
 

 

1 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 یاحمد ین داکتر محمد ام 
 

 چشم انداز حقوق بشر
المللروابط بین  

 در



 

2 

 

 چشم انداز حقوق بشر در روابط بین الملل 

 داکتر محمد امین احمدی گفتگو با 

 

فورسیث   اشاره: دیوید  از  اثری  الملل، عنوان  بین  در روابط  بشر  در  1حقوق  علوم سیاسی  پیشین  برجسته   استاد   ،

-از سوی دانشگاه کمبریج منتشر گردید و ویراست  2000نبراسکا می باشد. کتاب برای نخستین بار در سال  دانشگاه  

وارد بازار کتاب گردیده است. محمد امین احمدی ویراست سوم   2018و  2012، 2006های ای بعدی آن در سال ه

کرده است. ویراست اول کتاب به زبانهای    آن را به فارسی برگردانده  و انتشارات دانشگاه ابن سینا در کابل منتشر

ای و بلغارستانی ترجمه شده است. بنیان نظری کتاب برخواسته از تفکرات لیبرالیستی و مشخصا  چینی، ترکی، کره

ها و تفکر لیبرال دموکراسی تحت تأثیر دیدگاه فوکویاما  می باشد. نویسنده حقوق بشر امروزی را محصول نظام 

های اولیه نسبت به آینده آن ابراز خرسندی توام با احتیاط می کند. ضمن اینکه هژمونی  راستغرب دانسته، در وی

اصالحات   بدون  یابی  قدرت  فرض  و  دانسته  بشر  بهبود حقوق  تئوریک  مانع  را  الملل  بین  روابط  بر  گرایی  واقع 

است ورزی دونالد ترامپ باعث  داند. همچنین ظهور داعش و سیلیبرالیستی چین، ایران و روسیه را نگران کننده می

شده است که نگرانی نویسنده تشدید شود. در این گفتگو محمد قاسم عرفانی با دکتر محمد امین احمدی محورهای  

 اصلی کتاب را به بحث گرفته است. 

 حقوق بشر، روابط بین الملل، لیبرالیسم، واقع گرایی، بازیگران غیر دولتی، قوانین نرم.   واژگان کلیدی:

 

 گاهی به اهداف و ساختار کتاب ن

عرفانی: با تشکر از شما جناب داکتر صاحب که وقت گذاشتید و لطف کردین و افتخار دادید که ما در خدمتان  

گویم کتابی را که ترجمه کرده اید، کتاب خیلی ارزشمندی است. در قدم اول اگر لطف  باشیم.  اول تبریک می 

تدوین  از  نویسنده  را در موردش صحبت کنید که    کنید هدف اساسی که  این کتاب دارد و ساختار کلی کتاب 

 .خواننده آشنایی با چارچوب اصلی کتاب پیدا کند

احمدی: بسم اهلل الرحمن الرحیم با تشکر از شما هدف اصلی نویسنده یک کار دانشگاهی است چون درس حقوق   

گوید در زمانی که ما  ی است. خود ایشان میبشر در روابط بین الملل یک درس یا مضمون بسیار جوان دانشگاه

 

 
1 . David Forsythe  
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نمی  بشر تدریس  اساسا هیچ مضمونی تحت عنوان حقوق  بودیم  بین  دانشجو  بشر در روابط  شد، چه رسد حقوق 

  .گوید که من هیچ درسی تحت عنوان حقوق بشر نگذرانده امالملل، لذا می 

های  شود به یک موضوع دانشگاهی که در رشتهیهای پایانی قرن بیستم این موضوع تبدیل مآهسته آهسته در سال 

گردد و ایشان  های علوم سیاسی، فلسفه و حقوق به عنوان یک موضوع دانشگاهی مطرح می گوناگون مخصوصا رشته 

باشد. هدف   بر همین اساس کوشش کرده که یک متن درسی تولید کرده  نبراسکا بوده  هم چون استاد دانشگاه 

خواهد یک  ها هم می ها و طبیعتا وقتی دانشگاه ید یک متن درسی است برای دانشگاه اساسی ایشان در حقیقت تول

شان تولید دانش در  متن درسی تولید کند، یک موضوعی را به عنوان یک موضوع درس قرار بدهد هدف اساسی

و بُعد حقوقی  در حقیقت، هدف فهم روابط بین الملل است بعد از اینکه حقوق بشر جزئی از آن     همان زمینه هست.

 .آن را تشکیل می دهد

کوشش نویسنده این است که جایگاه حقوق بشر بین المللی را در روابط بین الملل تحلیل کند هر چند نویسنده به  

ای  نیست که بتواند این  های این موضوع در موارد مکرر تأکید کرده که علوم اجتماعی در حد و اندازه دشواری 

توانیم  که حقوق بشر در روابط بین الملل از چه جایگاهی برخوردار است و چگونه ما میمسایل را پیشبینی بکند  

ها را در چارچوب عامل تأثیرگذاری به نام حقوق بشر پیشبینی کنیم؟  حوادث آینده دنیا، جهان و یا حتی رفتار دولت

بشر بین المللی را در روابط    اش این  است که وزن و جایگاه حقوق کند ولی کوشش عمده به این مشکل اشاره می 

های غیر دولتی چه انتفاعی و چه غیر انتفاعی تحلیل  ها دولتی، رفتار سازمان ها، رفتار سازمان بین الملل، در رفتار دولت

کند و همچنین عوامل موثر و تاثیرگذار در رشد حقوق بشر بین المللی را مشخص کند که عوامل تاثیر گذار چه  

  .چه عواملی شکل گرفته و به وجود آمده است. این هدف اساسی کتاب استبوده؟  تحت تاثیر 

کنم که اهمیت اساسی این کتاب برای ما به عنوان خوانندگان فارسی زبان این  اینجا یک نکته دیگر را یادآوری می  

الملل وجود دارد. هایی در زمینه حقوق بشر در روابط بین توانیم از این طریق بفهمیم که چه ظرفیتهست که ما می 

افغانستان یا نهادهای غیر دولتی افغانستان از این ظرفیت  توانیم استفاده  ها و عوامل چگونه می مثال به عنوان دولت 

ها و امکانات بین المللی که در  توانیم ظرفیت اکنون مسئله صلح با طالبان مطرح است. ما میکنیم؟  به طور مثال هم 

هایی  ها استفاده کنیم. شناسایی کنیم که چه ظرفیت و نظام موجود وجود دارد از این ظرفیت  راستای دفاع از افغانستان

توانیم استفاده کنیم  تا  ها تا چه اندازه تحت تاثیر این سازوکارها است. از چه ابزارهایی میوجود دارد و رفتار دولت 

شویم   فشار قرار دهیم. همچنین  باید متوجه    ها را بیشتر در راستای منافعی که همسو با حقوق بشر است تحتدولت

هایی حقوق بشر بین المللی که  تری ایجاد کرده است از ظرفیت این کتاب درک واقع بینانه  .توانیمکه درکجاها نمی 
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ها،  پذیریی که به نوعی از نظام بین الملل و یا سیاست دولتهای آسیب ها یا گروه های مدافع حقوق بشر یا دولتگروه 

  .ها استفاده کنندتوانند از این ظرفیت شوند، میتضرر می م

 مفهوم شناسی حقوق بشر و حقوق بشردوستانه  

عرفانی: اگر اشاره ای مختصری به مفهوم حقوق بشر که نویسنده  به بدان پرداخته و تفاوتش را با حقوق بشردوستانه  

بعد مثبتش یا مواردی را که به عنوان نقص حقوق  هایی را که برای حقوق بشر در  بیان کرده است و مشخصا مصداق 

گیرد،  شود، مورد مجازات قرار می شود و با آن برخورد می بشر امروز در سطح نظام بین الملل از آن صحبت می 

 داشته باشیم خوب است. 

ناپذیر برخوردار  ها از یک سلسله حقوق سلببراینکه انسان احمدی: یک بخش از حقوق بشراساسا معطوف است   

توانیم بحث بکنیم که یک سلسله حقوق داریم تحت عنوان حقوق سیاسی و مدنی  هستند. به صورت مصداقی می

های که وجود دارد، حقوقی است که از آزادی فرد در برابر دولت و  که حقوق سیاسی و مدنی معموال مطابق تبصره 

کند، مثال حق آزادی سفر، حق ازدواج، حق حریم خصوصی، حق مالکیت و از این کمی جلوتر  ع می جامعه دفا

ی دفاعی از فرد و آزادی  شوند و عمدتا جنبه ها حقوق سیاسی و مدنی محسوب می برویم حق مشارکت سیاسی، این

  فردی دارد.

بین المللی شده است آن حقوق اجتماعی،  دومین بخش از حقوق بشر که امروز به رسمیت شناخته و جزء حقوق بشر  

روند. به این معنا که ما برای اینکه فرد را توانمند بسازیم فرد از  اقتصادی و فرهنگی است و حقوق مثبت به شمار می 

حداقل امکانات زندگی باید بهرمند باشد به این منظور است که فرد را توانمند بسازیم  تا از حقوق خود بهره مند  

تواند تحصیل کند، ن است فرد آزادی داشته باشد ولی از امکانات حداقل زندگی محروم باشد مثال نمی شود. ممک

تواند کار داشته باشد، بیکاری، نداشتن مسکن، عدم دسترسی به  تواند سرپناه زندگی مناسب داشته باشد، نمینمی

دهد و در نتیجه از همان حقوق و  می   تحصیل و عدم دسترسی به صحت این فرد را در معرض ضعف و ناتوانی قرار

 .تواند استفاده موثر را انجام بدهدهای فردی خودش هم نمیآزادی 

یک دسته سوم از حقوق داریم که تا هنوز به او قوت و شدت در نظام بین الملل تثبیت نشده است. این دسته  نسل  

یل حق جمعی برصلح، حق محیط زیست سالم  شود از قبشود و حق جمعی هم گفته می سوم از حقوق بشر نامیده می 

ها که نسبت به او دو دسته دیگر در نظام بین الملل تثبیت نشده است. حقوق بشر در هر حالی چه در حال  و امثال این

 . صلح و چه در حال جنگ حق انسان است
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ی مثل سیل، زلزله،  ی بین المللی محافظت از انسان در حاالت خاص و اضطرار هدف اساسی از حقوق بشردوستانه

دیگر حوادث طبیعی و غیر طبیعی مخصوصا در حالت جنگ است.  هدف دفاع از حق انسان است و عالوه براین  

 . قصد دارد جنگ را نیز انسانی بسازد. این تفاوت حقوق بشردوستانه با حقوق بشر است

 چارچوب نظری  

نای تئوریک برای بحث خود قائل است و در یک بستر  عرفانی: نویسنده به عنوان یک استاد برجسته علوم سیاسی مب

می  حرکت  نظری خاصی  چارچوب  سلطه و  دلیل  به  دارد  هم  نگرانی  و  دغدغه  اگر  طرف  آن  از  و  یک  کند  ی 

چارچوب نظری دیگر بر مناسبات بین المللی هست، در مورد بستر فکری نویسنده اگر وضاحت بدهید که در چه  

ته و ترسیمی که از حقوق بشر در سطح نظام بین الملل ارائه می کند، بر کدام مبانی  چارچوبی، نظریۀ وی سامان یاف

 استوار است؟ 

گوید: ما لیبرالیسم کند. می داند و از سه مفهوم نظری استفاده می احمدی: در واقع ایشان خود را لیبرال عملگرا می 

گرایی و یا رئالیزم در برابر  که وجود دارد واقع بندی متعارفی  عملگرا و لیبرالیسم کالسیک داریم و بعد هم تقسیم 

لیبرالیسم قرار دارد. ایشان طبیعتا رئالیست نیست یعنی معتقد به رئالیسم نیست و این دیدگاه را قبول ندارد که عرصه  

های لیبرال هیچ جایگاهی در آن  روابط بین الملل فعال صرفا یک عرصه رئالیستیک است که حقوق بشر و ارزش 

های لیبرال بعد از  کند که نشان دهد حقوق بشر و ارزش و ایشان این نظریه را قبول ندارد. نویسنده کوشش می  ندارد 

های زیادی که در جهان  ای حقوق بشر و لیبرال دموکراسیهای منطقه پیدایش نظام جهانی حقوق بشر و پیدایش نظام 

از حقوق بشر بوجود آمده،  فاقد تاثیرگذاری نیست.  متولد شده اند و کارگذاران و بازیگران زیادی که در دفاع  

اینطور نیست که حقوق بشر هیچگونه تاثیر وجایگاهی آنگونه که رئالیست ها متعقدند نداشته باشد از این جهت  

 . گیرندها قرار می نویسنده  در اردوگاه لیبرال 

تقسیم می شود. فرق عمده لیبرالیسم کالسیک  لیبرالیسم در یک دسته بندی به لیبرالیسم عملگرا و لیبرالیسم کالسیک

و لیبرالیسم عملگرا از نگاه ایشان این است که لیبرالیسم کالسیک حقوق بشر را عمدتا از مجاری قانون سخت در  

ها اجرا شود. مثل نظر مورد حمایت قرار می دهد یعنی قوانینی که باید از طریق محاکم و بر مبنای تصامیم دادگاه 

گویند جرم و جنایت اتفاق افتاده و کسانی  های کالسیک می ه در عدالت انتقالی مطرح است که لیبرالیسم ای کمسئله

که مرتکب جرم و جنایت جنگی یا ضد بشری شده اند باید محاکمه شوود. این دیدگاه لیبرالیسم کالسیک است. 

رالیسم کالسیک برای پیشبرد اهداف  ی دیگری که در لیبرالیسم کالسیک وجود دارد این است که اساسا لیبنکته

داند بهترین راه برای این منظور را مداخله دیپلماتیک  بین المللی از جمله حقوق بشری جنگ را هیچوقت مناسب نمی
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با کالسیک متفاوت است. اوال که عملگرا می می این دو حیث  از  اما عملگرا  تنها داند  گوید در حقیقت عدالت 

توانند بهتر از رسیدگی  ها عام عدالت، میتری از عدالت داریم که آن صراط های عام اط عدالت قضایی نیست ما صر

 قضایی ما را به عدالت برسانند. 

می  اتفاق  آنجا بنابراین گاهی  در  داریم.  احتیاج  همان صلح ساده  یا  و خونریزی  قطع جنگ  به  افتد که در جایی 

صلح می فدای  را  سخت  قوانین  و  قضایی  رسیدگی  صلح   توانیم  به  یعنی  به  بکنیم  و  بدهیم  اهمیت  نوعی،  سازی 

نکته دوم این است که گاهی نیاز است   های اخالقی هستند اهمیت قایل شویم.های دیگر که آنها هم ارزش ارزش 

که از چارچوب سنتی  صرفا اقدامات دیپلماتیک عبور کرده از طریق مداخله بشردوستانه پیش برویم. یعنی برای  

توانیم زیر عنوان مداخله بشر دوستانه، مداخله نظامی انجام دهیم. از این دو حیث لیبرالیسم عملگرا  ی حل یک معضل م

 کند. با لیبرالیسم کالسیک فرق می 

بیند های عملگرا در مواردی به خاطر یک مصلحت که در آینده برای ختم جنگ و منازعه می عرفانی: یعنی لیبرال

 جنایت کاران را تجویز می کنند؟ هایی قضایی ازپوشیچه بسا چشم 

زند در قضیه بوسنی هست، وقتی دادگاه بین المللی برای  گوید. مثالی که ایشان می احمدی : بلی لیبرالیم همینطور می

این می  بر  تاکید  اگر  اکنون جناینتکاران جنگی  یگسالوی سابق تشکیل شد در جریان صلح دیتون  شد که همین 

دادند. چون کدام آدام حاضر  ایی که در داخل جنگ بودند هیچگاه تن به صلح نمی توقیف و محاکمه شوند آنه

است که تفنگ خود را زمین بگذارد و بگوید که بیایید مرا دستگیر و محاکمه کنید و این به معنای تداوم جنگ  

 .شدکرد  و در نتیجه تدوام جنگ بیشتر حقوق بشر نقص می بود. جنگ ادامه پیدا می 

زمینه   بنابراین  بردن  بین  از  و  نکته  قطع جنگ  بشر است  نفع حقوق  به  اهمیت اخالقی دارد  های خشونت، خودش 

زند مثال در آفریقا جنوبی وقتی که رژیم اپارتاید ساقط شد در  دیگری که ایشان به نفع لیبرالیسم عملگرا مثال می 

شدند  به  د که بیست نفر آدم محاکمه می شآنجا دو راه وجود داشت:  یک راه تشکیل محکمه بود و نتیجه این می 

به عنوان کیفر خاص مطرح می  است که دادستان موارد خاصی را  کند. شکل موردی چون روند قضایی طوری 

هایی  های وسیع اجتماعی، سیاسی و بی عدالتی شدند اما زمینه کند بیست نفر محکوم می قضایای خاصی را مطرح می 

گرفت. راه دوم  همان اصلی بود که ماندال مطرح کرد که  کمیسیون بررسی قرار نمی که در جامعه وجود داشت مورد  

های وسیعتری  حقیقت یاب تشکیل شود،  اعتراف، عذرخواهی و جبران خسارت را صورت گیرد.  اینجا شما به زمینه 

عدالتی شده است. در  هایی باعث بی  برید که چه ساختارها و زمینه بی عدالتی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی پی می 

 .ترش می توان دست یافتاین صورت به عدالت به مفهوم وسیع 
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 تمایز قوانین سخت و قوانین نرم  

اینطور گفت که یکی از وجوه تمایز لیبرالیسم کالسیک و لیبرالیسم عملگرا میزان اهمیت به   شود  عرفانی: آیا می 

قانون سخت و قانون نرم است و عملگرایان از جمله خود نویسنده بر موثریت قانون نرم تأکید دارند. نتیجه این می  

د، به سمت درونی ساختن دفاع از  شود که بجای برخورد تنبیهی و رسیدگی قضایی که چه بسا عقده هم در پی دار

تواند این زمینه را فراهم کند.؟ یعنی در جامعه فضایی  حقوق بشر و احترام گذاشتن به آن پیش برویم و قوانین نرم می

ها، احترام به حقوق بشر و رعایت حقوق بشر،  را ایجاد کنیم که بدون برخورد قضایی، با تغییر در باورها و نگرش

 .کند حالت درونی پیدا 

های قضایی  داند. از نظر ایشان روش احمدی: در مجموع ایشان روش قضایی  را به عنوان یک روش سخت ناکام می  

باعث تحول در حقوق بین الملل شده، معیارهای و استندردهای جدید در زمینۀ حقوق بشر بین المللی به وجود آمده  

تواند افراد را  محاکمه کند. یک تحول بسیار اساسی  ملل میاست و این قدرت و توانایی ایجاد شده که نظام بین ال

که در نظام بین الملل ایجاد شده که قبال وجود نداشت این است که نظام بین الملل صالحیت قضایی پیدا کرده است  

شد و صالحیت قضایی هم در  های ملی مطرح می که به جرایم بین المللی رسیدگی کند. قبال جرم در ساحه دولت

های گوناگون موثر  های ملی بود، اما مجموع تجاربی که بعد از جنگ جهانی دوم در تشکیل دادگاهنحصار دولتا

بود یک تجربۀ موفق است. این یک جنبه مثبت است که اکنون جرایم بین المللی،  قابل تعقیب و رسیدگی بین  

 المللی داریم.  

روش هیچگاه  به صلح، به پشیمانی و ندامت و تغییر فرهنگی  با وجود این پیشرفت، مشکل این است که تطبیق این  

بلکه چرخه  نشده  دادگاه های خشونتمنجر  اثرات  است.   تکرار کرده  دیگر  به یک شکل  را  را در رواندا،  ها  ها 

یوگسالوی، جاپان و آلمان بررسی بکنید، منجر به ندامت، پشیمانی و محکومیت جمعی که مجرمان را محکوم کرده  

اش پشیمان کرده باشد نیانجامیده است. پس راه حقوق بشر به مثابه قانون نرم ما را به واقعی نزدیک  ت به گذشته و نسب

ای که در  های دیگر مثل گزینه میکند. از این رو باید صلح سازی شود و روی نهادها کار صورت گیرد از گزینه 

 تواند موثر واقع شود.  سازی حقوق بشر، بیشتر میتماعی ها و اجافریقای جنوبی تطبیق شد، استفاده شود. این گزینه 

خواهد بگوید که توضیح رویدادهایی که در حقوق بشر اتفاق افتاده در چارچوب لیبرالیسم  لذا این نکته را هم می 

گوید ما شاهد دو مرحله هستیم یک مرحله  عملگرا بهتر قابل فهم است تا لیبرالیسم کالسیک، مثال در دیتون می 

می صل می ح  صلح  شکل  این  به  منتها  می کند  موقت  عفو  یک  هیچ کند  در  جنگی  جرایم  سال  چند  مدت  دهد، 

کند تا صلح های درگیر جنگ انگیزه ایجاد می ای قابل تحقیق نیست. همین خود مدت موقت برای طرف محکمه
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شوند. ده و محکمه می اند دستگیر شکنند و بعد این مدت موقت کسانی که در جنگ و جرایم جنگی دست داشته

 ای از لیبرالیسم عملگرا است. این یک نمونه 

 

 ها و فرایند بین المللی شدن حقوق بشر  زمینه 

به محض پیروزی انقالب فرانسه    18گوید که اعالمیه حقوق بشر هر چند در قرن  عرفانی: در این متن نویسنده می

د ولی تا پس از جنگ جهانی دوم  حقوق بشر در سطح  منتشر شد و قبل از آن هم  در انقالب امریکا مطرح گردی 

بین الملل، به شکلی که امروز مطرح است جایگاه نداشت. چه تحوالت و عواملی باعث شد  که حقوق بشر از یک  

مسئله داخلی به یک موضوع بین المللی تبدیل شود که کشورها آن را به عنوان یک شاخص تعریف کنند و سیاست 

 خورد با دفاع از حقوق بشر یا در راستای تقویت حقوق بشر؟ یشان گره بخارجی 

ای بین  خواهد همی مطلب را توضیح بدهد. عاملی که باعث شد حقوق بشر جنبه احمدی: نویسنده این کتاب نیز می

گوید که اساسا حقوق بشر خودش مشروعیت بخش است  ای پیدا کند فراتر از نکته ای که فکویاما می المللی و منطقه 

 .رسد. البته این عامل فرعی استهر نظام و دولتی که این کرامت را تأمین کند به مشروعیت می.

ها بعد از جنگ جهانی دوم به سمت بین المللی شدن حقوق بشر رو بیاورد صلح  عامل مهمی که باعث شد که دولت

رئیس وقت جمهور امریکا،    و امنیت بین المللی است یعنی در نتیجه جنگ جهانی دوم سران کشورهای جهان مثل

صدر اعظم انگلستان و بسیاری از سیاست مداران برجسته جهان و روشنفکران به این نتیجه رسیدند که عامل اساسی  

جنگ و خشونت، نقص حقوق بشر است و رعایت و تامین حقوق بشر نقش اساسی در تامین صلح و امنیت بین  

 .المللی دارد

پیدایش نظام بین المللی حقوق بشر شد نقش حقوق بشر در تامین صلح و امنیت بین  بنابراین عامل اساسی که باعث  

المللی است. حتی روزولت در آن زمان گفته بود که ما به جای جنگ، یک نظام بین المللی قوی ایجاد کنیم که  

 .صالحیت قضایی در همه مسایل حقوق بشری داشته باشد. از این طریق  میتوان مانع  بروز جنگ شد

شود، موارد  به همین خاطر است که  در فصل هفتم منشور ملل متحد که مروبوط  به مسایل صلح و امنیت جهانی می 

نقص شدید حقوق بشر مصداق از نقص صلح و امنیت بین المللی به حساب میاید و مجوز برای مداخله بین المللی و  

 نظامی صادر می شود. 

قوق بشر داریم یکی در سطح جهانی که تحت پوشش سازمان ملل متحد شکل  لذا ما در دو سطح نظام بین المللی ح

ای  ترین نظام منطقه ای حقوق بشر، مهم های منطقه شود. دوم نظام گرفته است  و به او نظام جهانی حقوق بشر گفته می 
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وجود دارد.   حقوق بشر، نظام اروپایی حقوق بشر است، عین همین تحلیل در پیدایش نظام اروپایی حقوق بشر هم 

چرا نظام اروپایی حقوق بشر به وجود آمد. چرا کشورهای اروپایی علیرغم وجود یک نظام جهانی حقوق بشر یک  

منطقه  دولت نظام  خودش  زمان  در  آنها  اینکه  از  گذشته  کنند.  ایجاد  واقع  ای  در  بودند  دموکراسی  لیبرال  های 

ای  پیش بروند ولی خودشان را نیازمند یک نظام منطقه   کرد که به این سمت و سوشان ایجاب میهای ملی سیاست

شود یک کشور هر چقدر هم  دیدند. از دو لحاظ یکی رعایت حقوق بشر تنها به نظام ملی حقوق بشر فراهم نمی 

توسعه یافته باشد و دارا نظام قضایی مستقل باشد و همه ارکان دموکراسی در آنجا محقق شده باشد باز هم نیازمند  

های مولف بر کتاب بر امریکا همین است که امریکا تا  یکی از انتقاد    .ای و جهانی از حقوق بشر استمنطقهنظارت  

نمی  بشر  از حقوق  نظارت جهانی  نیازمند  را  ایشان همیشه یادآوری می هنوز خود  نیازمند  داند  امریکا هم  کند که 

  .است

براروپا می  به همکاری و  گفت که ما دو جنگ را بین خود تجربه کردیم  بار دیگر رخ ندهد ما  اینکه جنگ  ای 

ای حل کنیم. به این  ای احتیاج داریم تا تمامی منازعات خود را در چارچوب یک سازمان منطقههمگرایی منطقه 

ای در اروپا  ای حقوق بشر تا مانع بهم خوردن صلح و همکاری منطقه منظور بیشتر روی آوردند به ایجاد نظام منطقه

 .شوند

 

 ایگاه بین المللی حقوق بشر در دوره جنگ سرد  ج

به این طرف که حقوق بشر به عنوان یک موضوع بین المللی مطرح است،     1۹۴۵عرفانی: بعد از جنگ جهانی دوم از  

توانیم دو دوره زمانی را مشخص کنیم؛  یکی دوران جنگ سرد تا زمان  اگر یک نگاهی زمانی  داشته باشیم می 

ای و مورد به مورد  اهیر شوروی و دیگری دوره بعد از جنگ سرد.  قبل از اینکه به صورت مقایسه فروپاشی اتحاد جم

در باره سیاست خارجی کشورها در قبال حقوق بشر بحث کنیم، جایگاه حقوق بشر در نظام بین الملل  را در این دو  

 کنید؟مقطع زمانی با توجه به دیدگاه نویسنده چگونه ارزیابی می 

در مقطع جنگ سرد حقوق بشر از تاثیرگذاری زیاد برخوردار نبود جنگ سرد در حقیقت جهان را به دو  احمدی:  

دسته تقسیم کرده بود. اولین پیامد شروع جنگ سرد همین بود که منشور بین المللی حقوق بشر به مدت بیست سال  

شد شد اگر در او زمان تصویب نمی به تاخیر افتاد. اعالمیه حقوق بشر چند ماه پیش از شروع جنگ سرد تصویب  

 رسید. چند ماه بعد این اعالمیه هم به تصویب نمی 
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حقوق  بنابراین بیست سال منشور بین المللی حقوق بشر که متشکل از اعالمیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی  

 های الحاقی است، به تاخیر افتاد و این نشان دهندۀ مدنی و سیاسی، میثاق بین المللی اقتصادی و فرهنگی و پروتکل

های ملل متحد در  این است که حقوق بشر در دوران جنگ سرد زیاد مؤثر نبوده. نشان دیگر این است که دبیرکل

گرفت اگر  چون زمانی که موضع قاطع می  .قوق بشر بگیرندتوانستند موضع قاطع در برابر حدوران جنگ سرد نمی 

گفت به نفع بلوک  ها بود اگر از حقوق اجتماعی فرهنگی می کرد این به نفع غربی از حقوق سیاسی مدنی صحبت می 

توانست در منازعات  گرفت نمیگرفت وقتی دبیر کل طرف قرار می شد.در نتیجه دبیر کل طرف قرار می شرق می

 داد مثل بحران موشکی کوبا وساطت و پا در میانی کنند. رخ می حادی که  

حقوق بشر در    1۹۷۵پس در آن دوره ما در حقیقت شاهد تاثیرگذاری حقوق بشر نیستیم عالوه براین که تا سال  

بود.   الملل  بین  نظام  بشر در  نظام حقوق  امریکا مخالف  نداشت. خود  امریکا هم هیچ جایگاهی  سیاست خارجی 

شد از حقوق بشر صحبت کرد. در ان دوره تنها یک سری اسناد بین المللی حقوق  ین در آن دوره زیاد نمی بنابرا

بعضی از مسایل حقوق بشر   .گیردگیرند و بعد حقوقی حقوق بشر  مورد توجه قرار می بشری است که شکل می 

ق  توجه  مورد  شرق  بلوک  همکاری  به  بوده  توسعه  حال  در  و  سوم  جهان  قبیل درکشورهای  از  گرفت.  می  رار 

استعمارزدایی،  مبارزه با تبعیض نژادی و مبارزه با بردگی جنسی. بیشتر از این،  حقوق سیاسی و مدنی در آن دوره  

 هژمونی نداشت.

شروع   1۹۷۵گیرد اولین تاثیرگزاری حقوق بشر در روابط بین الملل از سال های تحول آهسته آهسته شکل می زمینه

کند تا به نوعی  شود، جیمی کارتر این را مطرح میحقوق بشر در سیاست خارجی امریکا مطرح میشود وقتی که  می

چون   دهد یکی از نتایج این تغییر رویکرد سقوط شاه در ایران بود.از این طریق بلوک شرق را تحت فشار قرار می 

شود برای انقالب ایران.  اهم میشود زمینه فر فضای بازی سیاسی و حقوق بشر در سیاست خارجی امریکا مطرح می 

شوند و شاه را از کشور بیرون  های سیاسی  آزاد می دهند، زندان با استفاده از او فضا  تظاهرات خیابانی را شکل می 

 کنندمی

شود. اول همین ها تاثیرگذاری حقوق بشر آهسته آهسته شروع می قبل از اینکه جنگ سرد کامال به پایان برسد زمینه

ر سیاست خارجی امریکا و دوم پیمان هلسینکی زمینه توجه به حقوق بشر را فراهم کرد.  بر اساس پیمان  تغییر د

ها و روابط اقتصادی  با اروپای شرق را مشروط  به رعایت یک سلسله  هلسینکی کشورهای اروپای غربی کمک

وپایی شرقی مهاجرت به امریکا  مسایل حقوق بشری می کنند.  همچنان تحت فشار امریکا بسیاری از کشورهای ار
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های آب شدن جنگ سرد و فراگیرشدن ادبیات حقوق بشر و تاثیرگذاری  ها زمینه دهند. در نتیجه اینرا اجازه می 

  .حقوق بشری است. ختم جنگ سرد را هم طوری تفسیر شد که پیروزی لیبرالیسم را نشان می داد

ش این است که حقوق بشر زایده تفکرات لیبرالیستی است و کشورهای  عرفانی:  چنان که قبال اشاره شد نویسنده مبنای

لیبرال دموکراسی مدافع اصلی حقوق بشر است بنابراین با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی که فکویاما پایان تاریخ 

فراهم   بشر  رعایت حقوق  به  نسبت  زمینه  خوشبینی  دهد،  می  تشکیل  هم  را  این کتاب  نظری  مبنای  و  نوشت  را 

 ؟  .گردید

 

 چشم انداز حقوق بشر پس از جنگ سرد 

شود، و  احمدی : البته نویسنده اسرار و تاکیدی خاص و ایدئولوژیکی ندارد  که حقوق بشر حتما پیروز و مسلط می

گوید: اگر چهار قرن قبل به  کند. مثال می پایان آخرین نظم جهانی است.  با رویکرد علمی به این قضیه برخورد می 

اروپ میایی جای  پیروز  مسلمان  محافظه کاران  عثمانیها،  و  فتح میشدند  را  اروپا  را  ها  بشر  امروز حقوق   ، کرند 

ترین  داشتیم.  همینطور اگر اکنون چین، ایران و کشورهای محافظه کار به لحاظ سیاسی، اقتصادی و نظامی قوی نمی

مگر اینکه که فرض  .که است تداوم پیدا کندبلوک جهان را تشکیل بدهند معلوم نیست حقوق بشر به همین شکلی 

شود. بنابراین سرنوشت محکوم بشر این نیست که به حقوق بشر برسد یا حقوق بشر  کنیم چین دچار تغییروتحول می

  .مشکالت نظام بین الملل را حل کند

 های دموکراتیک و تحکیم حقوق بشر؟کند بین اشاعه ارزش عرفانی: گویا یک پیوند برقرار می 

گوید که لیبرالیسم و لیبرال دموکراسی بیشتر کمک می کند.  به عنوان چرا حقوق بشر در اروپا  و  بله! بله! این را می 

اش وجود  کشورهای لیبرال دموکراسی  نیم کره غربی قوی و در افریقا بسیار ضعیف است؟ علت چیست؟ علت اصلی 

های ملی قوی حقوق  های قوی، از نظامرال دموکراسی در کشورهای اروپایی است. چون کشورهای اروپایی از لیب

  .تر هستای هم که شکل گرفته قوی بشری برخوردارند.  لذا نظام منطقه

کشورهایی که یک زمان مستعمرۀ انگلیس و    کند که به لحاظ مصداقی بیشترینعرفانی: یک جایی حتی اشاره می 

تری در حقوق بشر دارند نسبت به کشورهایی که تحت طلوب تحت تاثیر فرهنگ انگلیسی بوده اند، امروز وضعیت م

 .تاثیر این فرهنگ قرار نداشته است

تر  بیان می کند. با مقایسه فرهنگ  احمدی: این دیدگاه را ایشان به شکل ضمنی دارد و مارتین لیپسیت به شکل صریح 

مستعمره  فرانسوی  دید.  میتوان  را   تفاوت  انگلیسی  تشکیو  در  انگلیس  موفقهای  دموکراسی  در  ل  ولی  بوده   تر 
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وقت تشکیل دموکراسی موفق نبوده این ناشی از تفاوت فرهنگ انگلیسی و فرهنگ فرانسوی  مستعمرات فرانسه هیچ 

  .شود. فرهنگ فرانسوی هیچ وقت مناسب لیبرال دموکراسی نیستمی

ارتباط نویسنده موارد نقصی را هم در  اشاره شده  با وجود موفقیت  از فرهنگ    عرفانی:  الهام گرفته  به کشورهای 

 انگلیسی مورد اشاره قرار می دهد. 

 

 ای به سیاست خارجی برخی کشورها در قبال حقوق بشر  نگاهی مقایسه

 . امریکا و حقوق بشر  1

ای به سیاست خارجی کشورها در قبال حقوق بشر داشته باشیم، در نظام بین الملل  عرفانی: حال اگر یک نگاه مقایسه 

کند.  اینکه حقوق بشر به عنوان یک ارزش خیلی کهن در امریکا  صا از امریکا و استثناگرایی امریکا صحبت می مشخ 

کند که همواره سیاست خارجی امریکا در ارتباط با حقوق بشر تناقض آمیز  وجود داشته است در عین حال تأکید می 

بر می  را  زیادی  است و موارد نقض خیلی  است  امریکا  موع چطور می شمرد. در مج بوده  توانیم سیاست خارجی 

حداقل از نیمه دوم قرن بیستم به این طرف، در ارتباط با حقوق بشر را ارزیابی کنیم و اگر تناقضی وجود دارد به چه  

 ؟ .دلیل است

ی  شود پس باید استثناگرایی را خوب فهمید که استثناگرایاحمدی: تناقض در واقع از همان استثناگرایی ناشی می

امریکایی چه هست. استثناگرایی امریکایی در واقع یک مفهوم و یک منشور چندوجهی است که اگر  به  تمامی  

 .شوداضالع آن توجه کنیم، مسئله قابل فهم می 

گوید ما پیشتاز بودیم در امر حقوق  ای که در استثناگرایی امریکایی وجود دارد این است که امریکا می اولین نکته 

ا امریکا در کدام بعد حقوق بشر پیشتاز بوده در آزادی فردی، آزادی فردی که در حقیقت چند جزء بسیار  بشر.  منته

اینها از مهمترین   مهم دارد آزادی در مالکیت، آزادی سیاسی فردی، آزادی در حریم خصوصی و آزادی دینی. 

  .اجزای آزادی فردی است که در امریکا وجود دارد

های مالیاتی سختگیرانه، مخالف  تمامی اشکل سوسیالیسم  مالکیت، امریکا مخالف سیاسیتبرمبنای آزادی فردی و 

 .و تا حد زیادی مخالف دولت رفاه است

این فرهنگ یعنی دفاع از آزادی فردی و حریم خصوصی، فرهنگی خاص آمریکایی است و امریکا در این مسئله  

شود. چیزی که امروز به نام حقوق بشر شناخته ق بشر نامیده می داند نه در آن چیزی که امروز حقوخود را پیشتاز می 

را  می المللی  بین  بشر  بعد مهم حقوق  اجتماعی و فرهنگی یک  اقتصادی،  از آزادی است. مثال حقوق  فراتر  شود 
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می کنوانسیون تشکیل  از  بسیاری  تاکنون  امریکا  که  به  دهد  حتی  است.  نشده  ملحق  انها  به  و  نکرده  امضاء  را  ها 

زندگی  ک سبک  که  است  این  امریکایی  استدالل  امریکایی چیست؟  استدالل  نشده.  ملحق  طفل  حقوق  نوانسیون 

  .امریکایی را تغییر بدهیم

دهد که در حریم خصوصی افراد  ها اجازه نمی نکته اول: موضوعی به عنوان حریم خصوصی دارد و امریکا به دادگاه 

از حد مداخل کند. پس آمریکایی  بشر    ها خودبیش  یا در مفهوم حقوق  بشر  از حقوق  را در یک بخش خاصی 

 .داند نه در مفهوم جهانی حقوق بشر امریکایی پیشتاز می 

گوید: ما نظام جهانی حقوق بشر را  نکتۀ دوم: امریکا تا هنوز  به چند دلیل مخالف حقوق بشر جهانی است؛اول می 

ملی حقوق بشر امریکا، قانون اساسی و قوۀ قضاییه مستقلش  توانیم وارد سیستم امریکا بکنیم، چون خود نظام  نمی

می تشکیل  را  استندرد  و  نورم  از  بهترین  ما  اینکه  خاطر  به  نداریم  نیاز  جهانی  بشر  حقوق  به  اساسا  ما  پس  دهد. 

انی  گوید: به میزداند. دوم می نیاز از نظارت جهانی می های قوی و ملی برخوردار هستیم. امریکا خود را بیاستدرد 

که ما به حقوق بشر جهانی بپیوندیم در واقع امکان دارد سبک زندگی امریکای متاثر شود مخصوصا در اوایل  این  

  نگرانی بیشتر مطرح بود ولی فعال  کم شده است. 

سوم می گوید: حقوق بشر جهانی با فدرالیزم امریکایی سازگاری ندارد چرا! چون دولت فدرال به یک تعهدهای   

های ایالتی مطابق قانون  های ایالتی در حالی که دولتکند به دولتپیوندد و این را ناخواسته تحمیل می للی می بین الم

  .اساسی امریکای ملزم به قوانین فدرال نیست

شود که امریکاییان به نظام  اینها یک سری مشکالتی هست که در سیستم خود امریکا وجود دارد و مانع از این می 

  .بشر بپیوندند. در حقیقت امریکا تا هنوز و به صورت کامل به نظام جهانی حقوق بشر نپیوسته است جهانی حقوق

این برخالف او تصور غالب است که حقوق بشر امریکایی، اساس حقوق بشر جهانی است. در حقیقت خود امریکا  

   .مخالف حقوق بشر جهانی است

گرا بود. ودش در دوران جنگ سرد یک کشور به تمام معنا واقعو  نکته سوم اینکه: امریکا در سیاست خارجی خ

وارد سیاست خارجی امریکا    1۹۷۵دانست نه حقوق بشر را. حقوق بشر از  یعنی امنیت ملی خود را در صدر مسایل می 

ذیرد پهایی که خود امریکا آن را می اش و بعضی از استندرد شد. او هم در جهت دفاع از آزادی به مفهوم آمریکایی 

نه بیش از آن، در واقع در همان سطح حقوق بشر را وارد سیاست خارجی خود کرد. باز هم همیشه وقت حقوق بشر  

برنامه  اگر سیاست خارجی در صدر  یعنی  نیست.  امریکا  ردۀ  های  در  بشر شاید  بندی کنیم حقوق  اولویت  را  اش 

و امنیت بین المللی و اقتصاد ممکن است در سیاست    کندچهاردهم باشد. یعنی در اینجا امریکا عمگرایانه رفتار می 
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کند برای مثال به سختی حاضر است که سرباز خود را به  خارجی امریکا بسیار باال باشد. امریکا همیشه محاسبه می 

 خطر اندازد برای دفاع از حقوق بشر دیگران.  

نود به این طرف در برابر چین به خاطر  پوشی هایش از دهۀ  عرفانی: پس روابط امریکا با عربستان سعودی و چشم

ها باورمند به حقوق بشر جهانی نیست و  منافع اقتصادی قابل تفسیر است.  نکته دیگر این است که اگر امریکایی 

بیرونی  باز در مناسبات  این فرض  با  برایشان مهم است،  امریکایی  با قرائت  از کشورهایی حمایت  حقوق بشر  شان 

شود. در مواردی هم است که موارد نقص  نهادینه شده در درون امریکا را هم رعایت نمی های  کنند که ارزش می

 توانیم بدانیم؟ کنند این را تابع چه منطق می حقوق بشر از برخی کشورهای دیگر را خیلی برجسته می 

و امنیتی توجیه  احمدی:  در امریکا معیار دوگانه وجود دارد، چرا ؟ این دوگانگی براساس همان عوامل اقتصادی   

از عربستان سعودی دفاع می می فارس چرا  مثال بصورت خاص در خلیج  قیمتی که  شود.  کند علتش همین است 

عربستان سعودی برای امریکا دارد در واقع بسیار وسوسه برانگیز است درست است که زیاد انسانی نیست ولی قیمتش  

  .بسیار باال است

شود. امریکا ممکن است به  یک موضوع امنیتی جهانی برای امریکا محسوب می یا اینکه تامین امنیت صدور نفت  

ای در منطقۀ حساس خلیج فارس برای تأمین امنیت اقتصاد جهانی بسیار مهم  این محاسبه باشد که همکاری منطقه

  .آیداست، لذا در قبال مسایل حقوق بشر کوتاه می 

معنا نیست که امریکا از ابزارهای دیگر استفاده نکنه چون ابزار دفاع از حقوق بشر چنانچه در این  البته این به این  

ترین سطحش دیپلماسی پنهان است که معموال  شود بسیار متنوع و گسترده است و سادههم توضیح داده می   کتاب

شود  زیرا کشورهایی که  ا مطرح می معیار دوگانه همینج    .شودای که داده می شود. تذکرات محرمانهروشن نمی 

 کند.مخالف امریکا است در انجا از اهرم حقوق بشر استفاده سیاسی  می 

لیبرال دموکراسی   به  باشد و  لیبرالتر  عرفانی: نویسنده شبیه نظریه صلح موکراتیک معتقد است که هرچه کشورها 

از حقوق بشر می  بیشتری  باشند، حمایت  این کشورها  کنند ولی لزوما   باورمند  این موضوع در مناسبات خارجی 

  .شودرعایت نمی 

احمدی: اساسا نویسنده منکر معیار دوگانه نیست. ما هیچ کشوری در جهان نداریم که از معیار دوگانه استفاده نکنند  

و مسایل امنیتی اش منافع اقتصادی حیاتی نه منافع اقتصادی بسیار جزئی،  کنند. توجیههمه از معیار دوگانه استفاده می

می  مخالفانشان خیلی سخت  به  لحاظ  این  از  دارد.  اهمیت  واقع گرایان  برای  مسایلی که  واقع  در  با است  و  گیرد 

  .دوستانشان مهربان است. پس معیار دوگانه یک امر شایع و جهانی است
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می  مثال  را  ایران  مخالفانمثال  داخل  در  ایران    . دارد  معیار دوگانه  هم   ایران  را    زنم  خود و دموکراسی خواهان 

کند اما عربستان سعودی را به خاطر سرکوب تظاهرات مردم بحرین سرزنش و از حقوق آنها در قبال  سرکوب می 

 .کندعربستان سعودی دفاع می 

 .  جاپان و حقوق بشر  2

ی برخوردار  عرفانی: در مورد جاپان اگر صحبت کنیم که  پس از جنگ دوم جهانی از یک نظام لیبرال دموکراس

گیرد، اهتمام به حقوق بشر در سیاست  است و به لحاظ فرهنگی چه بسا در جمع کشورهای شمال یا غربی قرار می 

خارجی جاپان تا چه حدی برجسته است و اگر احیانا نیست علتش چی هست؟ که در جاپان این قضیه زیاد برجسته  

 شود؟   نمی

کند این است که جاپان اصال ادعای خاصی در مورد حقوق بشر  ه می احمدی: اولین چیزی که نویسنده به آن اشار

ای در رابطه با حقوق بشر داریم. جاپان هیچ ادعای در مورد  ندارد برخالف هلند، فرانسه و امریکا که ن ما سابقه

 .ای برخوردار هستیمحقوق بشر ندارد که ما از چنین سابقه 

اش همان سابقه  ه حقوق بشر دارد. لذا اگر مطرح  هم بکند کشورهای همسایه دوم اینکه  چاپان سابقۀ بسیار بد در زمین

های جنگی که در  شود. به دلیل جنایتسازی علیه جاپان استفاده میکشند و از سیاست شرمگینبد را به رخش می 

البته همه کشورها دیکتاتور بوده ولی با همان رژیم ملیتاریستی اش جنایات  زمان جنگ جهانی دوم مرتکب شده 

 .جنگی زیادی را بر کشورهای دوروبرش تحمیل کرده است

لیبرال   است.  تحمیل شده  بیرون  از  افغانستان  مثل  نبوده،  درونی  جاپان  در  آن  روند رشد  و  موکراسی  اینکه  سوم 

شود حاال که جاپان به یک رشد خوب اقتصادی و سیاسی و یک  دموکراسی آهسته آهسته اجتماعی و درونی می 

مثال کمکدموک به عنوان  است.  بشر هم شروع کرده  زمینه حقوق  فعالیت در  به  یافته   ثبات دست  با  های   راسی 

شود ولی باز هم بسیار سفت و سخت ایستاده نمی شود  انکشافی جاپان کم کم دارد به رعایت حقوق بشر مشروط می

ای، نسبت به  های منطقه ی، همکاری های اقتصاد مخصوصا در برخورد با کشورهای آسیای شرقی، در آنجا اولیت

کند که در زمینه حقوق بشر نقش و مسئولیت بپذیرد. جاپان  حقوق بشر  اهمیت دارد.  لذا جاپان هم کوشش می 

خواهد از این طریق نشان بدهد که حاضر به پذیرش  خواستار عضویت در شورای امنیت ملل متحد هم بوده و می

 حقوق بشر است.   های بین المللی در زمینهمسئولیت
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 . فرانسه، انگلیس و حقوق بشر  3

در قبال حقوق بشر داشته باشیم، قبال گفته شد  ای به  سیاست خارجی فرانسه و انگلیس  عرفانی: اگر یک نگاه مقایسه

که کشورهایی که مستعمره انگلیس بوده موفقیت بیشتری نسبت به مستعمرات پیشین  فرانسه دارند. باز نویسنده از  

شان ناقص حقوق بشر بوده است با این وجود ریشه  زند که در موارد زیادی سیاست خارجی هر دو  کشور مثال می 

 چیست؟ این تفاوت در 

گویم. تفاوتش در این است که ناسیونالیسم  احمدی: البته نویسنده به این موضوع نپرداخته ولی من برداشت خود را می 

فرانسوی یک ناسیونالیسم سر سخت است پذیرای تنوع فرهنگی و زبانی نیست. ناسیونالیسم شدیدا دولت ملت محور  

یفی دارد. ما یک ملت هستیم هیچ نوع تنوع درونی هم نداریم  است )یک دولت، یک ملت(. فرانسه از خود چنین تعر

توانیم وحدت ملی را فدای تنوعات قومی و زبانی بکنیم. ناسیونالیسم اقتباس شده در  برخی کشورهای جهان  نمی

گیر و دیکتاتور ماب است.  این یک وجه فرهنگ  سوم هم ناسیونالیسم فرانسوی است. از همین خاطر است که سخت

نسوی است، وجه دوم فرهنگ فرانسوی این است که الئیسیته سخت دارد؛ سکوالریسم سخت و ناسازگار. این  فرا

های فرهنگی زیادی هم تولید  در واقع آزادی از دین است چون سکوالریسم سخت و متشدد دارد و لذا ناسازگاری 

می نابردباری .کندمی تولید  را  زیادی  ج های  کشورهای  که  انجایی  از  و  کند.  ترکیه  مصر،  ایران،  مثل  سوم   هان 

در   که  رواداریی  باشند.  می  نابردباری  شاهد  هستند،  فرانسه  سکوالریسم  نوعی  از  متاثر  افغانستان  تاحدودی 

پذیر که در فرهنگ انگلوساکسون است  در  فرهنگ  سکوالریسم انگلوساکسون است و ناسیونالیسم باز و انعطاف

هایی که فروتر هستند  زان برای خودش یک رسالت جهانی هم قائل بوده که ملتفرانسه نیست. فرانسه به همان می

های را متمدن بسازیم لذا با مستعمرات خودش هم بسیار بد و خشن برخورد کرده است. فرانسه فقط شانسش این 

 .شتهمین است که در بین کشورهای اروپایی بزرگ شد وگرنه فرانسه چیزی بیشتر از کشورهای جهان سوم ندا

سکوالریسم(  قسمت  )در  هستم  موافق  شما  صحبت  دوم  بخش  با  مشخصا  من  سکوالریسم    عرفانی:  چون 

انگلوساکسونی که به معنای تفکیک دین از سیاست و در صدد آزادی دین از سلطه دولت است در حالی که  نوع  

  .اهر دین آزاد کندخواهد جامعه را از مظفرانسوی در صدد آزادی جامعه از رنگ و بوی دین است و می

زند و یک نوع  زند و این آزادی فردی را هم آسیب میاحمدی: یعنی در حدی است که آزادی دینی را آسیب می

گوید در کشورهای  آورد. مثال یکی از تزهایی که ناشی از فرهنگ انگلوساکسونی است میعدم مدارا به وجود می 

دار احتیاج  جانبه  دو  مدارای  یک  با  ما  مثال  اسالمی  فرض  یا  و  دولت  نهاد  و  دین  نهاد  میان  دوجانبه  مدارای  یم. 

 گیرد.گیرد در پرتو سکوالریسم نرم شکل می گرایی، این مدارای دو جانبه چطور شکل می سکوالریسم و اسالم 
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پایی  طور است مثالی در این کتاب آمده در اروپا یگانه کشوری که در حقیقت با کنوانسیون اروناسیونالیسم هم همین 

کنند. علت  کند فرانسه هست.  فرانسه و ترکیه با این کنوانسیون مخالفت میها مخالفت میدر زمینه حقوق اقلیت

مخالفت ترکیه کردها است. استدالل فرانسه این است که ما وحدت ملی خود را هیچ وقت حتی به خاطر یک اقلیت  

 ای ما معقول نیست. این ناشی از ناسیونالیسم فرانسوی است.  زنیم یعنی اصال امضاء چنین کنوانسیونی برهم برهم نمی 

 

 . روسیه و حقوق بشر  4

عرفانی: اگربیاییم در مورد روسیه صحبت کنیم. روسیه بعد از جنگ سرد در دوره یلتسین به این سمت رفت که  

از نظر  های غربی را سرمشق خود قرار بدهد ولی روسیه تحت رهبری پوتین موقف متفاوتی دخیلی ارزش  ارد و 

از سیاستقطب ارزیابی   نویسنده  ارزیابی  بندی رفته است  احیای یک بالک  به سمت  پوتین  های  بندی هم زمان 

 روسیه در قبال حقوق بشر در این دوره چیست؟  

احمدی: در مجموع در این کتاب نکته دال سهم فعال روسیه برای حقوق بشر داشته باشد وجود ندارد. تنها موضوع  

ها است. او هم به این  مهمی که در سیاست خارجی روسیه در رابطه با حقوق بشر وجود دارد، حقوق اقلیت  بسیار

آنها برای روسیه مهم است.    تبار در کشورهای همجوار روسیه زیاد است لذا سرنوشت های روس دلیل است که اقلیت 

کند مانند ای برای نفوذ روسیه فراهم می مینه هم به لحاظ ذاتی چون از ملت خودشان است. هم به دلیل اینکه یک ز

قضه اوکراین، تنها موضوعی که برای روسیه مهم است همین است. فراتر از ان روسیه هیچ موضعی در قبال حقوق  

البته نکته  ندارد.  نتیجه عضو  بشر  اروپا است و در  این کتاب برجسته شده که روسیه عضو شورای  ای دیگری در 

  .ر اروپایی هم است، لذا در پیمان دادگاه اروپایی حقوق بشر قرار داردکنوانسیون حقوق بش

غیر از ترکیه بیشترین مورد نقص حقوق بشر که در این دادگاه دوسیه دارد روسیه هست و این نشانه بحران در کارنامه  

  حقوق بشری روسیه محسوب می شود.

اش انتخابات  گردش  ک پذیرفته،  در قانون اساسیعرفانی: می شود گفت برغم اینکه روسیه یک نظام دموکراتی

نخبگان، تفکیک قوا نهفته است ولی پیشینه طوالنی از اقتدارگرایی که در آن سرزمین حاکم بوده حاال خودش را  

 ؟.کنددر قالب دموکراسی هم به یک شکلی باز تولید می 

روسی اساسا، فرهنگی است که در آن آزادی    گوید: فرهنگ کند و می احمدی: نویسنده به این موضوع هم اشاره می  

نمی فرهنگ  این  نیست.  برخوردار  جایگاهی  چندان  از  از  فردی  یک   کند.  حمایت  بشر  حقوق  از  چندان  تواند 

شمارد بدبینی  نسبت به غرب است.  در فرهنگ روسی آزادی فردی جایگاهی ندارد  های که  برای آن برمی ویژگی 
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است. مجموعه این عوامل فرهنگی تا حدودی تاثیر گذاشته که در روسیه دموکراسی    و اقتدارگرایی در آن برجسته

 .موفق نباشد و کارنامه قوی در زمینه حقوق بشر نداشته باشد

 

 . ایران و حقوق بشر  5

های غیر لیبرال از کشوری دیگری بحث می کند که ایران است. وی سیاست  عرفانی: نویسنده ذیل عنوان دموکراسی 

های امریکا  داند و در مواردی هم ایران را در قبال سیاستایران در قبال حقوق بشر را سیاست تدافعی می خارجی  

داند. ولی از طرفی دیگر با توجه به فرهنگ حاکم در ایران که گویا اصال به حقوق بشر با قرائت  حق به جانب می 

 کند؟ ه را چطور میهای ایران در این زمیناش باور ندارد. در مجموع  سیاستغربی

اش جایگاهی برای حقوق بشر  کند که ایران در سیاست خارجی احمدی: نویسنده در مورد ایران اینطور اشاره می 

داند. چرا؟  قائل نیست. ایشان همانطور که اشاره کردید موضع ایران را در رابطه با حقوق بشر یک موضع تدافعی می 

ها بوده است. ایران در برابر این نقد  به شکل متداوم مورد نقد و ایراد غربی   چون کارنامه ایران  در زمینه حقوق بشر

  .مداوم از کارنامه حقوق بشری خود یک موضع تدافعی دارد 

کند و این نظام  کند این است که ایران از یک نظام الهی پیروی میای که در باره  ایران به آن اشاره می اولین نکته

ها وجود ندارد. یعنی اینکه حقوق بشر مدرن در آن نظام از  دارد. در آن نظام الهی این چیز  الهی برای ایران اولویت

های بین المللی خارج شود. جایگاهی برخوردار نیست. حاال ایران در اینجا به خود زحمت نداده که از این پیمان

های نظام دینی  ا است ولی آموزه هکرد. به شکل صوری عضو همین پیمانها عمل نمی گرچه شاه هم به این پیمان

  .ایران برای دولت ایران نسبت به حقوق بشر جهانی و بین المللی اهمیت دارد

کند به کند گاهی استناد می ها بعضا منکر نقض حقوق بشر می شوند. ایران چند نوع برخورد می دومین نکته ایرانی 

می  انکار  را  وقایع  موارد  در  سنتی خودش،  و گامراجع  سیاستکند  بر  نیز  می هی  امریکا حمله  دوگانه  کند.  های 

گوید که سیاست دوگانه امریکا در قبال ایران واقعیت دارد و رفتار دوگانه امریکا نسبت به حقوق بشر  نویسنده می 

  ها نسبت به حقوق بشر تاثیر داشته است.در بدبینی ایرانی 

قت ایران در استناد به مراجع دینی هم مورد سوال است.  گوید این است که: صدانکتۀ دیگر که نسبت به ایران می

 های حقوقی بشری.  های اسالمی موفق است و نه  در پیروی از ارزش در واقع ایران نه پیروی از ارزش 

ای   ها مخصوصا نسبت به برنامۀ هستهکند این است که  موضع امریکاییآخرین نکته ای که در باره ایران مطرح می 

سازی رابطه ایران  های ایران داده است.  آنهای که با عادیدر ایران کند کرده و فرصت بیشتر رادیکال اصالحات را  
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راند.  های جهانی و اصالحات الزم که سید محمد خاتمی  وعده داده بود را به حاشیه می با جهان مخالف هستند، معیار

تواند موضع اصالح طلبان و موضع کسانی را  ه بهتر می بهترین استراتژی برای ایران تعامل سازنده است. تعامل سازند

 کنند برجسته سازد. که از حقوق بشر دفاع می 

 

 بازگیران غیر دولتی و حقوق بشر  

الملل تنها دولتلیبرال عرفانی: از نظر   ها بازیگر نیستند ما بازیگران غیر دولتی را هم داریم که  ها در سیاست بین 

تاثیرگذاری دارند. نویسنده جایگاه بازیگران بین المللی  را در دفاع از حقوق بشر در نظام بین الملل چگونه ارزیابی  

 کند؟می

رح کند همین است که با آمدن حقوق بشر چندین تحول به  خواهد مطاحمدی: ایشان یکی از چیزهایی را که می  

الملل قبال فقط دولت اینکه موضوع نظام بین الملل یا حقوق بین  الملل و  وجود آمده است. اول  ها بود. نظام بین 

شد. فرد طرف کرد. فرد تابع دولت خودش محسوب میها را تنظیم می حقوق بین الملل  تنها مناسبات بین دولت

شد. اساسا امنیت فرد در نظام بین الملل مطرح نبود و نه حق فرد در نظام بین  در نظام بین الملل محسوب نمی مستقل

ها شخصیت حقوقی در نظام بین  ها بود و تنها دولتها و حق دولتالملل مطرح بود. آنچه مطرح بود امنیت دولت

لملل، دفاع از حق فرد موضوع نظام بین الملل شد و نظام  الملل داشتند افراد. با پدید آمدن حقوق بشر در نظام بین ا

ها را هم معین  کند رابطه حقوقی  اافرد  دولتها معین می ها را با دولت بین الملل عالوه براینکه رابطه حقوقی دولت 

 کند. این یک تحول بزرگ است. می

کند. ز حقوق فرد در برابر دولت خود دفاع می دوم اینکه امنیت فرد اهمیت پیدا کرد. به همین خاطر نظام بین الملل ا 

فرد دیگر در نظام بین الملل تبعه نیست بلکه خودش شهروند نظام بین الملل است و تابع حقوق بین الملل. در کنار  

ها نیستند، مخصوصا این تحوالت یک تحول مهم دیگر هم رخ داده است که بازیگران بین المللی دیگر تنها دولت

  .ها نقش برتر را نداشته باشندق بشر. البته این به این معنا نیست که هنوز دولتدر عرصه حقو

ها محدود شده است. درست است که حاکمیت دولت از نظر نویسنده هنوز بازیگر اصلی، عمده و تاثیرگذار دولت

بخشی از سازمانهای بین  ها همچنان بازیگر اصلی نباشند. زیرا ولی این حاکمیت محدود به این معنا نیست که دولت

ها در انجا نیز نفوذ دارند. مثال  سازمان الملل متحد دولت ها نفوذ قوی دارند. با این  المللی دولتی هستند و دولت

وجود چند بازیگر عمده دیگر هم در نظام بین الملل خصوصا در عرصه حقوق بشر ظهور کرده است که یکی از  
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های ترویج ولتی و غیر انتفاعی است.  مانند سازمان عفو بین الملل که در عرصه های بین المللی غیر دآنها سازمان 

 ها انکشافی، فعالیت دارد. حقوق بشر، دفاع از حقوق بشر، امداد رسانی و فعالیت

های چند ملیتی و  یا فرا ملیتی. اینها هم فعال و تاثیرگذار  های غیر دولتی انتفاعی  است مثل شرکتدوم  سازمان  

 ها جنبه مثبت و منفی دارد. ند.  البته تأثیرگذاری این هست

ها است همنطور که اشاره  های بین المللی میان دولتی تحت تاثیر دولتعرفانی: اینجا ما یک ظرافت را داریم؛ سازمان 

د. اما  دهنکردین در شورای امنیت ملل متحد پنج  کشور دارای حق وتو با استفاده از این ابزار سازمان را جهت می 

های بین المللی غیر دولتی از استقالل عمل بیشتری برخوردار هستند. مانند عفو بین الملل یا کمیته بین المللی  سازمان

شود که نویسنده در ارتباط به  های چند ملیتی.  احساس می صلیب سرخ و نهادهایی از این دست و همینطور  شرکت

های چند  لی غیر دولتی غیر انتفاعی نگاه مثبت دارد ولی کارنامه شرکتهای بین الملدفاع از حقوق بشر به سازمان 

 شود؟ ها موجب نقش منفی میبیند. آیا ماهیت اقتصادی شرکتهای مثبت و منفی میملیتی دارای جنبه

احمدی: دقیقا، سوال بسیار مهمی است. لذا شما با این سوال خود یک فرصت برای من ایجاد کردید که نکته بسیار 

های غیر دولتی غیر انتفاعی چون فعال عمده و اساسی حقوق  جالبی را که در این کتاب است یادآور شوم. سازمان 

  .کندکند و نقش منفی ایفا نمیآیند نقش مثبت ایفا می بشر به حساب می 

ها  که گاهی وقت  اش به این خاطر استکنند. مثبتهای فراملی یا چند ملیتی چرا اینها نقش منفی ایفا میاما شرکت

گذاران عمده دیدند  دفاع از حقوق بشر در راستای منافع آنها است مثل افریقای جنوبی، در افریقای جنوبی سرمایه 

گذاری آنها در معرض خطر هست. لذا در تحریم  شود و سرمایه که با رژیم آپارتاید منافع اقتصادی آنها تامین نمی 

های چند ملیتی  با  ردند و رژیم آپارتاید فروپاشید.  از طرفی هم شرکتافریقای جنوبی دوره آپارتاید شرکت ک

این  نیافته استندردهای کار و رفاه را  باال میسرمایه گذاری خود در کشورهای توسعه  این همه فعالیت  ها  با  برند. 

در آغاز صنعتی  داری ملی  های منفی هم دارد. مهمترین نکته منفی اش این است که اساسا سرمایه ها جنبهشرکت

زمینه که  خاطری  به  بود.  بشر  حقوق  ضد  بیشتر  رحمی شدن  بی  و  استثمار  در  های  داری  سرمایه  را  زیادی  های 

  .کشورهای صنعتی به وجود آورده بود

کند، در آنجا به شکل واضح های خودش بی رحمی های سرمایه داری را روایت می مثال چارلز دیکینز وقتی در رمان

شود. رود و نابود می چه مقدار حقوق انسانی، اجتماعی، فرهنگی و به تبع حقوق سیاسی و مدنی از بین می بینیم که  می

با اعمال کنوانسیون حقوق    های لیبرال دموکراسی،های ملی کنترل و انسانی شد. دولتداری گوید سرمایه ایشان می 

داری ملی  د کار و بسیاری از مسایل دیگر  سرمایهاقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ایجاد دولت رفاه و ارتقاء استندر



 

21 

 

داری  برند مثل سرمایه های فراملی آن را پیش میداری جهانی که شرکتخود را مهار کرده انسانی ساختند. اما سرمایه 

  .رحمی استماند و بستر مهم برای استثمار و بی اولیه درکشورهای صنعتی می 

تواند مخرب باشد. به این معنا  شود، میز تحت عنوان تجارت جهانی ترویج می داری جهانی که امرو لذا این سرمایه 

  .دهدها و استثمارهای فراوانی را در سطح جهان از این طریق گسترش می رحمی که بی 

داری جهانی هنوز  تحت هیچ  نظارتی بین المللی قرار نگرفته چون تحت نظارت حقوق بشری بین المللی  سرمایه 

 کند.های زیادی را ذکر میرحم و استثمارگر باشد. نویسنده نشانهتواند بی می  قرار نگرفته

شود به این که  ای که توجه می عرفانی: بنابراین اگر در راستای بهبود حقوق بشر در نظام بین الملل، به همان اندازه 

ند ملیتی هم مورد توجه قرار  های چهای دموکراتیک احترام بگذارند. شرکتتر گردیده به ارزش ها لیبرالدولت

 .گیرند و انسانی شوند

  احمدی: آنها هم باید انسانی شوند و تابع نظام بین الملل قرار بگیرند ولی هنوز نظام بین الملل نظارت جدی ندارد

این شرکت  است که  این جا  از دولتعرفانی: مشکل  بسیاری  می ها  را جهت  برای  ها  آنها  با  مواردی  در  و  دهند 

 ب مردمشان متحد می شوند.سرکو

 .داری جهانی است که کتاب برجسته کرده استاحمدی: این بعد تاریک سرمایه

 

 فمینیسم و حقوق بشر  

داند ولی در عین حال از  هیافت تئوریک دیگر نویسنده فمینیسم را همسو با لیبرالیسم می عرفانی: اگر بیایم به یک ر 

رد جاری نظام بین الملل در دفاع از حقوق بشر از آدرس فمینیسم  نیز  های بر رویکیک زاویه خاصی گویا انتقاد

 . ها دارد؟ گذاریشود این انتقادها چیست و چه تاثیری روی سیاستمطرح می 

انتقادشان این است که قوانینی که برابری بین زن و مرد را وعده میاحمدی : فمنیست   دهند، به برابری واقعی  ها 

های خاص زنانگی توجه  ساختارها توجه نکنیم. ساختارهایی که اساسا مرد ساالر است. به ویژگی انجامد، تا به  نمی

نکنیم در تدوین حقوق بشر صرف اینکه ما بیایم به صورت صوری و شکلی برابری بین زن و مرد را برقرار کنیم این  

  .انجامدبه برابری واقعی نمی 

ای توجه نشده  ای و فرهنگ زنانه های زنانه و بین المللی به ویژگی   گوید در تدوین حقوق بشر جهانینویسنده می  

است. یعنی فرهنگ مردانه معیار قرار گرفته و گفته زن و مرد مسئولیت، وظایف و حقوق باید باهم برابر باشد. این  

 .انجامدبه برابری واقعی نمی 
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کند  ها را نظام حقوق بشر بین المللی تأمین مینستها و مطالبات فمیالبته نویسنده معتقد است که  بسیاری از خواسته 

 و لیبرالیسم  همسو با فمینسیم است. 

ها اعتقاد دارند که حقوق بشر بیشتر در حوزه عمومی مورد توجه قرار گرفته است و حوزه عمومی  عرفانی:  فمنیست

قشان به صورت گسترده  گیرند و حقوحوزه مردانه هست. در حوزه خصوصی همچان زنان تحت شکنجه قرار می 

 دهند. های حقوق بشر این حوزه خصوصی مورد توجه قرار نداده از ان  گزارش نمی شود دیدباننقص می 

ها است آنها به ساختارها بسیار توجه دارند. در حالی که  ها چون شبیه مارکسیستاحمدی: از یک جهت فمنیست

  به حریم خصوصی نیز توجه کرده است. حقوق بشر و کنوانسیون منع هرگونه تبعیض علیه زنان،

 

 واقع گرایی و حقوق بشر  

دارد از اینکه در عمل  عرفانی: نویسنده از ابتدا که مبنای تئوریک بحث را مطرح می کند نگرانی خود را ابراز می

ی با حقوق  گرایی با توجه به چه مبانی و اساسات سازگار واقع گرایی در مناسبات بین المللی سلطه دارد. چرا واقع 

 بشر ندارد.؟ 

بحث   طرف  یعنی  دارند.  لیبرال  سیاسی  نظام  که  هست  بحثش  مورد  واقعگرایانی  بیشتر  ایشان  البته  ش  احمدی: 

هنری واقع  مثل  دموکراسی    گرایانی  امریکاییان  برای  یعنی  است  لیبرال  امریکا  در  کسنجر  هنری  است.  کسینجر 

ها زیر سایه نظام  خواهند و حاضر نیستند که یک لحظه امریکایی میخواهند، تفکیک قوا، انتخابات وحقوق بشر می

 توتالیتر زندگی کنند.

گرایان در سطح نظام بین الملل این است نظام بین الملل یک نظام انارشیک است تابع هیچ نظم و  اما حرف واقع 

هرکدام به فکر حفظ و دفاع از خود   ها بایدبرد. بنابراین دولت باشد، در وضعیت هابزی و طبیعی به سر میقاعده نمی 

باشند. امنیت و اقتصاد خود را محافظت کنند. در نظام بین الملل قاعده و نظم مسلطی وجود ندارد که همه اختیارات  

خود را به آن نظم مسلط بدهیم و آن نظم مسلط از ما دفاع بکند. چیزی که در ذهن و آرمان روزولت بوده در عمل  

  .توانیم به نظام بین الملل اعتماد کنیمنمی وجود ندارد پس ما 

گوید اگر امریکا به دنبال منافع خود نباشد به دنبال حقوق بشر و ترویج جهانی حقوق بشر باشد،  به عنوان مثال می

 چین و روسیه نیز به دنبال ترویج جهانی حقوق بشر خواهند؟ در حالی که انها به دنبال منافع شان هستند.
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اگر امریکا ارتش خود را چهار طرف جهان برای دفاع  از حقوق بشر و امدادرسانی پخش کند، با رژیم توتالیتر پس   

کارها، کارهای بنیاد خیریه  جنگیده او را سرنگون کند و از دموکراسی دفاع کند.)کار مادر ترزا را انجام دهد( این 

  .فاع کنداست، نه کار یک ارتش منظم که از منافع ملی خود باید د

گوید که دفاع از حقوق بشر بستگی به این دارد که ما منافع ملی و امنیت ملی خود را  چگونه  اما نویسنده این را می 

تعریف کنیم.نویسنده به این گرایش دارد که در بسیاری موارد حقوق بشر و منافع ملی ما همسو است. صلح و امنیت  

  .شودشر بهتر تامین می که ما به دنبالش هستیم با رعایت حوقق ب

 

 مارکسیسم و حقوق بشر 

های کالسیک را ظاهرا مورد  ها  اشاره دارد بیشتر مارکسیستعرفانی: یک برش کوتاهی هم در مورد مارکسیست

ها برای حقوق بشر چه مقدار قابل قبول است یا چه نقدهایی  ها رویکرد غالب غربی توجه قرار داده از نظر مارکسیست

 کرد دارند؟ بر این روی

داری حقوق  ها هم ساختار اهمیت دارد.  از نظر انها در درون نظام اقتصاد بازار و سرمایه احمدی:  از نظر مارکسیست 

  .کندها را از برابری واقعی محروم و دور می تواند توجیهی برای همین سیستم باشد و این سیستیم انسانبشر  صرفا می 

مستقل و آزاد داشته باشید شهروند آزاد و مستقل و تاثیرگذار در درون یک نظام  خواهید یک شهروند مثال شما می

داری اصال معنا و مفهوم ندارد. این نقد مارکسیستی است. یعنی یک شهروند آزاد نداریم. قانون  در صدد  سرمایه 

می  مشروعیت  را  ان  به  و  است  موجود  نظم  در  توجیه  چون  ندارد.  کارآیی  این  از  گذشته  شما دهد.  بشر  حقوق 

داری حاکم و مسلط است  خواهید به آزادی برسید آزادی فردی و کرامت انسانی در نظمی که در ان بازار سرمایه می

کند. از چه  تواند باشد نسبت به یک کسی که یک شرکت چند ملیتی را مدیریت می وضع یک کارگر چه مقدار می

 ؟  .تواند برخوردار باشدتاثیرگذاری می 

 زه حقوق بشر در آینده چشم اندا 

انداز حقوق بشر را در نظام بین  عرفانی: جدا از دیدگاه نویسنده شما با توجه به مطالعات و ارزیابی که دارید، چشم 

تواند علیه حقوق بشر وجود داشته  توانیم خوشبین باشیم یا تهدیدهای جدیی می کنید. ما می الملل چطور ارزیابی می 

 .دید کندها را تشباشد و نگرانی 

کند. یکی برگشت مجدد  احمدی: البته نگرانی زیادی وجود دارد. اکنون چند عامل است که حقوق بشر را تهدید می 

حتی در کشورهای غربی است.جدیدا فرانسیس فوکویاما یک    ناسیونالیسم به صورت بسیار وسیع در سطح جهان، 
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سیاستی که مبتنی بر هویت است. این  سیاست دارد  گیرد تحت عنوان سیاست هویتی یعنی  مفهومی را به کار می 

این عوام فراگیر و جهانی می  با  این و همزاد  دنبال  به  تقویت میشود.  پوپولیسم دارد  یا همان  ایشان  .شودگرایی 

ای بود امریکا رفت به عراق تا با سیاست هویتی مبارزه کند ولی خودش  گوید سیاست هویتی ویژگی خاورمیانه می

ب او  مبتال  اکنون  اند.  شده  هویتی  سیاست  به  مبتال  غربی  کشورهای  کل  که  امریکا  تنها  نه  شد.  هویتی  سیاست  ه 

های  بندی میالدی اتفاق افتاد.  جای تقسیم   80بندی چپ و راست از بین رفته چیزی که در افغانستان در دهه  تقسیم

سیاست  حاال  را  قبال سنتی  که  پوست  سفید  کارگران  گرفته،  هویتی  می   های  رأی  چپ  احزاب  به  به  حاال  دادند 

دار نیست. خطر مهاجرین  گویند خطر سرمایه چون می   دهند. چرا؟ گرا رأی می ها و احزاب رادیکال ملی پوپولیست

کنند حتی  ها هستند یک مقدار زمینه تقویت حقوق بشر را تضعیف می است. خطر کشورهای جهان سومی است. این 

  .دموکراسی هستند  در کشورهایی که مهد لیبرال

تواند رشد و توسعه اقتصادی خود  بینی بکنیم که آیا چین می توانیم پیش نکتۀ مهمی  دیگر این است که اوال ما نمی 

های در پی خواهد داشت از  کند یا اینکه نه رشد سریع و توسعه اقتصادی بحرانرا با همان سیستم قدیمی مدیریت  

گذرد که یک اردوگاه چند میلیونی درست  قبیل بحرانی هنک کنگ وجود دارد؟  و یا آنچه در سین کیانگ  می

ایا چین با   دهد. )آیا این نشانه یک بحران عمیق در درون چین نیست؟(ها  را شست و شوی مغزی می کرده و انسان

تواند همچنان یک کشور اقتدارگرا باقی بماند. اگر چین مجبور شود که به سمت  این پیمانه بسیار بزرگ و وسیع می 

  .لیبرال دموکراسی حرکت کند پیروزی بسیار قوی برای لیبرال دموکراسی در سطح جهان خواهد بود

صادی خود را  تضمین کند و ادامه دهد و به قدرت برتر  اما اگر چین بتواند با همین سرکوب و اقتدارگرایی رشد اقت 

شود. جهان چینی بسیار  جهان تبدیل شود و ائتالف لیبرال دموکراسی به قدرت دوم جهان تبدیل شود جهان چینی می

جهان خطرناک برای حقوق بشر است. ولی جاذبه ایدئولوژیک حقوق بشر همچنان باال است و نقش آن در تامین  

 .ت بسیار مهم است صلح و امنی

عرفانی: اینکه آگاهی از حقوق بشر در طول بیش از یک قرن گذشته بسیار افزایش رشد کرده و به هنجارهای مسلط  

 جهانی تبدیل شده است این امر خود یک عامل تاثیرگذار است. 

نداشتیم حاال    گوید؛ قواعد حقوق بشری که اکنون داریم قبل از جنگ جهانی دوماحمدی: نویسنده همین را می 

این نداشتیم. مجموعه  زمان  نهادهای حقوق بشری که حاال داریم آن  به وجود آمده  تغییر  به عاملی  بسیار  ها همه 

 .رسدسال پیش بسیار خالف تصور به نظر می  ۷۵تاثیرگذار به سود حقوق بشر تبدیل شده و برگشتش به وضعیت 
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 افغانستان و ظرفیت جهانی حمایت از حقوق بشر 

سال گذشته تعامل بسیار گسترده و وسیع با جامعه جهانی    18شود. ما در  انی: آخرین سوال مربوط به کشور ما می عرف

هایی است که مدافع حقوق بشر  غربی داشتیم، رعایت حقوق بشر در کشور ما یک بُعدش تحت فشار نهادها و دولت

بشر حفاظت شود. حال اگر نیروهای داخلی ما،    کنند که در اینجا باید از حقوقاست وآنها  تا حدودی توجه می

های جهانی برای بهبود حقوق بشر در اینجا استفاده کند، چه ابتکاری الزم را در پیش  دولت ما بخواهد که از ظرفیت 

توانیم از آن  هایی وجود دارد که می گرفت صورت نگرفت. چه فرصت بگیریم چه کارهایی که باید صورت می 

 ؟ .در سطح دولت، چه در سطح نهادهای غیر دولتی ما استفاده کنیم. چه

کند. ما از داند علیه خود عریضه نمی احمدی: البته دولت ما، چون خودش را مسئول و متولی رعایت حقوق بشر می

دولت خود توقع داشته باشیم که از ظرفیت جهانی استفاده کرده حقوق بشر را ارتقاء بدهد. چون خود دولت مسئول  

های جهانی در  ی حقوق بشر است، اگر یک تعهد قوی نسبت به حقوق بشر داشته باشد در آن صورت کمک و متول

های فنی و اقتصادی که وجود دارد کامال در اختیار دولت افغانستان  زمینه آموزش، در زمینه ارتقاء ظرفیت و کمک 

های فنی و آموزشی بیشتری  استفاده کند و کمک   ها  تواند از این ظرفیتگیرد. دولت به پیمانه بسیار وسیع می قرار می 

  .جذب بکند

سازی در  هایش است. انتخابات یک نوع شاه کلید حق مشارکت سیاسی است. ظرفیتمثال انتخابات یکی از نمونه 

نهادینه شدن دموکراسی می به  انتخابات که  به کمک زمینه  این یک  انجامد شدیدا  است.  وابسته  المللی  بین  های 

  .تواند از آن استفاده کنداست که افغانستان می  ظرفیت

ها درست مدیریت شود موجب تقویت  کند. اگر این هزینهمیلیون دالر مصرف می  ۵00برای مثال هر دوره انتخابات 

شد و کارشناسان بسیار زبده و خبره در این قسمت  ها می شود. مثال  اگر سیستم  ما کامال الکترونیکی میظرفیت

گرفت. پس ظرفیت بسیار قویی در نظام بین الملل وجود دارد که  یافت. نهادهای ناظر قوی ملی شکل می ی پرورش م

  .تواند از آن استفاده بکنددولت افغانستان در زمینه حاکمیت قانون و حقوق بشر می 

بر،  اگر طالبان را تحریم می حاال که موضوع صلح مطرح است دولت به آنها    کردند اجازه های ملی دور و  سفر 

گوید  دادند، وضعیت متفاوت بود.  اکنون خیلی ها  به دوست طالب تبدیل شده اند  مثال نماینده خاص روسیه می نمی

به دست آوره است و خود رئیس جمهور آمریکا می  با  که طالبان مشروعیت خود را از جنگ  خواهد رو در رو 

ابزاری که در دست دولت افغانستان است استفاده از حقوق بشر بین نماینده طالبان سر یک میز بنشیند و معامله کند.  
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هایشان در قبال  ها و نهادهای بین المللی به مسئولیتالمللی برای تضعیف مشروعیت طالبان است و توجه دادن دولت

  .دفاع از حقوق بشر

است، که در گفتگوی بین االفغانی یا  این ابزار دیپلماسی افغانستان است و مهمتر از دولت، نهادهای مدنی افغانستان 

المللی، باید به نقد کارنامۀ حقوق بشری طالبان بپردازند. باید تبیین شود که مثال طالبان هر  گفتگوهای جهانی و بین 

کند. دسترسی به خدمات عمومی حق هر شهروند است و تخریب تاسیسات عامل  های برق را تخریب میهفته پایه 

های بین المللی یا در مذاکره با طالبان جنگی است. مردم و نهادهای مدنی وقتی که در کنفرانس   المنفعه جزء جنایات

شود نباید چاپلوسی طالبان را بکنند. آنجا باید برخورد انتقادی با طالبان در چارچوب ادبیات حقوق بشر  حاضر می 

کنید و مردم را از خدمات عمومی  خریب می المنفعه را تصورت بگیرد،  که شما به چه دلیل و مجوزی تاسیسات عامل 

  .سازیدمحروم می

این بهترین ابزار حقوق بشری است هم برای جامعه مدنی و هم برای دولت افغانستان.  قبال هم گفتم که خواندن این  

با امکانات و   کند  ما راتر میها از این جهت اهمیت دارد زیرا ذهن ما را از حقوق بشر واقع بینانه کتاب برای بسیاری 

های مهم حقوق بشر بین  کند. نکته مهم دیگر این است که یکی از بخشهایی که وجود دارد، بیشتر آشنا میظرفیت

می  متعهد  آن  به  را شدیدا  خودش  امریکا  که  تعیین  المللی  در  شهروندان  یعنی  است.  سیاسی  مشارکت  داند حق 

ن حق پایه بنیادی دفاع از جمهوریت در قبال امارت است. سرنوشت سیاسی و جمعی خود مشارکت داشته باشند. ای

داشتیم و جامعه مدنی قوی و پویا  هایی است که باید از آن استفاده کرد. اگر ما دیپلماسی فعال می ها ظرفیت این 

یه،  داشتیم باید کشورها را بخاطر حمایت شان از طالبان شرمگین می ساختیم. باید چندین تظاهرات قوی علیه روسمی

گرفت. هرچند خود دولت افغانستان  کنند، صورت می علیه پاکستان و کشورهایی که طالبان را میزبانی و دعوت می 

 هم در این بخش بسیار تقصیر دارد چه دولت فعلی و چه دولت قبلی و  همینطور متحدین بین المللی ما تقصیر دارند. 

  ادین.عرفانی: بسیار تشکراز وقتی که در اختیار ما قرار د 

 

 


