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چکیده
در چارچوب نظم نوین جهانی ،یك مورد وجود دارد كه مسئول جهانی سازی در حقوق بشر قلمداد میشود ،یك دادگاه
كه ظاهراً قضاوتهایش به گونهای روزافزون توسط دادگاههای ملی در سراسر جهان نقل گردیده و مورد پذیرش آن
ها قرار میگیرد :دادگاه اروپایی حقوق بشر به عنوان «نوعی دادگاه جهانی حقوق بشر» خوانده میشود .در سطح تعابیر
و كلام انتزاعی شاید حقوق بشر جهانی باشد .اما به محض اینكه این حقوق تبدیل به مطالبات واقعی حقها گردند ،و
در شرایط خاصی برای دفاع یا انتقاد از گزینههای توزیعی خاصی به كار روند ،آنگاه تبدیل به معلولی از سیاست
میشوند .هیچ مجموعۀ معتبری از حقها وجود ندارد كه به لحاظ سیاسی بی غرض باشند :در یك جهان لااَدری،
حقها نمی توانند چیزی جز سازههای قانونی باشند كه دائماً به مفاهیم جایگزینی از مصلحت سیاسی باز میگردند.
در هر تضاد اجتماعی ،ادعاهای طرفهای مخالف را میتوان مطالبات حقها دانست :حق آزادی من در برابر حق
امنیت شما .مرزهای آزادی و امنیت در راستای فرضیات فرهنگی و سیاسی در مورد ارزشهایی ترسیم میگردند كه
یك جامعۀ خوب ترجیح میدهد .و فرایندی كه از طریق آن جنبهای از واقعیت در غالب حقها مشخص میگردد،
توسط هیچ یك از ماهیات ضروری آن موضوع نیز تعیین نمیگردد .این یك موضوع مربوط به رُجحان سیاسی است:
تنها تصورات خاصی از زندگی خوب ،شایستگی برخورداری از حمایتی را دارد كه حق مستلزم برخورداری از آن است.
به علاوه زبان حقوق از جهاتی غیر دقیق و نامشخص است ،كه به دغدغههای سیاسی باز میگردد .حتی یك حق
اساسی مانند حق حیات مستقل از شیوۀ تفسیر آن توسط مراجع ذیربط ،بیمعناست .و مانند تمام قواعد حقوقی ،حقوق
بشر [نیز] مواردی را در بر میگیرد كه ما نمیخواهیم و مواردی را نیز كه ما فكر میكنیم باید در بر میگرفت ،شامل
نمیشود .بر همین اساس ،حقوق همواره باید با استثنائاتی همراه باشد .اما دامنه و معیار كاربرد این استثنائات هرگز
به روشنی تعریف نگردیدهاند .در معاهدۀ اروپایی حقوق بشر ،رابطۀ بین حقوق و قدرتِ كاهش آنها منوط به چیزی
است كه در یك جامعۀ دموكراسی ضروری خوانده میشود ـ قطعاً یك معیار كه دارای بار موقعیتی و سیاسی است.
پس حقوق محصول یك جامعه سیاسی است .با در نظر گرفتن ویژگیهای حقوق بینالملل (قانون علیه سیاست)،
این گفته كه حقوق بشر تحت تاثیر سیاست است ،چیزی جز یك اتهام نیست .اما اجازه دهید از همان آغاز تأكید
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نمایم كه من كاربرد عادی زبان حقوق را یك تحریف یا اتهام نمیدانم ـ بلكه كاملاً برعكس .آنچه من میخواهم
بیان دارم این است كه ایدۀ حقوق بشر میتواند آزادیبخش باشد؛ دقیقاً بخاطر اینكه جوهرۀ سیاست است .این كاری
است كه من در مقالهام انجام خواهم داد :با استفاده از سابقه و رویۀ قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر به عنوان شاهد
مثال خود ،نگاهی به راههای گوناگون برای دستیابی به توافق با دیوان سالاری سازی و امكان حفظ ایدۀ حقوق بشر
بعنوان منبع انتقاد قوی از نهادها و رویههای اجتماعی موجود خواهم داشت .همچنین تأملی خواهم داشت بر پیامدهایی
كه دیوان سالاری سازی حقوق بشر در طرح كنونی نظم نوین جهانی [یعنی] بر لیبرالیسم یقینیات دارد ،تاملی خواهم
كرد.
واژگان كلیدی :حقوق بشر؛ دموكراسی؛ جهانی شدن؛ دادگاه حقوق بشر اروپا.
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مقدمه
«حقوق بشر» و «دموكراسی» از چنان جذابیت هنجاری عامی برخوردار گشتهاند كه اكنون هر
كس احساس مینماید در دفاع از آنها سخن گفته و برای آنها بجنگد .جنگها به نام آنها به پا
میگردند .از آنجا كه هر اقدام نظامی اكنون بر مبنای از خود گذشتگی توجیه میگردد ،ادعای نیت
شرافتمندانه قابل پیش بینی است و لذا حامل هیچگونه اطالعاتی نمیباشد .سؤال این است كه
«حقوق بشر» و «دموكراسی» در نظم نو ین جهانی مظهر چیست؟
از پایان جنگ سرد تا كنون ،نظام بینالمللی در راه رسیدن به این نظم نو ین بوده است ـ نظمی كه
ً
اصوال دموكراتیك لیبرال است1.
نه تنها به واسطه دموكراسیهای لیبرال تثبیت یافته ،بلکه یك نظم
از همان ابتدا ،معنای ضمنی این نظم« ،برابری قضایی ،حمایتهای قانونی از حقوق افراد،
حکومتهای جمهوری منتخب و اقتصادیهای بازاری مبتنی بر حقوق داراییهای خصوصی»
( )Slaughter, 1992: 1909تلقی میگردید .از نظر موافقان این نظم« ،چارچوب ژئوپولتیك
ً
هزاره… بینالملل گرایی لیبرال است )Slaughter, 1992: 393( ».نهایتا «دنیای دولتهای
لیبرال» به عنوان تنها جایگز ین برای«[قربانی نمودن] ارزشهای جهانشمولی… برای واقع گرایی
مربوط به درك این نکته كه دولتهای نظام بینالمللی در دنیاهایی متفاوت سکونت دارند».
( )Slaughter, 1995: 503به عبارت دیگر ،اگر ما جهانشمولی لیبرال را انتخاب كنیم ،آنگاه
سرنوشت ما ،یك تفاوت واقع گرایانه خواهد بود .چنین لیبرالگرایی در مورد باورها و یقینیات بر این
اعتقاد استوار است كه جنگ سرد با پیروزی غرب پایان یافت :مشاجرات ایدئولوژ یك گذشته ،جای
خود را به یك موافقت عام بر سر ارزشهای اساسی داد.
همانگونه كه فرانسیس فوكویاما ( ) Francis Fukuyamaبه خوبی بیان نموده ،آنچه اتفاق افتاده بود
«نه فقط پایان جنگ سرد» بلکه «پایان تاریخ به معنای دقیق كلمه بود؛ یعنی نقطه پایان تکامل ایدئولوژیك
بشریت و جهانی سازی دموكراسی لیبرال غربی به عنوان آخرین شکل حکومت انسانیFukuyama, ( ».

 )1989: 3استدالالت ارائه شده توسط نخستین بین الملل گرایان لیبرال از آن زمان تاكنون توسط دولت
بوش اتخاذ شده و در جنگ كنونی علیه تروریسم ا ین استدالالت تا منتها الیه منطقی خود پیش برده شدند2.

1. See: Slaughter, 2000: 235.
2 . See: Petman, 2003: 111-140.
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1
وظیفه حقوق بینالمللی لیبرال «تاثیر گذاردن بر عملکرد نهادهای داخلی و بهبود بخشیدن آنها»
)2000: 246

 (Slaughter,است .تاكید بر نهادهای داخلی ،طبیعی و موجه به نظر میرسد.

گذشته از همه ،همان ارزشهای دموكراسی لیبرال (حکومت قانون ،حکومت منتخب ،اقتصاد بازار
و حقوق بشر ) فی نفسه ابزارهایی نهادی برای دستیابی به نقطۀ نهایی پیشرفت بشری هستند.
از منظر غایت نگرانه ،به نظر میرسد كه این مسئله به همان اندازه طبیعی و موجه باشد كه «قانون
حقوق بشر جوهرۀ حقوق بینالملل است» ،ز یرا هدف «تضمین حداقل شکوفایی فردی است».
) (Slaughter, 2000: 246بینالملل گرایان لیبرال با تمركز بر نهادهای داخلی و حقوق بشر ترتیب
سنتی حقوق بینالملل را معکوس مینماید 1.به عالوه در این شرح حال ،حاكمیت دولت وابسته به
مشروعیت داخلی دولت است 2.به این ترتیب ،حاكمیت در اختیار دولت نیست بلکه در دست مردم
ً
است .با توجه به غلبه حقوق انسانی و دموكراتیك فرد ،حاكمیت دولت صراحتا در مقابل وظیفه
تمام انسانها مبنی بر پیشگیری از نقض حقوق طبیعی همنوعانشان قرار میگیرد ،حتی اگر آنها
شهروندان دولتی دیگر باشند .در واقع روش استدالل در ایاالت متحده و بر یتانیا را در مورد حق
خود برای به راه انداختن جنگ علیه عراق در نظر بگیر ید ،یا روش ارائه مباحث حقوق بشر بالفاصله
پس از آنکه جنگ در افغانستان وارد مشکالتی شد را در نظر بگیر ید :آزاد سازی مردم عراق (و زنان
افغان) فی نفسه یك كار نیك در نظر گرفته میشد.
«حقوق بشر» و «دموكراسی» در مباحثات جاری به عنوان برگهای برنده دوركین ()Dworkin
به كار میروند مطالبات آنها بر سایر اهداف اجتماعی ممکن برتری مییابند .این مفاهیم تحت
عنوان غیرسیاسی و غیرتاریخی قلمداد میشوند .اما این دیدگاهی اشتباه است« .حقوق بشر» یا
«دموكراسی» را نمیتوان به طر یقی خنثی تعر یف نمود .هیچ یك از آنها فی نفسه خوب نیستند .در
عوض ،حقوق بشر و دموكراسی برای حمایت از سایر مصالح اجتماعی به كار میروند .آنها
مفهومی ذاتی یا ضروری ندارند كه به لحاظ غیر سیاسی ارائه شده باشند .در مطلب ذیل ،اجازه
دهید نگاهی كوتاه به رو یۀ دادگاه اروپایی حقوق بشر داشته باشیم تا برخی روشهایی را روشن سازم
1. See: Slaughter, 2000: 241.
2 . See: Tesón, 1992: 54.
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كه از طر یق آن ،حقوق بشر و دموكراسی شیوههای تفکر وابسته به فرهنگ را در مورد مطالبات
جامعه خوب انعکاس میدهند؛ جامعهای كه بدین ترتیب دائما به سیاست باز میگردد.

2
چرا دادگاه اروپایی حقوق بشر؟ ز یرا در چارچوب نظم نو ین جهانی ،یك مورد وجود دارد كه
مسئول جهانی سازی دموكراسی و حقوق بشر دانسته میشود :یك دادگاه وجود دارد كه
قضاوتهایش در سراسر جهان توسط دادگاهای ملی به طور فزایندهای نقل میگردند و مورد پذیرش
آنها قرار میگیرند؛ دادگاه اروپایی حقوق بشر به عنوان «نوعی دادگاه جهانی حقوق بشر» مورد
احترام قرار دارد1.

معاهده اروپایی حقوق بشر ،فهرست مهمی از حقوق بشر را مطرح نموده و یك مکانیسم اجرایی
پیچیده را ایجاد مینماید تا به افراد و گروهها اجازه دهد علیه حکومتهای ملی خود اقامه دعوی
نمایند 2.این معاهده «نه تنها تبدیل به موفقتر ین نظام حقوق بینالملل برای حمایت از حقوق بشر،
بلکه یکی از پیشرفتهتر ین اشکال هر نوع حقوق بینالملل» شده است )Janis, 1996: 3( .قانون
مربوط به پرونده استراسبورگ شکلدهنده نظامهای حقوقی و روش تعر یف حقوق در اروپا از طر یق
حکم قضایی و نیز بازنگری قانونگذاری و حکم اجرایی است 3.همچنین بر دادگاهای ملی نیز تاثیر
داشته است و آغازگر گفتگو یی در جهت طولی بین قضاوت دادگاههای ملی و قضاوت دادگاه
حداقل استاندارد را برای حمایت از حقوق اساسی در قانون
اروپایی حقوق بشر بوده است؛ 4و
ِ

اتحادیه اروپا تعیین میكند5.

1 . See: Attanasio, 1997: 183-197.
 .2معاهدۀ اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی 4 ،نوامبر  ،1950در  3سپتامبر  1953به اجرا درآمد.
3 . See: Slaughter, 2004: 80.
4 . See: Slaughter, 2004: 80. See also Slaughter, 2000: 1109-1111.
 .5نک :ماده  ،52بند ،3منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپا.
همچنین نک :نتیجه گیری مشاور حقوقی ،جاكوبز( )Jacobsدر Bosphorus Hava Yollari Turizm ve Ticaret
AS v. Minister for Transport, Energy and Communications, Ireland and the Attorney General,

( Case C-84/95 [1996] ECR I-3953برای اهداف عملی ،میتوان این معاهده را به عنوان قانون اتحادیه اروپا در نظر
گرفت و میتوان با این عنوان ،هم در دادگاه مذكور و هم در دادگاههای ملی كه قوانین اتحادیه اروپا در آن اجرا میشود به آن
متوسل شد).
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چنین پیشرفتهایی سبب گردیده است كه دادگاه حقوق بشر با اطمینان بیان نماید كه معاهدۀ
مذكور تبدیل به ابزاری قانونی مربوط به نظم عمومی اروپا شده است 1.خود دادگاه تحت عنوان
ً
«دادگاهی شبه قانونی برای كل اروپا» توصیف شده است 2.مطمئنا با آشوبهای سال  1191در
اروپای مركزی و شرقی ،شورای اروپا ُبعد اتحاد اروپایی به خود گرفته است .در توسعهای
چشمگیر ،اعضای آن از  23كشور در سال 1191به  41كشور افزایش یافته است 3.گرچه سران
كشورها و دولتهای شورا از «رهایی دموكراسیهای اروپا از ستم كمونیست» در نشست سال
 1113در و ین استقبال نمودند ،اما این كار را بدون مقتضیات قانونی خاصی برای پیوستن به شورا
انجام ندادند« :پیش فرض چنین دستیابی این است كه كشور متقاضی ،نهادها و نظام حقوقی خود
را هم راستا با اصول اساسی دموكراسی ،حکومت قانون و احترام به حقوق بشر نموده باشد».
(شورای اروپا ،بیانیۀ و ین  1/9اكتبر  ،1113بند)2
چنین مقتضیات قانونی برای پذیرش ،یکی از راههایی است كه از طریق آن ،اروپا به عنوان الگویی
برای نظم نوین جهانی عمل میكند .شرط عضویت برای جامعه بینالمللی اكنون بر محور احترام
به حقوق بشر ،دموكراسی و اقتصاد بازار میگردد 4.سرمایه داری لیبرال و نظام سیاسی آن یعنی
نظام پارلمانی ،به عنوان یك شکل طبیعی و قابل پذیرش زندگی تلقی میگردند .چنین طبیعی گرایی
از همان ابتدا به درون معاهده اروپا وارد گردید .به هنگام تهیه پیش نویس معاهده ،هیئت حقوقی
مسئول این كار تصدیق نمود كه انتخاب آن نشانۀ روشنی از «تمایل مشترك كشورهای عضو برای
ایجاد یك اتحادیۀ اروپایی» نه تنها منطبق با اصول «انسانیت و دموكراسی» بلکه منطبق با اصول
«قانون طبیعی» میباشد 5.همانگونه كه جان فینیس ( ) john finnisبیان نموده ،ایده قانون طبیعی
مبتنی بر وجود مجموعهای از «اصول عملی اساسی» است كه «بیانگر انواع اساسی شکوفایی

1 . See: Loizidou v. Turkey, 134 ECHR Series A (1995) 134 (preliminary objections).
2 . See: Ryssdall, 1996: 22.
 .3آلبانی ،آندورا ،اتر یش ،بلژ یك ،بلغارستان ،كرواسی ،قبرس ،جمهوری چك ،دانمارك ،استونی ،فنالند ،فرانسه،
گرجستان ،آلمان ،یونان ،مجارستان ،ایسلند ،ایرلند ،ایتالیا ،لتونی ،لیختن اشتاین ،ایتوانی ،لوكزامبورگ ،مالت ،مولداوی،
هلند ،نروژ ،لهستان ،پرتغال ،رومانی ،روسیه ،سان مارینو ،جمهوری اسلوواكی ،اسلوونی ،اسپانیا ،سوئد ،سوئیس،
جمهوری مقدونیه ،تركیه ،اوكراین و بر یتانیای كبیر.
4 . See: Slaughter, 1995: 504.
5 . 1 Travaux Préparatoires at 216.
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بشر» و تعیین كنندۀ مقتضیات اساسی موجه بودن عملی برای تشخیص «تفکر صحیح از تفکر
ناصحیح» میباشد و لذا ما را قادر میسازد كه مجموعهای از «معیارهای عام اخالقی» را تدوین
نماییم1.

ً
دقیقا همین نوع از اصول اساسی و معیارهای عام اخالقی میباشند كه شورای اروپا و معاهدۀ

آن در مورد حقوق بشر ادعای ارائه آن را دارند؛ «اصول اساسی دموكراسی ،حکومت قانون و احترام
به حقوق بشر( ».شورای اروپا ،بیانیۀ و ین  1/9اكتبر  ،1113بند  )2این نکته مورد تایید ماده 1
معاهده است كه معیارهای معاهده معیارهایی عام هستند ،به این معنا كه در مورد همه كاربرد دارند
و فقط تضمین كننده حقوق اروپاییان نیستند« :طرفهای بلند پایه این پیمان باید حقوق و آزادی
های تمام افراد درون حیطۀ قضایی خود را تضمین نمایند» ،حقوق و آزادیهایی كه در حر یم معاهده
ً
مصونیت یافته اند 2.دقیقا به خاطر زبان عام گرای انه حقوق بشر در این معاهده است كه دادگاه
اروپایی حقوق بشر تبدیل به ی ك منبع اعالنات معتبر در مورد قانون حقوق بشر شده است ،حتا برای
ً
ما تحت حاكمیت آن نیستند3.
دادگاههای ملی كه مستقی
در سطح تعابیر عام و زبان انتزاعی ،شاید حقوق بشر بتواند جهانی باشد ،اما به محض اینکه
حقوق مذكور تبدیل به مطالبات واقعی حقوقی شوند و در بافتهای خاصی برای دفاع یا انتقاد از
گزینههای توزیعی خاص ،ترجیحات یا سیاستهای خاص مطرح شوند ،تبدیل به پیامدی از
سیاست میشوند 4.هیچ فهرستی از حقوق وجود ندارد كه در این رابطه از لحاظ سیاسی بیغرض

1 . See: Finnis, 1980: 23.
ً
 .2البته این حالت تركیبی نسبتا دشوار قانون طبیعی و قانون موضوعه است ،ز یرا كاربرد معیارهای عام اخالقی محدود به
یك حوزۀ قضایی خاص است :مطالبه و اجرای آنها تنها به شکلی كه توسط معاهده اروپا ممنوع گردیده امکان پذیر است.
 .3مانند دادگاه عالی آفر یقای جنوبی ( دولت در مقابل  T. Makwanyaneو  ، M .Mchunaپرونده شCCT/ 3/94 .
(آفر یقای جنوبی  6ژوئن  ،)1115دادگاه عالی ز یمبابوه ( Tshuma, Ncubeو  Ndhlovaدر مقابل دولت 2 ،گزارش حقوقی
آفر یقای جنوبی (202 )1199؛  Juvenileدر مقابل دولت( ،درخواست نامۀ جنایی ش ،)99/151 .داوری ش،91/64 .
گزارش شده در )Hurst Hannum, ‘Recent Case’, 84 American Journal of International Law (1990) 768
 ،دادگاه عالی اسرائیل ( ، H.C.5100/94هیئت عمومی علیه شکنجه در اسرائیل در مقابل دولت اسرائیل ( 6سپتامبر
 36 ،)1111ماده حقوقی بین المللی  )1421و هیئت مشاور ین سلطنتی انگلستان ( Pratt Morganدر مقابل دادستان كل
جامائیکا ،فرجام خواهی شورای مشاور ین سلطنتی ش 2( 10 .نوامبر  ،)1113تجدید چاپ شده در ش 14 .نشر یۀ نظام
حقوق بشر ( .)339 )1113همچنین دادگاه بین آمر یکایی حقوق بشر و كمیته حقوق بشر سازمان ملل در كار خود شیوههای
استدالل و تفسیر دادگاه اروپا را پذیرفته و اتخاذ نمودهاند.
4 . See: Koskenniemi, 1999: 99-116. See also Koskenniemi, 2001 :33-45.
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باشد.

3
هنگامی كه پیش نو یس معاهده اروپایی حقوق بشر تهیه میشد ،چند تن از نمایندگان در مورد
سوء استفاده از آزادیهای اعطاء شده توسط معاهده ابراز نگرانی نمودند .آنها هشدار دادند كه
ً
«آزادی انسان ،دقیقا به دلیل آنکه مقدس است نباید تبدیل به ّزراد خانهای شود كه دشمنان آزادی
ً
در آن سالحهایی بیابند كه بعدا بتوانند بدون مانع از آن برای تخر یب این آزادی استفاده نمایند».
() )1 Travaux Préparatoires 86 (Maccasدر حالی كه نگرانیهایی در این مورد وجود داشته
كه [ممکن است] حقوق افراد خاص موجب نقض حقوق دیگران شود ،اما به نظر میرسد كه نگرانی
فوری تر این بوده است كه افراد از آزادیهای جدید خود استفاده نموده و تهدیدهایی را برای خود
دولتها ایجاد نمایند 1.پیشنو یسان معاهده به خوبی از این واقعیت آ گاه بودند كه هم هیتلر و هم
موسولینی ـ حداقل در ابتدا ـ از طر یق فرایندهای دموكراتیك به قدرت رسیده بودند.
دموكراسیها یك روزه تبدیل به كشورهای نازی نمیشوند .شیطان ،مکارانه پیش میرود در
حالیكه اقلیتی مشغول فعالیتند …تا اهرمهای كنترل را بردارند .آزادیها یك به یك در یك حوزه پس
ً
از دیگری سركوب میشوند .ایده عمومی و وجدان ملی تماما خفه میشوند .و سپس وقتی همه
چیز مرتب است« ،پیشوا» منصوب گردیده و تحول حتا ادامه مییابد ،حتی تا كوره آدم سوزی .پیش
از آنکه خیلی دیر شود مداخله ضروری است)2 Travaux Préparatoires 157 (Teitgen)( .
برای تدارك چنین مداخالتی ،پیش نو یسان معاهده ،محدودیتهای متعددی را در آن گنجاندند.
معاهدۀ اروپایی اكنون به صراحت ممنوعیت «هر نوع فعالیت یا … عملی با هدف تخر یب حقوق و
آزادیهای» دیگران را مجاز میداند (ماده  .)12این معاهده همچنین بیان میدارد كه كشورهای
عضو «مجاز هستند در زمان جنگ و سایر شرایط اضطراری عمومی كه زندگی ملت را تهدید
میكند ،اقداماتی را برای كاهش تعهدات خو یش صورت دهند» (ماده  .)15عالوه بر این شروط
عام و فراگیر ،معاهده مذكور بندهای محدودیتی خاصی را به حقوق و آزادیهای و یژۀ مواد

1. Travaux Préparatoires 118 (Maxwell-Fyfe) .

(با اشاره به یك سخنرانی توسط و ینستون چرچیل در برابر مجمع" :ما مایل نیستیم كه به واسطۀ احساسات در پیش نو یس
ً
ً
به افراد ذاتا شرور فرصت دهیم دولتی تمامیت خواه ایجاد نمایند كه حقوق بشر را كامال نابود سازد").
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 11-9ضمیمه میكند .و بنابراین ،در حالی كه این معاهده اكنون حق احترام به زندگی خصوصی و
خانوادگی (ماده  ،)9آزادی اندیشه ،وجدان و دین (ماده  ،)1آزادی بیان (ماده  ،)10آزادی اجتماع و
ارتباط (ماده  ،)11و حمایت از داراییها (در پروتوكل  )1را مشخص میكند ،در ادامه روشن میسازد
كه دولت میتواند برای تضمین منافع معینی ،در حقوق مذكور مداخله نماید برای مثال،
ماده  11تصر یح می نماید كه آزادی ارتباط ممکن است تحت محدودیتهایی باشد كه:
… توسط قانون تجو یز گردیده و در یك جامعۀ دموكراتیك برای منافع امنیت ملی یا سالمت
عمومی ،برای جلوگیری از بی نظمی یا جرم ،برای حفظ بهداشت یا اخالق یا برای حفظ حقوق و
آزادیهای دیگران ضروری هستند.

ً
اما چنین انحراف از معیارهایی در عمل چه معنایی میدهند؟ دقیقا دادگاهی كه باید پرونده را

رسیدگی نماید چگونه امکان ابطال حقوق تضمین شده را میدهد؟ دولتها ممکن است تحت این
معاهده ،حق ملتهای خود را محدود نمایند تا در میان سایر موارد ،به خاطر منافعی همچون
«امنیت عمومی» ،پیشگیری از «بینظمی» ،حفظ «اخالقیات» یا حفظ «حقوق و آزادیهای
دیگران» ،یك حزب سیاسی را تشکیل دهند .اكنون ،چنین مفاهیمی نه تنها بسیار گسترده هستند
ً
بلکه واقعا بسیار سیاسی هم هستند .این حقیقت كه تنها وقتی میتوان به این مفاهیم متوسل شد
كه مداخله «در یك حق در یك جامعۀ دموكراتیك ضروری» است ،نه مطالب را روشنتر میسازد و
ً
نه سیاست را نادیده میگیرد ـ بلکه كامال بر عکس .دادگاه چنین «ضرورتی» را با ضرورت مبرم
اجتماعی یکسان تشخیص داده است .تصور مفهومی اجتماعی ـ سیاسی تر از این مفهوم ،كاری
مشکل است.
بر این اساس ،بر عهدۀ حکومتهاست كه تصمیم بگیرند آیا این نیاز مبرم در جوامعشان وجود
دارد .این قدرت ،بالقوه نامحدود است .بنابراین ،اشاره به «جامعۀ دموكراتیك» به معنای واجد
شرایط دانستن آن تلقی گردیده است و این كار از طر یق اصرار بر این امر صورت میگیرد كه وظیفه
دادگاه است كه ارز یابی نماید آیا هر محدودیت ِاعمال شده بر این شرایط با هدف یا منفعت مورد
نظر «تناسب» دارد [یا خیر] 1.اما باز هم این معیاری روشن نیست كه آیا باید به حق مذكور متوسل
ً
شد یا به مورد استثناء .ارز یابی متناسب ،یك اقدام اصوال ز یبایی شناختی است .بدین سان ،این
1 . See: Handyside v. United Kingdom, ECHR Series A (1976) No. 24 para. 49.
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اقدام نمایانگر نوع عقالنیتی است كه ما باید توقع داشته باشیم در تصمیم گیری بین حق و ابطال آن
با آن مواجه شو یم :تناسب برای كسی كه آن را میبیند فی نفسه آشکار است ،و میتوان آن را بدون
ً
صرفا اظهار نمود1.
هیچ توضیحی
چنین عقالنیتی مربوط به واقع گرایی متکی به فاهمه مشترك است ،و متکی بر افرادی است كه
در مورد مسائل اجتماعی و سیاسی به شیوههایی بسیار مشابه میاندیشند .بدین طر یق ،حقوق
وابسته به معنا و اعمال نیروی خود بر حضور تاریخها ،فرهنگها ،ادیان ـ و نهادها ـ هستند 2.در
ارز یابی این مسئله كه آیا رجوع به قانون صورت گیرد یا به مورد استثناء ،رجوع به حق صورت گیرد
یا به ابطال آن ،دادگاه به مفاهیمی استناد مینماید كه به شدت در بافت درك اجتماعی ـ سیاسی خود
از دموكراسیهای اروپایی پس از جنگ قرار دارند.
ً
دقیقا پس از جنگ جهانی دوم ،درك این نکته در اروپا وجود داشت كه حقوق فعاالن ضد
دموكراتیك درون جوامع دموكراتیك باید محدود گردد .از آن پس تاكنون ،مسئله دفاع دموكراسی از
خود همواره وجود داشته است .گرچه معاهده مذكور ـ كه به عنوان محافظی برای دموكراسی ایجاد
گردیده ـ یك سازگاری ذاتی بین افزایش دموكراسی و حفظ حقوق بشر را میپذیرد ،اما دادگاه همواره
وجود تنشی را نیز بین این دو تشخیص داده است .دادگاه تصدیق نموده است كه« :وجود نوعی
سازش بین مقتضیات دفاع از جامعۀ دموكراتیك و حقوق فردی در نظام این معاهده امری ذاتی
است».

( Klass and others v. Federal Republic of Germany, ECHR Series A

)(1978) No. 28, para. 59
اما دفاع دموكراتیك از خود تا كجا میتواند پیش رود؟ آیا دموكراسیها میتوانند برای دفاع از
وجود خود به ابزارهای غیر دموكراتیك متوسل شوند؟ در چه نقطه ای این ابزارها تبدیل به ستمكاری
میشوند؟

1 . See: Marks, 1995: 216.
2 . See: Koskenniemi, ‘The Effect of Rights’, 2001: 110-111.
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تاریخ استبدادی این قاره منجر به نوعی بدبینی عمیق نسبت به قدرت رقابت سیاسی برای لغو
مشروعیت گروههای افراطی گردیده است .در بسیاری از كشورهای اروپایی ،قانونگذاری ملی
اكنون تصر یح مینماید كه جناحهای سیاسی كه منطبق با اصول دموكراتیك نیستند ،غیر قانونی
میباشند 1.این اصل مربوط به «دموكراسی مبارز» ) streitbare Demokratieیا

( wehrhafte

میباشد كه مبارز بودن آن اشاره دارد به آمادگی برای اتخاذ موضعی فعال در محدود سازی حقوق
بشر فعاالن غیر دموكراتیك ،به منظور تضمین این مسئله كه دموكراسی تبدیل به «اسب تروایی كه به
وسیله آن دشمن وارد شهر میشود» نگردد؛ همانگونه كه شخصیت ابداع كنندۀ این اصطالح یعنی
لوونشتاین )Lowenstein
كارل ِ

 ( Karlبیان داشته است2.

قانون اساسی آلمان اولین قانون اروپایی بود كه اصل «دموكراسی مبارز» را به رسمیت شناخت3.

در فرآیند تهیۀ پیش نو یس در سالهای  ، 1141-1149چندین قید افزوده گردید كه بیانگر این اصل
بود .در راستای این قیود ،دو حزب بر جسته و (تا آن زمان ) غیر خشونت طلب در دهه  1150غیر
قانونی اعالم شدند :حزب شبه نازی در سال  1152و حزب كمونیست آلمان در سال  1156منحل
گردیدند .مورد اخیر در كمیسیون اروپا مطرح گردید .بر اساس یافتههای كمیسیون ،اعالنات صر یح
حزب كمونیست دورهای از دیکتاتوری توسط طبقۀ كارگری را پیشبینی مینمود كه در طی آن حقوق
و آزادیهای مطرح شده در معاهده از بین میرفت 4.این مورد با معاهده ناسازگار یافته شد.
1. See: Fox & Nolte, 1995: 22-36.
اكثر قوانین اساسی جدید در اروپا ،یا ماده  6قانون اساسی اسپانیا و یا ماده  19 ،1و  21قانون اساسی آلمان را به عنوان
مبنای قانونمند سازی احزاب سیاسی اتخاذ مینمایند.
See: Brunner, 2000: 17 et seq.
2 . See: Lowenstein, 1937: 417; see also Part II of the article in 31 American Political Science
Review, 1937: 638; Lowenstein, 1935: 571 and 755; Lowenstein, 1936: 591 and 725.

3 . See: Weiss, 1994: 899-939.
4 . See: Kommunistische Partei Deutschland v. Federal Republic of Germany (Application No.
250/57), 1 Yearbook of the European Convention on Human Rights, 1957: 222.

آمادگی دادگاه برای حمایت از شروط قانونی آلمان در محدود سازی فعالیت های حزب كمونیست را می توان در اثر ذیل نیز
مشاهده نمود( Glasenapp v. Germany, ECHR Series A (1987) 104, 9 EHRR 25 :دادگاه بر این شرط ّ
صحه
گذاشت كه كارمندان آزمایشی دولت تنها در صورتی می توانند ُپست های دائمی داشته باشند كه تضمین نمایند از نظام قانونی
آزاد قانون اساسی حمایت كنند؛ لذا اعضای حزب از خدمت به عنوان كارمند دولت بازداشته می شدند).
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كمیسیون مذكور همچنین در یافت این واقعیت كه حزب مذكور هدف خو یش را كسب قدرت از
طر یق قانون اساسی قرار داده است به معنای آن نیست كه از اهداف خو یش صرف نظر كرده است.
حزب كمونیست تحر یم گردید .لذا به نظر میرسید كه الزم نیست محدودیت احزاب ضد دموكراتیك
با هیچگونه مدركی توجیه شود :یك تحر یم به واسطه ِاعمال آن در مورد فعاالن ضد دموكراتیك معتبر
ً
تلقی میشد .این یکی از خطرات دموكراسی مبارز است :دولتها میتوانند یك فعال سیاسی را صرفا
با زدن بر چسب ضد دموكراتی ك از حقوق خود محروم سازند ـ ممکن است بر چسب ضد دموكراتیك
به عنوان بهانهای برای تحر یم كسانی به كار رود كه فعالیت سیاسی آنان به سطحی بیش از یك
ّ
ملی نمیرسد1.
چالش در برابر ایدئولوژی غالب
هنگامی كه تركیه در سال  ،1112حزب كمونیست متحد را به عنوان یك حزب غیر قانونی منحل
نمود و پرونده مربوطه به دادگاه اروپایی كشانده شد ،در صدد آن بر آمد تا بر این واقعیت تکیه نماید
ً
كه استفاده از نامهای خاصی برای احزاب در نظام حقوقی غرب ممنوع گردیده است ،و خصوصا
به قوانین اساسی آلمان ،لهستان و پرتغال اشاره نموده و چنین استد الل كرد:
[حزب مذكور] با انتخاب نام كمونیست برای خود ،به ناچار به عقیدهای انحرافی و یك هدف
سیاسی مستبدانه اشاره نموده كه باعث تضعیف وحدت سیاسی و [تمامیت] ارضی تركیه شده و
اصول اساسی قانون عمومی آن را مانند سکوالریسم به مخاطره انداخته است .پیش فرض
’كمونیسم‘ همواره تصاحب قدرت بوده و هدف آن استقرار یك نظم سیاسی است كه قابل پذیرش
نخواهد بود ،نه تنها در تركیه بلکه در سایر كشورهای عضو شورای اروپاUnited Communist ( .

)Party of Turkey and others v. Turkey, 26 EHRR (1998) 121, para. 20
با این حال تلقی دادگاه این بود كه در غیاب سایر شرایط مرتبط و كافی ،انتخاب نام یك حزب
ً
سیاسی «اصوال» نمیتوانسته اقدامی شدید همچون انحالل را توجیه نماید .همچنین متذكر گردید
كه بر خالف حزب كمونیست آلمان كه در سال  1156انحالل یافت ،حزب كمونیست تركیه «علیرغم
نامش ،به دنبال استقرار سلطۀ یك طبقه اجتماعی بر طبقه دیگر نبود و بر عکس مقتضیات دموكراسی
از جمله پلورایسم سیاسی ،حق رای همگانی و آزادی مشاركت در سیاست را بر آورده نموده است».
( )nited Communist Party of Turkey and others v. Turkey, 26 EHRR (1998

1 . See: Harvey, 2004: 409 and 414-415.
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 )121, para. 54مسلما ً «كمونیسم» به عنوان بر چسب یك حزب دیگر آشکارا تهدیدی محسوب
نمیگردد كه ابطال حقوق معاهدهای را توجیه نموده باشد .دادگاه در رای خود ،بر نقش اساسی
احزاب سیاسی در تضمین پلورالیسم و كاركرد مناسب دموكراسی ،تاكید خاصی داشت:
آزادی در بیان عقیدۀ افراد در انتخاب قوه مقننه … بدون مشاركت انبوه احزاب سیاسی به
نمایندگی از عقاید مختلف موجود در جمعیت یك كشور ،غیر قابل تصور است .احزاب سیاسی با
نقل این رشته از عقاید … در تمام سطوح زندگی اجتماعی ،كمکی بینظیر به بحث سیاسی
مینمایند ،كه همانا در هستۀ مركزی ایده جامعه دموكراتیك قرار دارد.

( nited Communist

)Party of Turkey and others v. Turkey, 26 EHRR (1998) 121, para. 44
در عین حال  ،همین ایده «جامعه دموكراتیك» بود كه سبب شد دادگاه در پرونده حزب رفاه و
ً
سایر ین در برابر [دولت] تركیه 1در یابد كه انحالل حزب سیاسی متقاضی كامال درست بوده است.
در حالی كه تهدید كمونیسم كاهش یافته است ،تهدیدی جدیدی به نام اسالم به تفاسیر دادگاه را
یافته است.

5
حزب رفاه پانزدهمین حزب سیاسی بود كه اجبارا ً توسط دادگاه قانون اساسی تركیه در دهه 1110
منحل شد .این حزب همچنین چهارمین مورد در سلسله پروندههای ارائه شد در دادگاه اروپایی بود
كه شامل چنین انحاللی میشد 2.این پرونده از لحاظ اهمیت سیاسی در تركیه ،به مراتب مهمتر ین
ً
مورد از چهار پرونده بود .سه حزب دیگر نه تنها نسبتا كوچك بودند بلکه در زمان انحالل ،در آغاز
راه بودند .بر عکس ،حزب رفاه پیش از آنکه اقداماتی برای انحالل آن صورت گیرد ،حدود چهارده
سال سابقه داشت .در آن دوران این حزب به حدی رشد كرده بود كه تبدیل به یکی از بزرگتر ین
 .1حزب رفاه و سایر ین در برابر دولت تركیه (درخواست نامههای ش 19 /41343 ،19 /41340 .و ( )19 /41344رأی
شعبۀ عالی 13 ،فوریه  .)2003پرونده به وسیله شعبه ای كه در  31جوالی  2001حکم آن را صادر نمود ،به شعبه عالی ارجاع
داده شد .هر دو حکم در سایت  www.echr.coe.intقابل دسترسی است.
 .2نک :پروندهای پیشین عبارت بودند از پرونده حزب متحد كمونیسم تركیه و سایر ین (،)26 EHRR (1998) 121
پروندۀ حزب سوسیالیسم و سایر ین ( ،)25 EHRR (1999)51پروندۀ حزب آزادی و دموكراسی
(در سایت .)www.echr.coe.Int
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احزاب سیاسی در تركیه شده بود و ادعا میشد بیش از  4/3میلیون نفر عضو دارد .حزب رفاه در
زمان انحالل خود (در سال  )1119در مجلس قانونگذاری با داشتن  159كرسی از  450كرسی
دارای اكثر یت بود و به مدت یکسال به عنوان بخشی از یك دولت ائتالفی در رأس قدرت بود .در
حالی كه در سه مورد دیگر ،احزاب بر این اساس منحل شده بودند كه اظهارات صورت گرفته از
ُ
سوی حزب با حمایت از حق تعیین سرنوشت خود برای كردها ،باعث تضعیف تمامیت و وحدت
جمهوری شده است .اما تنها مبنای انحالل حزب رفاه این بود كه حزب مذكور ،مركزی برای
فعالیتهای مخالف اصول سکوالریسم شده بود ،اصولی كه به واسطۀ قانون اساسی تضمین گردیده
بود1.

دولت به عنوان مبنای این دلیل منطقی ،فهرستی طوالنی از فعالیتها ،اظهارات عمومی ،و
سیاستهای حزب و رهبری آن را ذكر نمود كه به عنوان تهدیدهایی برای دولت سکوالر توصیف
گردیدند .در این فهرست مواردی مانند پوشیدن روسری توسط رهبران حزب در طول اقدامات
رسمی ،اظهاراتی توسط رهبران و سایر افرادی كه حامی بر قراری یك رژ یم دین ساالر مبتنی بر
شر یعت اسالمی و یك نظام قضایی چند گانه بود كه در آن ،شهروندان تحت حاكمیت قوانین ادیان
مربوط به خود ،تحر یك عموم به جهاد ،اظهاراتی كه ادعا میشود بر انگیزانندۀ مردم به براندازی
خشونت آمیز حکومت است ،و نیز اعمال و اظهارات مشابه هستند 2.دولت ادعا نمود كه این
واقعیات نشان دهندۀ تهدیدی برای نظم اجتماعی است و احتماال برای امنیت ملی دولت است
بنابراین انحالل الزم بود .در اظهارنامۀ دولت« ،این حقیقت كه تركیه تنها كشور مسلمانی بود كه
یك دموكراسی لیبرال بر اساس مدل غربی در آن وجود دارد ،شایسته اعمال جدی اصل سکوالریسم
بوده است( ».حزب رفاه و سایر ین در برابر [دولت] تركیه (رأی این شعبه در  31جوالی  )2001بند
 )61این اظهارنامه با اشاره به تاریخ جمهوری [تركیه ] كه «در نتیجه فرآیندی انقالبی بنا گردیده بود
كه كشوری دین ساالر را تبدیل به یك كشور سکوالر نموده بود» (حزب رفاه و سایر ین در برابر
[دولت] تركیه (رأی این شعبه در  31جوالی  )2001بند  ،)51خاطر نشان نمود كه ایدۀ «دموكراسی
مبارز» و امکان سركوبی گروههای سیاسی كه از آزادی ارتباط و آزادی بیان سوء استفاده مینمودند
در قوانین اساسی كشورهای اروپایی مانند آلمان و ایتالیا به واسطه تاریخشان گنجانده شد ،و اظهار
 .1نک :حزب رفاه و سایر ین در برابر [دولت] تركیه (رأی این شعبه در  31جوالی  )2001بند .11
 .2نک :حزب رفاه و سایر ین در برابر [دولت] تركیه (رأی این شعبه در  31جوالی  ،)2001بندهای .33-59 ،25 ،11
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نمود كه «دموكراسی مبارز نیازمند احزاب سیاسی ،یعنی بازیگر اصلی اجتناب ناپذیر آن میباشد تا
نسبت به اصول دموكراتیك و بر همین اساس نسبت به اصول سکوالریسم ابراز وفاداری نماید».
(حزب رفاه و سایر ین در برابر [دولت] تركیه (رأی این شعبه در  31جوالی  )2001بند  )62از آنجا
كه جمعیت تركیه بیش از  15درصد مسلمان بودند ،اسالم سیاسی از نظر حکومت برای دموكراسی
تركیه یك تهدید و یك خطر بالقوه بود .دادگاه اروپایی با اعتقاد به اینکه این انحالل نقض ماده 11
نبود اظهارات درخواست كنندگان را مبنی بر اینکه اظهارات مذكور خارج از بافت صورت گرفته را
ّرد و این امر را مسلم فرض كرد كه تحر یکات صورت گرفته برای برقراری شکل جدیدی از حکومت
دین ساالر ،تحر یکاتی واقعی بودند .همچنین نتیجه گیری نمود كه تهدیدات حزب و اهداف سیاسی
آن «نه نظری و خیالی بلکه دست یافتنی بودند( ».حزب رفاه و سایر ین در برابر [دولت] تركیه
(رأی این شعبه در  31جوالی  ،)2001بند  )22سه تن از هفت قاضی بر این اساس مخالفت نمودند
كه هیچ چیز در برنامۀ حزب وجود ندارد كه نشان دهد كه حزب رفاه چیزی جز یك حزب دموكراتیك
میباشد و هیچ چیز در اقدامات حزب ـ هنگامی كه در راس قدرت بود ـ وجود نداشت كه بیانگر
چیزی جز دموكراسی باشد.
قضات مخالف همچنین تأكید نمودند كه اظهاراتی كه اكثر یت به آن اتکا نموده بودند ،مجزا از
سخنرانیهای طوالنی تر انجام شده در سال  1113میباشد كه بیش از  4سال قبل از انحالل حزب
ایراد گردیده بود .به در خواست متقضیان ،پرونده به شعبۀ عالی ارجاع داده شد.
[قضات] شعبۀ عالی به اتفاق آراء در فوریه  2003اعتقاد بر این داشتند كه هیچ گونه نقض ماده
11صورت نگرفته بود 1.این شعبه نقش ابتدایی احزاب سیاسی را در نظم دموكراتیك بازگو نمود اما
بر «توان تاثیر گذاری» آنان تأكید نمود و با اشاره به درسهای بر گرفته از تاریخ ،متذكر شد كه
جنبشهای تمامیت خواه میتوانند تحت رژ یمهای دموكراتیك توفیق یابند « :به هیچ كس نباید
اجازه داده شود كه بر قید و شرطها تکیه نماید تا آرمانها را تضعیف نموده یا تخر یب كند ».همچنین
ً
متذكر شد كه مقاصد واقعی حزب لزوما در برنامه حزب آشکار نمیگردند بلکه به وسیله تجربه
سیاسی ارائه میشوند .دادگاه آشکارا حمایت مجددی را از دموكراسی مبارز مطرح نمود:

 .1نک :حزب رفاه و سایر ین در برابر [دولت] تركیه ( درخواست نامههای ش19/41343 ،19/41342 ،19 /41340 .
و ( ) 19/41344رأی شعبۀ اصلی در  13فوریه  )2003قابل دسترسی در سایت www.echr.coe.int
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نمیتوان دولتی را ملزم نمود پیش از مداخله منتظر بماند تا اینکه حزبی سیاسی قدرت را به دست
گیرد و شروع به بر داشتن قدمهایی ملموس به سمت اجرای سیاستی نمایند كه با معیارهای معاهده
و دموكراسی ناسازگار است ،حتی اگر خطر آن سیاست به قدر كافی تثبیت یافته و قر یبالوقوع
باشد( .حزب رفاه و دیگران در برابر [دولت] تركیه ( رأی شعبۀ عالی در  13فوریه  ،)2003بند )102
تلقی دادگاه این بود كه انحالل حزب مذكور «یك نیاز مبرم اجتماعی» را بر آورده ساخته است.
علت وجود نیاز مبرم ،نظر سنجیهای عمومی بود :نظر سنجیها در سال  1112نشان داد كه در
ً
طول چهار سال ،حزب رفاه احتماال  62درصد آراء را كسب نمود و به این ترتیب توانست قدرت را
حزب
بدست آورد بدون آنکه به واسطۀ مطالبات سازش ائتالفی محدود گردد .بنا به نظر دادگاه ،هر ِ
متعاهد میتوانست در پرتو تجربۀ تاریخی با چنین حركتهای سیاسی مخالفت كند .یکی از قضات
موافق ،استفاده از نظر سنجیها را «كه در یك تحلیل سیاسی طبیعی خواهد بود ،در یك متن حقوقی،
قدری عجیب» یافت 1.اما البته توسل به تحلیل سیاسی ،دیدگاهی اشتباه در مورد حقوق نیست.
بلکه ،دیدگاهی است كه اجتناب ناپذیر است ،ز یرا حقوق به معنای دقیق كلمه ـ«واقع نما» ـ خارج
از ساختارهای مشاورۀ سیاسی وجود ندارد .حقوق فقط میتوانند از طر یق مشاورۀ سیاسی معنی
خود را كسب نمایند .و لذا دامنه حقوق مشروط به گز ینههایی است كه تنها با رجوع به مفاهیم
جایگز ین جامعۀ خوب ،قابل توجیه به نظر میرسند .از منظر دادگاه اروپایی ،آن «جامعه خوب»
یعنی «جامعۀ دموكراتیك» مبتنی بر اصول و ارزشهای مسیحیت است .با در نظر گرفتن تاریخ این
قاره ،نمیتواند غیر از این باشد .اسالم برای قرنها نقطۀ مقابل اروپای مسیحی بوده است .با این
حال ،این مفهوم نگرانیهایی را در مورد توانایی مسلمانان برای زندگی همراه با آسایش در نظام
اروپایی ایجاد مینماید .در سالهای اخیر ،دادگاه مذكور كه معاهده را در چهارچوب واقعیت بافت
منطقهای و جهانی آن تفسیر مینماید ،به جایگز ینی مخالفین سنتی این معاهده یعنی فاشیسم و
كمونیسم با یك مخالف تهدید كننده نو ین پس از جنگ سرد :یعنی بنیاد گرایی اسالمی ـ كه دادگاه،
آن را بطور كلی با اسالم مساوی میداند ـ روی آورده است.
ً
گرچه رأی واقعی پرونده حزب رفاه عمدتا مبتنی بر ماهیت افراطی اعمال صورت گرفته توسط

كوولر
 .1نک :حزب رفاه و دیگران در برابر [دولت] تركیه ( رأی شعبۀ عا لی در  13فوریه  ،)2003بند  ،102نظر موافق قاضی ِ
() Kovler
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حزب رفاه می باشد ،و نه ماهیت اسالمی آن اعمال به معنای دقیق كلمه ،اما دادگاه با اصول مهم
اسالمی به گونهای برخورد نمود كه پیامدهای مشکل آفر ینی در پی داشت .ایجاد چند اصل اسالمی
منحصر به فرد توسط دادگاه  -منحصر به فرد در اروپا ـ بود كه منتهی به این استنتاج گردید كه حزب
رفاه تهدیدی را برای حاكمیت و امنیت تركیه ایجاد نموده است .برای مثال ،دادگاه واژۀ جهاد را به
عنوان اصلی تعر یف نمود «كه معنای اصلی آن نبردی مقدس است كه باید انجام شود تا اینکه سلطۀ
كامل اسالم در جامعه تضمین گردد( ».حزب رفاه و سایر ین در برابر [دولت] تركیه (رأی شعبه عالی
در  31جوالی  )2001بند  )24در حالی كه دادگاه به برخی از اظهارات مقامات حزب رفاه استناد
مینمود كه در آن افراد مذكور مفهوم جهاد را اقدامی بالقوه خشونت آمیز توصیف نمودند ،اما دادگاه
این دیدگاه را دیدگاه یك اقلیت افراطی تشخیص نداد .بیشتر علمای اسالم اتفاق نظر دارند كه حد
اقل دو ـ و شاید چند ـ تعر یف ممکنه از جهاد وجود دارد 1.متداولتر ین تعر یف آن یك «نزاع» است،
ً
معموال نزاعی برای عدالت ،درستکاری یا راهی بهتر برای زندگی .دادگاه با تصمیم بر نادیده گرفتن
مقدس» خشونت آمیز سخن گفت .به نحوی مشابه،
این شکل عمومیتر جهاد تنها از «نبرد
ِ
فرضیات تعصبآمیز در مورد ایده شر یعت منجر به این نتیجهگیری توسط دادگاه شد كه این ایده «با

اصول اساسی دموكراسی ناسازگار» است« .مشکل میتوان احترام خود را نسبت به دموكراسی و
حقوق بشر اعالم نمود اما در عین حال از رژ یمی حمایت نمود كه مبتنی بر شر یعت است 2».توجه
نمایید كه گرچه دادگاه بر اهمیت دموكراسی تاكید مینمود ،اما انگیزه تصمیم آن در پرونده حزب
رفاه ،نقض ارادۀ مردم بود كه میترسید ـ از لحاظ دموكراتیك ـ در انتخابات آتی ّ
تحقق یابد.
دادگاه با محکومیتهای گسترده جهاد و شر یعت ،به گنجاندن بسیاری از فعالیتها در تعاریف
صلح آمیزتر آن واژهها روی آورد ،تعاریفی كه هیچ تهدیدی بر «امنیت عمومی»« ،نظم عمومی»،
«سالمتی» یا «اخالقیات» یا «حقوق و آزادیهای دیگران» نداشت .دادگاه با محکومیت شر یعت
به طور مشخص به روشی انتقاد داشت كه اصول پلورالیسم در آن هیچ جایی نداشت .اما خود دادگاه
در مواجهه با دین اسالم آماده گردیده است كه ارزش ماهوی مداراگری را تابع حفظ ارزش ماهوی
ِ
دین مسیحیت قرار دهد.
1. See: Wuthnow (ed.), 1998: 425.
 .2نک :قس .حزب رفاه و سایر ین در برابر [دولت] تركیه (رأی شعبۀ مربوطه در  31جوالی  )2001بند  ،72تکرار شده در
رأی شعبۀ عالی در  13فوریه  ،2003بند .123
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6
به گفته دادگاه «آزادی اندیشه ،آ گاهی و دین یکی از مبانی «جامعۀ دموكراتیك» در چارچوب
معنای معاهده است»:
این آزادی در بعد دینی خود ،یکی از حیاتیتر ین عناصری است كه سازندۀ هو یت مومنین و تصور
ّ
آنها از زندگی است ،بلکه سرمایۀ ارزشمندی برای ملحدین ،ندانم گو یان ،شکاكان و القیدان نیز
سم جدایی ناپذیر از یك جامعه دموكراتیك ـ كه به قیمت گزافی در طول قرنها به
میباشد .پلورالی ِ
دست آمده ـ به آن وابسته است( .پروندۀ كوكیناكیس (  ) Kokkinakisدر برابر [دولت] یونان،
)ECHR Series A (1994) No. 260-A, 17 EHRR 397, para. 31
این آزادی شامل آزادی اظهار دین یا عقیدۀ خود میباشد 1.اما دادگاه عدم همدردی آشکاری را
ً
نسبت به برخی از مؤمنین نشان داد :مثال چرا باید «در یك جامعه دموكراتیك ضروری» باشد كه
كودكان فرقه شاهدان خداوند ملزم باشند بر خالف اعتقاد صلح طلبانۀ خود در یك رژه نظامی شركت
كنند؟ 2دادگاه در ارزیابی تداخالت حق بر آزادی دین باید از ارزش ظاهرا جهانی این آزادی در مقابل
یک ارزیابی مفهومی از ارزشهای آنچه متقاضی (شاكی) و دولت در یک مبارزه ویژه نمایندگی
میكنند ،چشم پوشی كند .لذا ناچار است تا یك ایده آل یا اصل بیرونی را از زندگی خوب ارائه دهد
كه با رجوع به آن در یافت دادگاه از ’آزادی دین‘ توجیه میگردد ـ و مشخص میگردد كه موضوع در
این باره است كه كدام دین را باید ترجیح داد.
َ
شاكی در پرونده َدهلب ( ،) Dahlabمعلمی در یك مدرسه دولتی در سوئیس برای كودكان  4تا
ّ
 9ساله بود 3.او به اسالم گرو ید و شروع به پوشیدن چادر در مدرسه نمود .گرچه هیچ شواهدی دال
بر سخن گفتن وی با شاگردانش در مورد مذهب وجود نداشت ،اما دادگاه معتقد بود كه مقامات
سوئیسی در منع وی از پوشیدن حجاب در محل كار ُم ّ
حق بودند ،زیرا با سیاست آنان مبنی بر حفظ

 .1نک :پروندۀ كوكیناكیس (  ) Kokkinakisدر برابر [دولت] یونان،
.EHRR 397, para. 31
 .2قس .والسامیس ( ) Valsamisدر برابر [دولت] یونان (درخواست نامۀ )93 /21787
 .3نک :پروندۀ َدهلب در برابر دولت سوئیس (درخواست نامۀ ( )19 /42313حکم قابلیت طرح در  15فوریه  )2001قابل
دسترسی در سایت ( www.echr.coe.intبازدید شده در  12جوالی .)2004
ECHR Series A (1994) No. 260-A, 17
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بیطرفی در مدارس سازگار بود 1.دادگاه معتقد بود كه دیدن معلم با پوشش چادر توسط كودكان
ممکن است «تأثیری تبلیغی» بر كودكان در خرد سال و تأثیر پذیر داشته باشد 2و پیامهایی منفی به
كودكان در مورد نبود تساوی بین جنسیتها منتقل خواهد نمود .به نظر نمیرسد دادگاه اهمیت
ز یادی به این استدالل داده باشد كه تجربۀ آموزش دیدن توسط زنی در لباس ّ
سنتی اسالمی ممکن
است پیامی مثبت در مورد تساوی ادیان و گروههای فرهنگی مختلف به كودكان منتقل نمایند.
ً
حقوق بشر لزوما در مورد پذیرش و به رسمیت شناختن تفاوت نیست :حقوق بشر ممکن است در
خشونت طرد افراد ،و انکار حقوق بشر هم باشد.
مورد
ِ
در ژوئن سال  ،2004دادگاه بار دیگر «تاثیر احتمالی پوشیدن چنین نمادی [به عنوان روسری] كه
به عنوان وظیفۀ دینی عرضه شده یا قلمداد میشود ـ بر كسانی كه نپوشیدن آن را اختیار میكنند»
3
صاحن ،عضو خانوادهای سنتی از مسلمانان مقید به تکالیف دینی
بررسی نمود .شاكی ،یعنی لیال ِ

است و لذا پوشیدن روسری را وظیفه دینی خود میداند .در سال  ،1119زمانیکه وی مشغول
تحصیل در رشته پزشکی در دانشگاه استانبول بود ،مقامات دانشگاه بخشنامهای صادر نمودند كه
بر اساس آن ،دانشجو یانی كه روسری اسالمی میپوشیدند و كسانی كه ر یش میگذاشتند اجازه
شركت در كالسها را نداشتند .پس از اینکه صاحن به مقررات پوشش عمل نکرد از دانشگاه تعلیق
گردید .دادگاه تشخیص داد كه دخالت در حق شاكی برای ابزار دین خود در جامعه دموكراتیك،
ضروری بوده است 4.دادگاه با قرار دادن اقدامات مقامات تركیه در «بافت حقوقی و اجتماعی»
خود و بررسی آن «در پرتو شرایط پرونده» 5،تاكید نمود كه نماد دینی روسری در سالهای اخیر در
 .1نک :قس .پروندۀ  Vogtكه در آن ،دادگاه مورد نقضی را برای اخراج معلمی از مدرسه به خاطر عضو یت در حزب
كمونیست تشخیص داد چرا كه وی به هیچ عنوان اجازه نداده بود اعتقادات سیاسیاش تاثیری بر عملکرد حرفهای وی
بگذارد :پرونده ُوگت در برابر دولت آلمان .ECHR Series A (1995) No. 323, 21 EHRR 205.
 .2نک :در حالیکه دادگاه در پرونده َدهلب مشخص نکرد كه منظورش از « تبلیغ دین» چیست اما جالب اینکه در رو یۀ
قضایی پیشتر خود ،بین شهادت دادن به مسیحیت و تبلیغ نامناسب تمایز قائل گردید ـ از نظر دادگاه مورد اول مربوط به
«موعظه حقیقی» و مورد دوم بیانگر تخر یب یا تغییر شکل آن بوده است ،ر.ك پرونده كوكیناكیس در برابر دولت یونان
. ECHR Series A (1994) No. 260-A, 17 EHRR 397, para. 31
صاحن در برابر دولت تركیه (درخواست  ( )19/44224رأی  21ژوئن  )2004بند  ،109قابل دسترسی
 .3نک :پرونده لیال ِ
در سایت www.echr.coe.int
صاحن در برابر دولت تركیه (درخواست  ( )98/44774رأی  29ژوئن  )2004بند  ،114قابل دسترسی
 .4نک :پرونده لیال ِ
در سایت www.echr.coe.int
صاحن در برابر دولت تركیه (درخواست  ( )98/44774رأی  29ژوئن  )2004بند  ،103قابل دسترسی
 .5نک :پرونده لیال ِ
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تركیه سکوالر و با اكثریت مسلمان كه در آن جنبشهای افراطی سیاسی وجود دارد ،اهمیتی سیاسی
یافته است ،یعنی در كشوری سکوالر با اكثر یتی اسالمی كه در آن جنبشهای سیاسی افراطی وجود
دارند … و این جنبشها به دنبال تحمیل نمادهای دینی خود و درك خود از جامعهای مبتنی بر
احکام دینی میباشند 1.در نظر دادگاه ،این مداخله به درستی مبتنی بر «دو اصل ـ سکوالریسم و
برابری ـ بوده است كه یکدیگر را تقو یت و تکمیل مینمایند 2.سکوالریسم تضمین كننده ارزشهای
دموكراتیك است 3.یعنی پیشبرد «ارزشهای پلورالیسم ،احترام به حقوق دیگران و به و یژه برابری
زنان و مردان در برابر قانون» نیازمند مخالفت با این مسئله است «كه زنان دانشجو در زمانی كه در
ساختمانهای دانشگاه هستند ،سر خود را با روسری بپوشانند 4».با توجه به این واقعیت كه
دانشجو یان غیر مسلمان در معرض اقدامات تنبیهی قرار نگرفته بودند ،تاكید بر تساوی حقوق زنان
جالب توجه است :از آنجا كه دانشجو یان مسیحی از پوشیدن شمایل عیسای مصلوب و یا
دانشجو یان یهودی از پوشیدن عرقچین منع نگردیدند 5،دادگاه در واقع رو یهای تبعیض آمیز را علیه
زنان مسلمان تایید نمود 6.در این تصو یر« ،سکوالریسم» به معنای «دوری گز ینی یکسان از تمام
ادیان و عقاید» نیست2.

گرچه دادگاه دین اسالم را تهدیدی برای ارزشهای پلورالیستی در یك جامعه دموكراتیکی دانسته
در سایت www.echr.coe.int

صاحن در برابر دولت تركیه (درخواست  ( )98/44774رأی  29ژوئن  )2004بند  ،109قابل دسترسی
 .1نک :پرونده لیال ِ
در سایت www.echr.coe.int
صاحن در برابر دولت تركیه (درخواست  ( )98/44774رأی  29ژوئن  )2004بند  ،104قابل دسترسی
 .2نک :پرونده لیال ِ
در سایت www.echr.coe.int
صاحن در برابر دولت تركیه (درخواست  ( )98/44774رأی  29ژوئن  )2004بند  ،105قابل دسترسی
 .3نک :پرونده لیال ِ
در سایت www.echr.coe.int
صاحن در برابر دولت تركیه (درخواست  ( )98/44774رأی  29ژوئن  )2004بند  ،110قابل دسترسی
 .4نک :پرونده لیال ِ
در سایت www.echr.coe.int
صاحن در برابر دولت تركیه (درخواست  ( )98/44774رأی  29ژوئن  )2004بند  ،88قابل دسترسی
 .5نک :پرونده لیال ِ
در سایت www.echr.coe.int
 .6این را با رأی دادگاه در پرونده حزب رفاه و دیگران در برابر دولت تركیه (رأی شعبۀ مربوطه در 31جوالی  ،)2001بند 20
مقایسه نمایید « :تفاوت آشکار در رفتار بین افراد در همه حوزههای زندگی عمومی و خصوصی بر اساس دین یا اعتقاداتشان
را نمیتوان تحت این معاهده توجیه نمود».
 .2نک :قس .تعر یف دولت تركیه از سکوالریسم در بند  59پروندۀ حزب رفاه و دیگران در برابر دولت تركیه (رأی شعبۀ
مربوطه در  31جوالی .)2001
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است ،اما ارزشهای پلورالیستی را تهدیدی برای دین مسیحیت محسوب نموده است .در پرونده
مؤسسه اتو ـ پرمینگر در برابر دولت اتر یش 1،دادگاه نمایش فیلمی را ممنوع نمود كه جمعیت اكثر یت
كاتولیك ناحیه تایرول ( )tyrolاتر یش آن را توهین آمیز یافته بودند .ابتدا در میان كسانی كه نماینده
ً
قدرت دینوی هستند ،سپس در میان دربار پاپ ،سپس در میان اسقفها ،صومعهها و دیرها و نهایتا
در میان عامۀ مردم .مقامات اتر یشی فیلم را پیش از نمایش توقیف كردند .دادگاه عمل مقامات
اتریشی را برای یک جامعه دموكراتیک ضروری دانست تا اینکه «صلح در آن منطقه تضمین شود و
از اینکه مردم احساس كنند كه اعتقادات دینی آنها آماج حمالت غیر موجه و توهین آمیز قرار گرفته
است ،از این امر پیشگیری شود كه مردم خود را به شیوهای توهین آمیز و غیر موجه آماج حمالتی
به اعتقادات دینی خود احساس كنند 2».این دادگاه هیچ اهمیتی به این واقعیات نداد كه فیلم مذكور
ً
در یك خانۀ هنری كوچك نمایش داده شده است كه عمدتا مشتركین در آن حضور مییافتند ،آ گهی
فیلم طوری طراحی شده بود كه باعث بیرغبتی كسانی شود كه از دیدن آن آزرده میشوند و دیدن
ً
فیلم مستلزم پرداخت ورودیه توسط حضار بود .در عوض ،دادگاه صراحتا توافق نمود كه دولت
ً
میتوانست قانونا سخنرانی در این مورد را محدود نماید تا احساسات دینی اكثر یت را حفظ نموده
و هنگامی كه افراد اهانت دیده تهدید به بر هم زدن سینما نمودند ،از بی نظمی جلوگیری نماید .رای
دادگاه در این پرونده با دیدگاه آن مبنی بر تحمل اطالعات و نظرات حتا اگر موجب توهین ،آزار و اذیت یا
مزاحمت برای دولت یا هر بخششی از جمعیت شود ،زیرا مقتضیات یك جامعه دموكراتیك اینگونه است و
ً
برداشتهای هنری غالبا از طریق تصاویر منتقل می گردند كه ممکن است (یا مقصود این است كه) موجب
آزادگی و رنجش احساسات «شخصی با حساسیت متوسط» در شکلی از مشاركت سیاسی شود 3در تضاد بود
ً
اما در پرونده مؤسسه اتو ـ پرمینگر ،دادگاه كامال با صراحت خاطر نشان ساخت كه تعابیر «موهن» در مورد
دین «سهمی در هیچ یك از َاشکال گفتمان عمومی كه قادر به افزایش پیشرفت امور انسانی است ،ندارد4».
ُ

 .1نک :پرونده مؤسسۀ اتو پرمینگر ( )Otto-Premingerدر برابر دولت اتر یشECHR series A (1995) No. 259- .
A,19 EHRR 34

 .2نک :قس .تعر یف دولت تركیه از سکوالریسم در بند  53پروندۀ حزب رفاه و دیگران در برابر دولت تركیه (رأی شعبۀ
مربوطه در  31جوالی .)2001
 .3نک :قس .تعر یف دولت تركیه از سکوالریسم در بند  53پروندۀ حزب رفاه و دیگران در برابر دولت تركیه (رأی شعبۀ
مربوطه در  31جوالی  ،)2001نظر مخالف قاضی لمهوس ( ،)Lomhusبند .5
 .4نک :قس .تعر یف دولت تركیه از سکوالریسم در بند  53پروندۀ حزب رفاه و دیگران در برابر دولت تركیه (رأی شعبۀ
مربوطه در  31جوالی  ،)2001نظر مخالف قاضی لمهوس ( ،)Lomhusبند .49
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7
معاهدۀ اروپایی حقوق بشر در سال  1151به عنوان پاسدار دموكراسی تثبیت گردید 1.بنا به نظر
پیش نو یسان آن ،قرار بود معاهدۀ مذكور « ّ
معرف و تضمین كنندۀ مبنای سیاسی پیوند ملل ارو پایی
باشد» ،تا «تضمین نماید كه كشورهای عضو شورای اروپا دموكراتیك بوده و دموكراتیك باقی
بمانند ».در انجام این وظیفۀ خاص ،دادگاه اروپایی حقوق بشر در وضعیتی تناقض آمیز قرار دارد.
باید آماده باشد كه ارزشهای ماهوی «پلورالیسم ،مداراگری و آزاد اندیشی» را كه به عنوان هستۀ
«جامعۀ دموكراتیك» تعر یف نموده است ،تابع حفظ سایر ارزشهای مهمتر و اروپائیتر قرار دهد،
ً
مانند «حفظ حقوق مسیحیان ».به این ترتیب ،معاهدۀ مذكور دموكراسی را صرفا به عنوان ابزاری
برای چنین ارزشهای ماهوی میپندارد.
هنگامی كه دادگاه ارز یابی میكند آیا كشوری حقوق بشر را نقض نموده چون این كار «در جامعۀ
دموكراتیك ،ضروری» بوده است ،ابتدا باید انتخاب نماید كه كدام ایدۀ مورد بحث از دموكراسی را
باید تائید نمود .دو راه متفاوت در مورد این انتخاب دارد .یا میتواند نظری به اختیارات و رو یۀ
حقوقی كشورهای عضو انداخته و به شیوهای آزمایشی ( یا ز یبا شناسانه) تالش كند كه خطوط
كلی یك اجماع اروپایی را ترسیم نماید ،یعنی در مجموع یك جامعۀ دموكراتیك اروپایی؛ یا میتواند
ً
بر انتخاب عقالنی متکی بوده و صرفا فرض نماید كه اندیشۀ اروپائیان را در مورد موضوعات
میداند .تنها پس از انتخاب مفهومی از دموكراسی ،دادگاه میتواند تعیین نماید كه آیا این كار به
بهتر ین نحو توسط حقوق محفوظ در معاهده یا ابطال آن توسط دولت انجام شده است یا خیر .در
توجیه اشاره به قانون یا مورد استثنی كردن از آن ،دادگاه از مفاهیمی مانند «نظم عمومی» یا
«اخالقیات» استفاده خواهد كرد .چنین كلماتی بیانگر این است كه تعیین مشخصات اهداف
 .1جالب اینکه فهرست حقوقی كه قرار بود پاسدار دموكراسی باشد شامل حقوق انتخاباتی نمیشد .پیشنو یسهای پی در
پی معاهده نشان میدهند كه طراحان در دست و پنجه نرم كردن با هدف یا نقش انتخابات در مورد رابطۀ بین دولت و
قانونگذاری با مشکل مواجه بودند .تا دو سال پس از تصو یب معاهده بود كه تضمینهای انتخاباتی در پروتکل اول ،ماده3
مقرر گردیدند" :طرفهای بلند پایۀ امضاء كننده قرار داد متعهد میشوند كه در فواصل زمانی معقول از طر یق آراء مخفی
انتخاباتی برگزار نمایند ،تحت شرایطی كه آزادی ابراز عقیدۀ افراد را در انتخاب قوۀ مقننه تضمین كند" .در تعبیری غیر
معمول ،ضمانتها به جای اشاره به حقوق ،با اشاره به كشور متعهد بیان گردیدند .این یك سازش عملی بودـ مانند خود
معاهده.
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اجتماعی بر حسب «حقوق» افراد ذینفع آنها ،مورد ناچیزی را به الگوی اجرایی پرداختن به آنها
میافزاید .حقوق مستلزم یك بده بستان سیاسی و یك تصمیمگیری موقتی میباشند.
چه قضات «دموكراسی» را از طر یق اقدامات تجربی طرحر یزی نمایند و چه اقدامات عقالنی،
متکی برتجربه خود و درك اروپایی خود هستند .یك مفهوم واحد از «دموكراسی» وجود ندارد.
گروههای مختلف حتا در جوامع اروپایی فهم متفاوتی از آن دارند .برای مثال ،بدون شك هم
«پلورالیسم» و هم «مداراگری» بخشی از دموكراسی هستند ـ اما به یك اندازه روشن است كه هر
دو مفهوم باید محدودههایی داشته باشند و با توجه به اینکه فرد چه ارزشهایی را از نظر سلسله
مراتبی برتر میداند ،این محدودیتها به شکلهای متفاوتی تعیین میگردند .هنگامی كه دادگاه از
مفهوم «دموكراسی» استفاده میكند ،در یک بحث اجتماعی بر سر معنای این واژه و سلسله مراتب
ارزشهایی كه باید دموكراسی را از طر یق آن شناخت شركت میكند .در تصمیمگیری بر سر
ً
برداشتهای متضاد ،دادگاه لزوما تبدیل به عاملی سیاسی میشود و از برخی گروهها در برابر گروهها
و ارزشهای دیگر جانبداری میكند .و هنگامی كه چنین میكند ،باور بدی ندارد :هیچ یك از
قضات ،هیچیك از ما رابطۀ معتبری با واقعیات عام ندار یم ـ هیچ یك از ما در یك حالت انتزاعی،
ً
جدای از تاریخ و شرایط زندگی نمیكنیم .قضات نیز كامال آ گاهند كه برای تحقق حقوق مصونیت
یافته در معاهده نیازمند گز ینشهایی ماهوی بین رو یههای سیاسی مخالف هستند :مرجعیت و
قدرت دادگاه وابسته به مشروعیتی است كه كشورها به آن اعطاء میكنند .دادگاه باید از طر یق
ترفندهای سیاسی ،قدرت خو یش را تضمین نماید .اما خطر این كار این است كه در طرحر یزی
«دموكراسی» ،قضات اقدام به بازآفر ینی ساختارهای اجتماعی به شیوهای مینمایند كه به طرزی
نگران كننده محافظه كارانه است :طرز تفکر برخی گروهها ،شاید اكثر یت ،در مورد جامعه و زندگی
خوب ،طرز تفکری است كه همیشه باید داشته باشیم .اما اگر ایدۀ آن اكثر یت مبتنی بر جهالت،
خرافه ،و سوء فهم بود ،چه خواهد شد؟ دموكراسی ما مبتنی بر اصول قهقهرایی همچون تنفرهای
نژادی و مذهبی خواهد بود؛ اگر بدون انتقاد رها شود.
ً
دقیقا به خاطر ماهیت سیاسی حقوق بشر است كه این حقوق زبان انتقاد را به ما ارائه میدهند.
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نتیجهگیری
در سطح تعابیر كلی و زبان انتزاعی ،شاید حقوق بشر ،جهانی باشند .اما به محض آنکه در
شرایط خاص ،برای دفاع یا انتقاد از گز ینههای توزیعی خاص ،ترجیحات یا سیاستهای خاص،
این حقوق دستاویز قرار میگیرند ،آنگاه این حقوق ماهیت جانبدارانۀ خود را آشکار میسازند .آنها
تبدیل به ابزارهایی در راه اختصاص منابع و نزاع بر سر ظرفیتهای نهادی میشوند .اما این گفته
را نباید به عنوان توصیهای به بدبینی تلقی نمود .درست است كه در زمانهای عادی ،و به عنوان
ً
بخشی از روال اداری كشورهای لیبرال ،غالبا حقوق ماهیت حساس خود را از دست داده و تبدیل
به بخش تفکیك ناپذیر شیوههای كلی حل و فصل نزاع و تخصیص منابع میشوند .در چنین
مواردی ،ممکن است حقوق مذكور در برابر سایر مطالباتی كه توسط عوامل اجتماعی در فرآیند
«سیاست معمول» مطرح میشوند ،و یژگی خود را از دست بدهند.
اما حساسیت حقوق در لحظاتی آشکار میشود كه خود دولت لیبرال فراتر از اصول لیبرال خو یش
گام نهاده و همانند دولتهای غیر لیبرال یا مستبد عمل میكند .مطالبۀ حقوق دارای ماهیت خاصی
ً
است .این امر صرفا طلب امتیاز یا درخواست نیکوكاری نیست .پیش فرض مطالبۀ حق وجود یك
نظام حقوقی است كه در آن با اتباع حقوقی به عنوان بهره مندان برابر از وظایفی از سوی مراجع
عمومی برخورد میشود .هر گونه نابرابری ،هر امتیازی كه توسط مقامات تعیین گردیده و به واسطۀ
اصول حکومت قانون توجیه نگردیده است ،نظر دادگاه اروپایی حقوق بشر مبنی بر اینکه هر گونه
فسخ و ابطالی باید «توسط قانون تجو یز» گردد ،حقوق آن دسته از اتباع حقوقی را كه علیه آنان
اقدام مستبدانه یا نابرابری صورت گرفته نقض خواهد نمود .مطالبۀ حق ،مطالبهای است كه مرجع
عمومی قدرت خود را به مدعی حق تعمی م داده و در برابر او مسئول است تا حق نقض شده را
ً
بازگرداند .گفتن جملۀ «این حق من است» اصوال با گفتن جملۀ «این مورد عالقۀ من است»
تفاوت دارد :این گفته ،مدعی را عضوی از جامعۀ حقوقی و لذا سیاسی میسازد .اشخاص با ورود
به گفتمان حقوقی ،یکدیگر را به عنوان دارندگان حقوق و وظایفی میشناسند كه سزاوار در یافت
منافعی از یکدیگر بوده یا وظایفی نسبت به یکدیگر دارند .نه به خاطر نیکوكاری یا عالقه بلکه به
این خاطر كه چنین حقوق و وظایفی متعلق به هر یك اعضای جامعه در آن موقعیت است1.

1. See: Koskenniemi, 1999: 43.
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این كاری است كه حقوق بشر انجام میدهند .آنها مخالفین سیاسی را اعضای مساوی جامعه
تعبیر میكنند .آنها فضایی را ارائه میدهند كه در آن ،حتا با دشمن نیز بجای نادیده گرفتن كامل
آن ،با جهانی اط خصومت سیاسی درگیر میشود .به این طر یق ،صورت گرایی حقوق بشر تالش
دارد تا امکان وجود جامعهای جهانی را مفتوح نگه دارد ،جامعهای فراسوی عالئق و هو یتهای
خاص ،جامعهای فراسوی عدم تحمل تفاوت .فهم این نکته اهمیت دارد كه جامعۀ ایدهآل همواره
به همان صورت ایده آل ،یعنی یك آرزو و آرمان ،باقی میماند .هسته رهایی بخش ـ یعنی وعده
جهانی ـ حقوق بشر ،در خودداری این حقوق از تبدیل شدن به برنامۀ سیاسی یك دیدگاه خاص قرار
دارد .فراموش كردن ماهیت حقوق بشر و تالش برای تثبیت آنها در حقایق مطلق و ساختارهای
نهادی ثابت ،كاری احمقانه خواهد بود.
به نظر میرسد كه برخی از پیش آن را فراموش كردهاند .در نظم نو ین جهانی« ،حقوق بشر» و
ً
«دموكراسی» غالبا در ترجیحات و عالئق خاصی تثبیت میشوند كه در هر حال تحت عنوان
[ایدههایی] جهانی وانمود میشوند .این جهانی بودن ،جهانی بودن «دروغین» ،به دنبال این است
كه واژۀ انسانیت را به انحصار به خود در آورد .این جهانی بودن كه مبتنی بر یقینیات پیش سیاسی
است ،یك نقطۀ انقطاع را متصور میگردد .این یك انحراف در ایدۀ حقوق بشر است .این یك
فضاحت است .به محض آنکه ما نقش حقوق بشر را در نزاع بر سر قدرت و در ایجاد خصومت و
طرد افراد فراموش كنیم ،حقوق بشر تبدیل به عام گرایی دروغینی میشوند .اما برای یادآوری
سیاست حقوق بشر ،برای ما كافی است ،و این حقوق ممکن است تبدیل به چیزی دیگر شوند.
این عام گرایی نه یك اصل ثابت است و نه یك فرآیند ،بلکه افقی از احتماالت است؛ احتماالت
دست نیافتنی و در عین حال ضروری.
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