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حقوق بشر را غالباً امروز ؟ ستاهای اجتماعی میان حقوق بشر و جنبش یپیوندچه 

ن دلیل این امر بعضاً به فعالیت گماکنند. بیالملل مالحظه میحقوق بین یهاز دریچ

 خواهانبدین سو  ۰۷۹۱ یهگردد که از ده( برمیاُهاجیغیرحکومتی )انهای نسازما

ند )کِک و سیکینک، هست المللی و ملی گوسازی و تغییر هنجارها در سطوح بینپاسخ

دل زبانی ب (. اما اگر قرار است حقوق بشر واقعاً تأثیرگذار باشد و اگر بناست به۰۷۷۱

هاست، روشن است که باید چیزی بیش از قانون را تغییر عدالتیکه مخاطبش بی شود

انحایی تعریف کنند که برای غلبه بر موانع داد. مردم باید قادر باشند حقوق بشر را به

شان را بهبود شان بیاید و اگر قرار است زبان حقوق بشر واقعاً زندگیرو به یاری پیش

جنبش یهشان را پی بگیرند. مطالعشکایات و بدانند که چگونه و کجا شکوه بخشد باید

هایی از این دست سروکار دارد: مردم برای تأثیرگذاری های اجتماعی دقیقاً با پرسش

گذارند و ، چگونه بنای همبستگی را میکنندبندی میچارچوبرا « خطاها»چگونه 

عمل پوشاند و چگونه و کجاها کنش یهان را جامشکنند تا اهدافهایی خلق میسازمان

 بایسته استرسد که نظر میکنند به تأثیرگذاری. پس بدیهی بههایشان را معطوف می

باشد در کانون توجه دانشورانه های اجتماعی در برساختن حقوق بشر طرز کار جنبش

 (.۹۱۱۷؛ ۰۷۷۷)بنگرید به اِستَمِرز، 

در نوشتارهای حقوق بشر حضور بس کمرنگی « جنبش»واقع اصطالح در حال بااین

مند طور نظامهای اجتماعی با حقوق بشر بهجنبش یهدارد و در این نوشتارها رابط

. در قسمت نخست این مقاله در این باره بحث خواهم کرد که نشده استمطالعه 

و بدینری هنجانحوی اساساً حقوق بشر به یهای درباررشتهدر مطالعات میان« جنبش»

های عدالت جهانی را مشروعیت بخشد. در قسمت دوم کار رفته است که آرمانمنظور به

برساخت یهبحث خواهم کرد. روش اصلی مطالع ۰«های فراملی پشتیبانیشبکه»از 

های فراملی پشتیبانی از برخی لحاظ ها همین بوده است. شبکهاُجیبشری انهای حقوق

مانند، اما با آنها یکی نیستند. بحثم این است که در مطالعات می های اجتماعیبه جنبش

 یههای فراملی پشتیبانی چگونه تمرکز بر چرخش نخبگان باید با مطالعبه شبکهراجع

                                                      
۰ transnational advocacy networks 
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های اجتماعی در ساختن حقوق بشر تکمیل شود. در قسمت سوم ماهیت نقش جنبش

در باب پشتیبانی از حقوق بشر های موجود پژوهش یهو جنس چنین مطالعاتی را برپای

جنبش یهارزش مطالع یهکنم و پس از آن سخن را با بیان اظهاراتی درباربررسی می

شدن حقوق بشر، برساخته یهنحو یهبرم. مطالعهای اجتماعی و حقوق بشر به پایان می

ای از پرمایه یهطرز گردش و جریانش در میان نخبگان و اشکال مردمی سازمان حوز

 گشاید. مندان به کنش جمعی میشدن به روی عالقهجهانی یهکندوکاو را در زمان

 

 بشریحقوق )های(پردازی جنبشنظریه
جنبش حقوق »گذرا به  یهحقوق بشر اشار یهای درباررشتهدر نوشتارهای میان

 یهدر ویراست چهارم کتابشان دربار 3و گودمن ۹کامالً مرسوم است. آلستون« بشر

در جهان امروز »دارند که: الملل بشر، که کتاب درسی معتبری است، بیان میق بینحقو

المللی الملل و نهادهای بینشود که با حقوق بینحقوق بشر مشخصاً جنبشی تصور می

« ها مالزمت داردمالزم است و نیز جنبشی که با بسط نهادهای لیبرال در میان دولت

مدیر اجرایی سابق دیدبان  4،یِرهمین قیاس، آریه نیه(. ب۹۷: ۹۱۰۹)آلستون و گودمن، 

الملل بشر از مردان و زنانی تشکیل شده جنبش حقوق بین»گوید که: حقوق بشر، می

تعهدشان به ارتقای حقوق بشر برای همگان، در همه جا، ... وحدت  یهاست ... که برپای

 «ی که آنان بدان متعهدندحقوق بنیادین»سخن تحت عنوان  یهوی در ادام«. یابندمی

 (.۹: ۹۱۰۹یر، کند )نیهای مدنی را فهرست میآزادی

خواند )تمرکز  ۹«گرایی جهانیمدافعان مشروطه»توان آنها را غرضِ کسانی که می

گذرا به  یهالمللی حقوق بشر است( از اشارگران بر پیشبرد نظم حقوقی بیناین تحلیل

ق جنبش حقو»پشتیبانی از حقوق بشر است.  بخشی بهمشروعیت« جنبش حقوق بشر»

                                                      
۹ Alston 

3 Goodman 

4 Aryeh Neier 

۹ global constitutionalists 
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همطالب 6ها(اُجیان)آی المللیهای غیرحکومتی بینسازمانداللت بر آن دارد که « بشر

مهم  روازآنکنند. این امر خاصه هدایت می« از پایین»حقوق بشر از سوی مردم را  ی

های عدالتیکه بیآنلاند، حاغرب جهان بنا شده در شمالِ اُهاجیاناست که آی

سازی جهانی منتقداندر مقابل  ۹دهند.شان غالباً در جاهای دیگر رخ میموردتوجه

 –انگارند دار میبشر جهانی را مسئله حقوق یهحقوق بشر جنبش منفرد و یکپارچ

 ۱دیوید کِنِدی«. جنبش»هرچند این بار هم بدون مشخص کردن مرادشان از اصطالح 

می« جنبش حقوق بشر»کند که آنچه وی حقوقی انتقادی استدالل میانداز از چشم

هایی گرفتار آمده است که ازخالل اغراق در ارزش و قدرت حقوق دامخواند در سلسله

سازد. بروفق این دیدگاه جنبش الملل عرصه را بر تخیل و کنش سیاسی تنگ میبین

کشیدن پرسشدر عوضِ بهبخشد و حقوق بشرْ نخبگان جهانی را تصلب و تقدس می

های وبسط بینشمناسبات نابرابر قدرت و نابرابری صداها از رهگذر کوشش برای شرح

 (.۹۱۱۹بندد )کندی، ها دل میگزاف به حقوقدانان و رویهتر، بهشهریآرمان

شود و برده می ملل وشکایات به سازمانشکوه« گرایان جهانیمشروطه»از منظر 

 «عملیات حافظ صلح»لباً با وضع استانداردها و رصد و گهگاه ازطریق سازمان ملل هم غا

متحده راه رسیدن به  ثروت و قدرت نظامی ایاالت ،یرکند. از نظر نیشان میبرطرف

(. ۹۱۰۹یر، مسدود نکرده بلکه هموار هم کرده است )نی تنهاآمال حقوق بشر را نه

                                                      
6 international non-governmental organizations (INGOs) 

های شرق/غرب، شمال/جنوب نحوی که فرارود از دوگانهکوششی است برای تعمیم به« شمال غربی» ۹

کنند. از ازحد ساده میپوشان را بیشها و تنوع تاریخی، فرهنگی و اقتصادی پیچیده و همپیوندیکه هم

متحده، کانادا، استرالیا تنشین یعنی ایاالپاییبرای اشاره به کشورهای اروپای غربی یا ارو« شمال غرب»

کند کشورهایی را که از کاسه میوکاست دارد یکبندی گرچه کمکنم. این دستهو نیوزیلند استفاده می

دارانه و برحسب محوریتشان شدن سرمایهشان برحسب حقوق شهروندان و صنعتیگیریحیث تاریخ شکل

 –حقوق بشر اهمیت دارند  یهشان برای مطالعکه جملگی -بیستم  یهدر جغرافیای سیاسی سد

 مشترکات بسیار دارند. 

۱ David Kennedy 
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بشری در بیرون از حقوق ۷باوریکنشا بر وتأکیدشان ردرمقابل از نظر کسانی که تکیه

مدار )منفرد(، جای یک جنبش حقوق بشر واحد، یکپارچه و نخبهاند بهشمال غرب نهاده

 ۰۱سانتوس یهبشری مردمی وجود دارد )متکثر(. نظریهای حقوقکثرتی از جنبش

ت، اما او ترین تقریر از این استدالل اسجالب« نگرگرایی فرودستوطنجهان» یهدربار

های اجتماعی و حقوق بشر انگاشتی بسیار هنجاری دارد )سانتوس، هم از جنبش

a۹۱۱۹ ،b۹۱۱۹های اجتماعی توان جنبش(. وی برآن است نشان دهد که چگونه می

شدن امپریالیستی داری و جهانیستیزانه در مقابل سرمایهای هژمونیرا در لوای پروژه

انحایی تعریف شوند وق تنها هنگامی ارزشمندند که بهمتحد ساخت. از نظر سانتوس حق

داری و که همچنان به زندگی روزمره نزدیک باشد و نیز به اجتماعاتی که برضد سرمایه

 شوند. امپریالیسم بسیج می

مردم از حقوق بشر در محل زندگی یهطرز استفاد« گرایان جهانیمشروطه»اگر 

 یهگسترهای حقوق بشر به جنبش یهانتوس دربارس یهگیرند، نظریشان را نادیده می
وطنجهان»ای که به های تجربیواقع موردپژوهیحمایت از حقوق بشر توجه ندارد. به

تر و اند از خودِ چارچوب تحلیلی این نظریه جالبپیوند خورده« نگرگرایی فرودست

ان پشتیبانی از شآن قسم که مشغولیت های اجتماعی ازترند. مطالعات جنبشمتنوع

 گرد ۰۹گاراویتو-و رودریگز ۰۰حقوق بشر بوده است و در کتابی به ویراستاری سانتوس

 ۰3سد نارمادا یهشود: مقاومت دربرابر پروژاند مثالً شامل مطالعاتی از این دست میآمده

)کنش مستقیم در کنار ترفندهای دیگر( با تقدیم درخواستی به دیوان عالی هند برای 

گیری درمان )در اینجا هم کنش مستقیم در کنار دن بدان همراه شد؛ پویش پیپایان دا

های آفریقای جنوبی را به همراه داشت؛ شگردهای دیگر( که تجدیدنظرخواهی از دادگاه

زمین )این بار هم کنش مستقیم در کنار ترفندهای و جنبش کارگران روستایی بی

                                                      
۷ activism 

۰۱ Santos 

۰۰ Santos 

۰۹ Rodríguez-Garavito 

۰3 Narmada 
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های برزیل کشاند تا از م( کار را به دادگاهدیگر( که )ولو تاحدودی واکنشی و غیرمستقی

 (.۹۱۱۹گاراویتو، -صورت گیرد )سانتوس و رودریگز جدوجهد اصالحات ارضی قبل این

تواند به ما در و محلی نمی« نگرگرایی فرودستوطنجهان»شدن برای قائل امتیاز

 یههای بالندالمللی برای برساختهای ملی و بین)نه عَرَضی( مقیاس ذاتیفهم اهمیت 

المللی حقوق بشر همچنان (. رژیم بین۹۱۰۹حقوق بشر یاری رساند )بنگرید به نَش، 

بشری المللی حقوقاند که معاهدات بینپایه که کنشگران دولتیمحور است، بداندولت

شان حقوق شوند در داخل سرزمیناند که متعهد میکند و آنانرا امضا و تصویب می

 اجرا درآورندهای خودشان از حقوق بشر( بهارند و آن را )علیه تخطیبشر را محترم شم

که نهادهای سازمان ملل و سپارند( به اینسپارند )یا نمیاند که گردن میو نیز آنان

های اروپایی و آمریکایی( اُها( )خاصه سازمانجیای )آیمنطقهحکومتی بیناهای سازمان

ها ن معاهدات رصد و قضاوت کنند. سرانجام این دولتشان از آآنها را از حیث پیروی

کنند و المللی بذل منابع میهای بینها و کمیسیونهستند که برای برپا کردن دادگاه

دهند کنند یا اجازه میاز نهادهای خارجی دعوت می –استثنائاً در موارد بسیار حاد  –

(. دولت3۹-33: ۹۱۱3ند )دانِلّی، آنها قانون را رصد، اجرا یا تحمیل کن که در سرزمین

از  –بیشتر در بند مقررات و قوانین فرامرزی هرچه شوند وتر می«المللیبین»ها هردم 

آیند. بنابراین اهمیت حیاتی دارد که به گرفتار می -جمله قوانین مربوط به حقوق بشر

ر مقیاسقالب نظریه درآوریم و مطالعه کنیم این را که سیاست حقوق بشر چگونه د

پشتیانی از حقوق بشر چگونه هنجارهای محلی، ملی و  یابد،سازمان می چندگانههای 

 مدار است.گیرد و در عین حال همچنان عمالً همواره دولتکار میالمللی را بهبین

 

 های فراملی پشتیبانیشبکه
چارچوب تحلیلی مسلطی است که برساخت حقوق « های فراملی پشتیبانیشبکه»

همان نحوی هنجاری است که ر از رهگذر آن مطالعه شده است. این نظریه بهبش

الملل وجه منتقد هنجارهای حقوق بینهیچچراکه هر دو به« گرایی جهانیمشروطه»

وضوح فضا را برای تحلیل شان نیستند. اما بهسیاسی پیدایش-ییبشر و ابعاد جغرافیا



 ی فرناز شجاعی و سینا باستانیترجمه کیت نَش / 6 

که بگوید این گذارد نهز از سازمان باز میشکلی متمای یهمنزلهای اجتماعی بهجنبش

 و خود را خالص کند.« جنبش حقوق بشر»

مانند. بروفق نظر دو نظریههای اجتماعی میهای فراملی پشتیبانی به جنبششبکه

که این چشم ۰۹،و کاترین سیکینک ۰4های مارگارت کِکالملل به نامپرداز روابط بین

خلی دمآن کنشگران ذی یهدربرگیرند»ملی پشتیبانی فرا یهانداز را پروراندند، شبک

های کنند، آنهایی که با ارزشای کار میالمللی روی مسئلهاست که در سطح بین

« اندمشترک، گفتمان مشترک و تبادل عظیم اطالعات و خدمات به هم پیوند خورده

ی فراملی هااند که شبکه(. کِک و سیکیک بر این استدالل3: ۰۷۷۱)کک و سیکیک، 

کوشند نخبگان سیاسی را در محذور اخالقی قرار دهند تا دیگر منافع پشتیبانی می

ـ  کهها جا نزنند و ـ سرانجام اینالمللی دولتمنافع اجتماع بین یهمنزلشان را بهدولت

های فراملی های منجر به نقض حقوق بشر را تغییر دهند. شبکهها و روالمشیخط

های مانند، از این حیث که آنها هم از شبکههای اجتماعی میشپشتیبانی به جنب

دهند. ضمناً ها را به هم پیوند میها و سازماناند که افراد، گروهای ساخته شدهغیررسمی

های اجتماعی درگیر نزاع سیاسی و فرهنگی سان جنبشههای فراملی پشتیبانی بشبکه

هستند  جامعه یهوبن متضاد دربارازبیخ هایهای اساساً مغایر و بینشبر سر ارزش

 (.۹۱۱۱)دیانی، 

،  مناز نگاه های اجتماعی یکی نیستند. های فراملی پشتیبانی با جنبشاما شبکه

گیری هویت جمعی در های اجتماعی متضمن شکلتفاوت اصلی این است که جنبش

نفع و های ذیوههای اجتماعی با گرمیان مردم عادی و نیز )گاه( نخبگان است. جنبش

گذارند و نه صرفاً احزاب از این جهت فرق دارند که آنها نه فرض را بر اشتراک اهداف می

ها اُجیشده در انکوشند که اهدافی را محقق سازند که متخصصان استخداممی

های بنیادینی در این باره سروکار های اجتماعی با پرسشکنند. جنبششان میتعیین

میان مردم را زیرسؤال « فهم عرفی»اند. آنها که« ما»ایم و مخالفان که« ما»دارند که 

بخشد تا در دگرگونی ساختارها و قدرت  ها رادهند و نیز افراد و گروهتغییر می برده و

                                                      
۰4 Margaret Keck 

۰۹  Katherine Sikkink 
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گیری هویت جمعی گفتمانی است، یعنی ساز داشته باشند. شکلها نقشی سرنوشترویه

طرز  یهها دربارها و بینش، جدوجهد بر سر ارزشمتضمن بحث، ساختن نمادهای تازه

های اجتماعی را فضاهایی انگاشت توان جنبشزیستی است. میهم یهبایست و شایسته

برساختن تعاریف جدید از بی« مرسوم و معلوم»های کشیدن شیوهپرسشبرای به

کند که پیشنهاد می ۰6عدالتی، برابری و حقوق. براین اساس است که نانسی فریزر

؛ و نیز ۰۷۷۹تلقی کنیم )فریزر، « ۰۹سپهرهای ضدعمومی»های اجتماعی را جنبش

 (.۹۱۱۹؛ دِال پورتا و دیانی، ۰۷۱۷بنگرید به ملوچی، 

اند، چرخش نخبگان تمرکز کرده های فراملی پشتیبانی برشبکه یهمطالعات دربار

ک و سیکینک، این دو و مردم عادی. ک باورانکنشنه بر ایجاد هویت جمعی در میان 

گرایان است شان با واقعالملل، روی سخنروابط بین یهگرای اجتماعی حوزبرساخت

توانند بر سیاست بینو هنجارها می ۰۱هاخواهند نشان دهند که فکرتآنگاه که می

منافع، ثروت و زور دولت نمی یهکه برآمدها را صرفاً با محاسبالملل تأثیر بگذارند و این

ها، اُجیاند که اهمیت کنشگران غیردولتی، یعنی انن تعیین کرد. آنان خاصه برآنتوا

استدالل آن دو در شرایط درست و مناسبْ کردن هنجارها را نشان دهند. بنابهدر نهادین

شان یا ها ممکن است در محذور قرار گیرند و با دانشاُجینخبگان تحت تأثیر اقناع ان

شان در راستای پایان دادن به شکنجه و کشتاری که دست کارگزاران با مشارکت فعاالنه

. هنگامی که بهادادن به حقوق بشر به جزئی از قدم بردارند ،دولت بدان آلوده است

از نقض حقوق بشر گام  جلوگیریشود، آنان فعاالنه در راستای نخبگان بدل می هویت

؛ ۰۷۷۷به ریسه و دیگران،  ؛ و نیز بنگرید۰۷۷۱برخواهند داشت )کک و سیکینک، 

المللی اصالح هویت اجتماعی نخبگان بین یه(. کک و سیکینک دغدغ۹۱۱۰کالرک، 

ندارند دریابند  کنند. آنان در عمل عالقهرا دارند، هرچند خود بدین نحو بیانش نمی

واقع در این خصوص زنی بر سر معانی چگونه است. بهآن نخبگان چانه یهبیرون از حلق

                                                      
۰6 Nancy Fraser 

۰۹ counter-public spheres 

۰۱ ideas 
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های گذارند که جملگی کنشگرانِ درگیر در شبکهرا بر آن می فرضرسد آنان نظر میبه

دارند. آنان باید عمالً « گفتمانی مشترک»یکسان و « هاییارزش»فراملی پشتیبانی 

حقوق بشر را دقیقاً به ۰۷ آراُها(های مردمی )جیبر این گذارند که سازمان یافرض را 

المللی شان را در سطح بینهایی که پویشاُجیان سازند کهای برمیهمان شیوه

شان( فرض گرایی اجتماعی)برخالف مفروضات مقدماتی برساخت یاکنند، نمایندگی می

عنوان را بر این گذارند که به نفع )واقعی، و در نتیجه مسلم( مردم عادی است که به

 بازنمایی شوند.  اُهاجیانآی یههای مورداستفادقربانیان نقض حقوق بشر با همان مالک

عنوان آنها را به« هااُجیان»گرچه کامالً معمول است که عموماً هنگام ارجاع به 

سازند )چنانکه وکارهای خصوصی متمایز میها و کسبمستقل از دولت« بخش سومی»

کنند(، در این دسته هم انواع و اقسام بسیاری همین کار را می کک و سیکینک هم

در کشورهای مختلف شعبی المللی بینهای اُجیود دارد. در مقام تعریف باید گفت انوج

اُجیآنکه انسازمان حق رأی دارند(، حال یهدارند )هر کدام از آنها هم در هیأت مدیر

 اُهاجیانمعناست که آی(. این بدان۹6: ۹۱۱۹ها پایگاه ملی دارند )کک و اسمیت، 

ها نفوذ بهو دولت بیناحکومتیهای ترند و بر سازمانها بسیار بزرگاُجیعموماً از ان

اند. هر نفوذند، اما بقیه کوچکها نیز بزرگ و ذیاُجیمراتب بیشتری دارند. برخی از ان

های مردمی متمایز کرد )گرچه طور رسمی از سازمانتوان بهها را میدو نوع این سازمان

آراُها ممکن است دشوارتر از اینها باشد(. ها و جیاُجین اندر عمل برقراری تمایز میا

ترند و ساالری کوچکاند نه مزدبگیر، از نظر دیوانآراُها کارمندانشان داوطلبعموماً جی

اند که تر از همه اینکه اعضایش مردم محلیو مهم« ترعرْضی»گیری از حیث تصمیم

 (.۹۱۱۹کنند )باتلیواال، حقوق بشری خود را از طرف خود مطالبه می

الملل عفو بین یهالمللی بشر زیر سلطحقوق بین یهبدین سو حوز ۰۷۹۱ یهاز ده

تر های حتی بزرگاُجیاخیر ان یهتازگی دیدبان حقوق بشر بوده است. در دهو به

الملل و دیدبان حقوق بشر به عفو بین« مراقبت»و « نجات کودکان»ازجمله آکسفام، 

وکم در بشردوستی داشتند بیش یهاند. آنها که پیشتر منحصراً دغدغهملحق شد

                                                      
۰۷ grassroots 

organizations (GROs) 
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ی حقوق بشر از اُهاجیاناند. آیپشتیبانی از حقوق بشر در رابطه با توسعه درگیر بوده

 ٔ  )کمیته ها )آکسفامبان حقوق بشر( یا حکومتالملل(، خیّران )دیداعضا )عفو بین

های پولگیرند(. ها پول میاز خیّران و حکومت ۹۰و مراقبتْ ۹۱امداد قطحی آکسفورد(

یی اُهاجیانهایی که اساساً در شمال غرب مستقرند به سوی آیاعضا، خیران و حکومت

 اُهاجیانشوند که ازقضا آنها هم در شمال غرب مستقرند، حال آنکه این آیسرازیر می

کنند. جملگی این گر زندگی میکنند که غالباً در جایی دیکسانی را نمایندگی می

ها، سازمان ملل و در برخی موارد )مثالً آکسفام( و بانک جهانی ها در حکومتسازمان

ای و هادالری، نیروی کار بس حرفههای میلیوننفوذند. هر یک از آنها بودجهصاحب

دورسی، ؛ نلسون و ۹۱۱۹ساالرانه دارند )گریدی و اِنسور، مراتبی و دیوانساختار سلسله

 (.۹۱۰۹؛ استروپ، ۹۱۱۱

 یههای اجتماعی و برای آنهایی که به نحوجنبش یهدر نگاه من برای مطالع

می اُهاجیانشدن حقوق بشر عالقه دارند پرسش مهم بدین قرار است: آیا آیبرساخته

های دیگری سربرمیهای اجتماعی باشند؟ از این پرسش پرسشتوانند جزئی از جنبش

های را کنشگران شبکه اُهاجیانهایی که ما اگر آیکه کامالً فرق دارند با پرسش آورند

پرسیم. ما به جای تمرکز صرف بر دگرگونی فراملی حمایت تلقی کنیم احتماالً آنها را می

و  اُهاجیانروابطی برقرار است میان آی نوعمان این خواهد بود که چه نخبگان پرسش

ها و اُجینقض حقوق بشر نیستند بلکه خود نیز در ان قربانیکه صرفاً  ایمردم عادی

برسازنده و مدعی حقوق بشر باشند. اندیشیدن خود ازجانبیابند تا آراُها سازمان میجی

انسازد که آیهای اجتماعی این پرسش را مطرح میباتوجه به جنبش اُهاجیانبه آی

شدن آراُها ارتباط دارند. این ارتباطات بر طرز برساختهها و جیجیی چگونه با اناُهاجی

ها از حقوق بشر چه نوع هویتگذارند؟ ازرهگذر برساختحقوق بشر چه تأثیری می

 سازند؟ها چه انواعی از کنش جمعی را میسر میگیرند؟ و این برساختشکل می هایی

  

                                                      
۹۱ Oxfam (Oxford Committee for Famine Relief) 
۹۰ CARE 
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 تحریف و تقویت
های مفهومی، روشپژوهش ،بپردازیم هاسشواضح است که اگر برآنیم بدین پر

ام و از بطن آنها دو شناختی و تجربی بسیاری الزم است. از مطالعات موجود شروع کرده

را شناسایی کرده آراُها ها، و جیاُجی، اناُهاجیانمدل یکسره متفاوت از روابط میان آی

 ام. 

چگونه اهداف و وسایل  اُهاجیانکانون توجه مدل نخست بر این است که آی

 ۹۹کنند. کلیفورد بابمی تحریفهای اجتماعی را برای مخاطبان جاهای دیگر جنبش

ی حقوق بشر صرفاً اُهاجیانکند که آیچنین استدالل می ۹3شورش سازیبازاریدر 

  شانعدالت ندارند، بلکه این قصد را هم دارند که نام و آوازه و موفقیت خود یهدغدغ

را که اصوالً امکان حمایت از آنها « هاییآرمان»رقابت میان  اُهاجیانرا افزون کنند. آی

گزینند و آنها را در قوالبی به گوش کنند، وجوهی از رنج بشر را برمیرا دارند کنترل می

رسانند که برای ما ]شمالیان[ معنادار باشد. باب بر این استدالل مخاطبان شمال می

مردم را  یهممکن است وجوهی از تجرب« هاآرمان» یهگزینش و عرض یهه نحواست ک

های شمال غرب تحریف کند یا نادیده انگارد، وجوهی که برای مخاطبان اصلی در دولت

واقع در برخی موارد برانگیزند. وی بر این نظر است که بهبیش از حد پیچیده یا مناقشه

است حتی وضع مردم را بدتر کند. باب بدین یافته رسید  برای پشتیبانی ممکن طریق 

به دست دولت « ۹4جنبش نجات مردم اُگونی )ماسوپ(»آمیز که سرکوب خشونت

محیطی های شمال غرب از حقوق زیستافزایش یافت که دولت ایهمان برهه درنیجریه 

جنوب جهان اُهای واقع در جیکردند. باب مطمئن است که انو بشری آنها حمایت می

طرزی راهبردی منفعل نیستند: آنها صرفاً قربانی نیستند. آنان به اُهاجیاندر رابطه با آی

شان هایشان را جذاب و گیرا سازند تا در راستای اهداف و منافعکوشند که آرمانمی

المللی کند که پیامدهای ویرانگر پویش بینجلب حمایت کنند. باب بعضاً استدالل می

                                                      
۹۹ Clifford Bob 

۹3 Marketing rebellion 

۹4 Survival of the Ogoni People (MOSOP) 
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، رهبر جنبش، برای ۹۹ویوا-وق بشر برای مردم آگونی معلول تصمیم کِن ساروحق

منظور جلب توجه خارجی و فشار بر آمیز ولی خطرافزا با دولت بهغیرخشونت یهمواجه

حکومت بود. این راهبردی بود که وی در نهایت بهایش را با جانش داد، آنگاه که وی و 

نظامیِ شتابزده و بدون تشریفات و ضوابط  یهه عضو دیگر جنبش را پس از محاکمنُ

های بینویوا در جلب توجه رسانه-به دار آویختند. راهبرد سارو ۰۷۷۹رسمی در سال 

بسیار موفق بود و طرز فکر  باورانکنشهای شمال غرب و ، دولتاُهاجیانالمللی، آی

را تغییر داده است. بشری محیطی و حقوقپیوندهای میان مسائل زیست یهمردم دربار

حال بنا به استدالل باب جای تردید است که این راهبرد به دستاوردهای بلندمدت بااین

ای خودمختاری منطقه یهبرای مردم آگونی انجامیده باشد. ماسوپ در آغاز برای مطالب

در داخل نیجریه بسیج شد. اما پیچیدگی این مطالبات و اختصاص آن به نیجریه چنان 

 المللی بازنمایی بسنده نیافت.های بینه در پویشبود ک

های مردمی و جنبش اُهاجیانمیان آی یهرابط یهدربار« نگرانهتحریف»مدل 

مؤید انتقادات )مثالً کسانی چون دیوید کندی( در این باره است که حقوق بشر ذاتاً 

جیانمیان آی یهرابط یهگرایانه است. پژوهش باب درباردار است چراکه نخبهمسئله

جیانخیزند که آیدهد از مشکالتی که هنگامی برمیو ماسوپ الگویی به دست می اُها

گوترند تا نسبت به کسانی کنندگان مالی و حامیان شمال غرب پاسخدر قبال تأمین اُها

ری هویت گیرسد شکلنظر میخصوص بهاند. در این که از جانب آنها پویش راه انداخته

ارزش یهای متمرکز است ناسازگار است با ترجمدر ماسوپ، که بر خودمختاری منطقه

نحو راهبردی برای ویوا از آن به-ها و اهداف به زبان حقوق بشر، روشی که کن سارو

   المللی بهره برد.جلب حمایت بین

پویش اُهاجیانآورتر آنی است که در آن آیدر مقابل این مدل، مدل شاید شگفت

گیری کنند. پویش پیمی تقویتآراُها را ها و جیاُجیافتاده به دست انهای موجود راه

. پویش اُهاجیانآی« کنندگیتقویت»ای است از خصلت درمان در افریقای جنوبی نمونه

هاتحادی یهگیری درمان عمدتاً از شهرنشینان جوانی تشکیل شده است که با کنگرپی

                                                      
۹۹ Ken Saro-Wiwa 
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کارگری آفریقای جنوبی و شورای کلیساهای آفریقای جنوبی ائتالف کرد و از  ی

های اجتماعی پیوند خورده بودند ازجمله تظاهرات و تحصن ترفندهایی که با جنبش

المللی به دولت فشار آورد که برای درمان اچاستفاده کرد تا در سطح محلی، ملی و بین

های همراه آنها بر شرکتپویشگران پیوست تا به وی/ایدز دارو عرضه کند. آکسفام بهآی

تر توزیع شوند. و چندی بعد هنگامی دارویی فراملی فشار آورند که بگذارند داروها ارزان

ای ملی برای درمان اکراه دادن برنامهکه حکومت افریقای جنوبی کماکان از سازمان

مداران سیا نیز بود تا سیاستداشت، آکسفام درگیر تظاهرات در اروپا، ایاالت متحده و آ

(. در این ۹۱۰۰؛ فوربَت و دیگران، ۹۱۱۹یر، را به تجدیدنظر وادارد )فریدمن و ماتی

را مقرر کند، از جمله اینکه  ۹6رسد آکسفام به جای اینکه برنامه عملقضیه به نظر می

روی الهبخود را با اشکال رادیکال اعتراض سیاسی و نافرمانی مدنی پیوند زند، دن« نام»

 پویشگران مردمی بود. 

که چگونه این یای است جالب برای مطالعهگیری درمان نمونهمثال پویش پی

و همکارانش )که  ۹۹. ویلیام فوربتاستهای اجتماعی جنبشی برساخته حقوق بشر 

گیری هویت جمعی برای کنند( بر این نظرند که شکلبرخی از آنها پویش را رهبری می

گیرند که مردم درگیر در این پویش نقش حیاتی داشت. ایشان نتیجه می موفقیت این

جویی حقوق اجتماعی از طریق ]سازوکارهای[ دولت پی یهنحو یهتنها دربارپویش نه

 حقِّ»اند واجد اند که آدمیانیملی دانش کسب کردند، بلکه این درک از خود را پرورانده

نظرانه بر دستیابی به اهداف خاص صرفاً تنگ این پویش در هر دو زمینه«. داشتنحق

آفریقای  یهمردم جامعترین شدهاندهرحاشیهقوت فقیرترین و  یهتمرکز نکرد، بلکه مای

های کنند که آموزش حقوق بشر در شهرکجنوبی بود. فوربت و دیگران پیشنهاد می

 نشین آفریقای جنوبی:پوستسیاه

حق ]باشد[. های صاحبتکوین هویت یهچندالیقسمی فرایند نامنظم، نابرابر و 

های ساختارهای دینی اندیشه و احساس و دانش محلی و عرفی، جادوگری و جهان

                                                      
۹6 agenda 
۹۹ William Forbath 
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علمی آگاهی از حقوق لیبرالی و -پزشکی« نگریروشن»شوند و با روحانی ادغام می

 (۱۰: ۹۱۰۰یابند. )فوربت و دیگران، اجتماعی تالقی می

با هم  چگونهها اینکه این هویت یهربت و دیگران دربارحال شوربختانه فوبااین

چگونه با پزشکی غربی « طب سنتی»گویند. مثالً آیند چیز زیادی به ما نمیکنار می

 ارتباط یهشان از نحوهای مردم، فهم(؟ تأثیر آن بر هویت۹۱۰3آید )دیکوتو، کنار می

های ام مدعیان حقوق بشر با فهمشان با دیگران، از پیوند زدن فهم خود در مقیافتن

گیری ها از حقوق بشر دقیقاً چه نقشی در شکلمحلی چیست؟ و در این مورد برساخت

  هویت جمعی دارند؟

گیریم این گیری درمان یاد میپویش پی یهها دربارآنچه به وضوحِ بسیار از روایت

کنند. مردمی را تحریف نمیهای ها و اهداف بسیجارزش ضرورتاً اُهاجیاناست که آی

گیری درمان را عمیقاً مطالعه کردهیر که سازمان و راهبردهای پویش پیفریدمن و ماتی

اُهاجیانگیری درمان مراقب بودند که آیکنند که رهبران پویش پیاند استدالل می

(. ۹۱۱۹یر، )فریدمن و ماتینگذارند شان تأثیر اند بر پویشیی که با آنها پیوند یافته

اُهاجیاناند، از جمله آیهای مختلفی مشتاق حمایت مالی و ارتقای این پویشسازمان

نیز افراد. در این زمینه رهبران  اروپا و سازمان ملل و یهها، اتحادی، بنیادها، حکومت

 .بودند ویوا-ری درمان در شرایطی بسیار متفاوت از شرایط کن سارویگپویش پی

 

 ریگینتیجه
های اجتماعی جنبش دستبهی برساخت عملی حقوق بشر بررسی نحوهگرچه 

های بس اندکی در این حوزه صورت گرفته ، عمالً پژوهش داردموجهی  یاردالیل بس

کنند، دلیل این امر بعضاً و سیکینک خاطرنشان می ۹۷ریکِر ۹۱،است. چنانکه هاگرام

المللی که روی شبکهپردازان روابط بینهای دانشگاهی است: میان نظریهمربوط به رشته

شناسان و عالمان سیاست که روی جنبشکنند و جامعههای فراملی پشتیبانی کار می

                                                      
۹۱ Khagram 

۹۷ Riker 



 ی فرناز شجاعی و سینا باستانیترجمه کیت نَش / 10 

؛ ۹۱۱۹کنند بحث اندکی وجود دارد )هاگرام، ریکر و سیکینک، های اجتماعی کار می

 (.۹۱۱4؛ اِشله و اِستَمِرز، ۹۱۱۰و نیز بنگرید به تارو، 

عمل پوشیدن در برساختن حقوق بشر نقش  یهدر جامهای اجتماعی جنبش

اند. بهرهحیاتی دارند. حقوق هرگز صرفاً بدین دلیل تأثیرگذار نیستند که حقوق قانونی

که به این –مردم از آنها بستگی دارد  یهمندی از حقوق بشر در عمل به طرز استفاد

خود وابسته  یهاین هم به نوبکنند. اند و چگونه حقوق خود را مطالبه میآنان مدعی چه

حتی  –آورند می« داشتنحق حقِّ»است به هویت جمعی، به فشاری که مردم به دلیل

شود. اجرای حقوق سلسلهدر جایی که در قانون حقی ندارند یا قانون ناعادالنه اجرا می

(. اگر ۹۱۱6مراتب و جوروجفاهای خاص خود را دارد، حتی در سطح محلی )اینگالند، 

ر اگ رار است حقوق بشر واقعاً تأثیرگذار باشد، کنش جمعی در هر سطحی الزم است.ق

کار برطرف کردن بناست مردم قادر باشند به انحایی حقوق بشر را تعریف کنند که به

که دیگر این رویشان بیاید، سازماندهی مردمی ضروری است.های پیشعدالتیبی

بیشتر به نفع نخبگان ملی است تا به  یاربس بینندخطاهایی که مردم از آن لطمه می

توانند بر که می اُهاجیانماندن بسنده نیست و پیوند با آی« محلی»ضررشان. پس 

های اجرایی شرکتو حتی گاهی مدیرعامل بیناحکومتیهای کنشگران دولتی، سازمان

های پویش توانندمی اُهاجیانغایت ارزشمند است. آیهای فراملی تأثیر بگذارند به

های اجتماعی محال است که بدون یاری به محلی را تقویت کنند و غالباً برای جنبش

 اهدافشان برسند. 

مند نظام یههای اجتماعی و حقوق بشر الزم است مطالعآنچه برای فهم جنبش

های مختلف در هویت حقوق بشر در مقیاس یهاین موضوع است که تعریف و مطالب

ها تأثیر مییابی سهم دارند. چگونه روابط میان سازماناشکال مختلف سازمان جمعی و

شوند. گرچه کسی و به چه معنا اتخاذ میگذارند بر اینکه چه تعاریفی، کجا، از سوی چه

پژوهشی معرف فرصتی  یهرسد که این برناممندم، به نظرم میمن به حقوق بشر عالقه

دادن مطالبات اند. مشکل سازمانلعات جنبش اجتماعیاست برای آنهایی که درگیر مطا

گریبان  ۰۷6۱ای که واقعاً مؤثر باشد همان مشکلی است که از سال گونهبشری بهحقوق

قراردادن نخبگان های اجتماعی را گرفته است و آن اینکه چگونه در عین خطابجنبش

 یه(. ما دربار۰6۱: ۹۱۱۹از مداخالت الیگارشیک دوری جوییم )دال پورتا و دیانی، 
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؛ دال ۹۱۱۰هایی داریم )تارو، های اجتماعی فراملی دانستههای ایجاد جنبشدشواری

فراملی  باوریکنشدانیم اشکال نوظهور اش می(. آنچه کمتر درباره۹۱۱۹پورتا و تارو، 

های اجتماعی است که متضمن بسیج مردمی خارج از نهادهایی است که نوعاً با جنبش

نخبگان جهانی را مخاطب قرار می اُهاجیانزمان از طریق آیاند و همد خوردهپیون

مطالبات حقوق بشری این گزینه را پیش پای عالمان اجتماعی می یهدهند. مطالع

فراملی بگذارند، اشکالی  باوریکنششان را بر فهم اشکال معاصر گذارد که کانون توجه

 دهند. های اجتماعی را وسعت میعات جنبشعمل کالسیک مطال یهکه برنام
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