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چکیده
جان راولز به عنوان یک اندیشمند تأثیرگذار در مکتب لیبرالیسم برای تبیییی جایگییاو و مومییو
عدالت در عرصه بی

المللی ،اصولی را مطرح نمودو که در عرف بی

الملل به صورت معقوالنه

میتواند مورد توافق دولتها قرار گیرد و ای اصول را به عنوان یک مبنای مشترک و عادالنییه
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مطرح نمودو است .راولز در راستای بررسی سیاست خارجی «دولتهای لیبرال دمییوکراتد در
عرصه بی المللی ،رابطه ای دولتها با دولت های دیگر را تنما با توجه به رعایت اصول برشمردو
از جانب آنان مورد ارزیابی قراردادو .بدی صورت ،رابطه یک دولت لیبرال دموکراسی با دیگر
لیبرالدموکراسیها و یا با دولتهای شریف میتواند در همه عرصهها و بطور عادالنییه و برابییر
اتواق بیافتد .البته ای رابطه با «دولتهای تحت فشییارد تنمییا در قالییب کمکهییای مییالی و بییا
«دولتهای قانونشک »صرفاً ب ه شکل جنگ عادالنه متصور است ،که از منظر اندیشه سیاسییی
راولز ای

مومو واقعی عدالت در عرصه بی المللی میباشد.

واژگان کلیدی :عدالت بی المللی ،قرارداداجتماعی ،قانون ملل ،اندیشه سیاسی جان راولز

فصلنامه
پژوهشهای
روابطط بطط

الملطط

دوره یازدهم شماره
چهطططار شطططماره
پ اپی چه و سطه
زمستان 1400

 .1دانشجوی دکتری علو سیاسی .دانشکدو حقوق ،المیات و علو سیاسی .واحد علو و تحقیقات .دانشگاو آزاد
اسالمی .تمران .ایران
 .2استاد گروو اندیشه سیاسی و مسائل ایران .دانشکدو علو سیاسی .واحد تمران مرکز .دانشگاو آزاد اسالمی .تمران.
ایران( .نویسندو مسئول))
* ahmadbakhshi@gmail.com
 .3دانشیار گروو علو سیاسی .دانشکدو حقوق ،المیات و علو سیاسی .واحد علو و تحقیقات .دانشگاو آزاد اسالمی.
تمران .ایران

تاریخ پذیرش1400/12/26 :
تاریخ دریافت1400/8/25 :
فصلنامه پژوهشهای رواب ب المل دوره یازدهم شماره پ اپی چه و سه صص 215- 237

مقدمه
متوکر و فیلسوف سیاسی آمریکایی ،جان راولز ( 1921ی  ) 2002از مممتری فالسوه
سیاسی قرن بیستم و حتی به تعبیر پارو ای اندیشمندان ،شاخصتری چمرو فلسوه سیاسی
ای قرن می باشد .آثار ای فیلسوف بحثانگیز و تأثیرگذار ،بیش از پنجاو سال است که
چاپ میشود و ای

نوشتهها بهطور فزایندوای در طول ای مدت ،فلسوه سیاسی در

سراسر جمان را تحت تأثی ر قرار دادو است .کتاب «نظریه عدالتد ،راولز را در زمرو
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فیلسوفان طراز اول لیبرالیسم جمان قرارداد؛ همچنانکه ای اثر را مممتری اثر فلسوه
سیاسی لیبرالیسم در نیمه دو قرن بیستم می دانند .گوتنی است که در نیم قرن اخیر
نوشته های او صرف دفاع از بخش اساسی تزهای ف لسوه سیاسی آنگلوامریک

با

محوریت لیبرالیسم شدو است و بسیاری تجدید حیات نظریه پردازی لیبرالی را از دهه
هوتاد به بعد ،مدیون وی میدانند .راولز از بی پارادایمهای مختلف فکری ،فلسوة اخالق
فصلنامه
پژوهشهای
رواب ط ب ط

الملطط

کانت را به عنوان مبحثی قابل توجه برای احیای اصول لیبرالی انتخاب کردو و از عناصر
کانتی مانند آزادی انسان و عامل اخالقی ،استوادو نمود و نقطة عزیمت خود را نقد

دوره یططططططازدهم

مکتب فایدوگرایی قرار دادو است .راولز با کمک ای

شماره پ اپی چهط

رهبران اولیة لیبرال مانند جرمی بنتا  ،الک و استوارت میل را در خصوص ضرورت

و سططه زمسط ططتان

تدارک بیشتری شادی برای بیشتری افراد را مورد انتقاد قرار داد و ای سؤال را مطرح

شط ططماره چهط ططار

1400

روش و اسلوب ،دیدگاوهای

کرد که آیا اصالت فایدو میتواند مبنای قانع کنندو ای برای اصول لیبرالی باشد؟
فایدوگرایان ،بر ای باور بودند که انسانها همیشه میکوشند تا لذت خود را به حداکثر و
رنج خود را به حداقل برسانند .بنابرای از لحاظ اخالقی ،کاری صحیح است که در
مجموع خوشی و لذت افراد را به حداکثر و رنج آنما را به حداقل برساند .عدالت در
دیدگاو فایدوگرایان ،بر مدار و محور «خیرد 1میچرخد و به مومو «حقد 2کمتر توجه
میشود .از ای جمت دیدگاو فایدو گرایان ،عدالت مکانیسمی محسوب می شود که زیادو
طلبی و لذت جویی افراد را کنترل نمودو و نابرابری را در سطح اجتماع بر اساس «نظا
توزیع خیراتد تعدیل مینماید .از ای رو فایدوگرایان حصول منوعت را غایت عدالت
می دانند .راولز به انتقاد از ای دیدگاو می پردازد و معتقد است که انسان فینوسه غایت

است و لذا باید به دنبال تحقق فضیلت انسان باشیم نه بدنبال حصول منوعت.
(نصیری )48 :1382،به نظر راولز نارسایی ها و زمینة انتقادهایی که بر لیبرالیسم میشود
ریشه در فلسوة اخالق فایدو گرایی که بر سنت لیبرال مسلط است ،دارد .زیرا اگر مطابق
نظر فایدو گرایان ،معیار عدالت را میل انسان به منوعت بدانیم ،بسیاری از اعمال انسان
قابل توجیه نیست و نمی توان مرجع اخالقی برای آن ذکر کرد( .دهباشی)84 :1378 ،
راولز سعی دارد اصو لی را برای تنظیم روابط افراد در جامعه تدوی نماید که در عی
حوظ «آزادید ،1از «نابرابرید 2شدید آنما جلوگیری کند .از نظر او ای اصول ،اخالقی
است و ما می توانیم آنما را از طریق عقل کشف کنیم .چون عدالت از مطالبات عقل است
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و انسان به عنوان یک موجود عقالنی ،عمل ع ادالنه انجا میدهد.

جان راولز به عنوان یک فیلسوف سیاسی لیبرال از جایگاو برجستهای در تبیی مومو
عدالت در عرصه داخلی جوامع معتقد به لیبرال دموکراسی برخوردار است و او را به
عنوان بزرگتری

فیلسوف اخالقی – سیاسی قرن بیستم معرفی مینمایند ،لیک

به

تالشهای ف کری و فلسوی وی برای تحقق ایدو عدالت در عرصه بی الملل کمتر توجه
شدو و دیدگاو های ایشان در ای زمینه مورد غولت واقع شدو است.در واقع راولز در
فلسوه سیاسی خود در صدد برقراری نوعی عدالت در مقیاسی بی المللی نیز بودو و
تالش داشته تا ایدو عدالت به مثابه انصاف را به عنوان یک دکتری جامع لیبرالیستی در
سراسر جمان همانند یک آرمان عا بشری تبیی نمودو و به مرحله اجرا درآورد .مقاله
حاضر با استوادو از اندیشه ای فیلسوف سیاسی درصدد است تا موضوع عدالت را در
جامعه بی الملل بررسی نماید.
با مطالعه اندیشه سیاسی جان راولز مشخص است که وی تنما لیبرال دموکراسیهای
مبتنی بر قانون اساسی را عادالنه دانسته و صرفاً ای دولتها را بر مدار عدالت میداند؛
اما در جامعه بی الملل دولت های لیبرال دموکرات چگونه باید با دیگر حکومتها رابطه
برقرار نمایند؟ و رابطه دولتهای لیبرال دموکراسی با دیگر حکومتهای غیرلیبرال
دموکراسی بر چه اصولی بنیان گذاری میشو د؟ آیا اصول عدالت در عرصه بی الملل
میتواند اجرایی و عملی گردد؟ در ای راستا مقاله حاضر به دنبال بررسی مومو عدالت
در جامعه بی الملل در اندیشه سیاسی جان راولز میباشد .ای مقاله با مطالعه نظر راولز

عدالت بین المللی از
منظررررد ا دیشرررر
سیاسی جان راولز

در خصوص انواع حکومت ها و بررسی رابطه آنما در عرصه بی الملل و شناسایی و
مقایسه مومو و اصول عدالت در نظا بی الملل پرداخته و با بررسی و بیان نظرات ای
فیلسوف سیاسی قصد دارد با پاسخ به سئواالت مطرح الگو و شاخصهای مشخصی را
در عرصه بی الملل بر اساس نوع حکومتهای برشمردو از سوی جان راولز ارائه نماید.
الف) حکومت مطلوب در اندیشه سیاسی راولز
راولز به عنوان یک فیلسوف سیاسی که اساس تحلیل خود را بر بحث قرارداد اجتماعی
قرار میدهد الجر مبنای تحلی ل خود را بر اساس منطق صوری و فلسوه تحلیلی بنا
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می نمد و با طرح «جامعه نخستی د به عنوان الگوی تحلیل از روش قیاسی و در عی
حال به عنوان روش استدالل بمرو می جوید .از نظر او دلیل تشکیل جامعه و حکومت
کماکان یکی از مدخل های اساسی برای فمم کارکرد دولت و جامعه محسوب میشود .از
آنجایی که پیوند با گذشته دور و تبیی واقعی آن شرایط برای انسان به نظر ناممک
است تنما در یک تحلیل فلسوی است که می توان به استنباطی منطقی از یک شرایط

فصلنامه
پژوهشهای
رواب ط ب ط

الملطط

فرضی جمت بازسازی یک الگوی رفتاری در شرایط مورد نظر دست یافت .بنابرای رالز
از خوانندواش میخو اهد گروهی را تجسم نماید که بی

خود قراردادی را منعقد

دوره یططططططازدهم

نمودو اند تا قوانی حاکم بر زندگی آنان را در مقا اعضای جامعهای واحد تعیی کند.

شماره پ اپی چهط

موروض قرار دادن جامعه نخستی برای وی یک استنباط عقلی است نه یک امر تجربی.

شط ططماره چهط ططار
و سططه زمسط ططتان
1400

او بدی وسیله می خواهد با مدد جست و تاکید بر عق النیت انسانی امکان طرح نظریه
سیاسی خود را فراهم نماید .از ای منظر می توان وا گیری آرای راولز را از کانت را نیز
مورد توجه و مداقه قرار داد .زیرا وی همانند کانت بر ای

امر اصرار دارد که با

بمرو گیری از عقل انتقادی شناخت به شکل برجستهای محصول فعالیت خالقانه ذه ما
از جمان است .ای عقل به عنوان دادو ای ذاتی در اختیار انسانها است .به نوشته کانت
«توان توکر مستقل برای تشخیص مستقل اینکه چه چیزی اخالقاً درست و چه چیزی
نادرست است ،به دلیل توان تعقل و استدالل آدمی در همه کس ذاتی استد
(سالیوان )41: 1380،راولز در نو شتار رویارویی حق با خیر بر ای باور است که «عدالت
به مثابه بی طرفی تالش دارد ای اعتقاد عقل سلیم به اولویت دادن عدالت را تبیی کند به
ای

ترتیب که نشان دهد ای

اعتقاد نتیجه اصول انتخاب شدو در وضعیت اولیه و

نخستی است.د (راولز )64: 1971 ،عقل سلیم مورد نظر او وظیوه و توان دست یابی به
اولویتهای عقالنی بشری را در حیطه کنشهای فردی و اجتماعی ممیا میکند و لذا ای
امکان را به وی می دهد که بدون مدد جست از برداشتهای متافیزیکی مبنای تحلیل
اخالقی عدالت مورد نظر خود را مطرح نماید.
همچنی

از سوی دیگر تغییر در حوزوهای معرفت شناسی و انسان شناسی توکر

لیبرالیستی موجب تحول و دگرگونی در مواهیم فرد و عقالنیت وی شدو بود .راولز هم
وا دار ای تحول و هم سامان دهندو بخشی از ای تغییر معنایی ممم به حساب میآید.
تحول در درک معرفتی از انسان و فعل انسانی و جامعه موجب شد که آموزوهای اساسی
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لیبرالیسم از جمله آزادی ،فردگرایی ،عدالت و برابری دچار تحول معنایی گردند« .در
طرح لیبرال کالسیک فرد معموالً به عنوان موجود منورد در خود محصور و بسته در
ذهنیت خویش فممیدو می شود .حدود ت

حدود فرد را تشکیل میدهد.د (وینسنت،

 )55 :1378ای برداشت با ف مم اقتصادی لیبرال کالسیک نیز هماهنگ است .زیرا هر فرد
نه تنما صاحب خویش بلکه با بمرمندی از «مالکیت فردگرایانهد تولید وی نیز در ادامه
«حقوق ملکیت بدن او دانسته می شود.د (وینسنت )55: 1378 ،فردی که قائم به خویش
است و بمتری داور عالیق و منافع خود نیز محسوب میگردد .از همی جا ای فرد جدا
شدو از جامعه خواهان آن است که هیچ نماد یا فرد و یا گروهی نباید در داوری فردی او
چه در حوزو زمینی و چه در حوزو متافیزیکی صاحب حق محسوب شود .در روند
تحوالت ای برداشت کالسیک متحول شد .همانگونه که وینسنت اشارو میکند «یکی از
انگیزو های اصلی درک لیبرال جدید از فردیت آشتی پذیر بودن آن با اجتماع بود ...
استدالل می شد که فردیت در اجتماع رشد می کند و پروردو میشود و بخشی از فردیت
به رسمیت شناخت و پذیرفت هدف های همگانی و اجتماعی است.د (وینسنت:1378 ،
 )61باز تعریف فرد و حوزو وظایف و اختیارات او در پیوند با دیگر آموزوهای دیگر
لیبرالی چون آزادی قرار میگرفت.
لیبرالیسم سیاسی جان راولز از دو بخش تشکیل میشود .یکی خود لیبرالیسم و دیگری
لیبرالیسم به نحوی که در فلسوه سیاسی جان راولز پروراندو و توسیر شدو است .راولز به
مکتب لیبرالیسم تعلق دارد اما ابتدا باید محتوای ای جمله را مشخص کنیم ،زیرا تعابیر

عدالت بین المللی از
منظررررد ا دیشرررر
سیاسی جان راولز

بسیار مختلوی از لیبرالیسم وجود دارد که بعضی اوقات کار را به تقابل میکشاند.
(مقیمی )55 :1393 ،اما لیبرالیسم مومو سیاسی بسیار سابقهدار و محکمی دارای ریشه
در فلسوه سیاسی غرب است که حداقل  300سال از عمرش میگذرد و متوکران
نامداری مانند آدا اسمیت ،جان الک  ،مونتسکیو ،کانت و جان استوارت میل پرچمدار
آن بودواند و امروز شاید در صحنه سیاسی اجتماعی جمان بویژو پس از فروپاشی
شوروی ،پررونقتری بازار فکری است .اکنون ببینیم که چه مشخصات و ویژگیهایی
میتوانیم در لیبرالیسم جان راولز مشاهدو کنیم .هدف فلسوه سیاسی لیبرال تحقیق در
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بنیادها و اصولی است که معموالً به لیبرالیسم سیاسی نسبت دادو میشود یعنی
آزادی،تساهل،حقوق فردی ،دموکراسی و حکومت قانون .لیبرالها معتقدند که وجود
تشکیالت سیاسی را فقط ممک است با کمکی که به مسائل مورد عالقه فرد میکند
توجیه کرد و ای مسائل فردی جدا از مومو جامعه و سیاست است .لیبرالها دو نظر را
رد میکنند ،یکی اینکه فرهنگ ،جامعه و دولت جدا از فرد فینوسه غایت محسوب

فصلنامه
پژوهشهای
رواب ط ب ط

الملطط

شوند و دیگر اینکه هدف سازمانهای سیاسی و اجتماعی به کمال رساندن سرشت
انسان باشد .در نظر لیبرالها هر انسانی خودش هدفهایی دارد ،اعم از اقتصادی ،مادی

دوره یططططططازدهم

و معنوی که به تعقیب آنما مشغول است اما چون ای هدفها باهم سازگاری طبیعی
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ندارند وجود چارچوبی از قواعد الز است که افراد بتوانند به آن اعتماد بکنند و بدانند
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چه امتیازاتی باید به دیگران بدهند تا آنما هم به هدفهای خودشان برسند.
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پس کار بزرگی که فلسوه سیاسی باید هدفخود قرار بدهد ،طرحریزی یک چنی
چارچوب قابل اعتمادی است که نه تنما افراد را به مقاصدشان برساند ،بلکه بی
هدفهای گوناگون افراد مختلف سازش برقرار کند ،لیبرالیسم را از نظر مطالعه ممک
است به لیبرالیسم سیاسی و فلسوه سیاسی لیبرالیسم تقسیم بکنیم .لیبرالیسم سیاسی
عبارت از ای

است که محور در سیاست عملی ،دموکراسی ،حکومت قانون ،آزادی

سیاسی و آزادی بیان ،تساهل در امور اخالقی و دینی و طرز زندگی و مخالوت با
هرگونه تبعیض برمبنای نژاد ،جنسیت ،قومیت و زبان و سرانجا احترا به حقوق فردی
است .برخی از انواع لیبرالیسم نسبت به مداخله دولت در امور ،نظر خوشی ندارند و
معتقدند دولت باید کوچک باشد و به حداقل برسد .لیبرالهای دیگری هم هستند که

برخی دخالتهای دولت را به منظور فراهم ساخت زمینه استوادو فرد از آزادیهایش
ضروری میدانند ،ولی تقریباً همه لیبرالها معتقدند که همه افراد دارای خردمندی و توان
الز برای متشکل شدن در تشکیالت غیردولتی برمبنای منافع اجتماعی و اقتصادی یا
برای تبادل نظر هستند .به عقیدو لیبرالها ای

کار دو حس

دارد ،یکی اینکه از

زورگوییهای دولت و مممتر از آن از دیکتاتوری اکثریت بر اقلیت جلوگیری میکند.
توجه داشته باشید که حکومت اکثریت لزوماً به معنای دموکراسی نیست .هیتلر در سال
 1933با اکثریت آرا به صدارت عظمی انتخاب شد .حکومت اکثریت میتواند به
فاشیسم تبدیل شود که در ای صورت دموکراسی نیست و استبداد اکثریت است .فرق
دموکراسی با استبداد اکثریت ای
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است که در دموکراسی ،حکومت موقتاً در دست

اکثریت است یعنی تا زمانی که اکثریت آرای مرد پشتیبان حکومت باشد و در آن زمان
هم حکومت مکلف به جلوگیری از تجاوز به حقوق و آزادیهای اساسی اقلیت است
حتی اگر آن اقلیت فقط یک نور باشد ،آن یک نورهمان قدر حق اظمارنظر و رای و
آزادی بیان دارد که مثالً آن اکثریت سیمیلیون نوری .بنابرای دیکتاتوری اکثریت اگر از
دیکتاتوری فردی وحشتناکتر نباشد مسلماً هیچ کمتر نیست .به هر حال لیبرالها
معتقدند که در هر صورت ،چه دولت زورگویی کند و چه اکثریت ،آزادی فردی که
اساس لیبرالیسم است قربانی می شود( .مقیمی)55 :1393 ،
از هنگامی که لیبرالیسم در سیاست ظمور کرد تا به امروز دو گروو عمدو از لیبرالها به
وجود آمدواند که هرکدا نیز گرووهای فرعی دیگری دارند .میتوان گوت که طیوی از
مواضع مختلف لیبرال وجود دارد که مانند هر خانوادوای بی افراد آن اختالف نظرهایی
احیاناً عمیق است .به طورکلی دو طرز توکر عمدو در لیبرالیسم وجود داشته و دارد که از
نظر فلسوه راولز بسیار اساسی است .یکی لیبرالیسم کالسیک قرن نوزدهمی است .ای
لیبرالیسم بر ای عقیدو است که شرط آزادی فقط نبود مانع و رادع خارجی است.
کافی است که در مقابل فرد مانعی نباشد تا بتوان گوت که او در عمل و گوتار آزاد است.
ای مکتب تا اواخر قرن نوزدهم دستباال را داشت و آثارش در سیاست و اقتصاد آشکار
بود .از اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم ،رفته رفته ای نتیجه حاصل شد که ای
کافی نیست یعنی ممک است در مقابل م هیچ مانعی برای انجا هرکاری که خواستم

عدالت بین المللی از
منظررررد ا دیشرررر
سیاسی جان راولز

وجود نداشته باشد ولی امکانات برای استوادو از آن آزادی در اختیار م نباشد .از ای رو
برخی از متوکران به مطلب چیزی دیگری نیز اضافه کردند و گوتند که لیبرالیسم عبارت
است از نبود موانع خارجی به اضافه وجود امکانات ملموس و واقعی و نه فقط در
تئوری .لیبرالهای کالسیک یا دست راستی که میتوانیم از آنما به عنوان لیبرالمنوی یا
آزادگذار تعبیر کنیم که نمونههایشان در قرن بیستم یکی متوکر بزرگ و برندو جایزو نوبل
اقتصاد فریدریشهایک است و دیگری نازیک ،فیلسوفهاروارد .اینما بیشتر بر آزادی
تکیه دارند و میخواهند مداخالت دولت به حداقل ممک محدود شود .اما لیبرالهای
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چپ یا لیبرالهای مثبت یا رفاو گستر کمکم به سوسیال دموکراسی نزدیک میشوند و
بیشتر به برابری معتقدند .در مورد اندیشه راولز خواهیم دید که ای هردو جنبه موردنظر
است و او میخواهد بی ای دو ،گونهایتوازن و تعادل برقرار کند ،برای ای که توجه
بورمایید که برچسبهای سیاسی تا چه اندازو ممک است برای افراد ناوارد گمراو کنندو
باشد ،اشارو میکنم که در آمریکا از اوایل قرن بیستم مقصود از لیبرال همان کسی است

فصلنامه
پژوهشهای
رواب ط ب ط

الملطط

که به دخالت دولت و ایجاد برنامههای رفاهی و عا المنوعه و اصالحات اقتصادی و
اجتماعی و تعدیل درآمدها معتقد است.

دوره یططططططازدهم

به آن لیبرالی که فقط معتقد به آزادی است و معتقد نیست که باید بیمههای اجتماعی و
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تعدیل درآمدها و مالیات بردرآمدهای سنگی وجود داشته باشد ،در آمریکا محافظه کار

و سططه زمسط ططتان

میگویند .اما در اروپا برعکس است ،به ای دسته اخیر میگویند لیبرال و به اشخاص
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معتقد به مواضع دسته اول که در آمریکا به لیبرال معروفند ،در اروپا میگویند چپگرایان
یا سوسیالیستهای معتدل( .مقیمی )60 :1393 ،ای اجمالی بود از معنای لیبرالیسم در
سیاست .اکنون ببینیم که لیبرالیسم در فلسوه چه معنایی دارد .مممتری

وجوو امتیاز

لیبرالیسم فلسوی به ای شرح است - 1 :در زمینه ارزشها لیبرالیسم تعمد عمیقی به فرد و
فردگرایی دارد  - 2لیبرالها میگویند فرد باید در گزینش هدف و ادارو زندگی آزاد باشد
ولی اینجا یک اختالف ممم پیش میآید .گروهی برای باورند که نبود زور و جبر و نبود
مانع کافی است که به آن آزادی منوی میگویند ،گروهی دیگر معتقدند که اضافه برای
باید فرد را برای استوادو از ای آزادی و رسیدن به ای هدفها پرورش داد و ای وظیوه
دولت است .سومی

رک

لیبرالیسم برابری است که راولز به آن توجه وافر دارد.

فیلسوفان لیبرال به برابری تعمد عمیق دارند ،البته ضرورتاً نه به معنای تساوی اقتصادی.
تساوی مورد نظر آنما برابری ارزش ذاتی و اساسی یکایک انسانهاست.آنما میگویند
همه باید به طور مساوی در طراحی و عملکرد نمادهای جامعه سمیم باشند .باید به همه
کس در ای زمینه که زندگیاش را مطابق با صالحدید و سلیقه خودش ادارو کند ،احترا
برابر گذاشت البته تا جایی که حق آزادی دیگران را محتر شمارد( .مقیمی)63 :1393 ،
چمار که شاید مممتری وجه لیبرالیسم است ،عقل فردی است .به نظر لیبرالها آزادی
اندیشه و بیان و عقیدو و مذهب کافی نیست بلکه قواعد و نمادهای سیاسی و اجتماعی
باید در پیشگاو عقل فردی قابل توجه باشند ،یعنی هریک از افراد در دادگاو عقل خودش
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هنگامی که سیاست یا نمادی را مورد محاکمه قرار میدهد ،بتواند آن را تصویب و تایید
کند .هنگامی که به فلسوه راولز نگاو میکنیم اولی چیزی که جلب توجه میکند ای
است که او با استوادو یکی از قدیمیتری

تدابیر فیلسوفان لیبرال ،یعنی نظریه پیمان

اجتماعی ،نظریهاش را بنا میکند .دوچیز همیشه مشغله فکری فیلسوفان بودو است؛ یکی
آن که با توجه به تکیهای که بر فرد و آزادی فردی و برابری افراد میشود چگونه باید از
آنارشیسم و هرجو مرج جلوگیری کرد و چه نمادی را باید به وجود آورد تا تعارض بی
هدفهای فردی را حل کند تا زندگی مدنی به مسیر آرا بیوتد .دو  ،چه چیزی به ای
نماد یا بنای سیاسی همدیگر که دولت گوته میشود ،مشروعیت میبخشد .باید توجه
داشته باشیم که لیبرالیسم مکتب اصالحطلب است نه انقالبی .بنابرای  ،راوحلی که بگوید
همهچیز را برمیاندازیم و بنای جدیدی از بنیاد در میاندازیم پذیرفتنی نیست .لیبرالیسم
میخواهد وضع جدیدی به وجود بیاید که افراد بتوانند دربارو هدفها و مطالبات
مختلوشان به سازش برسند و باهم در صلح و مدارا زندگی کنند و سعادتشان به دست
خودشان باشد.
تدبیری که فیلسوفان لیبرال ،عمدتاً هابز ،الک و روسو و به مقدار محدودتر کانت برای
حل مساله تاسیس جامعه مدنی و مشروعیت بخشیدن به دولت اندیشیدند ای فرض بود
که انسان در ابتدا در وضع طبیعی زندگی میکردو .البته ای وضع طبیعی فقط یک فرض
است و مورخان و مرد شناسان چیزی مانند آن را کشف نکردواند( .مقیمی)70 :1393 ،
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هابز و هیو وضع طبیعی را جنگ همه با همه توصیف می کنند که زندگی در آن به تعبیر
هابز تنما و فقیر و نکبتبار و کوتاو است .الک میگوید افراد در وضع طبیعی به حقوق
یکدیگر واقوند ولی سازوکاری برای احقاق حق وجود ندارد .کانت میگوید در وضع
طبیعی توافقی در ای بارو نیست که عدالت و حق اصوالً چیست ؟ اما صرف نظر از ای
اختالفات قدر مشترک ای است که در وضع طبیعی قاعدو و قانون نیست و چون قانون
نیست و مرجعی برای اجرای قانون نیست پس عدالت هم نیست.مرد برای اینکه از ای
وضع خالص شوند میان خودشان توافق میکنند و پیمان میبندند که هرکس از مقداری
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از آزادی بیحد و حسابی که دارد دست بردارد در ازای اینکه در امان زندگی کند و به
هدفهایش برسد .به موجب ای پیمان مرد موافقت میکنند نمادی تاسیس شود به نا
دولت که با رضایت و قبول آنما قوانینی وضع کند و به اجرا بگذارد و مممتر از همه
اینکه ،به قول ماکس وبر ،انحصار قوو قمریه در دست او باشد .هم مشروعیت دولت و
هم ضرورت اطاعت از قوانی

فصلنامه
پژوهشهای
رواب ط ب ط
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و دستورهای حکومت از ای

پیمان اولیه سر چشمه

میگیرد .چون از آن پس هم قانون ،قانونی است که خودمان اطاعت از آن را الزامی
کردوایم و هم مامور اجرای قانون خود ما هستیم.

دوره یططططططازدهم

راولز میگوید فرض کنید عدوای نشستهاند و میخواهند پیمان اجتماعی جدیدی ابداع
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کنند که اساس آن بر انصاف باشد یعنی عدالت در جامعه آنما به معنای انصاف باشد .به
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چنی وضعی راولز میگوید موقعیت اولیه .آن دو اصلی که مرد همه برآن موافقت
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میکنند بدون توجه به وضع و موقعیت و شرایط خود یکی ای است که هر کسی باید
محق برخورداری از بیشتری آزادی سازگار با همان مقدار آزادی برای دیگران باشد ،دو،
نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی فقط باید تاحدی روا باشد که الف :بتوان عاقالنه
انتظار داشت به نوع همه باشد و ب :نابرابریها به سمتها و مقاماتی تعلق بگیرد که به
روی همه باز باشد.
یکی از عناصر اصلی در تصور راولز از آزادی ای است که دولت عدالت پرور تا حد
امکان از تحمیل هر عقیدو واحد درباب هدف و معنای زندگی به شمروندان خودداری
کند .به اعتقاد او جامعه باید به حکم عدالت راو تساهل  ،مدارا و کثرتگرایی یا

پلورالیسم در پیش بگیرد و تا جایی که مرد مقتضیات عدالت را محتر بشمارند در
تعقیب هدف زندگی ،آنان را آزاد بگذارد.
مساله پلورالیسم با دو مساله دیگرهم همراو میشود :یکی مشروعیت و دیگری ثبات که
راولز میگوید در کتاب اولش مغوول ماندو بود .مشروعیت به سادوتری بیان عبارت از
ای است که تحت چه شرایطی کسی قانونی را مشروع میداند ولو خودش با آن مخالف
باشد .مساله ثبات ممک

است به ای

شرح بیان شود که وقتی کسی دربارو عدالت

صحبت میکند کافی نیست فقط نظریهای ارائه دهد بلکه باید بگوید چرا آن نظریه ثبات
دارد و جامعهای که براساس آن بنا میشود پایدار خواهد ماند .به یاد دارید که راولز در
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کتاب «نظریهای درباب عدالتد مدعی بود که در موقعیت اولیه و پشت حجاب بیخبری
همه کس با آن دو اصل بنیادی عدالت موافقت خواهد کرد و از ای

لحاظ هم

مشروعیت برای دولت و قوانی به دست میآید و هم ثبات برای جامعه .ولی بعد ای
فکر برای او حاصل شد که حتی در شرایطی کامال منطبق با اصول عدالت  ،افراد عادل و
منصف و آزاد و برابر ،باز بر سرآن اصول اختالف پیدا خواهند کرد .مطابق اصل اول
عدالت راولز ،هرکسی باید از بیشتری

حد آزادی سازگار با همان قدر آزادی برای

دیگران برخوردار باشد .آزادی عقیدو و بیان ،یعنی پلورالیسم ،به وضوح در ای اصل
مندرج است .اشکالی که راولز بعدها به آن برخورد و در کتاب «لیبرالیسم سیاسی د کمر
به رفع آن بست ،ای بود که آموزو مذهبی یا فلسوی یا اخالقی جامع و فراگیری که
بخواهد میان همه مرد مشترک باشد فقط با قدرت سرکوبگر دولت ممک است دوا
پیدا کند .اینگونه آموزو جامع و فراگیر یا ایدئولوژی به تعبیر ،از بیخ و ب نه تنما فرض
آن کتاب را نقض میکند بلکه اصوالً با لیبرالیسم در تعارض است .ای سخ فوقالعادو
در خور توجه است ،زیرا میبینیم فیلسوفی بزرگ در نظریهای که سالها برسر آن
زحمت کشیدو بود به عیبی برمیخورد که به آن نظریه خدشه جدی بدی وارد میکند.
(مقیمی )71 :1393 ،حاصل کال راولز ای است که افرادی کامالً منصف ومتعقل به
دلیل استوادو آزاد از قوو عقل بهطور اجتنابناپذیر برسر آموزوهای بنیادی با هم اختالف
پیدا خواهند کرد .راولز نا چنی

چیزی را واقعیت پلورالیسم یا کثرتگرایی عقالیی

میگذارد .راولز نمیگوید چون یک آموزو جامع و فراگیر یا ایدئولوژی غیرعاقالنه است

عدالت بین المللی از
منظررررد ا دیشرررر
سیاسی جان راولز

منجر به اختالف میشود .او میگوید هر جامعهای که بنیایش بر آموزوای واحد حتی
خود لیبرالیسم باشد برای حوظ خود به قدرت سرکوبگر دولت نیازخواهد داشت.
آنچه به عقیدو راولز اهمیت دارد ای است که لیبرالیسم سیاسی نسبت به همه نظرهای
فراگیر یا ایدئولوژیها اعم از دینی و سکوالر بیطرف باشد .تنما آموزو فراگیری که
لیبرالیسم سیاسی نسبت به آن بیطرف نیست آموزوای است نامنصوانه یا غیرعقالیی.
لیبرالیسم بنا به نظر راولز مستلز احترا متقابل بی

شمروندان آزاد و برابر و تحمل

عقاید عقالیی دینی و فلسوی و اخالقی یکدیگر است .در کتاب «لیبرالیسم سیاسی د راولز
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میخواهد نشان دهد که افراد منصف و متعقلی که خود را آزاد و با یکدیگر برابر
میدانند چگونه ممک است در عمل به صورت واقعی جامعهای عدالت پرور و با ثبات
به وجود بیاورند .نخستی شرط چنی جامعهای ای است که مومو سیاسی عدالت برآن
حکمورما باشد .مومو سیاسی عدالت قبل از همه چیز به ای ویژگی ممتاز میشود که به
اصطالح راولز «به خود ایستادود است ،یعنی از هرگونه فرض متافیزیکی و معرفت

فصلنامه
پژوهشهای
رواب ط ب ط

الملطط

شناختی یا اخالق عمومی مستقل است و از بحثهای فلسوی دربارو منشا اصول اخالقی
و نحوو شناخت ما از آنما و حتی مساله حقیقت آن اصول اجتناب می کند و از ای حیث

دوره یططططططازدهم

بیطرف است .ای در واقع به معنای بازسازی مومو عدالت به مثابه انصاف است که

شماره پ اپی چهط

راولز سالها پیش در کتاب نظریهای در باب عدالت مطرح کردو بود.

شط ططماره چهط ططار
و سططه زمسط ططتان
1400

برای ای

منظور افراد باید فارغ از اعتقادات اخالقی یا مذهبی یا مسلکی به خود به

عنوان شمروندان یک دموکراسی بنگرند .چنی چیزی به عقیدو رالز شدنی است زیرا
مرد به هر حال و صرفنظر از برخی اعتقاداتشان در برخی باورهای عمیق و ریشهدار
دربارو اصول عدالت اشتراک نظر دارند.
اصول سیاسی در چنی چارچوبی درصورتی خصلت لیبرال دارند و میتوانند در مورد
ساختار اساسی جامعه اعمال شوند که حاوی فمرستی از بعضی حقوق و آزادیها و
امکانات اساسی باشند ،حقوق و آزادیها و امکانات مزبور را بر مدعیات کسانی
اولویتدهند که میخواهند جمیع مرد را بر مبنای آموزوهای جامع و فراگیر به سعادت
و کمال برسانند و ضام اقداماتی باشند که وسایل استوادو موثر از آزادی را در اختیار
شمروندان بگذارند .ای

یعنی لیبرالیسم سیاسی راولز .نظریه راولز با تکیه بر عدالت

اجتماعی و حمایت از دخالت دولت در روابط اقتصادی و اجتماعی از «دولت رفاود دفاع
میکرد.
در نظر راولز دولت باید بتواند با قدرت حداقلی از ثروت و دارایی ،یک زندگی خوب و
آسودو را برای همه شمروندان تضمی کند .طبق نظریه عدالت راولز ،توزیع نابرابر ثروت
و دستمزد فقط در شرایطی مجاز است که اقشار فقیرتر جامعه از هر شرایط توزیعی
دیگری غنی تر و آسودو تر باشند .از دیدگاو راولز ابزارهاى عدالت در جامعه
لیبرالدموکراتیک عبارتند از:
الف  -نظارت دولت بر اقتصاد آزاد.
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ب  -وضع مالیات ها و انتقال درآمدها ،کاربرد کامل منابع ،توزیع ثروت.
ج  -تامی حداقل معیشت الز .
د  -برابرى فرصت ها (از جمله آموزش عمومى) و جلوگیرى از تمرکز قدرت.
با توجه به موارد فوق آنچه مشخص است تعریف جان راولز از حکومت مطلوب دولت
رفاو میباشد تا با دخالت در امور ا قتصادی مانند اخذ مالیات ،توزیع ثروت و ...بتواند در
راستای ایجاد عدالت اجتماعی در جامعه گا بردارد.
ب) دولت ها و روابط بین الملل از دیدگاه راولز
راولز بازیگران عرصه بی الملل را به شش دسته تقسیم می کند و سپس به ارائه ویژگی -
های هرکدا میپردازد .ای بازیگ ران شامل دو نوع «مرد د ،دو نوع «جامعهد و دو نوع
«دولتد میشوند .در واقع ،همه آنما زیرمجموعه های چیزی هستند که ما به طور
معمول ،دولت یا دولت – ملت مینامیم .بازیگران بی المللی از دیدگاو راولز عبارتند از :
الف  -مردمان که شامل دو گروو مردمان «لیبرالد و مردمان «شریفد میشوند.
ب  -جوامع که آنما را نه می توان مرد و نه دولت خواند و به دو دسته «جوامع تحت
فشارد و «دیکتاتوریهای خیرخواو تقسیم میشوند.
ج  -دولت ها که معموالً ار آنما با نا «دول قانون شک د یاد میشود و خود در برگیرندۀ
دو نوع دولت هستند؛ آنمایی که «در عرصه داخلی سرکوبگر و در عرصه خارجی

عدالت بین المللی از
منظررررد ا دیشرررر
سیاسی جان راولز

توسعه طلببندد و دیگری آنمایی که «در عرصه داخلی سرکوبگرند ،اما در عرصه
خارجی توسعه طلب نیستندد( .اخوان کاظمی)12 :1390 ،
ج) دولت هایی که از نظر راولز شایستگی جایگاه برابر در عرصه بین المللی را دارند
از نظر راولز همة دولت ها استحقاق داشت یک جایگاو تما و کمال و برابر در جامعه
بی المللی را ندارند بلکه تنما «جمموریهای مبتنی بر قانون اساسید میتوانند از ای
جایگاو برخوردار شوند .او استدالل می کندکه حداقل دو نوع جمموری مبتنی بر قانون
اساسی وجود دارند ،یکی لیبرال دموکراسی ها و دیگری جوامع شریوی که نه لیبرال و نه
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دموکرات هستند .آنما هر دو مستحق یک جایگاو در عرصه بی المللیاند زیرا در آنما،
مرد به میزان زیادی حق خو دمختاری دارند و هر دو ،مصداق آن چیزی هستند که راولز
«مللد مینامد.
راولز معتقد است در لیبرال دموکراسی ها ،افراد به عنوان شمروندانِ آزاد و برابر تلقی
میشوند .ای جوامع ،برای همه شمروندان ،حقوق و فرصتهای اساسی را تضمی می -

فصلنامه
پژوهشهای
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کنند .آنما برای ای حقوق و فرصتها – برخالف ایدوهای «منوعت عا د یا «ارزشهای
کمالگرایانهد  -اولویت خاصی قائلند و امنیت اجتماعی را در حد کافی و برای استوادۀ

دوره یططططططازدهم

مؤثر از آزادیهای فردی ،فراهم میکنند(Rawls,1999: 581).
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جوامع شریف نیز با اینکه نه لیبرال و نه دموکراتند اما بیتردید ،شرایط حقوق سیاسی و
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عدالت را برای همه اعضای خود تضمی میکنند و اصول عدالت مندرج در قانون ملل
را گرامی میدارند.
 -1دولتهای لیبرال دموکرات
نظا های لیبرالدموکرات و شریف ،چند ویژگی ممم دارند که به آنان شخصیت حقوقی
و اخالقی میبخشد  :نخست اینکه دارای یک اتحاد فرهنگی بسندواند که به آنما اجازو
می دهد اهداف معی و یکسانی را به عنوان یک گروو در پیش گیرند .همچنی اعضای
آنما احساس می کنند یک ملت واحدند که ای

احساس از زبان ،مذهب ،قلمرو

جغرافیایی ،تاریخملی و نیز احساسات مشترک از موفقیتها و شکستها ناشی میشود.
دو اینکه آنما به شیووای نمادینه شدو ،اهدافشان را پیش میبرند و سو اینکه برای

تعقیب منظم اهداف ملی خویش طبق اصول «عدالت بی المللید ،قابلیت الز را دارند و
مایلند تا به صورت منصوانه ای با هم به همکاری بپردازند؛ و سرانجا اینکه اعضای ای
جوامع ،مطابق با مومو عدالت که به طور جمعی و داوطلبانه و بدون اعمال فشار شدید
یا فریب و نیرنگ ،مورد تأکید قرار گرفته است ،خود را در قالب یک ملت ،سازماندهی
میکنند .راولز ای جوامع را در اصطالح «سامان یافتهد نیز مینامد .برای اینکه یک دولت
بتواند شایستة نا «سامان یافتهد شود ،نیازی نیست که حتماً لیبرال و یا دموکرات باشد
بلکه می تواند حداقل یک دولت شریف بودو و البته قادر به ایجاد باورها و تعمدات
اخالقی فرمانبرداری در بی

اعضایش باشد(David A. Reidy,2007: 5) .
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از نظر راولز جوامع عادل یا جامعه ملل می توانند بطور معقوالنه و به اتواق آرا اصولی را
بپذیرند تا بر روابطشان حکمورما شود و ای اصول شامل :
مرد آزاد و مستقل هستند و آزادی و استقاللشان ،باید به وسیله دیگر مردمان محترشمردو شود.

عدالت بین المللی از

 -مرد باید از معاهدات و تعمدات اطاعت کنند.

منظررررد ا دیشرررر

 مرد همه با هم برابرند و توافقها آنما را محدود و قانونمند میسازد. مرد باید به وظیوه و یا اصل عد مداخله در امور دیگر کشورها احترا بگذارند. مرد حق دارند از خود دفاع کنند (جنگ دفاعی) ،اما جز آن هیچ حقی برای تحریکبه جنگ و آشوب ندارند.
 مرد باید حقوق بشر را گرامی بدارند. مرد باید به حریم ویژو و تعیی شدو در جنگ احترا گذارند. مرد وظیوه دارند به دیگر مردمانی که در شرایط نامطلوب زندگی میکنند ،یعنیشرایطی که آنما را از داشت یک رژیم سیاسی و اجتماعی عادل و شریف منع میکند،
کمک کنند( .اخوان کاظمی)17 :1390 ،
گرچه ای اصول هشت گانه ،مرکز قانون ملل را تشکیل می دهد ،با ای حال قانون ملل
شامل اصولی برای تنظیم کمکهای گوناگون بی المللی ،تعیی

استانداردهای تجارت

برابر و آزاد و ...نیز میشود که البته راولز در جزئیات آنما وارد نمی شود .راولز میپذیرد
یک ساختار اساسی جمانی وجود دارد که باید به وسیله قانون ملل حکومت شود .وی

سیاسی جان راولز

سپس به شناسایی سه سازمان اساسی موجود که از دید او میتوانند از نظر اخالقی برای
ساختار اساسی جمانی ضروری باشند ،میپردازد؛ ای سازمانها عبارتند از سازمانهایی
مانند« ) 1 :سازمان تجارت جمانید که تجارت آزاد و برابر را میان ملتها تضمی خواهد
کرد؛ « )2بانک جمانید و «صندوق بی المللی پول و سرمایهد که یک سیستم بانکی بی -
المللی را برای مللی که تمایل دارند پول قرض بگیرند و به ثبات پول در گردش درون
بازارهای بی المللی اطمینان دهند ،فراهم میکند؛ « )3سازمان ملل متحدد که محل تبادل
نظر میان هم پیمانان به منظور تقویت دیپلماسی و هماهنگی در کمک به جوامع تحت
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فشاری که قادر نیستند وضعیت سامان یافتگی ایجاد شدو در خود را حوظ کنند ،فراهم
خواهد کرد .راولز ایدۀ حکومت یا دولت جمانی متحد را رد میکند ولی اعتقاد دارد
پذیرش روابط متقابل دینامیک بوسیله نظا های سیاسی سامانیافته و همکاریهای
مختلف شان ،ساختار اساسی بی المللی را ایجاد میکند .ای ساختار اساسی در سراسر
کرو زمی گستردو شدو که البته متواوت از ساختار اساسی دولت جمانی خواهد بود.

فصلنامه
پژوهشهای
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) (David A. Reidy,2007: 27راولز بر ای باور است که لیبرالدموکراسیها باید با دیگر
مردمان شریف ،بدون توجه به اینکه آیا لیبرال ند یا دموکرات« ،تساهلد را در پیش گیرند.

دوره یططططططازدهم

از نظر او لیبرالدموکرات ها نباید برای دستیابی به اهداف «لیبرالسازید و «دموکرات -

شماره پ اپی چهط

سازید مردمان شریف ،از ابزارهای زورگویانه و اشکال نر تری مثل «تحریمهای

و سططه زمسط ططتان

اقتصادید استوادو کنند .وی تالشهای زورگویانه در راستای عملی کردن ای هدف را

شط ططماره چهط ططار
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نوعی بی حرمتی به مردمان شریف میداند(David A. Reidy,2007: 28) .

راولز هیچگاو بحث «صلح جمانید را بسط ندادو و ادعای خود را مبنی بر اینکه «صلح
دموکراتیکد می تواند به جوامع شریف نیز گسترش یابد بیان و از آن دفاع نمیکند؛ از
ای رو برخی از متوکران و از جمله مولندورف استدالل نمودو اند « :ما برای ای باور
خود که مردمان شریف ،غیرتجاوزگر و غیرخش هستند ،پایه و اساسی نداریمد .به وبژو
اینکه «مردمان شریفد دقیقاً دارای مشخصهها و ویژگیهای جوامع لیبرالی نیستند که بر
اساس نظریه «صلح دموکراتیکد آنما را قادر به اجتناب از جنگ می سازند .پس چنانچه
ای ویزگی ها برای داشت یک سیاست خارجی غیرتماجمی الز و کافی باشد ،همانطور
که مولندورف ادعا می کند  ،غیرممک

است که مردمان شریف ،غیرتجاوزگر و فاقد

روحیات خش باقی بمانند؛ بنابرای «جوامع لیبرالد به اصولی نیازمندند تا روابطشان را
با مردمان شریوی که ممک است حاالت تماجمی نیز داشته باشند ،تنظیم کنند که البته
ای موضوع در کتاب قانون ملل مورد توجه جان راولز قرار نگرفته است.
د) دولت هایی که از نظر راولز شایستگی جایگاه برابر در عرصه بینالمللی را ندارند
از نظر جان راولز انواع مختلف دولتها ،به جز جمموریهای مبتنی بر قانون اساسی ،به
تنمایی قادر به ساماندهی به خود نیستند و شایستگی داشت موقعیت تما و کمال در
نظم بی المللی را ندارند .ای

دولتها شامل جوامع تحت فشار ،دیکتاتوریهای
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خیرخواو و دولتهای قانونشک هستند.
جوامع تحت فشار
راولز معتقد است «جوامع تحت فشارد بر اثر شرایط نامطلوب تاریخی ،اجتماعی یا
اقتصادی زندگیمی کنند .آنما شایسته کمک از سوی «جامعه مللد هستند به ای دلیل که
نمی توانند از خودمختاری الز برخوردار باشند تا بتوانند موقعیت مطلوبی را در جامعه
بی الملل داشته باشند .بر اساس نظر راولز رابطه میان مرد لیبرال و مرد شریف با
جوامع تحت فشار تنما میتواند در چمارچوب «کمکهای اقتصادید تعریف شود .قانون
ملل بیان می دارد جوامع سامان یافته ،وظیوه کمک رسانی به جوامع تحت فشار را
برعمدو دارند؛ البته به شرط آنکه ای جوامع غیرمتجاوز بودو و بدلیل نداشت منابع و یا
فنآوریهای الز نتوانسته اند به سامان برسند .در واقع ،در حالی که دولتها برای رسیدن
به مساوات جمانی بحث و اصرار می کنند ،وظایوی که باید در قبال «کشورهای در حال
توسعهد انجا داد ،یک سری وظایف سلبی برای پایان دادن به بیعدالتی است؛ راولز یک
وظیوه ایجابی ،به معنای کمک به آنما در توسعه عدالت یا تأسیسات مناسب را در نظر
دارد .البته او نحوو کمکرسانی را طوری می داند که هر ملتی شرایط داخلی کشور خود
را نادیدو نگیرد .از نظر راولز همه ملت ها در قبال ساماندهی خود مسئولند و اگرچه
مردمان سامانیافته تعمدات بشردوستانهای برای تضمی اغلب حقوق اساسی بشری ،از
جمله حوظ موجودیت ،امنیت فیزیکی ،حوظ سرزمی

و ...دارند ،اما تعمدی برای

ساماندهی به ملتی که با کمک های بشردوستانه مخالوند ،ندارند ،بنابرای اگر ای کمکها
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سیاسی جان راولز

به طور یکپارچه از جانب مردمی که تحت حاکمیت ای نوع دولتها زندگی می کنند،
مورد استقبال قرار نگیرد ،یا اینکه در طول زمان نتیجه مثنتی نداشته باشد ،نه تنما کمکها
نیازی نیست بلکه مداخله های بشردوستانه برای رهایی آنان نیز مجاز است .راولز بیان
مینماید که جوامع سامانیافته ،در وضع نخستی

بی المللی و در پشت دومی

پردو

تجاهل ،بر وظیوه کمک رسانی به جوامع تحت فشار توافق خواهند نمود .در واقع ،ای
وظیوه بر مبنای «نوع شخصید شمروندان جوامع سامانیافته است زیرا او معتقد است
دول از هم پاشیدو باعث پراکندو شدن آوارگان و پناهندگان در دنیا میشوند ،که ای
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موضوع بطور طبیعی دول دیگر را با تضادهای داخلی درگیر نمودو و به ثبات منطقهای
آسیب میرساند.
دیکتاتوریهای خیرخواه
دسته دیگر از دولت هایی که برای سامانمدهی خود و دستیابی به جایگاهی مطلوب و
برابر در عرصه بی المللی با ناکامی مواجه هستند« ،دیکتاتوریهای خیرخواود نامیدو می -

فصلنامه
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شوند .مقامات ای دولت ها نه طبق قانون اساسی و از مجرای حکومت قانون انتخاب
میشوند و نه به مومو عمومی عدالت معتقدند .ای دولتها معموالً بر اساس قواعدی
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به منافع طرفداران و نظا سیاسیشان .و بیتوجه به حس نوعدوستی حکومت می کنند و
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مرد را از حقوق مشارکت سیاسی ،بیبمرو می نمایند .از نظر جان راولز ،ای حکومتها
سزاوار اینکه در نظم بی المللی به رسمیت شناخته شوند و مورد احترا باشند ،نیستند.
در مقابل مردمان سامان یافته با آنما تنما یک نوع مدارای محدود خواهند داشت .با ای
حال آنما اغلب برای جامعه مردمان حداقلی از نگرانیها را به وجود میآورند.
دولتهای قانونشکن
آخری گروو از حکومت هایی که شرایط دستیابی به وضعیت سامانیافتگی و شایستگی
داشت جایگاهی برابر در عرصه بی الملل را ندارند« ،دولتهای قانونشک د هستند .ای
رژیم ها صرفاً برای پیشبرد منافع خود ،اقدا به جنگ خواهند کرد و در ای راو ،منافع
معقول و مشروع دیگر دولتها را قربانی می نمایند .آنان اکثراً حقوق بی الملل را نقض

نمودو و از چمارچوبهای سنتی در حقوق مربوط به جنگ تخطی مینمایند؛ حقوق بشر
را پایمال نمودو و بدی ترتیب به دیگر جوامع بیاحترامی مینمایند.
راولز در ای رابطه معتقد است« :نظامی که به بردگی و تمدیدی به قربانی کردن بشر
متمایل است ،نمی تواند بخشی از سیستم همکاری بی المللی باشددJohn Rawls , (.

 )1988 : 94در واقع راولز بخشی از نظر خود را به عنوان تئوری غیرایدئال مطرح می -
نماید و در قانون ملل در رابطه با آن به بحث و بررسی میپردازد« ،دکتری

جنگ

عادالنهد است .طبق ای دکتری  ،از آنجا که مرد کشورهای دارای حکومت مبتنی بر
قانون اساسی عادالنه به لحاظ اخ القی نسبت به وضعیت و سرنوشت دیگر ملتها بی -
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تواوت نیستند و در برابر نقض حقوق اساسی بشر در جوامع دیگر از خود حساسیت
نشان میدهند ،حکومت های متبوع آنان نیز به عنوان نمایندو آنما ،دغدغههای اخالقی
ملتهای خود را با واکنش در برابر دولتهای ناقض حقوق بشر ،انعکاس خواهند داد.
براساس نظر راولز دولت های سامان یافته حق دارند به منظور حمایت از حقوق بشر و
مقابله با نقض آن ،در امور دولتهای قانونشک مداخله نمودو و ای مداخله میتواند
حتی به تغییر رژیم نیز بیانجامد؛ چرا که نقض حقوق اساسی بشر به وسیله دولتهای
قانونشک و طغیانگر خطری برای همه دولتهای جمان محسوب میگردد .حتی ممک
است نقض حقوق بشر توسط یک دولت قانونشک و متجاوز ،در کوتاومدت کشورهای
سامان یافته را نیز دچار آسیب نماید ،بنابرای در صورت تغییر رژیم و با اجبار آنما به
تغییر رویه ،تما مرد از امنیت بیشتری برخوردار خواهند شد .از نظر راولز ،چنی
وظیوه و تعمدی نیز برای جامعه ملل ،در اصولی که آنما در موقعیت نخستی بی المللی
و پشت پردو تجاهل به اتواق خواهند پذیرفت ،پیشبینی شدو است.
در تأیید نظر راولز ،برخی از حقوقدانان بی المللی و شخصیتهای سیاسی ،تعارض
میان اخالقیات و موازی بی المللی در رابطه با جنگ عادالنه و یا مداخالت بشردوستانه
را مورد توجه قرار دادو و تصریح نمودو اند که در مواردی میتوان به فرمان اخالق حتی
اگر مغایر با مقررات و موازی بی المللی باشد ،پاسخ مثبت داد .فریدم از جمله افرادی
است که چنی نظری دارد .وی دو مورد مداخله در بنگالدش و پاکستان را مورد توجه
قرار دادو و میگوید « :مداخله در بنگالدش عبار ت بود از بکارگیری نیروهای سازمان -
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یافته برای مداخله در امور داخلی دولتی دیگر؛ چرا که پاکستان با یک مسئله داخلی
گریبانگیر بود .از طرف دیگر اقدامات پاکستان به نحوی بود که اتما نسلکشی بر آن
وارد شد و موجبات خشم عمومی را فراهم آورد و در نتیجه مخالوت جامعه بی المللی
را جلب کردد .او تأکید می کند « :موضوع مداخله هند در پاکستان یک نمونه بارز
تعارض بی

اخالقیات و نقض یک قاعدو حقوق بی الملل است .هند در بنگالدش

مرتکب یک اقدا غیرقانونی شدو منشور ملل متحد و اصول حقوق بی الملل را نقض
کرد ،ولی ای اقدا از آنچنان ابع اد اخالقی و انسانی محکمی برخوردار بود که موجب
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شد نقض یک قاعدو مسلم حقوق بی الملل نادیدو انگاشته شوددMichael Friedman , ( .

 )1973 : 144جان راولز انگیزو و تمال به تماجم را خصلت بارز دول قانونشک دانسته
و چنی بیان مینماید « :ای رژیمها طبق ای منطق که درگیری در جنگ منافع عقالنی
(و نه معقوالنه) آنان را پیش می برد یا ممک است پیش ببرد ،درگیر جنگ میشوندد .د.
او سپس با تسری دادن حکم تجاوزگری و توسعه طلبی به هر دو نوع آنما اعال میکند :
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«دول قانونشک  ،سرکوبگر و خطرناکندد)John Rawls , 1988 :81- 90( .
نتیجه گیری
ای مقاله با استوادو از روش توصیوی  -تحلیلی و با مطرح نمودن نظرات اندیشمندان
مطرح در حوزو لیبرالیسم و مقایسه نظرات ایشان در رابطه با نوع حکومت و حکمرانی
مطلوب با اندیشه سیاسی جان راولز به عنوان یک اندیشمند لیبرال به پاسخ سئواالت
مطرح پرداخته و می توان چنی نتیجه گرفت که جان راولز بر خالف دیگر اندیشمندان
لیبرال جریان فایدوگرایی ،اعتقاد دارد که باید به دنبال تحقق فضیلت انسان باشیم نه
بدنبال حصول منوعت برای انسان .به عقیدۀ راولز ،بدتری حالت در دنیای واقعی برای
انسان ای است که انسان از آزادی محرو باشد و دو اینکه جزء طبقة فقیر جامعه باشد.
به نظر او مشکل عدالت در جامعه« ،تضاد منافعد است؛ از ای رو الز است به شیووای
مناسب ،ای «عد توافقد را به «توافقد تبدیل کنیم .شیوۀ مناسب جمت ای تبدیل همان
«قرارداد اجتماعید است که میان افراد ذی نوع در جامعه دربارۀ نحوۀ صحیح توزیع منافع
و مسئولیتها منعقد میگردد .شاخص هایی که جان راولز در خصوص حکمرانی

مطلوب و خصوصیات دولت خوب مطرح می نماید در قالب حکومت لیبرال دموکرات
ارائه دادو و شاخصها شامل  :نظارت دولت بر اقتصاد آزاد ،وضع مالیاتها و انتقال
درآمدها ،کاربرد کامل منابع ،توزیع ثروت  ،تامی حداقل معیشت الز  ،برابرى فرصت -
ها (از جمله آموزش عمومى ،تأمی اجتماعی و )...و جلوگیرى از تمرکز قدرت میباشد.
در مجموع آنچه که ا ز اندیشه سیاسی جان راولز حاصل می گردد مدل حکومت "دولت
رفاو " با شاخصهای پیش گوته میباشد .راولز در قانون ملل کوشید تا میان اعتقاداتش به
آرمان عدالت و ماهیت تاریخی کثرت گرایی پل زدو و آن دو را با هم آشتی دهد .در
واقع هستة مرکزی قانون ملل امید راولز به ای است که دولتها بتوانند با یک مومو
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سیاسی در عرصه بی المللی ،همچون عرصه داخلی (البته نه با دکتری های جامعی که در
سطح داخلی به کار بردو می شوند) ،هدایت شوند .چنی چیزی به عقیدو او شدنی است
زیرا مرد به هر حال و صرف نظر از برخی اعتقادات و باورهای عمیق و ریشهدارشان،
دربارو اصول عدالت اشتراک نظر دارند؛ بنابرای  ،برای دستیابی به یک نظا عادالنه بی -
المللی ،باید در جست وجوی یک مومو مشترک سیاسی بود که بتواند در مناسبات
همکارانه کارایی داشته و برای کسانی که با دکتری جامع بی المللی مخالوند ،قابل قبول
واقع شود؛ ازای رو صرفاً میتوان ادعا کرد اصول هشتگانهای که قلب قانون ملل را
تشکیل میدهند و از عرف بی المللی نشئت می گیرند یک چمارچوب آزمایشی را به
عنوان محتوای عقل جمعی بی المللی پدید آوردواند .کارآمدی و تأثیر ای عقل جمعی به
ای مسئله بستگی دارد که طرفی قرا رداد تا چه اندازو به رابطه متقابل معتقد باشند و به
طور معقوالنه به ای نتیجه رسیدو باشند که نه تنما پیشنماد دادن ای اصول بلکه پذیرفت
آنما نیز برای همگان منطقی است .اصول هشتگانه ،مواردی را در برمیگیرند که به
اعتقاد راولز ،مردمان لیبرال و شریف آن را تصدیق کردواند و تنما آنانند که میتوانند در
چمارچوب ای اصول با هم به روابط در همه عرصهها بپردازند .فلسوه سیاسی جان
راولز ما را به سمت تغییر در راستای بمتر نمودن دنیا و صلح جمانی هدایت نمودو و در
صدد خلق سیستمی است که اعضای آن همگی به خوبی سامانیافتهاند؛ نظریه راولز
واقعگرایانه است از ای جمت که شرایط جمان اجتماعی و سیاسی را مد نظر قرار دادو و
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افکار سیاسی را با انواع متواوتی از دولتها تلویق مینماید؛ وی ملتها را چنانچه
هستند و حکومتها را چنانچه باید باشند ،میپذیرد.
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