397)مایزر،  .گرایی است که ریشه محکم در اسناد و سنت عمیق نظری داردواقعدائمی به 

 (Meiser, 2018: 4)(؛1/4
که بر اساس اتحاد  ها معتقدند دستیابی به صلح جاویدان تنها زمانی محقق خواهد شدلیبرالیست

ی مدافع آزادی شوند و در سیاست داخلکه به موجب نظام نمایندگی اداره می هایی باشدمیان دولت
بایست خود را آلوده به المللی در پاسداشت صلح نمیو پایبند به حقوق بشر باشند. لذا جامعه بین

چنان چه حکومت متعهد به قرارداد نمایندگی با  گر نماید.های استبدادی ستمحمایت از رژیم
راه حل آخر برعلیه شهروندان نباشد و تعهدات خود را زیر پا بگذارد مردم حق دارند به عنوان 
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ترین سهم تئوری صلح دموکراتیک قوی (Tsun, 2013: 36)حکومت متوسل به قیام و انقالب شوند. 
الملل باشد. این ادعا که بعید است کشورهای دموکراتیک وارد جنگ روابط بین لیبرالیسم در نظریه

با بازدارندگی درونی های دموکراتیک یک توضیح دو بخشی دارد. اوالً دولت .با یکدیگر شوند
دانند و غیرتهدیدآمیز می ها معموالً یکدیگر را مشروع ثانیاً  دموکراسی. شوندبر قدرت تعریف می

بنابراین ظرفیت همکاری بیشتری نسبت به کشورهای غیردموکراتیک دارند. تجزیه و تحلیل آماری 
)مایزر،  هند.دیک ارائه میپشتیبانی شدیدی از نظریه صلح دموکرات ،و مطالعات موردی تاریخی

های بر همین اساس، تقسیم بشریت به کشورهای با حاکمیت (Meiser, 2018: 1/4)(؛4/1: 1397
مستقل در زمانی که قصد گسترش اصول اخالقی جهانی وجود دارد مشکالت خاصی را ایجاد 

تین پیشنهاد نموده است. برای رفع این معضل دو پاسخ توسط این اندیشه ارائه شده است. نخس
تری در جهان وجود داشته کامه کمهای خوداست تا به این وسیله حکومت 1«منطقه لبیرال»گسترش 

المللی با هدف تاثیرگذاری موثر آنها بر احترام ها و نهادهای بینباشند دومین پیشنهاد تقویت سازمان
 Mofidi)(؛200: 1394احمدی، مفیدی) .کشورهای عضو به حقوق بشر و کرامت انسانی است

Ahmadi, 2015: 199) 
های لیبرال باشند. زیرا که باید با گذشت زمان جهانی پدید آید که تمامی اعضای آن دولت

آمیزند و شایستگی برخورداری از لیبرال ذاتا برای تحقق صلح مضر و مخاطرههای غیردولت
 (؛184: 1396گل و کریمی، ابراهیمی) .المللی را ندارندعه بینالمللی و حضور در جامهمبستگی بین

(Ebrahim Gol, & Karimi, 2017: 184) «تواند از الملل برای تحقق صلح و امنیت نمیجامعه بین
ها فقط در داخل استبدادی نیستند بلکه درعرصه های خودکامه حمایت کند زیرا این رژیمحکومت

بنابراین در پرتو  (Teson, 2013: 26).؛(26: 1392تسون، )«شکن و تجاوزکارندلی نیز قانونالملبین
ها ار دولتنظریه لیبرالی همزیستی جای خود را به همکاری کنشگران داده و باعث شده تا در کن

دید دولتی به عنوان تابعان جالمللی و بازیگران غیرهای بینهای دیگری نظیرافراد، سازمانموجودیت
 ,Ebrahim Gol, & Karimi)(؛184: 1396گل و کریمی، )ابراهیمی .ندالملل شناخته شوحقوق بین

2017: 184) 
جهان  الملل ترویج صلح برای تداوم نظم درهدف اساسی حقوق بین»این یک واقعیت است که 

. جویانه داشته باشندآمیز و مسالمتالمللی رفتار صلحها موظفند با سایرکنشگران بیناست. و دولت
همین تعهد با مردم خودشان در جهت احترام به حقوق بشر برای صلح وجود دارد.  مشابه همچنین

تواند هم به عنوان عدم تجاوز یا درگیری مسلحانه و تهدید یا الملل میصلح مورد نظر حقوق بین
( منشور ملل متحد تعریف شود. و هم  به عنوان تعهد به ایجاد 2ماده  4توسل به زور در نقض )بند 

                                                           
1. Liberal Zone 



 

 

 

111  لیبرالیسم، حقوق بینالملل و حکمرانی مطلوب 

 

که در آن حقوق اساسی بشر وجود دارد. نظیر احترام به عزت و کرامت انسانی، برابری شرایطی 
الملل که ، انصاف و احترام به تعهدات ناشی از معاهدات و سایر منابع حقوق بینمردحقوق زن و 

 (Sims, 2018: 1&3)(؛1و3: 1397)سیمز، . «توانند برقرار کننده صلح باشندمی
المللی که با نظم جهانی لیبرال که پس از جنگ جهانی سیستم بینما در حال حاضر در یک 

ه کنیم. این نظم جهانی بر پایه همان نهادها و هنجارهای لیبرال با میل بدوم ساخته شده، زندگی می
المللی بیشتر از آنچه در عرصه قدرت بین کهاین اند.. با وجودها بنا شدهمهار قدرت زیاد دولت

داند که هنگام نقض اما هر متجاوز می .کم رنگ و پراکنده است شود،حظه میداخلی دردولت مال
داگانه یا به جیا به صورت  -کشورها .شودالمللی روبرو میهای قابل توجه بیناین قانون با واکنش

های اقتصادی را اعمال کنند توانند تحریممی –عنوان بخشی از یک نهاد جمعی مانند سازمان ملل 
وز همچنین مزایای داخله نظامی علیه دولت متخلف اقدام نمایند. عالوه بر این، یک کشور متجایا با م

های خارجی و به رسمیت شناختن دیپلماتیک المللی، کمکصلح، مانند سود حاصل از تجارت بین
 (Meiser, 2018: 2/4)(؛4/2: 1397)مایزر،  .دهدرا از دست می

 برالی تا حکمرانی مطلوبهنجارهای لی «جهانی شدن»از  -4-4
کشورهای »الملل به روی ، درهای حقوق بیننگ جهانی دوم و ایجاد سازمان مللبا پایان ج

های لیبرالیسم و پر رنگ گشوده شد و با گسترش اندیشه1«یافتههای تازه استقاللدولت»و «جهان سوم
روند جهانی شدن 3«دولتیهای غیرسازمان»و  2«های فراملیشرکت»شدن نقش بازیگران جدید نظیر

افزایش  5،«قلمروزدایی» 4،«بعدی بودن چند»توان های عمده جهانی شدن میاز ویژگیشدت یافت. 
نژندی ) .های ملی را نام بردارتباط و کنش متقابل، تقویت همکاری و نزدیکی جوامع و فرهنگ

 (Nejandi Manesh & Bazar, 2018: 183) (؛183: 1397منش و بذار، 
پدیده جهانی شدن جوامع ملی را تحت تاثیر شدید تعامالت با جامعه جهانی قرار داده ه زامرو

المللی را در قالب ها مجبورند برای تداوم ارتباطات با سایر دول، تعهدات بینبه نحوی که دولت
حکمیت  المللی بپذیرند و با پذیرش آنها عمالهای بینها و دیوانهای سازمانمعاهدات و یا اساسنامه

توان به مکانیسم حل و فصل اختالفات در های بارز آن میسنتی خود را محدود نمایند. از نمونه
اشاره نمود که در آنها به ترتیب استقالل اقتصادی 6«شورای حقوق بشر»و  «سازمان تجارت جهانی»

ضائات جهان گیرد. بدین صورت اقتالشعاع تصمیمات بیرون از خود قرار میها تحتو سیاسی دولت
المللی ملحق شوند و قسمتی از اختیارات ها و نهادهای بینها به سازمانکند تا دولتامروز ایجاب می

                                                           
1. Newly Independent State 
2. Transnational Corporations 
3. Non-Governmental Organization 
4. Multidimensional 
5. Deterritorialization  
6. United Nations Human Rights Council 
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 خود را تابع تصمیمات آنان سازند. 
المللی سعی خود را بر متحدالشکل نمودن مقررات در محدوده درهمین راستا نهادهای مهم بین

و پولی، بانک جهانی و صندوق  حوزه مسایل مالی اند. مثال درصالحیت خود معطوف نموده
اند. همچنین سازمان تجارت جهانی ها به انجام رساندهالمللی پول اقدامات موثری را میان دولتبین

در حیطه بیع کاال و 1«سازی حقوق خصوصیالمللی یکنواختموسسه بین»در حوزه تجارت، و 
سازی غلبه کنند. بنابراین در حال حاضر بخش نع یکسانبر بسیاری از موا اندتهگذاری توانسسرمایه

ها هم درعرصه ارتباطات فراملی و هم در حوزه داخلی و تعامل با قابل توجهی از رفتار دولت
منش و بذار، نژندی) .دشونالمللی هدایت و کنترل میها و نهادهای بینشهروندان توسط سازمان

 Nejandi Manesh & Bazar, 2018: 183) (؛183: 1397
های الملل و تمرکز بر انسان و ارزشپیروان لیبرالیسم با رهیافتی تاریخی نسبت به سیاست بین

کارهای گیری از سازوحقوق بشر را به نحو موثر پیش برده و با بهره د تا قواعدنمشترک تالش دار
و مداخله  حقوق بشرگزاره نظری در تبیین مفهوم اسی موجود در جامعه جهانی بهترین حقوقی و سی

ها را انکار کنند، بر ایجاد ایشان بدون اینکه نقش محوری حاکمیت دولتبشردوستانه را ارائه کند. 
الملل بشر و کم خط فاصل میان جامعه داخلی و هنجارهای حقوق بین دربارهاجماع جهانی 

  (Ghavam & Najafi Sayar, 2013: 7)(؛7: 1392سیار، قوام و نجفی) .المللی تأکید دارندبین
نین به جهت در این رهیافت دولتمردان در قبال رفاه شهروندان خود مسئولیت ملی دارند. همچ

المللی خود موظفند هنجارهای حقوق عضویت کشورشان در جامعه جهانی در اجرای مسئولیت بین
فتار نمایند و از آن های دیگر را رعایت نموده و با آنان به احترام رالملل و حقوق مشروع دولتبین

آنها دارای  جایی که خود از اعضای جامعه بشری هستند در برابر قواعد جهانی حقوق بشر و اجرای
 & Jackson) (؛236-239: 1394)جکسون و سورنسون،  .تعهد و مسئولیت بشردوستانه هستند

Sorenson, 2015: 236-239)  
مسئولیت در قبال چه  کسانی؟مسئولیت در قبال چه  هامسئولیت حاکمان و حکومت

 موضوعاتی؟
تعهد نسبت به ملت خود و رفاه  مسئولیت ملی

 شهروندان
تعهد در قبال دفاع از امنیت و 

 منافع ملی
تعهد به رعایت حقوق سایر  المللیمسئولیت بین

 هادولت
تعهد در تحقق صلح و امنیت 

 المللیبین
 (236-239: 1394سون و سورنسون، )جک لیسمداری و مسئولیت در مکتب لبیراحکومت –4جدول 

Table 4- Governance and Responsibility in the School of Liberalism 
Source: (Jackson & Sorenson, 2015: 237) 
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ا به عنوان ربانک جهانی موضوع شیوه مدیریت و اداره کشور با شهروندان  1980در اواخر دهه 
ها مورد مطالعه قرار داد. و اعالم کرد که ضعیت اقتصادی دولتموضوع کلیدی توسعه و بهبود و

های خود را به هایش محدود است باید اول ظرفیتچون دولت وظایف متعددی دارد اما توانمندی
های دولت( و دوم با )تطبیق ظرفیت ها با نقشصاص دهد که اولویت بیشتری دارند.تکالیفی اخت

زدایی، های متعددی نظیراصالح نظام قضایی، تمرکزکمرانی سیاستسازی یا بهبود حراهبرد توانمند
 .گیرد الملل درپیشاد و پیوستن به نظام بینای، مبارزه با فسسازی نظام بودجهساالری، شفافشایسته

شدن حقوق بشر، حکمرانی مطلوب های دولت( بنابراین در چارچوب روند جهانی)افزایش ظرفیت
های مشترک الگویی جدید برای اداره جامعه و تقابل دولت و شهروندان ارزش با تکیه بر هنجارها و

 .نمایدها در پاسداری از حقوق بشر ایفاء میارائه نموده و نقش موثری را در تحول کارکرد حاکمیت
  (Naqibi Mofrad, 2017: 112) ؛(112: 1396مفرد، )نقیبی

ها را وادار نموده تا های مشروع، دولتامروزه ضرورت حمایت از حقوق شهروندی و آزادی
ترین الملل بشر تبعیت کنند.. به عبارتی از اساسیدر حقوق داخلی از قواعد و هنجارهای حقوق بین

الملل، اصول حقوق بشر است که حقوق داخلی را به پیروی مباتی ارتباط حقوق داخلی با حقوق بین
 ,Sohrabloo)(؛465: 1398)سهرابلو و همکاران،  .کندالملل ملزم میاز هنجارها و قواعد حقوق بین

هایی در برخی از کشورهای جهان در جهت تعدیل و اصالح های اخیر جنبشدر دهه (465 :2019
: 1391نیا، )فروغی .المللی حقوق بشر به وجود آمده استقوانین داخلی مطابق با اصول توافقات بین

المللی، افزایش وجه به افزایش تعامالت میان کنشگران بینبا ت ((Foroughinia, 2012: 164(؛ 164
ها تالش دارند تا ها و تأثیر موثر افکارعمومی و گسترش نهادهای حقوق بشری، دولتبیداری ملت

الملل منطبق اعمال و کردار خود را در چارچوب اقدامات حقوق بشری و هنجارهای حقوق بین
رویکرد جهانی  90هر چند تا دهه  (Karimifard, 2015: 334) ؛(334: 1394کریمی فرد، ) .دسازن

ناپذیری و نگرشی بر تفکیک 1990اما در دهه  ،گانه و منفک حقوق بشر بودمبتنی بر تقسیمات سه
برای  1کنفرانس جهانی وین 1993ژوئن  25های حقوق بشر شکل گرفت و در بودن نسلمرتبط

دولت در وین تشکیل و دفتر  171ا حضور نمایندگان ناپذیر بودن حقوق بشر بیکپارچگی و تقسیم
کارهای عملی برای ارتقای حکمرانی خوب و تقویت حقوق بشر کمیساریای حقوق بشر به ارائه راه

وجود  المللی حقوق بشر مستلزم وجود حکومت دموکراتیک است.زیرا هنجارهای بینمکلف شد. 
ه حقوق بشر همراه است و تخطی از موازین حاکمیت دیکتاتوری در بیشتر مواقع با نقض گسترد

افکار  المللی ومیزان مشروعیت دولت خاطی در جامعه بین های منفی را درالعملحقوق بشر عکس
  (Emami & Shakeri, 2017: 40) ؛(40: 1396)امامی و شاکری،  .انگیزدعمومی برمی

دموکراسی و حکمرانی خوب الملل بشر از طریق در اعالمیه هزاره سوم ملل متحد حقوق بین
تواند در طوالنی مورد حمایت قرار گرفت. زیرا اصول حقوق بشر بدون وجود حکمرانی خوب نمی

                                                           
1. The World Conference on Human Rights; the Vienna Declaration and Program of Action, 1993, UN.   
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مدت مورد احترام و اجرا  قرار گیرد. اجرای حقوق بشر به فضای مساعد نیازمند است. تنها در بستر 
گو است که اجرای پاسخهای قانونی و نهادهای سیاسی مسئول و یک حکمرانی خوب با چارچوب

حقوق بشر ممکن خواهد شد. در واقع حکمرانی خوب و حقوق بشر دارای رابطه متقابل هستند و 
از یکدیگر اثرپذیری مستقیم دارند. به نحوی که از یک سو حکمرانی خوب سبب تضمین، ترویج 

وب را به عنوان شود و از سوی دیگر حقوق بشر معیار ماهوی حکمرانی مطلو ارتقای حقوق بشر می
 Emami) ؛(40: 1396)امامی و شاکری،  .دهدیک استاندارد مشترک جهانی مورد شناسایی قرار می

& Shakeri, 2017: 41) ها الملل تعهداتی را بر دولتحقوق بشر به عنوان بخش مهمی از حقوق بین
را عمال محدود  المللی متعدد حاکمیت خودهای بینتحمیل کرده و آنها با عضویت در سازمان

شان همانند سابق بالمنازع و مطلق نیست و پارادایم حکمرانی مطلوب اند و دیگر حاکمیتنموده
های برخوردار از حاکمیت با شهروندان دارد. به ی کشور در دولتحکایت از تغییر در نحوه اداره

خود ممانعت به عمل الملل بشر افراد تحت حاکمیت ب هر دولتی که از اعمال حقوق بیناین ترتی
: 1395)اکبری اللیمی،  برد.المللی زیر سوال خواهد آورد اعتبار و مشروعیت خود را در جامعه بین

 ((Akbari Lalimi, 2016: 72 &73(؛72و  73
 قواعد جهانی حقوق بشر وجه اخالقی حکمرانی خوب اصول حکمرانی خوب

اداره امور عمومی بر اساس 
 دموکراسی

رابری، برادری و تقویت روحیه ب
تحمل دیگران، خوشبینی سازنده و 

 امیدوارکننده

تضمین حقوق مدنی و سیاسی افراد و 
 زندگی بدون ترس از بازداشت و شکنجه

نهادسازی موثر در بخش 
 عمومی

انصاف و رعایت قاعده اخالقی هر 
بدی که بر خود نمی پسندی برای 

 دیگران نخواستن

ین تضمین حقوق بشری اقتصادی و تام
 درآمد کافی کارکنان برای مقابله با فساد

تقویت پیروی از حاکمیت 
 قانون

برابر دانستن افراد و توجه به نیازهای 
 آنان

 صیانت از عدالت و برابری بدون تبعیض

کمک به ظهور یک جامعه 
 رفع نیازهای ضروری و اولیه مردم مدنی قوی

تضمین حق مشارکت شهروندان و 
ی،اجتماعی و اقتصادحمایت ازحقوق

 فرهنگی آنان
اولویت قائل شدن مردم در 

 گذاریسرمایه
توجه کافی به ایجاد شوق و امید در 

 مردم
حمایت از شهروندان و برابری بدون 

بعیض در برخورداری از خدمات 
 اجتماعی

مدیریت موثر و کارآمد اقتصاد 
 ملی

دقت مکفی به انتظام امور و معیشت 
 مردم

ر در تامین نیازهای تضمین حقوق اولیه بش
 گزینیساالری و نخبهضروری با شایسته

 (39: 1390)امامزاده فرد،  ارتباط تنگاتنگ اصول حکمرانی خوب با قواعد جهانی حقوق بشر -5جدول 
Table 5- The Close Relationship between the Principles of Good Governance and the International Rules 

of Human Rights     Source: (Imamzadeh Fard, 2011: 39) 
المللی الملل، توانسته اصول حقوق بشر را از حمایت بینبه هر حال تحول و توسعه حقوق بین

های بنیادی حقوق بشر از مرزهای جغرافیایی عبور نموده و برخوردار کند. از یک طرف ارزش
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داری پیدا حکمرانی خوب ارتباط محکم و معناحقوق بشر با  اند و از طرف دیگرشمول شدهجهان
هایی است که با ابزارهای شناخته شده نموده است. در واقع خمیرمایه اساسی حقوق بشر حق

 & Emami) ؛(48: 1396)امامی و شاکری،  .توانند محقق و اجرایی شوندحکمرانی خوب می
Shakeri, 2017: 48) مللی به حدی است که دیگر حقوق المنزلت امروزی حقوق بشر در جامعه بین

کمرانان داخلی د و سکان هدایت آن عمال از دست حشوبشر صرفا یک موضوع داخلی تلقی نمی
تواند و از صالحیت انحصاری کشورها خارج شده است. عدم رعایت موازین جهانی حقوق بشر می

و افکار عمومی در سطح  المللیهای بینها را نزد سایر دول، سازمانالمللی دولتمشروعیت بین
جهان تحت تاثیر قرار دهد. تا حدی که مطابق با قاعده مسئولیت حمایت، گاها مداخله نظامی علیه 

 ,Akhoondi & Jahed) ؛(18: 1391)آخوندی و جاهد،  .دولت متخلف را به همراه خواهد داشت
2012: 18)  

 
 گیرینتیجه

ها اروپا، با فرایند جهانی شدن در مسیر نفوذ ارزش پدیده اجتماعی لیبرالیسم پس از ظهور در قاره
های چنان درحال گسترش است. با جهانی شدن برخاسته از مولفهو تک محوری شدن گیتی هم

های سیاسی و حقوقی لیبرال در جامعه جهانی مشروعیت عملیاتی و هنجاری یافته لیبرالیسم، ارزش
وضع »به  1«وضع طبیعی»جامعه از  و با عبورمطابق با قرارداد اجتماعی ژان ژاک روساست. 

برای تامین رفاه، امنیت، رشد و شکوفایی جامعه و عزت و سربلندی شهروندان دولت ایجاد 2،«مدنی
طور که هدف از برپایی حکومت مبتنی بر نمایندگی خدمت به افراد انسانی بوده شد. همان

هایی دمت به افراد بشر است. لذا حکومتالملل نیز همان خدررویکرد لیبرالیسم غایت حقوق بین
کنند دانند و آنرا در عمل رعایت میکه در داخل خود را ملزم به رعایت قواعد حقوق بشر می

المللی را دارند. پس شوند و صالحیت ورود به جامعه بیننماینده واقعی شهروندان محسوب می
ی از حکمرانی دموکراتیک آنان حق برخوردار مشروعیت حاکمیت منوط به رضایت مردم است و

های لیبرال دموکراسی که احترام به کرامت باشد. در سایه نظامالمللی مدرن میمورد تائید رویه بین
های شود و درحکومتانسان در آن نهادینه شده، بستر مناسب برای اجرای حقوق بشر فراهم می

. به همین جهت الگوی حکمرانی خوب تواند رعایت شودمستبد و دیکتاتور، اساسا حقوق بشر نمی
ی حکومتداری نموده و در تحقق عملی قواعد حقوق بشر کمک موثری در یکسان سازی شیوه

یافتگی های حکمرانی مطلوب را معیار مناسبی در سنجش میزان توسعهالمللی شاخصنهادهای بین
م، پایان تاریخ را فراگیر شدن لیبرالیسم با زیر سوال بردن مفروضات رئالیسکنند. کشورها تلقی می

که  قادر است به بهترین وجه نیازهای انسان معاصر را  موکراسی لیبرال اعالم نمودههای دارزش

                                                           
1. State of Nature 
2. Civil State 
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المللی واهند داشت. سه نهاد بینها با پذیرش آن ساختاری شبیه به هم خدولت و برآورده سازد
ویکرد لیبرالیسم در جامعه جهانی ایجاد المللی پول که با رو صندوق بینسازمان ملل، بانک جهانی 

ها برای حکمرانی خوب به عنوان عامل شوند، نقش محوری در توانمندسازی دولتو اداره می
المللی های لیبرال و وسعت قلمروی منطقه لیبرالی، صلح بینتا با افزایش دولت توسعه برعهده دارند.

رالیسم توانسته است با راهکار حکمرانی خوب ضمن های غیرلیبرال درامان بماند. لیباز تهدید دولت
های غیرلیبرال مطابق با هنجارهای لیبرالی حقوق محافظت از حقوق بشر، در لیبرالیزه کردن دولت

های لیبرال الملل موثرعمل نماید تا به مرور زمان جهانی پدید آید که اعضایش جملگی دولتبین
ست و با پایبندی عملی به اشهروندان واقعی نماینده  ومتسیاسی لیبرال حک در نظامزیرا  .باشند

قرارداد نمایندگی و وکالتی حکومت با مردم( قواعد حقوق بشر را ) قرارداد اجتماعی عمودی
با محدود نمودن خود به رعایت کند و رعایت و رهکارهای اجرای حکمرانی خوب را فراهم می

داند و به لحاظ را غیرمجاز میتانداردهای حکمرانی موازین حقوق بشر و اس این مقررات، تخطی از
 یست. ، به راحتی حاضر به کنارگذاشتن آنها نخود المللیحفظ اعتبار و مشروعیت بین

 
 منابع فارسی

(. دیالکتیک صلح و بربریت، مطالعه و نقد نظریه لیبرالی حقوق 1396گل، علیرضا، کریمی، سیامک. )ابراهیم .1
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