مطالعه موردی انگلستان
مهدی

ذوالفقاری* 1

ابوذر

عمرانی 2

چکیده
به عقیده بسیاری از پژوهشگران حقوق بینالملل طییق وییرون ا یییر در راسیییای تحقی اهییدا
ودرتهای بزرگ و در سایه آن شکلگرفیه و رشد یافیه است .بر این مبنا نقش ودرتهای بزرگ
در شکلگیری و توسعه حقوق بینالملل تا حدودی مبهم و میناوض مقنماید .برای بررسق اییین

71

10.22034/irr.2022.252646.1839

قدرتهای بزرگ و حقوق بینالملل کالسیک؛

مسئله سؤالق که مطرح مقشود این است :ودرتهای بزرگ نظییا بینالملییل چییرا و چگونییه در
شکلگیری و گسیرش حقوق بینالملل تعیینکننده مقباشند؟ فرضیهای که مطییرح مقشییود اییین
است که با وجود اینکه دولتها از نظر حقووق برابر هسیییند امییا وییدرتهای بییزرگ بییه علییت
جایگاهق که به لحاظ توانمندیهای مخیلف دارند از طری نهادسازی شکل دادن به معاهدات
تفسیر ووانین و هنجارسازی نقش کلیدی در شکل دادن و گسیرش حقییوق بینالملییل دارنیید .بییا
توجه به اینکه ودرتهای بزرگ برای تثبیت مووعیت و جایگاه ییود

واهییان حفی ترتیبییات

فصلنامه
پژوهشهای
رواب ط بطط

الملطط

دوره دوازدهطططط

حاکم بر نظا بینالملل مقباشد ایجاد و گسیرش وواعد حقووق در راسیییای منییاف آنهییا تلقییق

شماره دوم شططماره

مقشود .زیرا وواعد حقووق و نهادهای بینالمللق مقتواند هزینههای حف سیسیم را کییم کنیید و

پ اپی چه و پططن

بر مشروعیت اودامات ودرتهای بزرگ بیفزاید .بنابراین پژوهش حاضر مدعق است ودرتهای
بزرگ شکلدهنده تثبیتکننده و حامق وواعد حقووق مقباشند .بدین ترتیب سعق بر این اسییت
که بر مبنای روش توصیفق-تحلیلق و با اسیفاده از شواهد تاریخق به نقییش وییدرتهای بییزرگ
نظا بینالملل در ایجاد و گسیرش حقوق بینالملل پردا یه شود.
واژگان کلیدی :حقوق بینالملل ودرتهای بزرگ هژمونق انگلسیان نهادهای بینالمللق
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صص 70-97

تابستان 1401

مقدمه
حقوق بینالملل دسیاورد توسعه و تحوالت بینالمللق تاریخق است که بر مناسبات و
روابط سیاسق کشورها حکمفرما گردیده است .مسلماً ودرتهای بزرگ نقش مهمق در
این تحوالت داشیهاند .این مسئله از ورن  17میالدی تاکنون مسئلهای انکارناپذیر و
در ور تحقی و بررسق است .مسئلهای که بسیاری از پژوهشگران بدان پردا یهاند این
است که در این مدت حقوق بینالملل در راسیای تحق اهدا

ودرتهای بزرگ و در

سایه آن شکلگرفیه و رشد یافیه است .حیق در بسیاری از موارد ودرتهای بزرگ نظا
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بینالملل آنجا که حقوق بینالملل را در تعارض با مناف و اهدا

ود دیده از آن

کناره گرفیه است .بسیاری نیز معیقدند حقوق بینالملل در اینکه کشورهای ودرتمند را
با ود همراه کند درمانده است .این در حالق است که فلسفه وجودی حقوق بینالملل
پس از شکلگیری نظا بینالملل وسیفالیایق مهار زیادهطلبق و ودرتجویق دولتها و
بهطور اص ودرتهای بزرگ بوده است .در راسیای بررسق مبحثق که مطرح شد این
فصلنامه
پژوهشهای
رواب ط ب ط

المل ط

دوره دوازدهطططط
شماره دوم شماره
پ اپی چه و پططن
تابستان 1401

سؤال مطرح مقشود که ودرتهای بزرگ نظا بینالملل در شکلگیری و گسیرش
حقوق بینالملل چه نقشق دارند؟ در ادامه این فرضیه مطرح مقشود که ودرتهای
بزرگ به علت جایگاهق که به لحاظ توانمندیهای مخیلف دارند از طری نهادسازی
شکل دادن به معاهدات تفسیر ووانین عر سازی و هنجار سازی نقش کلیدی در شکل
دادن و گسیرش حقوق بینالملل دارند .همچنین باید به نقش ودرتهای بزرگ در ایفای
نقش در تهیه پیشنویس مذاکرات بینالمللق و تصویب ووانین دا لق که پیامدهای
فرامرزی دارند نیز اشاره کرد .در ادامه باید به اراده ودرتهای برتر برای بهکارگیری ووه
وهریه و مجازات کشورهایق که ناوض ووانین و کنوانسیونهای بینالمللق هسیند اشاره
کرد که مقتواند عاملق برای گسیرش حقوق بینالملل به شمار آید .پژوهش حاضر وصد
دارد با اسیفاده از مؤلفههایق که در فرضیه مطرح شد با ارائه شواهد تاریخق به نقش
ودرتهای برتر نظا بینالملل در شکلگیری و گسیرش حقوق بینالملل بپردازد.
پرواضح است بررسق تاریخق این مسئله مجال طوالنقتری مقطلبد بدین سبب در این
مقاله تحوالت تاریخق حقوق بینالملل به دو دوره کالسیک و مدرن تقسیمشده است.
مبنای این تقسیمبندی پایان جنگ جهانق دو و شکلگیری سازمان ملل میحد است.

زیرا از این تاریخ به بعد به دالیل بسیاری منجمله ایجاد سازمان ملل میحد حقوق
بینالملل نسبت به گذشیه رشدی سری و همهجانبه پیدا کرد .مقاله حاضر سعق در
بررسق مقط وبل از جنگ جهانق دو یعنق دوره کالسیک را دارد .بر ال

دوره مدرن

که فنآوری و علم کشورهای ودرتمند را پیشرو درزمینه ایجاد و گسیرش حقوق
بینالملل گردانیده است در دوره کالسیک ودرت سخت به معنای نیروی نظامق
مهمترین عامل در این زمینه محسوب مقشود .بهمنظور بررسق این مسئله پژوهش
حاضر سعق دارد بر مبنای رویکرد توصیفق-تحلیلق و بهرهگیری از روش کیابخانهای تا
حد توان ود علم و دانش در حوزه مربوطه را توسعه دهد.
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 .1چارچوب تئوریک پژوهش؛ تحلیل سیستمی رابطه حقوق و سیاست بینالملل
سیسیم عبارت است از یک چارچوب نظری برای مدون سا ین دادههای مربوط به
پدیدههای سیاسق و همچنین مجموعهای یکپارچه از روابط که بر پایه یک مجموعه
مفروض از میغیرهای سیاسق اسیوار است (دوئرتق و فالیزگرا
-1-1

.)188 :1384

عناصر سیستمی حقوق بینالملل

حقز ز

م ردی انگلستان

 -1-1-1ورودی یا درونداد سیستم حقوقی :ورودیهای سیسیم عبارت است از
پشییبانقها و مخالفتها وارد سیسیم

مقشود و پس از تبادل محیط و سیسیم بهصورت برونداد از نظا

بینالملز ز

کالسززی ؛ مطالعزز

هر سیسیم باز دارای مشخصات چهارگانه زیر است:
مجموعه عناصری که بهصورت واسیهها مناف

قدرتهای بزرر

ارج مقشود .روابط

بینالملل شکلدهنده بیشیرین ورودیهای این سیسیم است (ووا  .)30 :1381جامعه
بینالملل به مفهو محیط نظامق حقووق بینالمللق یک هویت کامالً پویا و سیال است
که هنوز دامنه حدومرز و محدوده آن تعریف و تثبیت نشده است .این جامعه در عصر
کالسیک حقوق بینالملل محدود به حوزه سیاسق– فرهنگق اروپا و با محوریت دولت
ملق بود ولق امروزه این محیط نظامق دسیخوش تغییر و تحول گردیده است.
 -1-1-2پردازش یا فراگرد :پردازش به عمل تبدیل ورودیها به روجق سیسیم
اطالق مقشود .آنچه در این مرحله حائز بیشیرین اهمیت است وجود سازوکارهای
سیسیم حقووق بینالمللق مقباشد که فرایند پردازش دادههای ورودی سیسیم را
امکانپذیر مقنماید .این مجموعه سازوکارها شامل آیینها و رویهها فرایندهای

تصمیمسازی سا یارها و نهادهای سیسیم حقووق است که عمل پردازش را به سرانجا
مقرسانند.
 -1-1-3خروجیها یا بروندادهای سیستم حقوقی بینالمللی :ورودیهای سیسیم در
جریان عمل پردازش به همان کیفیت زمان عرضه و ظهور در مین سیسیم باوق
نمقمانند و به هویت تازهای تبدیل و به محیط سیسیم ارائه مقشود .کارآمدی و
تأثیرگذاری سیسیم حقووق به بروندادهای آن وابسیه است.
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 -1-1-4بازخورد مثبت و منفی :زمانق که یک روجق سیسیم با مؤلفههای تأثیرگذار
محیط سیسیمق سازگار مقافید همان روجق در مرحله بعد بهعنوآنیک ورودی به
کالبد سیسیم نفوذ کرده و در راسیای رشد و تکامل سیسیم ایفای نقش مقنماید و
بهعنوآنیک فرایند برگشتناپذیر جزیق از هویت سیسیم حقووق را تشکیل مقدهد که
اصطالحاً به آن باز ورد مثبت گفیه مقشود .در مواردی نیز بر ق از روجقهای
سیسیم حقووق با مناف و اهدا

فصلنامه
پژوهشهای
رواب ط ب ط

المل ط
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بر ق از تابعان سیسیم حقووق در تعارض است و یا

همخوانق ندارد در این موارد معموالً تابعان اصلق سیسیم در برابر آن ایسیادگق مقکنند
و آن را نمقپذیرند؛ یا سیاست یکجانبه در پیش مقگیرند و یا روجق موردنظر را
نقض مقکنند که در این موارد باز ورد منفق است .اگر بازیگران مخصوصاً بازیگران
اصلق نظا بینالملل از روجقهای سیسیم حقووق بینالملل
مشخصق به حف

رسند شوند عالوه

و کارایق سیسیم پیدا واهند کرد .پذیرش سیسیم توسط بازیگران

نوعق مکانیسم تعادل آفرین در سیسیم به وجود مقآورد (دوئرتق و فالیزگرا

:1384

.)192
-1-2

کار ویژههای سیستم حقوقی بینالملل

 -1-2-1ایجاد تعادل و نظم :مهمترین کارویژه سیسیمق حقوق بینالملل فاصله
گرفین از وضعیت هرجومرج و ایجاد تعادل و نظم است که این مهم از طری
سازوکارها و وواعد حقووق و نظارت بر اعمال تابعان سیسیم حقووق صورت مقگیرد.
درهرصورت یکق از ویژگقهای سیسیم تالش جهت حف تعادل یا دسییابق به سطح
تعادل نوین مقباشد (فرانکل .)62 :1372

 -1-2-2مشروعیت بخشی به وضعیتهای اجتماعی :دومین کار ویژه سیسیم حقووق
بینالمللق مشروعیتبخشق به وضعیتهای اجیماعقِ در حال شکلگیری و تثبیت
اهدا ِ سازگار با سیسیم است.
 -1-2-3پیشگیری و بازدارندگی :فقر بیماریهای عفونق تخریب محیطزیست
شکا

شمال – جنوب مخاصمات مسلحانه بینالمللق و غیر بینالمللق تروریسم

سالحهای کشیارجمعق و جنایات سازمانیافیه فراملق تهدیدات پیش روی جامعه
بینالمللق است که پیشگیری و کنیرل آنها از مهمترین کارویژههای یک سیسیم حقووق
در روابط بینالملل به شمار مقرود (آزادبخت .)168 :1389
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بهطورکلق سیاستهای دولیق دروندادهای سیسیم حقوق بینالملل و مجموعه ووانین
پذیرفیهشده و سازمانها سا یار آن را شکل مقدهند .سا یارها دروندادها را دریافت
کرده و آنها را از صورت وظایف بهصورت کنشها درمقآورند .تصمیمات دسیهجمعق
بروندادهای سیسیم حقوق بینالملل هسیند .این بروندادها ممکن است محیط بینالملل
را به نحوی تغییر دهند که باعث ایجاد تمایالت همگرایانه و یا واگرایانه در درون نظا
بینالملل شوند (دوئرتق و فالیزگرا

.)677 :1384

و به تعبیر دیگر دیالکییک زاینده حیات اجیماعق در ورای مرزها و در درون
سا تهای میصلبق است که دولت نامیده مقشود .وحدت ناهمگن جامعه بینالمللق
به ودرت و صدها نمونه دیگر مان شکلگیری یک نظا

حقووق منسجم و تأثیرگذار در حقوق بینالملل شده است و تاکنون بسیاری از کنشهای
واوعق ولق بقواعده محیط نظا بیرون از دامنه چیرگق وانون ماندهاند .در این میان
مناف دولتهای ودرتمند بسیار مهم است زیرا اگر این بروندادها با مناف آنها سازگار
باشد موجبات اسیقبال و تقویت و درنییجه تثبیت آن فراهم مقشود در غیر این صورت
ممکن است با بقتوجهق این دولتها مواجه شده و طرد شوند .درهرصورت اگر تابعان
نظا بینالملل از بروندادهای سیسیم حقوق بینالملل راضق باشند
موجود و اگر ناراضق باشند

حقز ز

بینالملز ز

کالسززی ؛ مطالعزز
م ردی انگلستان

آنچه بر پیچیدگق بیشیر نظا حقوق بینالمللق افزوده است تالوق ارزشها و واوعیتها

تضاد واسیهها اراده معطو

قدرتهای بزرر

واهان حف وض

واهان تجدیدنظر در وض موجود مقباشند .وضعیت و

عملکرد دولت هژمون در این میان نقش اساسق بازی مقکند زیرا تثبیت نظا و عملکرد

آن تا حد زیادی به اودامات هژمون بسیگق دارد .بنابراین اگر ودرتهای بزرگ نظا
بینالملل از بروندادهای سیسیم حقووق راضق باشند سعق در حف و تثبیت و پیشبرد
این بروندادها دارند و اگر مطاب با مناف سیاستها و اهدا

آنها نباشد به هر نحوی

مان پیشبرد وواعد حقوق بینالمللق واهند شد.
 .2عملکرد قدرتهای بزرگ در حقوق بینالملل کالسیک
ودرتهای بزرگ نظا بینالملل یعنق کشورهایق که ازنظر نظامق و اویصادی حجم
وسی تر و فزونتری از توانمندیها را در ا ییاردارند نقش مهمق در شکل دادن به
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ماهیت حقوق بینالملل کالسیک داشیهاند .در این مقاله سعق مقشود مهمترین
راهکارهای ودرتهای بزرگ در شکل دادن و گسیرش حقوق بینالملل بیان و سپس بر
مبنای آن به بررسق نقش آنها در این فرآیند پردا یه شود -1 :از طری ایفای نقش در
تهیه پیشنویس معاهدات  -2از طری هنجار سازی و عر

سازی  -3نهادسازی -4

معاهدات صلح و سایر معاهداتق که ودرتهای بزرگ منعقد کردهاند  -5همچنین اراده
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پژوهشهای
رواب ط ب ط

المل ط

دوره دوازدهطططط
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ودرتهای برتر برای بهکارگیری ووه وهریه و مجازات کشورهایق که ناوض ووانین و
کنوانسیونهای بینالمللق هسیند مقتواند عاملق برای گسیرش حقوق بینالملل به شمار
آید.
 -2-1از طریق ایفای نقش در تهیه پیشنویس معاهدات
ودرتهای بزرگ همواره نقش عمدهای در شکل دادن به معاهدات بینالمللق داشیهاند.
مخصوصاً ودرتهای پیروز در جنگ پیشنویس معاهدات صلح را تهیهکرده و به
کشورهای شکست ورده تحمیل کردهاند .در این

صوص مقتوان از پیشنویس

مشیرک امریکا و برییانیا (پیشنویس هوست میلر) نا برد که مبنای بحث درباره تشکیل
جامعه ملل ورار گرفت .در این بخش سعق مقشود به عهدنامه پاریس  1919در مورد
صنعت هواپیمایق و هوانوردی بسنده شود.
 -2-1-1عهدنامه پاریس و پروتکل اصالحی هواپیما
جنگ جهانق اول و نقشق که صنعت هواپیمایق و هوانوردی در این جنگ ایفا نمود و
پیروزی میفقین آنها را بر آن داشت تا بالفاصله بعد از جنگ کمیسیون اصق را
مأمور تهیه عهدنامهای در این صوص نماید .پیشنویس کمیسیون مزبور به تالش

ایاالتمیحده امریکا و انگلیس به ثمر رسید .نییجه کار این کمیسیون که از طر
کشورهای پیروز در جنگ تهیهشده بود تنظیم عهدنامهای بود که در  13اکیبر  1919در
پاریس به امضای  27کشور رسید .این عهدنامه در بردارنده نکات مهمق است:
-

وبول اصل حاکمیت کامل و انحصاری هر کشور بر ولمرو هوایق ود (باالی

ولمرو اکق و دریای سرزمینق)
-

وبول اصل آزادی عبور و مرور در فضای باالی دریای آزاد

-

وبول اصل عبور بقضرر در زمان صلح برای هواپیماهای غیرنظامق کشورهای

میعاهد در ولمرو یکدیگر منوط به رعایت شرایط مقرر در این عهدنامه
-
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ممنوعیت کشورهای میعاهد از انعقاد معاهدات اص با کشورهای غیر میعاهد

درزمینه اعطای امییازات به هواپیماهای غیرنظامق (ضیائق بیگدلق .)366 :1392
پس از انعقاد عهدنامه پاریس انیقادهای زیادی به آن وارد شد؛ ازجمله محدود بودن
عهدنامه به کشورهای میعاهد آنهم فقط در زمان صلح و دیگر وائل شدن امییازات
اص برای دولتهای بزرگ فاتح جنگ .بنابراین مقتوان این عهدنامه را درواو
معاهدهای علیه آلمان و یارانش دانست .بر این اساس بود که وویق در سیاست میفقین در
مورد طرد آلمان تجدیدنظر شد و به آن کشور پیشنهاد نمودند تا به این عهدنامه بپیوندد
آلمان عضویت در آن را منوط به تجدیدنظر در آن دانست .ازاینرو نمایندگان کشورهای
عضو در سال  1929بار دیگر گرد هم آمدند و پروتکل اصالحق را امضا نمودند (ضیائق
بیگدلق  .)366 :1392همانطور که مالحظه شد در مورد وراردادهای صنعت هواپیمایق
و هوانوردی کشورهای انگلیس و ایاالتمیحده امریکا بیشیرین سهم را در تهیه
پیشنویس ورارداد و بهتب آن شکل دادن به کنفرانسها و رسمیت بخشیدن به وراردادها
داشیهاند ولق اگر رویکرد سیسیمق را مورد مالحظه ورار دهیم میوجه مقشویم روجق
این عهدنامه مورد وبول ودرت بزرگق چون آلمان ورار نگرفت .بنابراین مورد تجدیدنظر
و اصالحیه ورار گرفت و مجدداً بهصورت داده وارد سیسیم حقووق بینالمللق شد.
-2-2

هنجار سازی و عرف سازی

یکق از مهمترین مواردی که مقتوان نقش ودرتهای بزرگ را در پیشبرد حقوق
بینالملل مورد مالحظه ورار داد نقشق است که در مورد عر سازی و هنجار سازی در
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جامعه بینالمللق بر عهدهدارند .زیرا این کشورها بهواسطه توانایقها و ودرتق که دارند
وادرند رویهای ایجاد کرده و توجه سایر کشورها را به انجا آن رویه جلب کنند.
 -2-2-1تحریم جنگ و نفی زور در روابط بینالملل
تا سال  1928در حقوق بینالملل واعدهای دائر بر ممنوعیت توسل بهزور وجود
نداشت .در این سال معاهدهای بین وزرای ارجه امریکا و فرانسه امضا شد که به
معاهده پاریس یا «برایان کلوگ» 1معرو

شد (امیدی و رضائق  .)107 :1390این

معاهده در  27اوت  1928به کوشش وزیران ارجه ایاالتمیحده امریکا (کلوگ) و
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فرانسه (بریان) میان کشورهای آلمان امریکا بلژیک فرانسه انگلیس اییالیا ژاپن
لهسیان و چکسلواکق منعقد شد و بعدازآن تاریخ تعداد زیادی از کشورهای دیگر نیز به
این معاهده ملح شدند .دولت ایران نیز در  28فروردین  1308به این معاهده ملح
شد .در این سال ایاالتمیحده برییانیا فرانسه و آلمان ازجمله فقمابین ود تواف
کردند که پیمان بریان -کلوگ را درباره ممنوعیت جنگ و نهق کاربرد زور بهعنوان ابزار
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سیاست ملق در روابط با یکدیگر رعایت کنند (ساندرز .)33 :1388
بهموجب معاهده بریان -کلوگ همه دولتهای امضاکننده تواف کردند که در عرصه
روابط ود از توسل بهزور اجیناب کنند و این دسیه اودامات را مغایر با حقوق بینالملل
در نظر گرفیند .نییجه این شد که دولتهای میعاهد موافقت کردند که آثار ناشق از
توسل بهزور را هم به رسمیت نشناسند .از همین رو بود که برای نخسیین بار به دنبال
ممنوعیت جنگهای تجاوزکارانه و جبران کاسیقهای موجود در میثاق جامعه ملل
اسیفاده از زور و ووای نظامق از جایگاه برجسیهای بر وردار شد (امیدی و رضائق
 .)107 :1390این مسئله همواره بهعنوآنیک هنجار مهم بینالمللق شنا یه شد تا جایق
که با انعقاد منشور ملل میحد و تأکید بر واعده من توسل بهزور این اصل بهعنوآنیکق
از «وواعد آمره» حقوق بینالملل در نظر گرفیه شد (رضائق  .)4 :1395بنابراین باز ورد
مثبت این معاهده و اسیقبال ودرتهای بزرگ از آن باعث شد که این مسئله بهصورت
یک هنجار مهم بینالمللق درآید.

)1. the Treaty of Paris (Briand-Kellogg Pact

 -2-2-2منشور آتالنتیک
در  14اوت  1941بر عرشه کشیق جنگق آمریکایق آگوسیا 1دریکق از بنادر نیوفاندلند
رئیسجمهور امریکا فرانکلین دالنو روزولت و نخستوزیر برییانیا وینسیون چرچیل
منشوری را پذیرفیند که «بر ق اصول مشیرک در سیاستهای ملق دولتهایشان را
اعال مقداشت که بر آن پایه آرزومند آینده بهیری برای جهان بودند»(ساندرز :1388
 . )34منشور آتالنییک امریکا و انگلیس را میعهد به نظم نوینق بر پایه چند اصل مهم
کرد :پایان دادن به کشورگشایق و گسیرش ارضق یا تغییرات سرزمینق احیرا بهح
تعیین سرنوشت امنیت اجیماعق صلح و رهایق از ترس و فقر آزادی دریاها و تحدید
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توسل بهزور .این اصول بهعنوان دسیورالعمل و راهنمایق جهت ایجاد نظم نوین جهانق
بعداً در منشور سازمان ملل میحد گنجانده شد .در اول ژانویه  1942امریکا و برییانیا از
الحاق و مشارکت سایرین شامل اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیسیق چین و  22کشور
دیگر به اعالمیه ملل میحد اسیقبال کردند .طق هفیههای پایانق جنگ جهانق دو
یکرشیه کنفرانسهای بینالمللق برگزار شد تا نظم نوین جهانق را بر اساس ارزشهای
مشیرک و وواعد بینالمللق حول سه رکن موردتواف روزولت و چرچیل بنا نهند .در
آوریل  1945هیأتهای نمایندگق  50کشور در سانفرانسیسکو بهمنظور مذاکره بر سر
تدوین منشور ملل میحد گرد آمدند .منشور ملل میحد در  26ژوئن  1945امضا شد و
چهار ماه بعد به مرحله اجرا درآمد .اهدافش توسعه حقوق بینالملل بخصوص حمایت
از حقوق بشر جلوگیری از بروز جنگ و توسعه پیشرفت اویصادی و اجیماعق است.
طق مدت یک دهه نظا کامالً جدید حقوق و سازمانهای بینالمللق ل شد (ساندرز
 .)35-34 :1388بنابراین مقتوان گفت کشورهای ودرتمند آن دوره که مشغول جنگ
جهانق بودند و در یک صف در مقابل هییلر ورار داشیند چند اصل مهم را بهعنوان
هنجارهای بینالمللق مطرح کردند که با اوبال عمومق مواجه شده و در مراحل بعدی
رسمیت پیدا کرد.

1. Augusta
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-2-3

نهادسازی

یکق از مهمترین مواردی که ودرتهای بزرگ در نقش حامق و پشییبان حقوق
بینالملل ظاهر مقشوند ودرت آنها در حمایت و تأسیس نهادها و سازمانهای
بینالمللق است .نهادها یکق از مهمترین مواردی است که به ایجاد و گسیرش حقوق
بینالملل منجر مقشود .همکاری در دا ل نهادها مسیلز مذاکراتق است که به سازگاری
میقابل و تنظیم رفیارها مقانجامد ) .)Herbert, 1996: 228در ذیل به مهمترین
سازمانهای بینالمللق که در دوره وبل از  1945بهوسیله ودرتهای بزرگ شکل گرفت
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اشاره مقشود .مهمترین این سازمانها کنگره وین و جامعه ملل مقباشند .بدیهق است
سازمانهای زیاد دیگری نیز در این دوره تشکیلشدهاند که به دلیل اهمیت این دو
سازمان و مجال اندکق که در این وسمت وجود دارد از اشاره به دیگر سازمانها
ودداری مقشود.
 -2-3-1کنگره وین و سیستم کنسرت اروپا
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سیسیم کنسرت بر اساس تواف جمعق ودرتهای بزرگ بهمنظور تأمین نظم و امنیت در
سیسیم بینالملل و تأمین هزینههای امنییق و یا کاهش چنین هزینههایق شکل مقگیرد.
بنابراین در سیسیمهای مبینق بر کنسرت نظم از طری اودا جمعق ودرتهای بزرگ
حاصل مقشود (واسمق  .)214 :1384همچنین سازمانهای بینالمللق زمانق که دولتها
مناف یا مسائل مشیرکق دارند مقتوانند ایجاد شوند .برای مثال بعد از پایان جنگهای
ناپلئونق کنگره وین ( )1815-1822در تالش برای حف صلح در اروپا کنسرت اروپا
را ایجاد کرد .ودرتهای بزرگ اروپا به این دلیل که هر یک در جلوگیری از جنگ با
یکدیگر و بالمآل در پیشگیری از کسب ودرت بیشیر یک دولت اص دارای منافعق
بودند تمایل به همکاری داشیند .اروپا در  1815یک نظا چندوطبق بود .امّا بهجای
منازعه دولتهای اروپایق برای جلوگیری از جنگ وارهای همکاری کردند (اس .پیس
 .)111 :1384به گفیه مک دوگال  1فرایند تصمیمگیری که در آن ودرتهای بینالمللق
مناف مشیرک ود را حلوفصل مقکنند و راههای مؤثری برای کنیرل رفیار ایجاد
مقکنند یک بخش اصلق از حقوق بینالملل است ).(Scott Henson, 2005: 30
1. McDougal

بهطورکلق حقوق بینالملل کالسیک وبل از هر چیز یک جامعه بین دولیق بود .این
جامعه از دولتهای حاکم و میساویالحقوق تشکیل مقشد .جامعه بینالمللق کالسیک
در طول این دوره تحت تسلط تعداد کمق از دولتهای اروپایق (آلمان فرانسه انگلیس
اتریش و روسیه) ورار داشت که نوعق حکومت بینالمللق عملق را نخست با عنوان
اتحاد مقدس و سپس کنسرت اروپایق به وجود آوردند (دومینیک  .)224 :1379بدین
ترتیب مسائل مهم این دوره توسط این هسیه کوچک میشکل از دولتها که به شکل
کنگره تشکیل مقیافت حل مقشد .این حکومت بینالمللق عملق ودرتهای بزرگ در
روابط بینالملل موجب یک ورن آرامش نسبق در سراسر جهان شد .تما این شرایط
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برای توسعه حقوق بینالملل بسیار مطلوب و مساعد بود (دومینیک .)30 :1379
کنگرة وین مهمترین گردهمایق نمایندگان ودرتهای اروپایق پس از نشستهای
وسیفالیا  1648بهحساب مقآید که نمونه بعدی آن را باید معاهدات صلح ورسای 1919
و کنفرانس یالیا در  1945دانست (نقیب زاده  .)62 :1390در کنگره وین فکر تدوین
حقوق بینالملل تا حدی تحق یافت و دولتهای شرکتکننده در کنگره موف شدند تا
با تصویب معاهداتق مقررات مربوط بهنظا رود انههای بینالمللق من

ریدوفروش

برده و وض دیپلماتها را تدوین کنند .به همین جهت از این زمان به بعد مرسو شد
که کنفرانسهای بینالمللق ادواری برای تدوین مقررات برپا شود تا کشورهای جهان در
ولمرو مسائل مربوط بهحقوق جنگ در زمین و دریا حلوفصل مسالمتآمیز ا یالفات
بینالمللق وحدت حقوق بینالمللق صوصق حمایت از مالکیت معنوی

دمات

پسیق و مخابراتق دور آیین دریانوردی و هوانوردی و سایر مسائل اجیماعق که ضامن
مناف مشیرک جامعه بینالمللق بود به گفیگو بنشینند و معاهدات عامه منعقد سازند
(میرعباسق  .)259 :1389مثالً فلسفه همنوعدوسیق و تدوین معیارهای بینالمللق در
ورن نوزدهم و بیسیم به تصویب دولتهای ودرتمند آن زمان رسید .در کنگره وین
ودرتهای بزرگ پذیرفیند به تجارت برده پایان دهند (بیلیس و اسمیت .)1348 :1383
و سرانجا کنوانسیون بروکسل در سال  1980تجارت برده را منسوخ کرد (مصفا و
ابراهیمق  .)265 :1387بدین ترتیب مقتوان گفت دوران حقوق بینالملل کالسیک
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دوران سلطه ودرتهای بزرگ اروپایق و حقوق بینالملل عموماً بازتابق از اراده آن دول
ودرتمند بود.
 -2-3-2جامعه ملل و حقوق بینالملل
پیشنویس مشیرک امریکا و برییانیا (پیشنویس هوست میلر) مبنای بحث درباره تشکیل
جامعه ملل ورار گرفت .کمیسیون ویژهای مرکب از  19عضو کنفرانس صلح پاریس
تحت سرپرسیق رییس جمهور وودرو ویلسون تشکیل شد تا میثاق جامعه ملل را تهیه
نماید این میثاق در  28آوریل  1919مورد تأیید تما اعضای کنفرانس صلح پاریس ورار
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گرفت و  26ماده اول آن جزو پیمان ورسای در آمد .با تصویب پیمان ورسای جامعه
ملل در  10ژانویه  1920رسماً با  49عضو تشکیل شد (آوایق  .)61 :1382میثاق جامعه
ملل یک تحول اساسق در حیات معاهدهسازی بینالمللق به وجود آورد .میثاق که به
منزله وانون اساسق جامعه ملل بود نظا دادگسیری میمرکز بینالمللق را پیشبینق نمود
(ماده  )14که بعداً در سال  1920با آئین اصق به تنظیم اساسنامه دیوان دائمق
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دادگسیری بینالمللق و تأسیس آن در سال  1992منیهق شد .همچنین میثاق با پیشبینق
مجم و شورا در جهت ایجاد نظا وانونگذاری و اجرایق گامق در راسیای تحول
معاهده سازی بینالمللق برداشت .بهعالوه نظا هماهنگق ایجادشده بر اساس ماده 24
بین جامعه ملل و کلیه نهادهای بینالمللق موجود و آتق گامق در جهت توسعه
وانونگذاری بینالمللق بود .تأسیس پنج کمیسیون مشورتق و دائمق از طر

جامعه ملل

ناظر به مسائل نظامق و تسلیحات بحری و هوانوردی نظامق سرزمینهای تحت
نمایندگق مواد مخدر واچاق تریاک و مسائل اجیماعق و عمومق موجب پیشرفت و
توسعه وانون درزمینههای مخیلف گردیده است .فعالیتهای وانونگذاری که بدینسان
زیر نظر جامعه ملل آغاز شد.

از تنوع بسیاری بر وردار است و بهسادگق وابل احصاء نیست .کافق است اشاره شود
که بین سالهای  1946-1919بیش از هفتصد ورارداد چندجانبه منعقد و اکثر آنها
حداول بین تعدادی از اعضا الز االجرا شد .عالوه بر اینها یکق از مهمترین تحوالتق
که بهموجب بند اول اعالمیه  14مادهای ویلسون ( 8ژانویه  )1918در زمینه معاهدات
ایجاد شد ثبت و انیشار معاهدات در دبیر انه جامعه ملل بود که در راسیای این امر

دبیر جامعه ملل در زمان حیات ود  4/834سند بینالمللق را که مین آنها در  205جلد
منیشر گردیده به ثبت رسانیده است (میرعباسق  .)54 :1379امّا این تحول و توسعه
نهتنها در بعد کمّق بلکه در ابعاد کیفق و ودرت معاهدهسازی هم چشمگیر بوده است.
جامعه ملل با واسطه مجم که میشکل از نمایندگان کل کشورهای عضو بود توانست
طرح چند معاهده را به تصویب برساند که مثال بارز آن پیمان عمومق داوری سال
 1928بود .بر همین منوال سازمان اویصادی و مالق که سازمانق وابسیه به جامعه ملل
بود وراردادهای دوجانبه نمونه را وض کرد .از همه مهمتر تالش فوقالعاده جدی
کارشناسانه و ابیکاری کنفرانس تدوین حقوق بینالملل ( )1927-1930الهه است که
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زیر نظر جامعه ملل صورت پذیرفت .چنانکه در  1924کمییهای را از کارشناسان تأسیس
کرد و آن را مأمور تدوین مقررات حقوق بینالملل نمود .این کمییه صورتق از
موضوعات وابل تدوین را به کشورها پیشنهاد کرد و واهان نظر آنها شد تا پس از
بررسق گزارش نهایق تهیه کند و به شورای جامعه ملل تسلیم نماید (میرعباسق :1379
.)56

حقز ز

الصه آنکه جامعه ملل در مدتزمانق که پابرجا بود دورنمای باشکوه و بقسابقهای از
جامعه مشیرکق را که روح بینالمللق در آن دمیده شده بود به جهانیان عرضه کرد و
آنها را بهطور ا ییاری به اصول حقوق ملل پایبند نمود و از آن به بعد ژنو مقر جامعه
ملل پاییخت جهان دیپلماسق گشت .در این زمان نهادهای حقووق مثبیه از وبیل توسعه
راههای جلوگیری از جنگ شکوفایق دادگسیری بینالمللق و طرحریزی اولیه ل
سالح عمومق بهطور وابلمالحظهای پیشرفت کرد.
همچنین باید در مورد سازمانهای بینالمللق نقش ودرتهای بزرگ را در نظر داشت.
مثالً در مورد جامعه ملل باید گفت که بر ال

قدرتهای بزرر

اتحاد مقدس سازمانق واوعق بود .ارکان

سیاسقاش عبارت بودند از مجم و شورا و دبیر انه دائمق .شورا مرکب بود از اعضای
دائمق و غیردائمق .تما ودرتهای بزرگ آن زمان عضو دائمق شورا بودند .به واسطه
این عضویت دائمق و همراه با اصل اتفاق آراء ودرتهای بزرگ مقتوانسیند مطمئن
باشند که شورا وادر نخواهد بود بدون رضایت همگق آنها تصمیمق اتخاذ کند .نفوذ
کنیرل کننده ودرتهای بزرگ در جامعه ملل بقتوجه به سا ت وانونق آن در کنار
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رهبری بر ق از نمایندگان ملل کوچک و میوسط عمل مقکرد .مجم در امور عادی
توانست مثل یک پارلمان واوعق عمل کند ولق هنگامقکه مناف حیاتق ودرتهای بزرگ
در میان بود رهبری ملل کوچک و میوسط میووف مقشد .در بحرانهای عظیم جامعه
ملل رهبری ودرتهای بزرگ جلوهگر مقشد .زمانق که در ا یالفات سیاسق که در
درجه اول اهمیت ورار داشت میان ط و مشق بر ق از دول کوچک با ط و مشق
ملل دول بزرگ ا یال

بروز مقکرد سیاست ودرتهای بزرگ بود که مقبایست پیروز

شود .در این مورد مقتوان از جنگ اییالیا و حبشه بهعنوان نمونه یاد کرد (بهزادی
84

.)44 :1364
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معاهدات صلح و سایر معاهداتی که قدرتهای بزرگ منعقد کردهاند

معاهدات بینالمللق درصدد تدوینِ مشخص و معین حقوق و تکالیف میقابل دولتها
درزمینههای مخیلف مقباشند (پورهاشمق  .)162 :1385معاهدات بارزترین و مهمترین
منب حقوق بینالملل هسیند که نییجه تواف نوشیه دو یا چند کشور در زمینه موضوع
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اص هسیند (ایزدی .)508 :1394
 -2-4-1معاهده وستفالی و حقوق بینالملل
پایههای اساسق روابط بینالملل بهصورت امروزی بعد از عهدنامههای وسیفالیا درنییجه
پایان جنگهای مذهبق  30ساله بین کاتولیکها و پروتسیانها در سال  1648بنیان نهاده
شد (ملک محمدی  .)53 :1380مطاب با ورارداد وسیفالیا دولتها عمالً و رسماً مسیقل
و مساوی شنا یه شدند .زان پس طبعاً تعهدات و تکالیف دولتها نیز از توسعه و
افزایش وابلمالحظهای بر وردار شد؛ یعنق مقتوان ادعا کرد که وجود چند دولت دارای
حاکمیت در کنار یکدیگر مبنای واوعق و علت وجودی حقوق بینالملل است
(فیروزآبادیان و دیگران  .)78 :1394آنچه بهتدریج بعد از شکلگیری اسیقالل و
حاکمیت دولتها به وجود آمد مسئله توجه به حاکمیتهای دیگر است که در اشکال
گوناگونِ رعایت حقوق دولتهای دیگر رعایت حقوق ارجیان و رعایت مناف جامعه
بینالملل نمودار شد؛ دولت باید به شکلق مطاب وواعد کلق حقوق بینالملل که نمایانگر
مناف اساسق جامعه بینالمللق است به اعمال صالحییش بپردازد (دومینیک :1379
.)114

در نییجه صلح وسیفالق صلح مجدداً به اروپا بازگشت و در روابط و حقوق بینالملل
تأثیرات مهمق بر جای گذاشت .جنگهای سقساله اروپا ویرانقهای بسیاری را به بار
آورد .دول اروپایق انیظار نظا جدیدی را داشیند که با امضای وراردادهایق به آن
رسمیت دهند و این نظا جدید در سایه وراردادهای وسیفالق شکل گرفت .درهرصورت
باید توجه داشت که ووانین بینالملل منبعث از معاهده وسیفالق در جهت گسیرش
سیاست ودرتهای بزرگ بوده است (ثابت ود  .)66 :1380این نظم به سلسله مراتبق
انجامید که در آن ودرتهای بزرگ در باالی هر و ودرتهای کوچکتر به میزان
ودرت ود در وسمتهای میانق و پایین آن ورار گرفیند .بر همین اساس چند ودرت
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اروپایق به کانون ودرت جهان تبدیل شدند و در باالی هر ودرت ورار گرفیند .این
ودرتها توانسیند ودرتهای غیراروپایق نظیر امپراتوری چین ایران و عثمانق را به
حاشیه رانده یا مقهور ودرت ویش کنند .بدینسان نظم وسیفالیایق نظمق اروپایق بود
که به سراسر جهان تسری یافت (نقیب زاده  .)1 :1390درواو ودرت یافین کشورهای
اروپایق و تسلطشان برجهان موجب شد عمالً و فقط کشورهای اروپایق در اجیماعات
بینالمللق که عمدتاً در اروپا تشکیل مقگردیده شرکت نموده و در مورد سرنوشت
جهان تصمیمگیری کنند .این تصمیمات که بهصورت عقد پیمانها و معاهدات بود در
حقیقت پایهگذار حقوق بینالملل کالسیک است .بدین ترتیب تحوالت حقوق بینالملل
در این دوره توسط همین کشورهای اروپایق صورت گرفت (مدنق .)70 :1374
انعقاد ورارداد صلح وسیفالق ( )1648سرآغاز موازنه ووا در اروپا دانسیه شده است.
مقتوان گفت هر جا که توازن عمومق و محلق ودرت وجود داشیهاند شرایط مساعدی
فراهمشده است که تحت آن سایر نهادهایق که نظم بینالمللق به آنها بسیگق دارد؛
مانند دیپلماسق و حقوق بینالملل ودرت عمل یافیهاند (طیب .)94 :1380
همچنین معاهده صلح وسیفالق را مقتوآنیک موافقینامه جمعق دانست که مبنایق برای
حلوفصل ا یالفات سیاسق و حقووق بینالمللق در اروپا شد .وواعد برآمده از صلح
وسیفالق که در سراسر دوره سالهای  1648تا  1815کموبیش معیبر ماند اصلقترین
مسائل روابط بینالمللق و حقوق بینالمللق را در برمقگرفت مانند رعایت معاهدات
حلوفصل درگیری با راههای مسالمتآمیز غیروانونق بودن جنگ بدون دلیل مشروع و
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غیره (ملک محمدی  .)56 :1380همچنین در کنگره  1648مقرراتق درباره وض دول
بقطر

در جنگ دریایق و تعیین موارد توویف کشیقها و محصوالت آنها تنظیم

مقررات درباره محاصره دریایق و واچاق جنگق و تعیین وظایف و مزایای سفیران
طرحهایق ریخیه شد (ذوالعین  .)817 :1377در ادامه دول امضاء کننده عهدنامه وسیفالق
تعهد کردند برای حف

صلح بکوشند و اگر ا یالفق پیدا کردند دوسیانه حل کنند.

اصول مساوات دولتها که نییجه اصل حاکمیت و اسیقالل و پایه حقوق بینالملل است
پذیرفیه شد (مدنق .)66 :1374
86

 -2-4-2کنفرانس الهه 1899
اتحاد مقدس که از سال  1822از فعالیت بازایسیاده بود با مرگ الکساندر امپراتور
روسیه در سال  1825کامالً محو گردید .از آن سال تا سال  1914کنفرانسها و
کنگرههای کمابیش گسیرده یا محدودی در اروپا تشکیل شد و نمادی را به وجود آورد
که به «اتفاق اروپایق» معرو
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است .در این دوران دولتهای بزرگ و ودرتمند با

برگزاری کنفرانسهایق به مسائل و مشکالت دوران ود رسیدگق کرده و روابط بین
ود را با ایجاد وواعدی نظم مقدادند .برای مثال در  18ماه مه  1899بنا به پیشنهاد
نیکالی دو امپراتور روسیه اولین کنفرانس معرو
هلند تشکیل گردید .هد

کنفرانس در آغاز حف

به کنفرانسهای صلح در شهر الهه
صلح بود و بدین منظور روسیه

پیشنهاد نمود تا تولید و به کار بردن تسلیحات جنگق و تعرضق بهطور آزمایش محدود
شود تا درنییجه آن صلح جهانق و همگانق برورار گردد .کنفرانس در ابیدا بیشیر جنبه
سیاسق داشت ولق بعداً جنبه حقووق آن چیره گردید و روی سه مسئله اساسق تواف
شد:
-1

تأسیس دیوان دائمق داوری بهعنوان مرج صالحیتدار برای جلوگیری از

جنگ از راه اودامات اصالحق میانجیگری و داوری.
-2

تهیه و تنظیم ووانین و عر های جنگ زمینق.

-3

شمول عهدنامه  1864ژنو به جنگ دریایق (مدنق .)178 :1374

کنفرانس سه کمیسیون تشکیل داد :کمیسیون تقلیل اسلحه کمیسیون تنظیم وواعد و
رسو جنگ زمینق کمیسیون تدوین وواعد مربوط به حل ا یالفات بینالمللق .کمسیون

دو دو ورارداد تنظیم کرد :یکق مربوط به حمایت از نظامیان مجروح و مریض در جنگ
زمینق که مقررات آن شامل وربانیان جنگ دریایق نیز مقگردید و دیگری مربوط به
وواعد جنگهای زمینق بود که بر اساس اعالمیه بروکسل  1874تنظیم گردید (ذاکر
حسین .)190 :1369
دومین کنفرانس صلح الهه نیز بنا به دعوت امپراتور روسیه از  15ژوئن  1907در شهر
الهه با شرکت  44کشور جهان تشکیل شد و تا تاریخ  18اکیبر  1907ادامه داشت .هد
کار کنوانسیون الهه مصوب سال  1907وارد کردن مالحظات حقوق بشردوسیانه و
گسیرش حف حریم حقوق بشر به حوزه جنگها بود (مصفا و ابراهیمق .)265 :1387
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حقوق حاکم در جنگ بهطور سنیق از حقوق ژنو و الهه تشکیلشده است .حقوق ژنو
شامل دسیهای از معاهدات است که برای حمایت از وضعیت اسرا زندانیان مجروحان
و بیمارانق است که وادر به ادامه مبارزه نیسیند (اسمعیل زاده مالباشق و دیگران :1396
 .)543کنفرانس دو الهه عالوه بر تکمیل کارهای کنفرانس اول سیزده معاهده جدید
مربوط بهحقوق جنگ و بقطرفق را به امضاء رسانید .در تنظیم این وواعد و سایر امور
در این کنفرانس یک روح آزادی واهق و بشردوسیق در بین نمایندگان کشورها
حکمفرما بود که در کنفرانسهای بینالمللق وبل از آن یعنق در تاریخ روابط بینالملل
سابقه نداشت (مدنق .)178 1374
همانطور که مالحظه مقشود کنفرانس الهه به ابیکار نیکالی دو امپراتور روسیه
برگزار شد و گردانندگان اصلق کنفرانس و مبیکر وض وواعد حقووق و ورارداد همان
کشورهای بزرگ دریانورد اروپایق بودند (ذاکر حسین  .)190 1369بنابراین مقتوان به
نقش ودرتهای بزرگ در شکل دادن به این مجام و گردهمایقها و نقش آنها در
پیشبرد حقوق بینالملل پق برد .نقش ودرتهای بزرگ را بیشیر در شکلگیری حقوق
بینالملل در مجام و کنفرانسهایق مقبینیم که غالباً به دنبال جنگها و یا حوادث مهم
جهانق تشکیل یافیه و دول با تنظیم وراردادهایق بعضق از وواعد این رشیه از حقوق را
عنوان کرده و موردتواف ورار دادهاند .ازجمله کنگره وسیفالق  1648کنگره وین 1815
کنفرانس صلح پاریس  1919کنفرانس سانفرانسیسکو  1945و نظایر آن تأثیر مهمق در
تطور حقوق بینالملل داشیهاند (مدنق .)65 :1374
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همانطور که مالحظه شد ودرتهای بزرگ نظا بینالملل به طرق مخیلفق در دوره
کالسیک در راسیای ایجاد و گسیرش حقوق بینالملل نقشآفرین بودهاند .در وسمت
اعظم این دوره موازنه ووا بر روابط بازیگران حاکم بوده و ودرتهای بزرگ ورودیها
پردازش

روجق و باز ورد سیسیم حقوق بینالملل را میفقاً تحت کنیرل و اداره ود

ورار داده بودند .بنابراین شکلگیری و گسیرش وواعد حقوق بینالملل بازتاب اراده
ودرتهای بزرگ آن دوره بهصورت میف بود .در بخش دیگر مقاله سعق مقشود بهطور
اص به نقش ودرت برتر انگلسیان در دوره کالسیک پردا یه شود که بهصورت
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هژمون شنا یهشده بود.
 .3هژمونی انگلستان و پیشبرد حقوق بینالملل
ریشه هژمونق به واژهای یونانق به معنای رهبری 1برمقگردد .در روابط بینالملل یک
هژمون رهبر گروهق از دولتها است ) .(Griffiths, 2005: 63اصلقترین مفهو
هژمونق در ادبیات روابط بینالملل عد تعادل ودرت در سیسیم بینالملل را نشان
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مقدهد که در آن دولیق چنان ودرتمند است که مقتواند رهبری بر این سیسیم را
اعمال کند ) .)Antoniades, 2008: 3یکق از دغدغههای دانشمندان سیاسق که با
رویکرد سیسیمق به تحلیل روابط بینالملل مقپردازند موضوع نظم بینالمللق است.
درواو

این ودرت است که موجد نظم و عامل تداو آن است و ازاینرو نظم

بینالمللق در ارتباط مسیقیم باودرت برتر و مسلط در نظا بینالملل مقباشد .بر اساس
منط بازیگر ردمند منفعتطلبق مبنای اساسق هر اودا است .بدین ترتیب نظمق که
ودرت مسلط در نظا بینالملل ایجاد مقکند تأمین کننده مناف آن ودرت بوده و به
همین دلیل مهمترین حامق نظم موجود ودرت برتر جهانق است که آن را ایجاد کرده
است .آن ودرت برتر هژمون نا دارد (جمشیدی .)786 :1386
تابهحال دو ودرت هژمون در تاریخ اویصاد لیبرال ظهور پیداکردهاند :برییانیا در ورن
نوزدهم و آمریکا پس از سال  .1945سالهای میانق تا پایانق ورن نوزدهم بهعنوان دوره
هژمونق برییانیا یا صلح برییانیایق شنا یهشده است .در این دوره ثبات هژمونیک

1. Leadership

تجربهشده است .ثبات هژمونیک در بسیر اویصاد بینالمللق لیبرال وابلیت تحق دارد .در
نیمه دو ورن  19انگلسیان بهصورت هداییگر اصلق فرایند آزادسازی اویصاد بینالملل
ایفای نقش مقکرد (ونبرلو  .)880 :1385بر اساس نظریه ثبات هژمونیک ثبات نظا
بینالملل نیازمند دولت مسلط است که بیواند وواعد تعامل میان مهمترین بازیگران نظا
را تعریف و اجرا کند (جمشیدی  .)792 :1386در این راسیا هژمون منابعش را صر
ایجاد ثبات در سیسیم بینالمللق مقکند .این کار از طری ایجاد کاالهای عمومق صورت
مقپذیرد) (Destradi, 2008: 10در ذیل سعق مقشود هژمونق انگلسیان و اوداماتق که
در والب و نقش هژمونق در راسیای پیشبرد حقوق بینالملل انجا داده است
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موردبررسق ورار گیرد .بدیهق است که ودرتهای بزرگ مخصوصاً هژمون در پس
اوداماتق که انجا مقدهند به مناف

ود مقاندیشند ولق درهرصورت جدا از مسئله و

هدفق که دارند حقوق بینالملل را نیز پیش بردهاند .دولت هژمون نقش زیادی در ارائه
ورودی پردازش روجق و باز ورد مسائل حقووق بینالمللق دارد.
 -3-1پیشرفت حقوق بینالملل در راستای منافع هژمونی انگلستان
حقوق بینالملل کشورهای فائقه را با وضعیت دشواری روبرو مقکند .حقوق بینالملل
به کشورهای ودرتمند ابزار وبق برای نظم دهق بینالمللق و آرامش و ثبات ناشق از
تسلطشان پیشنهاد مق کند مخصوصاً به دلیل میزان باالی مشروعییق که اودا از طری
اشکال حقووق در بردارد .به دست آوردن این مزایا مسیلز پذیرفین مشکالت و موانعق
نیز مقباشد :وجود وانون نیازمند احیرا به آن است .ووانین جدید فقط مقتوانند در یک
زمینه مساوات انگاری به وجود بیایند زیرا طب

حقوق بینالملل کشورها به لحاظ

حقووق مساویاند و در این رابطه این کشورها به هژمون فشارهایق وارد مقکنند .باید
توجه داشت که هژمون اگر از حقوق بینالملل به سیاست چر ش داشیه باشد یعنق از
حقوق بینالملل کنارهگیری کند تما اهدافق که دارد (تنظیم تثبیت و آرامش) در
معرض طر ورار مقگیرد

).)Krisch, 2005: 379

چارلز کیندلبرگر 1نفوذ انگلسیان در ورای امپراتوری رسمقاش در ورن نوزدهم و به
همین نحو ودرت ایاالتمیحده پس از  1945را هژمونیک دانسیه است و این مسئله
1-Charles Kindelberger
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بعدازاین بهصورت عامل عمده ودرت نهفیه در عملکرد دولت هژمونیک درآمد که
بهظاهر برای یک نظا اویصاد بینالمللق لیبرال و امنیت سیسیم ضروری است و یک
سلسله کاالهای عمومق ازجمله بازارهای به نسبت باز ارز تجاری باثبات بینالمللق و
یک نیروی بازدارنده هسیهای فراهم آورده است (آجورلو و اعیبار .)138 :1387
در مورد انگلیس باید اینطور شروع کرد که عالوه کلق به حف دسیورالعملها مشخصه
سیاستهای حقووق بینالمللق انگلیس در ورن نوزدهم بوده است .بنابراین انگلیس
بهعنوان مداف تقدس و حرمت وراردادها شنا یهشده است .همچنین در سراسر ورن 19
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این کشور بیش از هر کشور دیگری طرفدار توافقات مربوط به حکمیت بوده است و
بنابراین عامل اصلق در پس احیای داوری و حکمیت بوده است که درنهایت منجر به
تشکیل یک دیوان دائمق داوری در اوایل ورن بیسیم شده است .همچنین برییانیا
بردهداری را در ولمرو ود در سال  1807لغو کرد و آنگاه به نیروی دریایق ود دسیور
داد که کشیقهای مظنون به اشیغال در تجارت برده را میووف سازند و به تفییش آنها
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بپردازند .در کنگره وین  1815دولت برییانیا انجا تحریمهای اویصادی علیه کشوری را
که از لغو بردهداری ودداری مقکند پیشنهاد داد .سپس مجموعهای از موافقینامههای
دوجانبه را با بسیاری از دولتها منعقد سا ت که در هر مورد حقوق میقابل بازدید و
تفییش را برای کشیقهای دولیق و کشیقهای

صوصق که پرچم طر

دیگر را

برافراشیهاند مقرر مقداشت (فن گالن  .)1387با توجه به اینکه در آن دوران برییانیا به
لحاظ نیروی دریایق بر سایر کشورها غلبه داشت این کار به سیادت و تسلط بیشیر این
کشور بر دریا منجر مقشد.
بهطورکلق اجرای منصفانه و کامل حقوق بینالملل به نف انگلیس بوده است .در
دورههای مخیلف یک تمایل کلق بهحقوق بینالملل در میان دولتهای ووی در حیطه
وانون و مقررات معامله شای بوده است .کشورهای اروپایق از یک ح وانونق برای
معامله و تجارت آزاد برای تشکیل مسیعمرههایق در ولمروهای غیراروپایق اسیفاده
نمودهاند هرچند از حقوق بینالملل برای محرو نمودن سایر اروپائیان از دادوسید نیز
اسیفاده نمودهاند .همچنین ورارداد با حاکمان غیراروپایق باعث دسیرسق اروپایقها به
بازارهایشان صوصاً در شرق و ظهور ودرت نامیقارن شده است .صوصاً کشورهای

اروپایق و امریکا از وراردادها برای تثبیت موفقیتهای نظامقشان در دسیرسق به
بازارهایق در چین ژاپن و تایلند اسیفاده نمودهاند .این وراردادهای نابرابر حقوق وسیعق
را برای ودرتهای غربق در برداشیه و به آنها این امکان را داده است تا از تفوق
نظا های اویصادیشان برای دهههای مخیلف اسیفاده نمایند .ولق فراتر از این توسعه
تجارت آزاد در ورن  19بهطور اصق به نف ودرتهای غالب مخصوصاً برییانیا بوده
است .برییانیا در ورن  19بهطور وسیعق از تجارت آزاد حمایت کرده و آن را توسعه داده
است .این اودامات برای ایجاد نظم ضروری است (آیکنبری  .)23 :1383ولق باید توجه
داشت کشورهای ودرتمند همیشه در پق اجرای حقوق بینالملل نبودهاند آنجا که با
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مناف و مصالح کشورشان در تضاد بوده از آن کناره گرفیهاند .در طول ورون گذشیه
کشورهای ودرتمند اروپایق معیارهایق و اسیانداردهایق را برای ورود کشورها به عرصه
روابط بینالمللق بهعنوان شرکای میمدن مشخص کردهاند و این مسیمسکق بود برای
د الت در این کشورها زیرا بسیاری از کشورها شرایط موردنظر آنها را نداشیهاند .در
دوره حاضر نیز مقتوان اعمال مشابهق را دید .امروزه کشورهای اسیبدادی غیر
دموکراتیک و نقض کننده حقوق بشر مسیعد د الت کشورهای برتر و هژمون هسیند.
کشورهای ودرتمند و بخصوص هژمون سعق مقکنند تغییراتق را در حقوق واوعق
بینالملل به وجود آورند و شرایط را در راسیای مناف

ود سادهسازی کنند .مقتوان در

این مورد از مدا الت بشردوسیانه نا برد .همانطور که انگلیس در ورن  19برای مبارزه
با دزدی دریایق و ممنوعیت در بردهفروشق تالش برای تعریف مجددی از ووانین
دریایق داشت زیرا درصدد فراهم کردن این امکان برای ناوگان انگلیس بود که سیادت
ود را بهعنوانیک پلیس در دریاها تثبیت کند

).)Krisch, 2005: 384

درهرصورت یکق از تالشهایق که برای فراختر سا ین دیدگاه واو گرایانه و منظور
سا ین گوناگونق اویدار هنجارها و نهادهای بینالمللق صورت گرفیه است نظریه «ثبات
مبینق بر چیرگق» است که به وول رابرت کوهن سا یارهای چیرگق محور ودرت که
تحت سلطه یک کشور باشند بیش از بقیه سا یارها موجب توسعه رژیمهای ودرتمند
بینالمللق مقشوند که وواعدشان نسبیاً دوی است و به وبق رعایت مقشوند (لینکلییر
 .)61 :1386نمونههای ودیمق این نظریه که کوهن دربارهشان بحث کرده است صلح
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برییانیایق میانه سده نوزدهم و صلح آمریکایق سالهای پس از جنگ جهانق دو است.
کاهش رعایت هنجارهای نظم سده نوزدهم که با افول نسبق ودرت دولت انگلسیان از
اوا ر سده نوزدهم همراه بود ظاهراً این نظریه را تأیید کرده است (لینک لییر :1386
 .)62در میانه سده نوزدهم برتری جهانق انگلسیان بر ودرت دریایق آن کشور پایه
مقگرفت که درنییجه توانایق انگلسیان برای ایفای نقش توازن بخش در توازن ودرتِ
سیال اروپا از چالش هر یک از دولتهای واره اروپا در امان بود .هنجارهای اویصادی
لیبرالق (تجارت آزاد معیار طال جابجایق آزاد سرمایه و افراد) با دامنه پیدا کردن اعیبار
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انگلسیان موردپذیرش گسیرده ورار گرفت و نوعق ایدئولوژی جهانگرا فراهم سا ت که
این هنجارها را بهعنوان مبنای هماهنگق مناف در ود باز مقنمود .درحالقکه هیچگونه
نهاد بینالمللق رسمق وجود نداشت ولق جدایق ایدئولوژیک اویصاد از سیاست بدین
معنق بود که لندن مقتوانست همچون ادارهکننده و ساماندهنده بر اساس این وواعد
جهانشمول نمایان شود و ودرت دریایق انگلسیان در پسزمینه صحنه بهعنوان تنفیذ
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کننده بالقوه باوق بماند .این سا یار تاریخق از رب آ ر سده نوزدهم تا جنگ جهانق
دو دگرگون شد .طق این دوره ودرت انگلسیان بهطور نسبق دچار افت شد و نخست
با مطرحشدن چالش آلمان و سپس با افزایش ودرت ایاالتمیحده برتری بالمنازع آن
کشور در دریاها از میان رفت؛ با سر برآوردن حمایت گری امپریالیسمهای تازه و
درنهایت برچیده شدن معیار طال لیبرالیسم اویصادی میزلزل شد و تالش دیرهنگا و
ناکا نهادینه سا ین روابط بینالملل از طری جامعهملل که نه مورد حمایت ودرتق
مسلط ورار گرفت و نه ایدئولوژی رایجق از آن پشییبانق کرد به جهانق راه برد که هر
چه بیشیر در والب اردوگاههای ودرت رویب سازمانیافیه بود .صلح آمریکایق در مقایسه
با دوره چیرگق انگلسیان نهادهای بینالمللق رسمق بیشیری به وجود آورد (لینک لییر
.)63 :1386
بنابر آنچه مطرح شد مقتوان گفت کشورهای ودرتمند به دالیل زیادی موجد حامق و
پشییبان حقوق بینالملل بودهاند .اگرچه مناف

اص کشورهای بزرگ همواره مدنظر

بوده است ولق حقوق بینالملل برای بهپیش رانده شدن همواره نیازمند حمایت این
کشورها بوده است .این مطلب صحیح است که اگر روجق سیسیم حقوق بینالملل

مورد رضایت کشورهای ودرتمند نباشد از سوی این کشورها نادیده گرفیه مقشود و
ممکن است نقض شود ولق این مطلب نیز صحیح به نظر مقرسد که حقوق برای
بهپیش رانده شدن نیازمند ودرت است .کافق است این مسئله را در نظر بگیریم که
کشورهای ودرتمند از حقوق بینالملل حمایت نکنند در آن صورت وواعد حقووق
مجموعهای از وواعد بقاعیبار که ودرت اجرایق ندارند واهند بود.
نتیجهگیری
بهطور الصه در این مقاله که از دوره ورارداد وسیفالق  1648شروع شد و تا پایان
جنگ جهانق دو یعنق  1945را در برگرفت به نقش ودرتهای بزرگ در شکلگیری و
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پیشبرد حقوق بینالملل اشاره شد .در این میان کشورهای ودرتمند با شیوههای مخیلفق
مبادرت به این اودا کردند که به بر ق از آنها مانند تهیه پیشنویس معاهدات هنجار
سازی و عر

سازی نهادسازی معاهدات صلح و وراردادهای بینالمللق اشاره شد.

مسلم است که نقش ودرت در شکل دادن و حمایت از اوداماتق که صورت گرفیه بسیار
مهم است .مثالً مقتوان به این موضوع اشاره کرد که ایجاد سازمانهای بینالمللق
بهمنظور تأمین نظم امنیت و صلح جهانق از آرزوی دیرینه بسیاری از نویسندگان و
سیاستمداران در جهان بوده است .ولق این امر تا زمانق که رئیسجمهورووت
ایاالتمیحده ویلسون آن را با پشیوانه ودرت ایاالتمیحده به منصه ظهور و عمل
نرسانده بود صرفاً در حد یک آرزو باوقمانده بود .همچنین مقتوان به ودرت بهعنوان
پشیوانه و تضمین اجرای وواعد حقووق که در کنفرانسها و مجام بینالمللق بین
ودرتهای بزرگ به انجا مقرسید اشاره کرد .واضح است که اگر کشورهای ودرتمند
اراده و ودرت کافق برای اجرای وواعد حقووق نداشیند این وواعد به مرحله اجرا
درنمقآمد .بهعنوانمثال مقتوان از ودرت ناوگان دریایق برییانیا در طق ورون  19و 20
برای اجرای واعده من بردهداری اشاره کرد .باید گفت اگر اراده و ودرت نظامق برییانیا
پشیوانه این واعده حقووق نبود این مهم به مرحله عملیاتق شدن درنمقآمد .همچنین
مقتوان به عر ها و هنجارهای مهم بینالمللق مانند من توسل بهزور و حلوفصل
مسالمتآمیز ا یالفات اشاره کرد که توسط ودرتهای بزرگ مطرحشده و با حمایت
سایر کشورها بهعنوان وواعد مهم و حیق وواعد آمره بینالمللق شنا یه شدند .بنابراین
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نقش ودرتهای بزرگ در ایجاد و گسیرش حقوق بینالملل مسئلهای مهم و آشکار
است .همچنین باید به مسئله هژمونق انگلسیان در این مقط پردا ت .این کشور با
ناوگان دریایق ودرتمند ود مناط بسیاری از جهان را تحت سیطره و نفوذ ود داشت
و هداییگر اصلق جریان اویصاد آزاد در دنیا به شمار مقرفت .این کشور بامالحظه مناف
ود همواره ایجادکننده تثبیتکننده و حامق وواعد حقووق بوده است .بهطوریکه
تحقیقات نشان داده است در مواوعق از تاریخ معاصر و هنگامقکه ودرت هژمون افول
پیدا کرده است شاهد بقنظمق در روابط بینالملل و کاهش عمل به وواعد حقووق از
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جانب کشورها بودهایم .همه مواردی که مطرح شد نمایانگر نقش ودرت و ودرتهای
بزرگ در پیشبرد حقوق بینالملل در دوره کالسیک است .کما اینکه نشان داده شد که
ودرتهای بزرگ همواره مناف

ود را در این موارد لحاظ کردهاند.
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