جايگاه و نقش حقوق بشر در حكمراني
مطلوب
پرویز امامزاده فرد
استاديار دانشكده حقوق و علوم سياسي ،دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج

چکیده
پایان گرفتن جنگ سرد و انقلاب در ارتباطات ،از جمله عوامل عمدهاي بودند که در سالهاي آخر قرن بیستم سبب شدند که
اصل حاکمیت و اصل عدم مداخله در امور کشورهاي مستقل ،که علل وجودي حکومتها در طول قرون و اعصار بودند،
تضعیف گردند .این تحولات به نوبه خود سبب شدند که عرصه درونی دولتها به روي خارج باز شود و صداي گروههاي
مختلف درون بسیاري از کشورها به سراسر جهان برسد .این تحولات همچنین توجه به حقوق بشر در سراسر جهان را افزایش
دادند و مسئولیت دولتها در این مورد را الزامی نمودند .این تحولات کمک زیادي به گسترش جهانی حقوق بشر نمودند .از
این طریق ،برخی حقوق فردي و جمعی انسآنها ارتقا یافته و از اهمیت بیشتري برخوردار شدند و اداره امور جامعه از
حکومت به «حکمرانی» تغییر مفهوم داد.
از زمان وقوع تحولات فوق ،براي رعایت حقوق بشر ارادهاي بینالمللی در حال شکلگیري میباشد و موضوع حقوق بشر و
حکمرانی همراه با تقویت اقشار فقیر و در حاشیه مانده در دستور کار امنیت بینالمللی قرار گرفته است .از سوي دیگر،
«حکمرانی» نیز به اصول اخلاقی چندي از جمله منزلت انسانی ،عدالت ،به یک چشم نگریستن همه ،ایجاد برابري و برادري و
در کل اصول حقوق بشر پایبندي نشان میدهد.
حکمرانی مطلوب شکل آرمانی حکمرانی است که اداره امور عمومی ،مدیریت منابع عمومی و رعایت حقوق بشر را به
شیوهاي انجام میدهد که معمولاً به دور از بهره برداريهاي غیراخلاقی و فساد و مبتنی بر فرآیند قانونی باشد .میزان تعهد و
پایبندي حکومت ها به ابعاد مختلف حقوق بشر ،یعنی به حقوق مدنی ،فرهنگی ،اقتصادي ،سیاسی ،و اجتماعی ،شاخص
حکمرانی مطلوب میباشد.
واژگان کلیدي :الگوي سنتی حکومت؛ حکمرانی؛ حکمرانی مطلوب؛ حقوق بشر؛ تشکیلات فراحکومتی.

مقدمه
مقاله حاضر اين سئوال را پاسخ دهد که از يک سوی ،تغيير و تحولات در نظام بينالملل در
سالهای آخر جنگ سرد و از سوی ديگر ،انقلاب در فناوری اطلاعات در سالهای دهه 2991چه
آثار و پيامدهايي بر روی نظام دولتي داشته و چه اولويتهايي را در اداره امور جوامع مطرح

حقوق بشر ،جلد ،6شماره ( 1بهار و تابستان .44 -91 ،)1931

311مه مفيد /1شماره سي و هشتم /
مهر و آبان 2831

پرویز امامزاده فرد

93

کردهاند .به نظر ميرسد که در پي تغيير و تحول در نظام بينالملل در اواخر قرن بيستم و تحت

تأثير انقلاب در فنآوری ارتباطات ،الگوی سنتي حكومت جای خود را به الگوی ديگری داده
مفید /
است که نامه
سیازو شاخصهها و اولويتهای آن ميباشد .در اين مقاله ،ابتدا عملكرد
شمارهبشر
حقوق
توجه به
هشتم  /مهر و آبان 2831

شيوه سنتي حكومت شرح داده ميشود ،سپس زمينههای به وجود آمدن تغيير و تحول در آن در
اواخر قرن بيستم مورد بررسي قرار ميگيرد .اصول و ويژگيهای شيوه جديد حكمراني و شاخصهها
و اولويتهای آن بررسي ميشود و سرانجام جايگاه حقوق بشر در اين دگرديسي مورد مطالعه قرار
ميگيرد.
پیشینه تحولاتتم در شیوه اداره امور
همان گونه که جوامع به دو دسته سنتي و مدرن طبقهبندی ميشوند ،شيوههای مختلف اداره
نامه مفيد  /شماره
8
امور جوامع را نيز ميتوان به دو دسته حكومت سنتي 2و متأخر ،حكمراني 1و حكمراني مطلوب
سي و هشتم
تقسيم کرد:
الف) شيوه سنتي حكومت که تا اوايل دهه  2991شيوهای مسلط بوده است؛ ب) شيوه
حكمراني که از اوايل دهه  2991به اين طرف کم و بيش در کشورهای جهان و در ابعاد مختلف
نامه مفيد  /شماره
رايج شده است؛ همچنين شيوه حكمراني مطلوب که شكل آرماني شيوه دوم است و در آاينده شيوه
سي و هشتم  /مهر و آبان
معمول اداره امور جوامع ميشود .ملاک عمده طبقهبندی فوق ميزان توجه حاکمان به حقوق بشر
2831
ميباشد.
الف) شیوه سنتی حکومت
اين شيوه الگوی قديميکنترل جوامع در طول تاريخ محسوب بوده که همواره در دست
دولتها قرار داشته است .دراين الگو )2 :حكومت سنتي هدف اصلي خود را ايجاد نظم و ثبات در
جامعه تعيين تم
کرده بود و هرگونه پيشرفت و تكامل بشری را در قالب اين نظم و ثبات تعريف و
توجيه مي نمود .بنابراين ،ملاحظات مربوط به حقوق بشر ،که ظاهراً در راستای نظم و ثبات در
جامعه نبودند ،از گردونه توجه حكومتها خارج بود؛  )1حكومت برای تحقق هدف فوق ،هر
مالكيت و وهيچ نيرويي را که در صدد کاستن از اختيارات او بود ،تحمل
حقوقميپنداشت
وسيلهای را مجاز
کارآمددر زماني به ديگران گوش ميداد و پندپذير ميشد که سالخورده و
بازارهای تنها
نظم) حكومت
نميکرد؛ 8
831
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ضعيف ميشد .در اين مقطع ،انديشههای فلسفي و اخلاقي بر او کارساز ميشدند و رفتار حكومت
سنتي را مهار ميکردند .اما حتي در اين مقطع ،اين انديشهها به خودی خود ضمانت اجرايي
نداشتند .در واقع تغييرات و تحولات طبيعي و ساختاری حكومت سنتي را برای قبول اين انديشهها
آماده کرده بودند و نه مكانيزمهای دروني اين انديشهها که خود به خود اعمال قانون نميکردند؛ )4
حتي مدرنيته در الگوی سنتي فوق از حكومت تغيير چنداني را به وجود نياورد .اختراع ماشين چاپ
و انقلاب نوشتاری در اوايل عصر جديد و اختراع راديو ،تلويزيون ،در قرن بيستم ،قدرت حكومت
سنتي را گسترش بيشتر دادند و موضع او را تحكيم بخشيدند ،هر چند به موازات آن ،اين
اختراعات چالشگران غيردولتي را تقويت نمودند و باعث شدند که آنان با زباني رساتر و ابزارهای
موثرتری دولت را به چالش کشند؛  )5پشت سر رفتار حكومت سنتي ،اصل حاکميت 4و اصل عدم
مداخله 5در امور کشورهای مستقل بودند که سرمشق او در داخل و خارج از قلمرو خود شده
بودند.
وزش نسیم تغییر و تحول در دهه 2991
در اوايل دهه  ،2991درعرصه بينالملل و نيز در عرصه فناوری ارتباطات تحولات عمدهای
به وقوع پيوستند که تأثير زيادی روی رفتار حكومت سنتي گذاشتند.
 )2تحول در عرصه بینالملل
به دنبال پايان گرفتن جنگ سرد و بعد هم فروپاشي شوروی و دولتهای کمونيستي اروپای
شرقي ،اتحاد دو آلمان و  ،...اينايده به تدريج شكل گرفت که دوران جنگهای بينالمللي به پايان
رسيده است .در واقع انديشه اوليه مطرح شده در ديدگاه «پايان تاريخ» فرانسيس فوکوياما همين
6
ايده پايان جنگهای بينالمللي بود .

تحول فوق باعث شد که توجه جهانيان از جنگهای خارجي دور و به جنگهای داخلي و از
آنجا به حوزه داخلي دولتها جلب شود .اين ،مشكلات و مسائل داخلي دولتها را بيشتر از گذشته
نمايان کرد و موجب شد که دولتها در برابر بسياری از خط مشيهای داخلي خود موظف به
پاسخگويي شوند.
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 )1تحول در فناوري اطلاعات
عرصه گسترده کانالهای تلويزيوني ماهوارهای ،دستگاههای فاکس ،تلفنهای همراه و
شماره ،سی و
مفید /
اينترنت از نامه
انقلابي عظيم را در ارتباطات به وجود آورد که تنها با اختراع ماشين
دهه 91
اوايل
هشتم  /مهر و آبان 2831

چا پ توسط گوتنبرگ در اوايل عصر جديد و يا اختراع راديو و تلويزيون در قرن بيستم قابل
مقايسه بود .مارشال مک لوهان ،اختراع ماشين چاپ و انقلاب نوشتاری در اوايل عصر جديد و
اختراع راديو ،تلويزيون ،در قرن بيستم را به ترتيب «کهكشان گوتنبرگ »7و «کهكشان
الكترونيک »3توصيف کرده بود .9با بهره گيری از انديشه مک لوهان ،ميتوان انقلاب در ارتباطات
در دهه  2991را به چيزی شبيه کهكشان فوتون توصيف کرد.
تم
اگر مک لوهان اختراع ماشين چاپ و راديو و تلويزيون را در راستای انقلاب مدرنيته و تغيير
تغيير و تحولات در ارتباطات در اوايل دهه  91نه ادامه انقلاب
دهنده جهان قديم
آورده /بود،شماره
نامه مفيد
انقلابي تازه در راستای ايجاد تغيير و تحول در دنيای مدرن بود .به همين خاطر است
بلكهو هشتم
مدرنيته ،سي
که دهه  2991به بعد را دوران «پست مدرن» توصيف ميکنند.
گسترش ارتباطات به اقصي نقاط جهان باعث شد که عرصه داخلي دولتها ،که تا چندی قبل
حريم امن آنها شمرده ميشد ،به روی جهان گشوده شود و صدای گروههای مختلف درون بسياری
نامه مفيد  /شماره
از کشورها که در گذشته حتي به گوش همسايگان خود هم نميرسيد ،به ناگهان به سراسر جهان
سي و هشتم  /مهر و آبان
انتشار يافت.
2831
انقلاب در ارتباطات يا گسترش وسيع تكنولوژی ارتباطي در سراسر جهان همچنين کمک به
جهاني شدن فرهنگ و اقتصاد نمود ،به طوری که از دهه  ،2991جهاني شدن پديده غالب و جاری
زمان شد ) .(Corquodale, 1999: 735- 736باز شدن عرصه داخلي دولتها به روی جهانيان و به
گوش رسيدن فرياد گروههای مختلف  ،به نوبه خود ،ضرورت اخلاقي توجه به حقوق بشر در سراسر
جهان را پيش کشيد و بر روی مسئوليت دولتها در اين مورد تأکيد گذاشت .ايده حقوق بشر،
تم
گسترش جهاني زيادی پيدا کرد و از رهگذر آن برخي حقوق فردی و جمعي انسآنها ارتقا يافته و از

اهميت بيشتری برخوردار شدند ).(Leary, 1998:.265

مالكيتي اولگوي حکومت سنتی
حقوقفوق بر رو
ب) آثار تحولات
کارآمد
بازارهای
الملل و انقلاب موجب شد تا در ارتباطات ،دو اصل حاکميت و عدم
عرصه بين
نظم در
تحول
831
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831
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مداخله در دهه  2991به طور قابل توجهي تضعيف گردد .با تضعيف دو اصل فوق ،سومين تحول
عمده در اوايل دهه  2991به وقوع پيوست يعني نقش و موقعيت دولتها نسبت به گذشته
دگرگون شد؛ زيرا توانايي حفظ استقلال کامل و انحصار به کارگيری نيرو توسط آنها دستخوش
تغيير و تحولات زياد شده بود .البته دولتها هنوز قویترين نهاد کنترل کننده جوامع باقي ماندند،
اما با بالنده شدن سازمآنهای بينالمللي ،سازمآنهای غيرحكومتي و شبكههای فراملي اداره امور
جامعه ديگر در انحصار آنها نبود .بي جهت نبود که در دهه  2991مفهوم «حكومت» به «حكمراني»
تغيير کرد.
« )2حکمرانی» و ویژگیهاي آن
حكمراني مفهومي وسيع تر از حكومت دارد .حكومت صرفاً کنترل فرآيندهای سياسي،
اقتصادی و مديريتي را شامل ميشود که توسط گروه حاکم صورت ميگيرد و ميتوان آنرا به طور
مصطلح «بخش حكومتي» 21نام داد .اما حكمراني شامل بخش حكومتي همراه با دو بخش مجزای
ديگر ،بخشهای بازرگاني و جامعه مدني نيز ميشود .فلسفه حكمراني اين است که با ادغام سه
بخش حكومتي ،بازرگاني و جامعه مدني فوق ،مقامات کارهای خود را به نحو مؤثرتری انجام
ميدهند و شكل گيری «جامعه خوب» بيشتر تحقق مييابد.22
پررنگ شدن جايگاه بخش بازرگاني و جامعه مدني در فرآيند اداره امور باعث شد که تأثير
و نقش سازمآنهای بينالمللي در دولتها بيش از گذشته شود .به عنوان مثال ،در حاليكه اعلاميه
جهاني حقوق بشر مورخ سال  ،2943به رغم به تصويب رسيدن توسط همه دولتهای جهان ـ به
استثنای آفريقای جنوبي ،عربستان سعودی و بلوک شوروی ـ نتوانست فراتر از «توصيه» ،دولتها
را تشويق به رعايت حقوق بشر کند .سازمان ملل از شروع دهه  2991نشان داد که يک اراده
بينالمللي برای وادار کردن دولتها به رعايت اعلاميه جهاني در حال شكل گيری ميباشد
( .)Bealey, 1999: 62-63دولتها ديگر نميتوانستند اعلاميههای بينالمللي حقوق بشر و
دادگاههای حقوقي بينالمللي و يا مواضع اتخاذ شده توسط آنها را ناديده بگيرند ) .(Ibid: 9در
واقع ،بوتروس غالي ،دبير کل سازمان ملل در سالهای اوليه دهه  ،2991در گزارش عمدهای که به
شورای امنيت تسليم کرد ،اين اراده بينالمللي را نشان داد .او در اين گزارش بر ضرورت ارزيابي
مجدد اصل حاکميت اشاره کرده بود و اينكه اصل فوق را بايد با ملاحظات اخلاقي مشروع پيرامون
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آنچه در درون دولتها ميگذرد ،متوازن نمود .غالي در توضيح موضع خود گفته بود که در دستور
کار امنيت بينالمللي بايد موضوع حقوق بشر و حكمراني همراه با تقويت اقشار فقير و در حاشيه
شماره سی
مفید /
1995:و.(Lawson,
)4-5
نامهشود
مانده گنجانده
هشتم  /مهر و آبان 2831

«حكمراني» که در اوايل دهه  91جای الگوی سنتي«حكومت» را گرفت ،هدف کاهش دادن
فاصله حكمرانان با مردم (شهروندان) واقعي و عادی را از طريق کم کردن مقررات سياسي و اداری

دارد« .حكمراني» به خصوص تأکيد بر روی ملاحظات سلسله مراتبي ،ويژگي عمده دولتهای
حكومت کننده سنتي ،را کنار گذاشته است و به جای آن مذاکره ،چانه زني و همكاری متقابل ميان
دولتمردان و شهروندان را ترويج مينمايد .21اين به معني آنست که:
تم
« -2حكمراني» در مقايسه با حكومت سنتي به حقوق بشر شهروندان خود توجه بيشتر
ميکند؛
نامه مفيد  /شماره
هشتمي» نگاههای کنترل ـ محور برای ايجاد نظم و ترتيب و ثبات و همچنين
حكمران
« -1
سي و
ملاحظات همواره بيتوجه به حقوق بشر در حكومت را کنار ميگذارد؛
« -8حكمراني» درصدد جذب نيروهای مخالف و «غيرخودی» به داخل شبكههای «خودی»
است .حكومت سنتي به خصوص توجهي بهاين اصل اخلاقي نداشت و صرفاً براساس جذب نيروهای
نامه مفيد  /شماره
کار ميکرد ) .(Jessop, 1997: 105به عبارت ديگر« ،حكمراني»
دفعونيرو
مخالفآبان
های /مهر و
هشتم
موافق و سي

در مقايسه با حكومت سنتي نميتواند به اصول اخلاقي عمده از جمله منزلت انساني ،عدالت ،به يک
2831
چشم نگريستن همه مردم ،ايجاد برابری و برادری بي توجه باشد و حتي نسبت به آنها تأکيد
نداشته باشد« .حكمراني» ،همچون حكومت سنتي خود را دستگاهي به تعبير هگل از لحاظ اخلاقي
به تمام معني «خود بسنده» و به خودی خود «جهان اخلاق »28نميبيند

)(Goodwin, 1978: 286

بلكه دولت را صرفاً شهرونداني در «جهان اخلاق» تلقي ميکند.
تم
 )1حکمرانی مطلوب
حكمراني مطلوب شكل پيشرفتهتری از حكمراني صرف است که تنها در شرايط مساوی
بودن کامل دولت با ساير گروههای اجتماعي در فرآيند اداره امور برای کنترل جامعه به تحقق
حقوق مالكيت و
ميرسد .به همين جهت:
نظم بازارهای کارآمد
الف) حكمراني مطلوب ،ميزان تعهد و پايبندی دولتها به حقوق مدني ،فرهنگي ،اقتصادی،
831

حقوق مالكيت و
نظم بازارهای کارآمد
831
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سياسي و اجتماعي شهروندان و در کل ،حقوق بشر ،مردم خود را ملاک قرار ميدهد؛
ب) حكمراني مطلوب ،اداره امور عمومي را به گونهای انجام ميدهد که به دور از
بهرهبرداریهای سوء و فساد آور و به خصوص مبتني بر فرآيند قانوني باشد .24
پ) حكمراني مطلوب تنها در يک نظام سياسي دموکراتيک قابل تحقق است .نظامي که هر
سه بخش ح كمراني ،يعني بخش حكومت ،بازرگاني و جامعه مدني بتوانند برای نيل به يک «جامعه
خوب» با يكديگر همكاری کنند .اين مستلزم آن است که بخش حكومت از نهادهای عموميکارا،
قابل اتكا و شفاف برخوردار باشد ،بخش بازرگاني صرفاً حريص و منفعت طلب و به دنبال مطامع

گروهي خود نباشد و نيز در کشور جامعه مدني پويا و پر تواني وجود داشته باشد.
رابطه حکمرانی مطلوب با حقوق بشر و اخلاق
حكمراني مطلوب شامل شش هدف عمده ميباشد که همه به نوعي با اصول حقوق بشر و
اصول اخلاقي ارتباط تنگاتنگ دارند:
 )2اداره کردن بر اساس دموکراسي؛
 )1نهاد سازی مؤثر در بخش عمومي؛
 )8ارجحيت دادن به حكومت قانون و نظام حقوقي بيطرف و مؤثر؛
 )4کمک به ظهور جامعه مدني قوی؛
 )5اولويت دادن به سرمايه گذاری روی مردم؛
 )6مديريت دقيق اقتصاد ملي.
به دلايل زير ،تحققاين هدفها ارتباط نزديكي با رعايت حقوق بشر دارد که اين هم بدون
زمينههای اخلاقي ميسر نميشود .تحقق اصول حقوق بشر در قالب حكمراني مطلوب بدون زمينه
اخلاقي لازم ميسر نيست.
 )2اداره امور بر اساس دموکراسي بدون تضمين حقوق مدني و سياسي افراد جامعه امكانپذير
نيست .اينكه تضمين زندگي بدون ترس از دستگيری ،شكنجه و تبعيض ،زمينهساز زندگي در
آزادی است .اما تضمين اين حقوق مدني و سياسي بدون وجود ملاحظات اخلاقي چون روحيه
برادری ،برابری ،تحمل ديگران ،خوشبيني ،سازندگي و اميدوار بودن ميسر نيست.
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 )1نهادسازی مؤثر در بخش عمومي بدون توجه به حقوق اقتصادی کارکنان آن نهادها

امكانپذير نيست .تأمين اقتصادی کارکنان و اختصاص درآمد کافي به آنان از گسترش فساد
نامه
سی وجلوگيری ميکند .تأمين اقتصادی کارکنان بخشي از حقوق بشری
شمارهزياد
مفید /ميزان
اداری به
سياسي و
هشتم  /مهر و آبان 2831

آنان محسوب ميشود .البته اين مستلزم داشتن انصاف و به يک چشم ديدن خود و ديگران
ميباشد ،از اين نظر که «هر بد که به خود نميپسندی با کس مكن ای برادر من».
 )8ارجحيت دادن به حكومت قانون و ايجاد نظام حقوقي بيطرف و مؤثر مستلزم وجود
شرايط اجتماعي خاصي است که در آن:
الف) از حقوق مدني همه مردم در زمينههای مالكيت ،امنيت و آزادی شخصي صيانت شود؛
تم
ب) سيستم حقوقي و قانوني جامعه از دولت مستقل باشد تا نظام حقوقي در خدمت
صاحبان قدرت باشد؛
خدمت
صرفاً در
شماره
مفيد /
شهروندان و نه نامه

هشتممدني شهروندان در مقابل دولت صيانت شود.
حقوق
ج) از
سي و

وجه اخلاقي وجود چنين نظامي توجه همه جانبه به مردم و نيازها و مسائل آنان است .اينكه

عبادت به جز خدمت خلق نيست.
 )4کمک به ظهور يک جامعه مدني قوی مستلزم آن است که:
نامه مفيد  /شماره
الف) مشارکت شهروندان در اداره امور خود کامل و مؤثر باشد؛
سي و هشتم  /مهر و آبان
ب) دولت از حقوق اقتصادی ،اجتماعي و فرهنگي مردم حمايت مؤثر کند؛
2831
ج) دولت حقوق اقتصادی ،اجتماعي و فرهنگي مردم را تضمين کند؛
د) دولت تأمين کننده نيازهای اجتماعي مردم باشد.
پيش نياز اخلاقي چنين مقرراتي ،رفع نيازهای اوليه مردم از جمله نيازهای منجر به فقر،
بيكاری ،بيخانماني ،گرسنگي و بيسوادی مردم ميباشد.
 )5اولويتدهي به سرمايه گذاری روی مردم مستلزم انجام کارهايي از جمله کارهای زير
تم
ميباشد:
الف) ايجاد نهادهای قابل اتكا و شفاف؛
ب) ايجاد نيروی کار ماهر؛
حقوق مالكيت و
ج) شناسايي حقوق مردم جهت کسب آموزش ،خدمات بهداشتي ،غذا ،سر پناه کافي ،ايجاد
نظم بازارهای کارآمد
نيروی کار ماهر.
831

حقوق مالكيت و
نظم بازارهای کارآمد
831
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وجه اخلاقي چنين ضروريات ،توجه کافي به آموزش مردم ،اطلاع رساني به آنان و حتي
خوشحال کردن آنان ميباشد.
 )6مديريت مؤثر اقتصاد ملي باعث ميشود که برای تضمين حقوق اوليه بشری منابع کافي
فراهم آيد .چنانچه اين منابع فراهم نيايند و حقوق اوليه بشری مرتبط با آنها تضمين نگردند،
نهادهای شفاف و قابل اتكا برای حكمراني مطلوب ايجاد نميشوند .يک نهاد دولتي زماني «شفاف»
است که فعاليتهای آن بر روی تحقيقات و تفحصهای جامعه باز باشد .اين به مفهوم آن است که
کساني در خارج از آن نهاد که دارای صلاحيت اخلاقي هستند برای کنترل و بررسي گردش امور
مالي و اداری آن نهاد منسوب شوند .يک نهاد زماني قابل اتكا است که هزينهها و تصميمات خود
را از طريق يک شخص يا اشخاص واجد صلاحيت اخلاقي و يا يک سازمان مستقل توجيه کند.25
جدول گونهشناسی حکمرانی مطلوب ،وجه اخلاقی آن و جایگاه و نقش حقوق بشر در آن
اصول حکمرانی مطلوب

الف

اداره بر اساس دموکراسي

ب

نهادسازی مؤثر در بخش عمومي

جایگاه و نقش حقوق بشر

وجه اخلاقی حکمرانی مطلوب

تضمين شدن حقوق مدني و

روحيه برادری ،برابری ،تحمل

سياسي افراد ،زندگي بدون ترس

ديگران ،خوشبين ،سازنده و

از دستگيری ،شكنجه و تبعيض

اميدوار بودن

تأمين اقتصادی کارکنان،
اختصاص درآمد کافي به آنان
برای کاستن فساد (حقوق
بشری اقتصادی)

داشتن انصاف ،هر بد که به
خود نميپسندی برای ديگر
نخواستن

صيانت از حقوق مدني همه مردم در
زمينههای مالكيت ،امنيت و آزادی
ج

ارجحيت دادن به حكومت قانون و
نظام حقوقي بيطرف و مؤثر

شخصي /استقلال سيستم حقوقي و

توجه به نيازها و مسائل مردم/

قانوني به منظور قرار گرفتن در

عبادت به جز خدمت خلق

حدمت شهروندان و نه در خدمت

نيست.

صاحبان قدرت /صيانت از حقوق
مدني شهروندان در مقابل دولت
د
هـ

کمک به ظهور يک جامعه مدني
قوی
اولويت دادن برای سرمايهگذاری

مشارکت شهروندان در اداره امور
خود /تضمين حقوق اقتصادی،

رفع نيازهای اوليه مردم

اجتماعي و فرهنگي مردم
ايجاد نهادهای شفاف و قابل

توجه کافي به آموزش مردم،
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روی مردم

نامه مفید  /شماره سی و
هشتم  /مهر و آبان 2831
و

مديريت مؤثر اقتصاد ملي

اتكا ،ايجاد نيروی کار ماهر ،حق

اطلاع دهي به مردم و خوشحال

تحصيل ،برخورداری از خدمات

کردن مردم

بهداشتي ،غذا ،سر پناه کافي
مديريت صحيح اقتصاد ملي
تأمين کننده منابع کافي برای
تضمين حقوق اوليه بشری
ميباشد.

توجه به انتظام امور و ميزان
نگاه داشتن معيشت

انتقادها نسبت به حکمرانی مطلوب
تمحكمراني» و «حكمراني مطلوب» به عنوان چارچوبهای جديد حكومتي که توجه
نسبت به «
بيشتری به حقوق بشری دارند ،انتقادهای عمدهای صورت گرفته است :منتقدين ميگويند که
نامه مفيد  /شماره
«حكمراني» و «حكمراني مطلوب» همچون ساير ابزارهای تزويرآميزی هستند که به کمک آنها
سي و هشتم
جريانهای سرمايه و پول در جهان به نفع کشورهای ثروتمند و سرمايه گذاران آن کشورها صورت
ميگيرد ).(Evans, 2001: 640

برخي ديگر از منتقدين ميگويند که قدرت اقتصادی در دهههای اخير به طور فزايندهای از
شماره
نامه مفيد
بزرگ و حتي از سازمانهای منطقهای به شرکتهای چند مليتي
قدرت/های
دستگاههای دولتي
اين /مهر و
هشتم
سي و
آبان چند مليتي و جهاني از طريق «حكمراني» و «حكمراني مطلوب»
شرکتهای
است.
انتقال يافته
 2831اداره امور جهان اعمال نفوذ ميکنند .فعاليتهای اين شرکتهای چند مليتي در
به نفع خود در
سطح جهاني و اختيارات فزاينده آنها در نهادهای جهاني باعث شده است که نمايندگي و مشارکت
دموکراتيک مردم عادی در دنيای بعد از جنگ سرد نسبت به دوران گذشته تغيير چنداني نكند
).(Ibid: 639-640

اين منتقدين ميگويند که هدف شرکتهای چند مليتي ايجاد بازار مازاد جهاني در همه
زمينهها است؛ تمهدفي که منافع سرمايه را بر ساير اهداف ارجح ميداند ،مورد پشتيباني نهادهای
بينالمللي ميباشد و حتي توسط برخي به صورت «هوادار قانون اساسي جديد» توصيف ميشود.
اين هدف را در فعاليتهای بانک جهاني ،سازمان تجارت جهاني و اتحاديههای اقتصادی منطقهای
 .(Gill, 1995:آمارها نيز حكايت از قدرت گرفتن عظيم کارتلها و
کرد )413
مالكيت و
ميتوان ملاحظهحقوق
جهان را دارند .به عنوان مثال ،برنامه سازمان ملل برای توسعه ارزيابي
مليتي در
نظمچند
شرکت های
کارآمد
بازارهای
831

حقوق مالكيت و
نظم بازارهای کارآمد
831
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کرده است که در اقتصاد جهان شمول کنوني در جهان  41111کارتل فعاليت دارند 211 .کارتل
بالاترين کنترل يک پنجم تماميداراييهای کارتلي در جهان را در دست دارند .علاوه براين ،يک
سوم تماميتجارت جهاني ميان اين  211کارتل و يک سوم تجارت جهاني ميان  41111کارتل
صورت ميگيرد ).(Evans, 2001: 638

هر چند واقعيات فوق را نميتوان انكار کرد ،اما هر فعاليت تجاری صرف را نميتوان مغاير
با حقوق بشر و غير دموکراتيک تلقي کرد .ترديدی نيست که از دهه  2991جهان شاهد
پوياييهای دموکراتيک ،جامعه مدني ،مشارکت سياسي و تساهل سياسي در چنان ابعاد گستردهای
بوده است که در تاريخ کمتر سابقه داشته است .البته در دهه  ،1111تحت تأثير کارزار عليه
تروريسم از ميزان اين پوياييها کاسته شد .اما با توجه به تحولات کنوني در شمال آفريقا و جاهای
ديگر ،به نظر ميرسد که تغيير و تحولات دموکراتيک بعد از جنگ سرد حتي در ابعاد گستردهتری
در دهه  1121رخ دهند .همان گونه که تونس ،مصر ،ليبي در حال عبور از ساختار سنتي
«حكومت» و وارد شدن به ساختار جديدتری شبيه «حكمراني» هستند .بنابراين ،اينايده که جهان به
چنگ شرکتهای چند مليتي افتاده است و در زمينه حقوق بشر ،دموکراسي و  ...نسبت به گذشته
تغييری نكرده است ،با واقعيت همخواني ندارد.
البته ميتوان هر گونه کند بودن روند تحول دموکراسي و حقوق بشر در جهان پس از جنگ
سرد را به خاطر استمرار شرايط دوران جنگ سرد در دوران کنوني دانست .اينكه به گفته کوفي
عنان ،دبير کل سابق سازمان ملل« ،نهادهای بعد از جنگ سرد در دوران ما برای دنيای
بينالمللي( 26دوران جنگ سرد و قبلتر) ساخته شدهاند در حاليكه ما در دنيای جهان شمول شده

27

زندگي ميکنيم» .23با اين همه ،نميتوان با برهان قاطع اظهار داشت که در الگوی حكمراني و
حكمراني مطلوب ،حقوق بشری بيشتر از دوران حكومت سنتي ناديده گرفته ميشود .عكس اين
موضوع بيشتر صدق ميکند ،يعني موردهای ناديدهگيری حقوق بشری در دهههای اخير نسبت به
دهههای گذشتهتر کاهش معني داری داشته است.

43

پرویز امامزاده فرد

نتیجهگیري
حكومت سنتي توجه صرف به قوانين پوزيتيويستي داشت که حقوق بشر را برنميتابيدند.
شماره سی و
مفید /
حكومت نامه
مكانيزمها ،فرآيندها و نهادهای حكومتي ،ريشه داشته در قرون و اعصار،
طريق
سنتي از
هشتم  /مهر و آبان 2831

منافع خود را يک جانبه اعلام ميکرد ،قدرت خود را اعمال مينمود ،تكاليف و وظائف خود را بر
اساس منافع خود انجام ميداد و اختلافات خود را از طريق زور حل و فصل مينمود.
«حكمراني»  ،ساختاری که بعد از جنگ سرد جايگزين حكومت شد ،اعمال قدرت قانوني
اقتصادی ،سياسي و اداری برای مديريت امور کشور در همه سطوح ميباشد« .حكمراني»
مكانيزمها ،فرآيندها و نهادهای متفاوتي با الگوی حكومت سنتي دارد .از طريق اين مكانيزمها،
تم
فرآيندها و نهادها ،شهروندان و گروههای مختلف منافع خود را مطرح ميکنند ،حقوق قانوني خود
وظائف خود را انجام داده و اختلافات خود را با ميانجيگری حل و
تكاليفشماره
نمايند ومفيد /
را اعمال مي نامه

هشتمبنابراين در «حكمراني» به اصول حقوق بشر توجه بيشتر ميشود« .حكمراني»
نمايند.29
فصل ميسي و
همچنين به اصول اخلاقي برای پياده شدن اهداف حقوق بشری خود توجه زياد دارد ،اصولي از جمله
منزلت انساني ،عدالت ،به يک چشم نگريستن همه ،ايجاد برابری و برادری.
است که دولتها برای کامل شدن و به صورت نهادهای تمام عيار
مفهوم
واقع بدان
شماره
مفيد /
اين ،در نامه

آبان بايد بتوانند خود را به صورت تبلور اصول حقوق بشری و
مايان وشدن،
مطلوب»
هشتم ن /مهر
«حكمرانيسي و
اخلاقي در آورند ،به طوريكه با شكلگيری «حكمراني مطلوب» اصول مزبور تحقق پيدا کنند و با
2831
از بين رفتن آن ،آن اصول هم به پايان رسند.
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1 .government
تم
2. governance
3. Good Governance
4. Principle of Sovereignty
5. Principle of Non-interference
6. Francis Fukuyama, the End of History and the Last Man, New York: Free
حقوق مالكيت و
Press, 1992.
7. The Gutenberg Galaxy
نظم بازارهای کارآمد
8. The Electronic Galaxy
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Man; 1st Ed.: (University of Toronto Press, 1962); reissued by Routledge &
Kegan Paul; and, Understanding Media: the Extensions of Man; 1st Ed. (NY:
McGraw Hill, 1964). reissued MIT Press, 1994, with introduction by Lewis
H. Lapham; reissued by Gingko Press, 2003.
10. Government sector
22.The connection between human rights,
www.globaleducation.edna.edu.au/.../governance/.../governance.html
12. Duran, Pencer l'action publique, 1999.
13. The universe of ethics
14. Joint Standing Committee Report, 13 [para 2.16] quoting United Nations
High Commissioner for Human Rights, What is Good Governance? 2002.
25.The connection between human rights,
www.globaleducation.edna.edu.au/.../governance/.../governance.html.
16. International world
17. Global world
18. Report of the Secretary-General, Role of the United Nations in Promoting
Development in the Context of Globalization and Interdependence A/54/358
(15 September 1999) quoted in A. F. M. Maniruzzaman,"Global economic
governance and the challenge facing international law in the 21st century"
(2004) 54 Amicus Curiae, p. 11.
19. United Nations Development Programme, Governance for Sustainable
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