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انتقادی  بین الملل  حــقــوق  جــدیــد  عصر  در 
مسیرهایی را گشوده است که نیروهای استعماری و 
سلطه گر به واسطه آن از زمان تأسیس نظام حقوقی 
بین الملل تا به امروز در آن حضور داشته اند. طبق 
حکمرانان  استفاده  تنها  کندی1   دیوید  ادعاهای 
را  بین المللی  حــقــوقــی  نــظــام  کــه  نیست  مستبد 
مشروعیت می دهد، بلکه استفاده ظریف اما قاطع 
کارشناسان نیز باعث ممکن ساختن،  متخصصان و 
به  بخشیدن  مشروعیت  و  کــردن  قانونی  بازتولید، 

این نظام حقوقی بین الملل می شود.
ــود چــنــیــن اســتــنــتــاج هــای ویــرانــگــری  ــ بــا وج
کارشناسان  نقش  و  بین الملل  حقوق  پیرامون 
به  نسبت  منفی نگری  آن،  بــازتــولــیــد  در  قــانــونــی 
طبیعی  کنشی  وا مــی تــوان  را  حقوقی  ــروژه هــای  پ
به  را  دیگران  توجه  کافی  انــدازه  به  آنچه  دانست. 
در  منفی نگری  و  انتقاد  تأثیر  نمی کند،  جلب  خود 
که  جهان واقعی است. من به این درک رسیده ام 
بین الملل  حقوق  از  انتقاد  به  نسبت  منفی نگری 
به  اشتباهی  طــور  بــه  مــی تــوانــد  آن  کــارکــردهــای  و 
به  بیانجامد.  کنونی  و مشروعیت یابی وضع  ثبات 
چنین  چگونه  و  چرا  بدانم  می خواهم  دیگر  بیان 

تغییر  ــجــاد  ای از  ــابــی هــایــی  ارزی و  نتیجه گیری ها 
که به  معنادار در وضعیت فعلی حقوق بین الملل 

شدت منتقد آن نیز هستند، عاجزند.
دالیــل  برخی  ح  طــر قصد  ــادداشــت  ی ایــن  در 
راستا،  همین  در  دارم.  را  مسأله  این  چرایی  اولیه 
نخست نقش )منفی نگرانه و انتقادی( متخصصان 
که نه تنها حقوق، بلکه  حقوقی را در نظر می گیرم 
متخصصان حقوقی را نیز دارای پیامدهای توزیعی 
داشتن  ــاور  ب اهمیت  به  سپس  می دانند.  واقعی 
امکان تغییر در آن فضا اشاره می کنم و در نهایت، 
که  می کنم  جلب  جایگزینی  برنامه  به  را  توجهات 
به مشکالت جهان و راه حل های آن، نگاه حقوقی 

کمتری داشته باشد.

ــقــشمــنــتــقــدان:جــبــرگــرایــییا دربـــــــارهن
اصالحات؟

قــدرت  سیاست های  واقعیت  اوقـــات  برخی 

نسبت  بین الملل  روابــط  در  ساختاری  نابرابری  و 
نظر  در  بیرونی  امــر  حقوقی،  کارشناسان  ــار  ک بــه 
می دهد  نشان  کندی  دیوید  امــا  می شود،  گرفته 
زمینه  آوردن  فــراهــم  بــا  کــارشــنــاســان  واقـــع  در  کــه 
زمینه،  آن  هرچند  می کنند.  حکومت  تصمیم ها، 
کارهای  کارهای پس زمینه است و  نتیجه طبیعی 
برساخته  اجــتــمــاعــی  ــــش  دان شــامــل  پــس زمــیــنــه 
با  مرتبط  حقایق  و  عالیق  مــورد  در  متخصصان 
حتی  که،  آن  سخن  کوتاه  می باشد.  تصمیم گیری 
کارشناسان حقوقی نیز در ساخت واقعیت و چنین 
که نتیجه آن  پس زمینه ای از دانش مشارکت دارند 
بازتولید قانون وضع موجود است و منفی نگرها آن 

را به صورت پیش فرض می گیرند.
ــت مشغول  بــه دقـ مــنــتــقــدان  ــگــر  ــوی دی از سـ
جریان  در  تغییری  تا  هستند  خــود  کــارهــای  انجام 
که  کنند. همان طور  ایجاد  اصلی دانش پس زمینه 
حقوق  تحصیلی  بورس های  انتقادی  مجموعه  در 
که  بین الملل مشخص شده، مشکل این جا است 
که  مسأله ای  تعیین  به  نسبت  منتقد  دانشمندان 
الزم است اصالح یا تغییر در آن صورت بگیرد و این 
که این اصالح بر چه مبنایی باید باشد، بی میل و 
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