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ها در تضمین حق بر تأمین اجتماعی در المللی دولتتعهد بین

 اندیشۀ جان رالز
 

 2، مجید مظلوم*1سادات طاهریآزاده
 

 چکیده
المللا  و االان ریزتاا     ها در تضمین حق تأمین اجتماای  امازو د در ااا اد  این    تعهد دولت

ضمین اتن حق صازفا   ها در تحقوق  پذتزفته شدد اات. اما درخصوص ات که ماهیت تعهد دولت
ریز وجاود دارد. در  الملل  ریز داررد، اختالفها تعهد  ینداخل  و مل  اات تا یالود  ز آن دولت

المللا   در تضامین حاق    هاا دداخلا  و  این   اتن مقاله اع   ز آن اات که ماهیت تعهد دولت
م زلاۀ تکا  ا     اه تأمین اجتمای  در اردتشۀ جان رالز ش ااات  شود. قزاردادگزاتا  جاان رالاز    

ک اد. رالاز در   ها را در تضمین اتن حق  زرا  م های  شزی، تعهدا  دولتمبار  توجیه  حق
ها روتکزد تکسار  ردارد.  ه اتن مع اا کاه   الملل  دولتتضمین اتن حق  ه تعهدا  داخل  تا  ین

لا  پذتزفتاه   ها در تضمین حق  ز تأمین اجتمای  در ااح  داخ در قزاردادگزات  او تعهد دولت
راد  ا اتن حال  ه ریز م  ها دارای ا هام اات.ها در ماهیت و روشالملل  آنشدد، اما تعهد  ین
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 مقدمه
ک اد  م زلۀ مکاریسم  که ا  افزاد در مقا ل خحزهای اجتماای  حماتات ما    تأمین اجتمای   ه

پازدا ان پذتزفتاه شادد ااات. اتان مکاریسا  ا        الملل  و االن ریزتاه امزو د ا  اوی اا اد  ین
هاا اتان   دتگاز  ازای آن   شود که افزاد ام یت اجتمای  داشته  اش د و ا  ااوی او ابن م تک

 1ک د که موقعیت اجتمای  خود را  هبود  خش د.فزصت را فزاه  م 
هاا  اه   مثا اۀ تاک حاق  ازای ارساان     امزو د  ا البۀ گفتمان حقوق  شز، تأمین اجتمای   اه 

ها مسئولیت اصل  تضمین اتان حاق را  از یهادد دارراد. ا       رامیت ش اخته شدد اات و دولت
ایالمیۀ جهار  حقوق  شز اات که ا  مسای  ملا  در ک اار همکااری     22 تزتن اا اد مادۀمه 
الملل  در جهت  زخورداری ا  تأمین اجتمای  در مع ای یام آن صحبت کازدد ااات. اتان     ین

ی وان یضو اجتماا  حاق تاأمین اجتماای  دارد و مااا  ااات       هز کس  ه»دارد: مادد  یان م 
ملل ، حقوق اقتصادی، اجتماای  و فزه گا  خاود را کاه     لاوایلۀ مسای  مل  و همکاری  ین ه

 «.ال مۀ مقام و رشد آ ادارۀ شخصیت اوات  ا ریاتت تشکیال  و م ا ع هز کشور  ه دات آورد
ها را  ه تأمین اتان حاق ملازم    در ک ار اتن مادۀ ایالمیه، اا اد دتگزی ریز هست د که دولت

لل  حقوق اقتصادی، اجتمای  و فزه گ  کشاورها  الممیثاق  ین 2ک  د.  زای مثال، در مادۀ م 
اتان میثااق    2اراد. در   اد تاک ماادۀ     الملل  متعهد شدد ه تأمین اتن حق در اح  مل  و  ین

-international assistance & coالمللاا  دکشااورها  ااه هماازاد همکاااری و مساااید   ااین  

operationهاز  »ک اد:  اتن   اد  یاان ما     ارد. ،  ه تأمین حقوق م درج در اتن میثاق ملزم شدد
 مسااید  و  همکااری  خود و ا  طزتق و اهتمام اع  گزدد  همتعهد م  میثاق اتن کشور طزف

م یاور  موجود خود  ه ا  حداکثز م ا ع  ا ااتفادد و ف   اقتصادی هایدر طزح وتژد ه الملل  ین
 خصاوص ه  مقتض  وااتل ۀ ا کلی میثاق در اتن شددش اخته حقوق کامل ایمال تدرتا  تأمین

 «.رماتد اقدام گذاریقارون  ا اقداما 
ها رسبت  ه تضمین اتن حق در اح  داخل  پذتزفته شدد اات، اماا در  درواقع تعهد دولت

هاا  الملل  دولتریز وجود دارد.  زخ  اردتشم دان تعهد  ینالملل  اتن حق اختالفتضمین  ین

                                                           
هاای  توان گفت که تأمین اجتمای  مع ای یام و خاص دارد. در مع ای خاص، تأمین اجتمای  مقا له  ا خحاز م . 1

شاود. االباا    هاا حماتات ما    ه در صور  وقو  خحز اجتماای   ازای افازاد ا  آن   اجتمای  اات.  ه اتن مع ا ک
شود اتن مع ا را در ریز داررد، اما در مع ای یام، تأمین اجتمای  راه ت هاا ا    تعارتف  که ا  تأمین اجتمای  م 
  در پیشاگیزی  ک د،  لکه  ا اراام اقداما  ایاا ، اقتصادی و اجتمای  اعافزاد در مقا ل خحزها حماتت م 

ا  خحزهای اجتمای  ریز دارد.  زای مثال، در مع ای یام ا  تأمین اجتماای  وقتا  ا  حماتات ا  اشاخاص در     
آتد. اماا در مع اای خااص، تاأمین     های اشتغال ریز اخن  ه میان م ک ی  ا  ایاات زا ز  یکاری صحبت م 

 . در اتن مقاله تاأمین  33: 1900؛ پیتز ، 14: 1902پزدا د دیزاق  و دتگزان، اجتمای  ت ها  ه  یکاری فزد م 
 اجتمای   ه مع ای یام مدریز اات.
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ارد.  ه یبار  دتگز، پزاش ات اااات  ضمین اتن حق را پذتزفته و  زخ  دتگز  ا آن مخالفدر ت
شود تا ها در قبال حق  ز تأمین اجتمای  ت ها در اح  داخل  و مل  مع ا م که آتا تعهد دولت

هاا در اتان خصاوص شا اخته شاود      الملل   زای دولتالملل  ریز دارد؟ و اگز تعهد  ینا عاد  ین
کوشد پااخ  ه اتن اااال را  کزدن  ه اتن تعهد چگوره اات؟ اتن مقاله م  زآوردن و یمل رحوۀ

 جستاو ک د. -ا  تأثیزگذارتزتن اردتشم دان معاصز -های جان رالز در اردتشه
شود تا توجیاه او   زای رایدن  ه پااخ اتن ااال در آاا  طزح ریزتۀ یدالت رالز  زرا  م 

در اح  داخل  ش اخته شود. اپس ریزتا  او درخصوص روا اط ملال   ها ا  ماهیت تعهد دولت
 تا د.ها درون آن روا ط مع ا م الملل  دولتشود،  تزا تعهد  ین یان م 
 

 نظریۀ عدالت رالز
رود؛ قزاردادی کاه ا  ااوی   های  شزی  ه شمار م قزارداد اجتمای  تک  ا  مبار  توجیه  حق

حاق حاداقل   ، حق تعیین ازروشتشود. ق تمام افزاد م عقد م مزدم یاقل و آگاد  ا ریاتت حقو
هات  هست د که مزدم یاقل و آگاد در قازارداد  ا  جمله حق معیشت و حق  ردگ  اال  و ارسار 
  .122: 1901پذتزرد دایدفاطم ، خود، خارج ا  هز وتژگ  یزض  م 

او  اا طازح قازارداد    ا د. پازد جان رالز تک  ا  افزادی اات که  ه طزح قزارداد اجتمای  ما  
ک د. رالز  ا قزارداد اجتمای  اع  را تادآوری م  2و رواو 1اجتمای  خود  حث قزاردادهای ها ز

دارد طزح جدتدی ا  یدالت اجتمای  را درون لیبزالیس  اتااد ک د. درواقاع او تاک اردتشام د    
الت  را کاه در ریاام  اا ار    یدلیبزال اات و  ه اصل آ ادی توجه  سیاری دارد، اما اع  دارد   

    .122: 1932آتد  ا اتدۀ خود رفع ک د د شیزته، آ اد  ه وجود م 
ای را فاز   در آاا  وضع اولیاه  -مار د دتگز قزاردادگزاتان-رتزی قزارداد خود رالز  زای پاته

ارد. هز کس در اتن وضاع ااع  دارد م اافع خاود را     ک د که در آن تمام مزدم گزد ه  آمددم 
گذارد اتن اات که تمام مازدم  اتاد   تأمین ک د. شزط دتگزی که رالز در اتن وضع رخستین م 

                                                           
مار د خود،  ه جان و مال ها  ه دلیل خوی گزگها ز مبت    ز وضع رخستی    ود که در آن ارسان گزات قزارداد .1

ای آرکه  توار د ری  را در جامعه کشار د. در رهاتت اتن مزدم  زافت د و جامعه را  ه هزج و مزج م تکدتگز م 
اپاررد و در مقا ل ا  او های خود را  ه فزدی م حاک  ک  د  ه موجن تک قزارداد اجتمای ، حقوق و آ ادی

  .123: 1939خواه د تا ری  و ام یت اجتمای  را  زپا ک د دیباا ، م 
وضع رخستین اات. اما در اتن وضع رخستین ها ز مبت    ز تک قزاردادگزات  رواو ریز همچون قزاردادگزات  . 2

های خود ها  زای ات که  توار د حقوق و آ ادیها خوی گزگین رداررد،  لکه خوی ریک داررد. اتن ارسانارسان
ها حماتت ک د. گزت  د تا او ا  اتن حقوق و آ ادیرا حفظ ک  د  ه موجن قزاردادی اجتمای ، حاکم  را  ز م 

گزاات که هیچ محدودتت  ردارد، اما حاک  رواو محلق ریست و حقوق و آ ادی لقحاک  ها ز حاکم  مح
  .191: 1939ک د دیباا ، افزاد او را محدود م 
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شاود کاه فازد رتواراد جاتگااد اجتماای ،       خبزی ابن م خبزی  اش د. اتن   در پس پزدۀ   
ها توافق را م عقد ک د. ا  ریز او یدالت  کاه  اا در   ها و روحیا  خود را  بی د و  دون آنتوارات 
مثا ۀ ارصاف اات گزفتن اتن وضع اولیه که در آن حااب جهل وجود دارد، صور  گیزد،  ه ریز

  .211: 1901درالز، 
ک د و  ز اتن ریز اات کاه مازدم   فز  دارستن اتن موضو ، رالز دو اصل را  یان م  ا پیش

اول که  ه  ک  د. اصلها را ارتخاب م های اااا ، آندر اتن وضعیت  زای تو تع م صفارۀ ریک 
هز شخص قزار اات حق  زا زی رسابت  »دارد: های ایاا  و مدر  مزتبط اات  یان م آ ادی

کاه  اه موجان آن    « تزتن آ ادی اااا  اا گار  ا آ ادی مشا ه دتگزان داشته  اشاد  ه گستزدد
راه،   . طبق اتن اصل ریاام یادال 114: 1901همۀ افزاد  اتد در آ ادی  زا زی داشته  اش د درالز، 

های   یادتن مدر  و ایاا  را  ه شاهزوردان اختصااص   ها و حقریام  اات که حداکثز آ ادی
های رسال اولا  مار اد آ ادی  یاان، یقیادد، اردتشاه، ماذهن،        دهد. در رتیاه در اتن اصل حق

 زارگیز اات،  تازا  از   شورد. اتن اصل رالز کمتز  حثهای شخص  تضمین م تامعا  و آ ادی
  .129: 1900وق  تا همان یدالت حقوق  مبت   اات دایدفاطم ،  زا زی حق

های اقتصادی و اجتماای   شود؛ اتن اصل  ز حقوق و آ ادیاصل دوم ا  دو  خش تشکیل م 
های اجتمای  و اقتصادی  اتاد  ک د که را زا زیتوجه دارد. در  خش اول اصل دوم، رالز  یان م 

های  زا از  اشاد. شااتد  هتاز  اشاد      رایدن  ه موقعیتطوری ت یی  شورد که  زای همه امکان 
هاات.  ه موجن اتن اصل تمام افزاد ا  هز طبقاه  گفته شود که م یور اتن  خش  زا زی فزصت
های اجتمای  مدریز خود  زا د. آوررد تا  ه موقعیتو قشز اجتمای  اتن فزصت را  ه دات م 

الحا  اجتمای  ا  جمله اقادامات  ااات کاه    های  ا تو تع  و اصفزصت آمو ش   زا ز، ایاات
 ، اما رالز اتان  زا ازی را ریاز    01دب :  1932ک د دا دل، ها را  زای افزاد فزاه  م اتن فزصت

ک اد کاه در رتیااۀ  زا ازی     دارد.  زاتان  اری در اتان خصاوص  یاان ما     راکاف  و رایادالره م 
بز طبیعا  وجاود دارد؛ اتان جباز هماان      آتد که در آن جااالری  ه وجود م ها شاتستهفزصت
هاای اجتماای    تاز  اه موقعیات   شود افزاد  اهوش راحات های ژرتیک  اات که ابن م تفاو 
داراد. اا دل در رد   رالز اتن جبز را در جامعۀ یادالره، رایادالره م  . Barry, 1989: 225د زا د 

ک اد کاه در ریزتاۀ رالاز     ما  اااالری ااات  یاان    اتن شبهه که آتا ریزتۀ رالز مخالف شاتساته 
تا  د ااالری وجود دارد، اما افزاد هز اردا د که  ه موقعیت و ثزو   یشتزی داتزا  م شاتسته

 . در رتیااه رالاز   112دالاف :   1932 اتست مقداری  ه محزومان ریز کمک ک  اد داا دل،   م 
 ک د. خش دوم اصل دوم خود را  یان م 
دها   ای اا مانگورههای ذکزشدد،  اتد  هد که را زا زیشودر  خش دوم اصل دوم گفته م 

شورد که  یشتزتن اود را  زای محزومان فازاه  ک  اد داصال تفااو  . درواقاع  خاش دوم در       
 . اتان  114: 1901امتیا ان جامعاه ااات درالاز،    حماتت اقتصادی و اجتمای  ا  محزومان و ک 
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 :Barry, 1989دهااات  اصالح  زا ازی فزصات   خش ریزتۀ رالز مبت    ز  زا زی دموکزاتیک و 

 اتست ا  محزوماان حماتات   شود، اما او م دار حماتت م .  ه موجن اتن  خش ا  ازماته 222
توارد رشد تا د، اما محادودتت اتان آ ادی، حماتات ا  محزوماان     داری م ک د. ا  ریز او ازماته

هاا کاه ماارع آ ادی و  زا ازی     درآماد م یور جلوگیزی ا  را زا زی  ایش ا  حاد   اات و دولت  ه
 . درواقاع  اه موجان    99: 1909؛  شیزته، 121: 1901ک د درالز، شود، مداخله م ها م فزصت

تاوان  های اقتصادی و اجتمای  مت اان  اا امکاراا  جامعاه، ما     اصل تفاو ،  ا تضمین حداقل
  .  110: 1901را زا زی اجتمای  را قبول کزد دایدفاطم ، 

شاورد  م زلۀ رمات ادۀ مازدم، متعهاد ما     ها  هاتن قزارداد اجتمای  اات که دولت در رتیاۀ
م زلاۀ  های اقتصادی، اجتمای  و فزه گ  را تضمین ک  د. حق  ز تأمین اجتمای   هحداقل حق
هاا در ااح    توان تکا  ا  تعهادا  دولات   های اقتصادی، اجتمای  و فزه گ  را م تک  ا  حق

المللا  را  شدۀ ااا اد  این  توان گفت رالز حق  ز تأمین اجتمای  پذتزفتهداخل  دارست. اما رم 
هاا  قبول دارد،  لکه وی حداقل  ا  اتن حق را در اح  داخل   ه رامیت ش اخته اات و دولت

دارد. مقدار اتن را  ه تضمین حق  ز تأمین اجتمای   زای مزدمان تحت حاکمیت خود مکلف م 
متغیاز  اشاد. درواقاع مبت ا   از اصال تفااو  رالاز هاز ارادا د کاه            توارد در جوامع حداقل م 
شاود و دولات تعهادا     داری در جامعه رشد و تواعه تا د، مقدار حداقل ریز  یشاتز ما   ازماته

توان گفت رالز مقدار حداقل  تکساان و دقیقا  را   گیزد.  ا اتن وضع رم  یشتزی را  ز یهدد م 
هاا را  ها را در قبال رفع را زا زی پذتزفته اات و دولات مشخص کزدد اات. وی اصل تعهد دولت

هاا در قباال مزدماان کشاورهای     دارد، اما آتا دولت ه تأمین اجتمای  شهزوردان خود مکلف م 
دتگز ریز چ ین تعهدی داررد؟ پااخ  ه اتن پزاش را ا  دتدگاد رالاز  اتاد در  خاش دتگازی ا      

 ریزهای او جستاو کزد.
 

 المللی در دیدگاه رالزینروابط و تعهدات ب
های دتگز ا  م یز رالاز رخسات   ها در قبال مزدمان از مین زای ش اخت ماهیت تعهدا  دولت

المللا   گیازی تعهادا   این   م زلۀ چارچو    زای شکلالملل   ه اتد  ا تحلیل وی ا  روا ط  ین
رگزد و مبت    ز اتن رگااد،  م الملل   ا رگاد لیبزال توان گفت که رالز  ه روا ط  ینآش ا شد. م 
ک اد درالاز،     دی و روا ط جامعۀ لیبزال  ا هز کدام ا  اتن جوامع را مشخص ما  جوامع را داته

1934 :13  .  
ا  ریز رالز جوامع امزو ی  ا توجه  ه ریاتت یدالت و حقاوق  شاز  اه پا ت دااته تقسای        

شکن؛ ج  جوامع تحت فشار ل؛ ب  قارونارد ا : الف  لیبزال معقوشورد. اتن پ ت داته یبار م 
 گزای خیزخواد و د  آ زوم د.شزاتط رامحلوب؛ د  محلق
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ااو قاارون   اراد کاه در آن ا  تاک   مزدمان لیبزال ا  ریز رالز همان جوامع لیبازال دماوکزا   
اااا  وجود دارد دحاکمیت قارون  که افزاد  اتد رفتار خود را  اا آن تحبیاق ده اد و ا  ااوی     

وضویات  وجود دارد مار د همدل  مشتزک که تادآور قارون یام کارت و ازشت  اخالق  دتگز، م
روراد و  گیزی و رفتارکزدن  ه شامار ما   هات  شخص   زای تصمی داشتن اات. اتن موارد اهزم

  .91: 1934ک  د درالز، مبت    ز اتن یوامل مزدم توارات  وضع تک قزارداد را پیدا م 
شکن اات که در آن حاکمیت قاارون مع اا رادارد. در اتان جامعاه      اروندر مقا ل، کشوری ق

هاا پیماان   توان  ا آنارد و رم طلنگیزد. اتن جوامع ج گراحت  صور  م رقض حقوق  شز  ه
ک اد  شکن رالز  حث ج گ یادالراه را محازح ما     ست. در روا ط جوامع لیبزال  ا جوامع قارون

ک اد: رخسات دفاا  ا  خاود و     او دو چیز اتن ج گ را موجه ما   . ا  دتدگاد 192: 1934درالز، 
در ماورد دوم ریاز رالاز     . 110: 1934دتگز لزوم ریاتت حقوق  شز مزدمان آن از مین درالاز،  

هاای گساتزدد و مشاکال     مهااجز   ،رقض حقوق  شز ، اماریز دارد م فعت جوامع لیبزال را در
 راش  ا  آن را  ه دربال خواهد داشت. 

رو  جامعه ا  م یز رالز، جوامع تحت فشار شزاتط رامحلوب اات. چ ین جاوامع   اه   دتگز 
کمک  زای  زپات  ااختاری ریا  داررد که در آن یدالت و حقوق  شز ریاتت شود. خود مزدمان 

ارد. در اردتشۀ رالز مزدمان لیبزال و آ زوم د  اتد  ه اتن اتن جوامع ا   زپات  چ ین ریام  راتوان
  .112: 1934مساید  ک  د درالز، جوامع 

شود، اماا مازدم   ای اات که حقوق  شز در آن ریاتت م گزای خیزخواد جامعهجامعۀ محلق
ارد. رالز درخصاوص  های ایاا  راتوانگیزیدر اتن جامعه ا  حضور در صح ۀ ایاا  و تصمی 

 اتن جوامع صحبت چ دار  ردارد.
گازای  ات. در اتن جامعاه  ازخالف جامعاۀ محلاق    آخزتن داته ا  جوامع، جامعۀ آ زوم د ا

هاای ایااا  حضاور دارراد. ا  طازف دتگاز،  ازخالف جواماع         گیزیخیزخواد مزدم در تصمی 
ک  اد. اماا تفااو     شکن، حقوق  شز دمدریز خود او  و یدالت را در جوامع خود ریاتت م قارون

ت که در جامعۀ آ زوم د آ ادی اااا  که  ین اتن جوامع و لیبزال معقول وجود دارد در اتن اا
مزاتن وجاود دارد.  زخا  شاهزورد درجاۀ اول و      زا ز وجود ردارد. درواقع در اتن جامعه السله

 اتد رسبت  اه   . ا  ریز رالز جوامع لیبزال م 39: 1934ارد درالز،  زخ  دتگز شهزورد درجۀ دوم
ده اد  روادار  اشا د   ره اوق م جوامع آ زوم د دکه مزدم خود را  ه امت قارون معقول و یادال

  .32: 1934درالز، 
اما اگز  ه پزاش اتن مقالاه  اا گزدت   اتاد  اداری  کاه در روا اط میاان اتان کشاورها در          

های ارسار   ه طور یام و تعهد  ه مسااید   ازای     دی رالز، آتا تعهدی  زای تحقق حقتقسی 
پااخ  ه اتن ااال شاتسته اات کاه  اه   مین اجتمای   ه طور خاص وجود دارد؟  زای أتحقق ت

 ۀدتد رالز ریز  پزدا ت : تک  ا  موضویا  محزح در ایاات خارجا  ۀ ا خوار  حقوق  شز ا   اوت
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حقوق  شز شامل اتن موارد ااات: الاف  حاق     ،جوامع لیبزال  حث حقوق  شز اات. ا  دتد رالز
داری، ریام ار ااب  دی ا   زدددآ ا ب  حق آ ادی ؛دحق داشتن ا زارهای معیشت و ام یت  حیا 

ج  حاق   ؛رییت  و مشاال اجباارآمیز، آ ادی وجادان  ازای تضامین آ ادی ماذهن و اردتشاه       
هاات  را  درفتار مشا ه  ا موارد مشا ه . رالز حق د  حق  زا زی صوری ؛مالکیت دمالکیت شخص  

 ,Beitzد ریاا  ااات  ها ای  زای تک  ردگ  حداقل  م اان  ه آنپذتزفته اات که در هز جامعه

 اتست  اه  مزدم جهان م  ۀرد و هماو همگار  راپذتز . ا  ریز او اتن حقوق  شز رقض684 :2000
 ااامان هسات د.  هها، ملال  ا  . ضمارت اجزای او  زای تضمین اتن حقتا  داتن حقوق داتزا  

رت  اتد جواماع دتگاز را  اه اامت ریاتات حقاوق  شاز هاداتت ک  اد. ضاما          اامان م هملل  
شکن، ج گ و در روا اط  اا   ملل قارون ۀگذارد در ارها م که او  زای تضمین اتن حق ایاجزات 

مبت    ز وضعیت  که رالز ا  روا ط    ا زاتن، . 111: 1934 درالز، ملل تحت فشار مساید  اات
توان گفت که او در  زخورد  اا جواماع تحات فشاار شازاتط      ک د م  ین ملل جهان توصیف م 

های  شازی را محازح   م یور داتزا  اتن جوامع  ه حقالملل   هحلوب،  حث مساید   ینرام
 کزدد اات.

 

 المللی در قبال حق بر تأمین اجتماعیتعهدات بین
توان  ا در ریز گزفتن را حۀ حق معیشت ا  دتدگاد رالاز دکاه وی    ا توضیحا  تادشدد ات ک م 

الملل   ه ملال تحات فشاار شازاتط     ث مساید   یندارد  و  حهای  شزی م آن را تک  ا  حق
هاا در تضامین حاق  از تاأمین اجتماای  را       الملل  دولترامحلوب، ماهیت و قلمزوی تعهد  ین

  زرا  کزد.
ک د، اما  ا ایالمیاۀ جهاار  حقاوق  شاز تفااو       رالز حقوق  شز را  زای تمام ملل محزح م 

یل  محدودتز ا  ایالمیۀ جهاار  حقاوق  شاز    های  شزی مدریز رالز خدارد. درواقع گستزۀ حق
توان  ا حق  ز تأمین اجتماای  مازتبط دارسات، حاق     ها، آرچه را که م اات. در میان اتن حق

حیا  اات. حق حیا  ا  دتدگاد رالز شامل دو  خش اات: حق  ز معیشت و حق ام یت. حاق  
ز پذتزفته شادد ااات. اتان    تزتن ریا های  شم یور تأمین ضزوریمعیشت در حقوق  شز رالز  ه

حق شاامل هاوای پااک، آب ااال ، خاوراک و پوشااک کااف ، اازپ اد م ااان و حاداقل  ا            
  .  21: 1934؛ رزاق ، 124: 1934شود دریکوت ، های  هداشت  و پزشک  م مزاقبت

ها  ازای  ازآوردن اتان حاق در اااتز کشاورها       گزدت ؛ آتا دولتحال  ه پزاش اصل   ا م 
تاز  طور که پایش همان- دد ؟ در اتن خصوص رالز در ارۀ ملل تحت فشار تا مح تتعهدی داررد
ها ک د،  تزا ا  دتدگاد وی اتن ملل ا  تحقق اتن حقالملل  را محزح م مساید   ین -گفته شد
ارد؛ در رتیاه جوامع مزفه دلیبازال و  ارد. مزدمان اتن جوامع ا   زپات  چ ین ریام  راتوانراتوان
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ک  د کمک ک  اد داای گز،    د  وظیفه داررد  ه جوامع  که  زای رایدن  ه رفاد تالش م آ زوم
1900 :222  .  

هاا چگوراه   المللا  دولات  شود اتن اات که تعهاد  این  ااال دتگزی که در ات اا محزح م 
ها  زای تضمین حق  ز تاأمین اجتماای  در کشاورهای    گیزد؟  ه یبار  دتگز، دولتصور  م 
ردادن رفتاری که مارع داتیا   کشور فقیز  اه اتان حاق    ا  طزتق کمک مال  تا اراامدتگز  اتد 

 ک  د؟های فقیز اقدام های دتگزی چون ایمال فشار  ز دولت شود تا ا  راد
در پااخ  ه اتن ااال  اتد دارست که رالز مشکل اصل  ملل تحت فشار را فزه اگ ایااا    

؛ تا  مار  که در اتن جوامع مسائلۀ فزه اگ ایااا  حال     ک ددارد و  یان م ها م رادرات آن
توان ارتیار  هبود وضعیت را داشت.   اا زاتن او درخصاوص  هباود فزه اگ ایااا       رشود رم 

ک د.  زای مثال، او  ه تحقیاق آمارتیاا اان در اارۀ     هات  را  یان م جوامع، راهکارها و مکاریس 
ها متوجاه  تیا ان  ا تحقیق و  زرا  روی قحح  . آمار112: 1934ک د درالز، قحح  اشارد م 

های رادرات دولت اات.  ه یباار   ها ربود م ا ع ریست،  لکه ایااتشدد  ود که یلت قحح 
ها ایاا  اات. ا  ریز آمارتیا ان، قحح  در جوامع دارای دموکزاا  تا  اه  دتگز، یلت قحح 

حاکماان ماارع ا   اه وجاود آمادن آن       حال رخ ردادد اات،  تزا فشار محبویا ، مازدم و ...  از  
  .22: 1901شود دان، م 

شادن در  حقوق  ران تک  دتگز ا  مسائل  اات که طبق ریز جان رالاز در صاور  اجزاتا    
توارد ابن  هبود اتن جوامع شود. او  ا رقل موقعیت اتالت کزاالی ه اد کاه   ملل تحت فشار م 

ک اد کاه   وضع مزدم  هباود تا اد،  یاان ما      ا ارائۀ حقوق  ن ابن شدد  ود جمعیت کاهش و 
 .  ه طور کل ، رالاز مشاکل اتان جواماع را     110: 1934مشکل اتن جوامع فزه گ  اات درالز، 

ها ریز  ا هدف اتااد رهادهای دراات   اتست مساید ک د که م داخل  دارسته اات و  یان م 
  اش د.

 گز ا  مسائل  دارست که رالاز  از آن  توان تک  دتمبت    ز اتن اردتشه،  هبود آمو ش را م 
تأکید دارد،  تزا  هبود آمو ش  زای مزدم فقیز ابن اتااد  زا زی،  هبود ااتارداردهای  هداشت 

  .  29: 1901شود د ارک جهار ، وری م و افزاتش  هزد
در  و داردازا تزکزدن پول  ه امت کشورهای تحت فشار را رامحلوب م  ا اتن مقدمه، رالز 

ک د کاه توااعه و    یان م  1،ک  دالملل  را محزح م ها که  حث مالیا   ینوطنتقاد ا  جهانار
: 1934درالاز،   هااات  لکه  ه فزه گ ایاا  آن ،ثزو  در تک کشور  ه اح  م ا ع آن ریست

                                                           
پزدا رد توماس پوگ  اات. او  ه دلیل شارس در  زخورداری الملل  م هات  که  ه طزح مالیا   ینوطن. ا  جهان1

دارد . او  یان م  Pogge, 1999: 507دک د الملل  را محزح م    ینا  م ا ع طبیع   ین کشورها،  حث مالیا
  خش  ا   اتد اما شورد، م د هزد خود از مین م ا ع ا  خواه دم  که قدر هز توار دم  کشور تک مزدمکه 
 . Pogge, 1999: 510د شورد شزتک دتگزان  ا را کار اتن اقتصادی م افع
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پزداخت کمک مال ، همچون اقتصاددارار  چاون اتساتزل  ااات.     خصوص . رگزار  رالز در121
هاا ا    تازا اتان کماک    ،کزدن پول ااات های خارج  روی  تلفک د که کمکم اتستزل   یان 

حل خزوج ا  مشکال  د و جلوی کشف راد ک طزف  رهادهای داخل  جوامع فقیز را تضعیف م 
  و ا  طازف دتگاز فسااد و    24: 1932 د  زجا  و دوفلاو،   درا گیزمال  را ا  مزدم اتن جوامع م 

 دفیسامن و میگال،   دهاد ها را  اه خاود اختصااص ما     کمکاختالس حاکمان،  خش  تادی ا  
هاا در تضامین   الملل  دولات تعهد  ین ۀرالز، رحو ۀتوان گفت که در اردتش . پس م 21: 1900

 اد مشاکل   رتواهای ماال  رما    تزا کمک ،حق  ز تأمین اجتمای ،  ه صور  کمک مال  ریست
 د. کشورهای فقیز را رفع ک 

جز در موارد جزئ  تمام ملل توارات  ثزوتم دشدن را داررد؛ تع ا     ه گفته رالز در جهان  ه
توار د ثزوتم د شورد.  زای اثبا  حزف خود، او ژاپن را مثاال  هز کشوری حت  ملل فقیز ریز م 

آورد که  ا وجود م ا ع اردک توارسته اات وضع م ااب  داشته  اشد و در مقا ل کشاورهات   م 
طاور کاه گفتاه شاد     رو هست د. همان هع  سیار،  ا مشکال  جدی رومثل آرژارتین  ا وجود م ا 

: 1934رمز موفقیت ژاپن در اصالح فزه گ ایاا  و اتااد رهادهای م اان  ودد ااات درالاز،   
ک اد و  از اتان    ها در مسیز خود اات اد ما   . او در همین خصوص  ه آ ادی ارتخاب دولت112

ااامار  ااات، چگوراه    گزت  د که رتیاۀ آن فقز و را ه ها راه  را  زمریز اات که وقت  دولت
ها  شتا  د؟  زای توضی ، او دو وضاعیت  های دتگز ارتیار داشت که  ه تاری آنتوان ا  دولتم 

شادن را ارتخااب کازد و    اامان دلیبزال و شاتسته  تک  راد ص عت  رد؛ دو جامعۀ  هرا مثال م 
 ی صزف را پذتزفت و چ دان ثزوت   ه دات ریاورد. در ثزوتم د شد و دتگزی راد ا ت  کشاور

ات اا آتا جامعۀ ثزوتم د  اتد  ه جامعۀ دتگز کمک ک د؟ جواب رالاز م فا  ااات،  تازا هاز دو      
ارد. درواقع رالز  ز اتن ریز اات که چون کشورها مسایز را  جامعه  ا آ ادی دات  ه ارتخاب  دد

هاا را رقا   دد ااات، کشاورهای دتگاز در قباال       ارد و اتن ارتخاب ازروشت آنآ اداره  زگزتدد
ها تعهدی رداررد و اگز تعهدی ه   اشد ره تعهد  ه ارائۀ کماک ماال  مساتقی ،    های آندشواری

های الط گذشته تصحی  شورد و کشور فقیاز در مسایز دراات     لکه ارائۀ راه  اات تا ارتخاب
هااات.  حل رفع مشکل کشورهای فقیز تغییز فزه گ ایاا  آنراد قزار گیزد.  ه یبار  دتگز،

ک اد  در اتن خصوص او  ه  یان مواردی که در تغییز فزه گ ایااا  اتان جواماع کماک ما      
هاای دولات د ازای مثاال در     گذاریپزدا د و ا  مواردی چون حقوق  ران، آمو ش و ایااتم 

  .121: 1934 زد درالز،  حث قحح   رام م 
را  1یدالت تو تع  جهار  اردتشم دار  چاون پاوگ  و  یتاز    هایدر رد کمک مال ، ریز رالز

                                                           
یوامل  چون شارس در  زخورداری ا  م ا ع، ااتعمار، فزه گ ایاا  رادرات و  توماس پوگ  دالتل فقز را در .1

 ی د  و ا  د زخالف رالز که ت ها دلیل فقز و ثزو  را در فزه گ ایاا  جوامع م   ی دری  روتن اقتصادی م 
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گاد ملت  کاه  ک د هیچدر قارون مزدمان  یان م وی  . 121: 1934 درالز، کشدریز  ه چالش م 
کشیدن خاود،  ک د حاضز ریست م افع ملت دتگزی را  ه قیمت اخت اش م دولت  اا مارده 
اماا یادالت    ،ک د. درواقع رالز یدالت تو تع  در اح  داخل  را قباول دارد  اصل    یادتن تلق 

رالاز مخاالف تو تاع ماادد ثازو  در ااح         ،تو تع   ین ملل را قبول ردارد.  ه یباار  دتگاز  
رالاز را وجاود    ۀجهاان یادالرا   خصاوص  . ریگال در اتان   222: 1900دای گز،  الملل  اات ین
  .Nagel, 2005: 115د ک د  داخل  معزف  م هات   ا یدالت تو تع  در احدولت

توان محزح کزد اتن اات که طبق اردتشۀ رالاز تعهاد   در اتن خصوص ااال دتگزی که م 
ها در تضمین حق تأمین اجتمای   زای تغییز فزه گ ایاا  کشاور فقیاز  اه    الملل  دولت ین

ون حقوق  ران، آماو ش  چه صور  اات؟  ه یبار  دتگز، کشورهای دتگز  زای آرکه مواردی چ
 ها در کشور فقیز ریاتت شود  اتد چه ک  د؟گذاری دولتو ایاات

م یور مسااید   اه   اامان  هالعمل آاار   زای ملل  هرالز  ز اتن ریز اات که هیچ داتور
دتگز او  ا تکزار ربود داتورالعمل آاان   . اما ا  طزف 111: 1934ملل تحت فشار ریست درالز، 

ک د که  زای تغییز فزه گ ایاا  کشاورهای فقیاز اازا تزکزدن پاول و کاار زد  ور       یان م 
 . 113: 1934ک  دد  اشاد درالاز،   توارد کمکمحلوب ریست، اما اروای  ا  صالحدتد و توصیه م 

العمل مشخص  اامان در اتن خصوص داتوردارد ملل  هطور که خود رالز  یان م درواقع همان
هاای ملال فقیاز ،     ز حقوق  شز دایمال فشار  زای اجزای حقوق  شاز  از دولات   رداررد و تأکید 

شورد.  اا وجاود مخالفات    هات  قحع  ریست د و صزفا   زای مثال  یان م صالحدتد و توصیه راد
ای  ه تک  ا  دوااتان خاود اتان    میل   ه اتن روش، او در رامههای مال  و   اولیۀ رالز  ا کمک

در کشاور  ازای مسااید      1دد اات. درواقاع او مخاالف مالیاا   از درآماد     ها را قبول کزکمک

                                                                                                                                        
ه در ری  روتن اقتصادی جهان اات. در ات اا پوگ   ه  یان معاتب  ک تزتن دالتل فقز در ریز اومه 

ای اات ا   سیار پیچیدد ۀپزدا د. ا  ریز او اتن ااختار شبکشدن اقتصادی وجود دارد م جهار 

که در رتیاۀ آن  سیاری ا  جوامع فقیز،  و ... هاها، وامگذاریتاار ، ازماته ۀالملل  در ارهای  ینرامهموافقت

الملل  را همین م یور، او اصالح قوارین مال   ین شورد.  هفقیزتز و  سیاری ا  جوامع ثزوتم د، ثزوتم دتز م 

پیواتگ  جهار ، یدالت تو تع  جهار  را ه او  ا  یان اتن دالتل و  ه  .Pogge, 2001: 12دک د محزح م 

ک د. چار   یتز ریز همچون توماس پوگ   ه وا ستگ  اقتصادی جهار   اور دارد که در رتیاۀ محزح م 

 . در رتیاه اتن وا ستگ  جهار  اات که Beitz, 1975: 373تصاد  ه وجود آمدد اات دشدن در حو ۀ اقجهار 

های افزاد تمدن»ک د: ک د. در اتن خصوص او  یان م الملل  محزح م او دو اصل یدالت رالز را در اح   ین

الملل  ره صزفا  نمختلف در قبال تکدتگز تکالیف  تو تع  شبیه شهزوردان تک دولت داررد. تکالیف تو تع   ی

 . Beitz, 1979: 128د« گیزد ز کمک متقا ل  لکه  ز یدالت پاته م 
شود. در مالیا   ز دارات ، مالیا  مالیا  مستقی   ه طور کل   ه دو داته مالیا   ز دارات  و درآمد تقسی  م . 1

لیا   ز درآمدهای امالک،  ز اموری چون ارث، اراض   اتز مسکور  و حق تمبز و در مالیا   ز درآمد، ما
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هاای آمو شا  و اقتصاادی را قباول     م یور اتااد فزصتالملل  اات، اما مالیا   ز دارات   ه ین
توان گفت او  ا رد مالیا   از درآماد، مخالفات خاود را  اا      . م  Beitz, 2000: 690دکزدد اات 

ک د، اماا در مالیاا    آت د ایالم م تالش و کوشش افزاد  ه دات م تو تع م ا ع  که در رتیاۀ 
هاا تاالش رکازدد     ز دارات ، درآمدهات  که در رتیاۀ شارس و اقبال  ودد و فزد  ازای کسان آن  

الملل  ا  اوی رالز پذتزفته شادد ااات. درخصاوص رقحاۀ پاتاان اتان       م زلۀ کمک  یناات  ه
ها تعیین رکزدد اات، اماا  اا   ای را  زای اتن کمکمحدوددصزاحت توان گفت رالز  هها م کمک

 ک د.توان گفت ت ها رفع  حزان کفاتت م ها م توجه  ه روتکزد حداقل  او  ه اتن کمک
هاای یماوم    همچاون تفسایزته  - المللا  م حبق  ز روتکازد رهادهاای  این    ،ا  اوی دتگز

هاا در  دولات  -1تماای  و فزه گا   الملل  حقوق اقتصاادی، اج  زخ  مواد میثاق  ین خصوصدر
الملل  متعهدرد که  ه اتن حق توجه ک  د، اما رالاز مبت ا   از اصال     های  ینرامهارعقاد موافقت

خواه د توافاق ک  اد و   ها آ ادرد  ز از هزچه م ها،  ز اتن ریز اات که دولتآ ادی ارادۀ دولت
در تضمین حاق  از تاأمین اجتماای  در     ها الملل ، دولتها در اح   ین ا قبول آ ادی قزارداد

شادن دتادگاد رالاز دو    قزاردادهاتشان  ا ملل دتگز هیچ تعهدی رداررد. میشل  لیک  زای روشن
گیزد که تک  ثزوتم د شدد و دتگزی در فقز رسب  اات؛ فقزی که ه او   اه   جامعه را فز  م 

یز هایچ تعهادی رادارد و    قحح  رزایدد اات. در ات اا جامعۀ ثزوتم د  زای کمک  ه جامعۀ فق
شادن اقتصااد و   ها کمک ک د. ا  ریز او حت   ا وجود جهاار  توارد ا  روی اختیار  ه آنت ها م 

هاای ثزوتم اد را   تاوان دولات  رفع  یشتز جوامع ثزوتم د ا  آن ریز، اتن اصل حاک  اات و رما  
جملاه ات کاه اتان توافقاا      ک د؛ ا  مابور کزد. او دالتل  در دفا  ا  جوامع ثزوتم د را  یان م 

در رتیاه  اتد گفات کاه     .Black, 2001: 289دالملل ، ا  روی ارادۀ آ اد و اختیار  ودد اات  ین
م زلاۀ تعهاد   المللا   اه  های  این رامهدر اردتشۀ رالز، تضمین حق  ز تأمین اجتمای  در موافقت

 ها  ه رامیت ش اخته رشدد اات. الملل   زای دولت ین
طاور کاه  یاان شاد دلیلا   ازای کماک        المللا  هماان  او در  حث مساید   ینهمچ ین 

ک د و حت  اگز اتن ریز رسبتا  مت اان  اا اردتشاۀ او را قباول ک ای  کاه      الملل  محزح رم  ین
رکازدن،  ازای   الملل  جلوگیزی ا  راام    اشد که امکان دارد در رتیااۀ کماک  هدف کمک  ین

                                                                                                                                        
  . 111: 1939شود دراتم ، کشاور ی، حقوق، مشاال، اشخاص حقوق  و درآمدهای اتفاق   سته م 

میثاق دحق  ز  3کمیتۀ حقوق اقتصادی، اجتمای  و فزه گ  درخصوص مادۀ  13شمارۀ در تفسیز یموم  . 1
الملل  را م عقد ک  د که تأثیز معکوا   ز  ینهای رامهدول یضو رباتد موافقت»تأمین اجتمای   آمدد اات: 

تا در تفسیز یموم  شمارۀ   General Comment NO 19, 2008: Para 57د «حق تأمین اجتمای  داشته  اش د
های یضو  اتد در دولت»دارد: میثاق  یان م  11اتن کمیته درخصوص حق  ز اذا در ارۀ مادۀ  12

شود اطمی ان تا  د حق  ز گام  که  ه اتن مسئله دحق  ز اذا  مز وط م الملل   ه ه های  ینرامهموافقت
  .General Comment 12, 1999: Para 36د «درات  مورد توجه قزار گزفته ااتاذای کاف   ه
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ان پ اه دگ ، ج گ و ... ، در ات اا صزفا  م افع ملل لیبزال لحاا   ملل لیبزال  ه وجود آتد د حز
شود و رالز  ه وضعیت مزدم فقیز مبت    ز کزامت ارسار  توجه چ ادار  رادارد. درخصاوص    م 

اامان در  زخورد  اا ملال رامسااید ریاز رالاز      م زلۀ تک داتورالعمل  زای ملل  هکمک مال   ه
مال  مبت    ز دارات  اشخاص دو ره  ز درآمد اشاخاص    هات  اات و کمکمخالف چ ین کمک

دارد ای  ه دواتش قبول کزدد اات ریز صزفا  در امور آمو ش  و اقتصادی ماا  م را که در رامه
ها را  زای  هبود ریاام تاأمین اجتماای  محازح کازدد      توان  ه قحع گفت که او اتن کمکو رم 

 شود. واعۀ اتن جوامع محزح م ها  یشتز در قالن تاات،  لکه اتن کمک
ای خاص و البته ایزمستقی  تعهد توان گفت که رالز در  زخ  ا عاد و ا   اوته ا اتن حال م 

طور که گفته شد او یلت فقز ملل رامساید را در فزه اگ  ها را قبول دارد. همانالملل  دولت ین
و مااواردی چااون   دارااد و  هبااود آمااو ش،  زا اازی ج ساایت    ایاااا  اتاان کشااورها ماا   

ک د. البته او  هباود اتان   حل خزوج اتن جوامع ا  فقز معزف  م های دولت را رادگذاریایاات
رداشتن خاود  دارد، اما  ا توجه  ه ات که او کمک مال  را  ا وجود تماتلمسائل را امزی داخل  م 

ان گفات کاه اتان    تاو ها را در آمو ش و مسائل اقتصادی  یان کزدد اات م قبول و مصارف آن
هاای  توار د در حو ۀ تأمین اجتمای  در مع ای یام آن، همچون آمو ش و ایااات ها م کمک
   1 ات  ریز  ه کار رورد.اشتغال
المللا   اه   جان رالز، آتا مساید   ین ۀتوان محزح کزد ات که در اردتشال دتگزی که م اا

اما  ا تواال  اه    ،ردارد خصوص  در اتن جوامع لیبزال ریز جاتگاه  دارد؟ رالز اظهارریز صزتح

                                                           
الملل  الملل  کشوری را در قبال تأمین اجتمای  در اح   یناتن مقدما  چ ارچه  خواهی  تعهدا   ین  ا .1

  دی رالز  داری . محا ق دتدگاد رالز، اگز آن کشور  ی  رخست  اتد جاتگاد آن کشور را در تقسی ش ااات  ک
جزو کشورهای تحت فشار رباشد ااتز کشورها  زای کمک  ه آن تعهدی رداررد.  زای مثال، در ارۀ اتزان  اتد 

توان مشخص کزد.  ا اتن حال م  صزاحت و اهولتتوان  هجاتگاد اتزان در قارون مزدمان رالز را رم  گفت که
های ایاا ، ا  ا ت»ک د اتن جوامع طور که رالز  یان م گفت که اتزان جامعۀ تحت فشار ریست؛  تزا همان

 ودن ریز اامانفزه گ ، ازماتۀ ارسار  و دارش ف   و االن م ا ع مادی و تک ولوژتک ضزوری،  زای  ه
های ایاا  و فزه گ  م اان همچون اتزان  ا  زخورداری ا  ا ت . 112: 1934درالز، «  زخوردار ریست د

حاکمیت قارون و ارتخا ا ، ازماتۀ ارسار  و دارش ف   ال م که ا  طزتق تحصیال  و تاز ه  ه دات آوردد 
های ضزوری همچون رفت و گا ، حمل و رقل مدرن دهواپیما، اات و  زخورداری ا  م ا ع مادی و تک ولوژی

توان گفت که شود.   ا زاتن، محا ق الگوی مدریز رالز م و ات تزرت، شامل جوامع تحت فشار رم  قحار و ... 
توان ا  لزوم مساید  اتزان  ه کشورهای فقیز و الملل  ریست، اما ا  اوی دتگز م های  ینمشمول مساید 

در چارچوب ایاات خارج  توارد ها اختیاری اات و م تحت فشار اخن  ه میان آورد. اگزچه اتن مساید 
های ایزقارور   ه کشور صور  پذتزد داتن م یور پیشگیزی ا  قاچاق و تزورتس  و مهاجز اتزان و  ه
تا د . درخصوص شیوۀ وتژد درخصوص کشورهای همساته ا  جمله یزاق و افغارستان مع ا م ها  همساید 
های آمو ش ، وتژد در حو ده و ارائۀ راهکار  هها ریز دتدت  که رالز  یش ا  کمک مال   ز توصیمساید 

  ات  و تالش  زای  هبود فزه گ ایاا  تأکید دارد.  هداشت  و اشتغال
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المللا  مخصاوص جواماع تحات فشاار      توان مدی  شد که مساید   این چارچوب فکزی او م 
المللا ،   ا توجه  ه ات که هادف ا  مسااید   این   ، اما  112: 1934 درالز، شزاتط رامحلوب اات

زال مبتال  ه  حزان مال  توان کمک  ه جوامع لیبجلوگیزی ا  راام   در جوامع لیبزال اات، م 
 را ریز پذتزفت.

 

 گیرینتیجه
المللا   توان گفت که پذتزش تعهد  این الملل م  ا تدقیق در اردتشۀ رالز درخصوص روا ط  ین

ها در تضمین حق  ز تأمین اجتمای  ا  دتدگاد او دارای ا هام اات. قزاردادگزات  رالز  زای دولت
ات تک  ا  مبار  توجیه  حقوق  شز مخصوصا  رسال دوم  که درصدد  زپات  یدالت اجتمای  ا

هاا در تضامین   رود. ریزتۀ قزارداد اجتمای  او  ه ش ااات  تعهاد دولات  حقوق  شز  ه شمار م 
المللا ، رالاز  اه درباال     شود، اما در اح   ینحق  ز تأمین اجتمای  در اح  داخل  م از م 
بال اصول  اات که کشورهای لیبزال مت اان  ا  زپات  یدالت تو تع  جهار  ریست،  لکه  ه در

ااامان،  رتزی ک  د.  ه  یان دتگز، رالز  ه دربال م اافع ملال  اه   ها روا ط خارجۀ خود را طزحآن
خصوص کشورهای لیبزال اات و ره  زپات  ریام یادالرۀ جهار  کاه در آن افازاد  ادون هایچ      ه

های اجتمای  را  یا  اد.  رایدن  ه موقعیتجبزی داجتمای ، طبیع  و ارث   امکان پیشزفت و 
های مال  که ابن یدالت تو تع  جهار  شود ایالم  ه همین م یور او مخالفت خود را  ا کمک

اامان  ه کشاورهای فقیاز ااخن  اه میاان      ک د. در اتن خصوص او ت ها ا  مساید  ملل  هم 
ای اقتصاادی، اجتماای  و   ها آورد و اتن امز را ال مۀ تحقق حق معیشات در چاارچوب حاق   م 

دارد، اما در طزح اتن حق ریز  یشتز م افع دول لیبزال را در ریز دارد و  ی  آن دارد فزه گ  م 
ها راام   پدتد آتد و م افع اتشاان  اه خحاز افتاد و رگزارا   ازای       که در صور  ربود مساید 

لیل اتن امز آن  اشد کاه  های تحت فشار فقز، کمتز در اردتشۀ او متبلور شدد اات. شاتد دملت
شان دا  قبیل امکاراا   ها و ره وضعیت اولیههای آ اد آنرالز وضعیت کشورها را محصول ارتخاب

هاا را  اه   های الط و مسیز اشتباد اات که دولتدارد و  ز اتن  اور اات که ایااتو م ا ع  م 
راچار و در اثز راا زا زی در   ه رارد،  زخالف وضعیت داخل  در کشورها که افزاد گادورطۀ فقز م 

 ک  د و لذا  اتد در اح  جامعه یدالت تو تع   زقزار شود. امکارا  فقز را تاز ه م 
ک د داتورالعمل واحدی  ازای آن معزفا    رالز در معدود مواردی که مساید  را تاوتز م 

ای کماک  اه   ااامان  از  ک د که هیچ داتورالعمل مشخص   زای ملال  اه  ک د. او  یان م رم 
دهد. کشورهای فقیز وجود ردارد و صزفا  صالحدتد، توصیه و تأکید  ز حقوق  شز را پیش هاد م 

ها را رالز  ا هدف اصالح فزه اگ ایااا  کشاورها ضازوری و تغییازا       اتن صالحدتد و توصیه
 .  داردایاا  پاتدار در فزه گ ایاا  جوامع هدف و رهاداا ی و اصالح رهادها را الزام  م 



 1931بهار ، 1، شمارۀ 74فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی، دورۀ    272

ها  زای کشاورهای  اما ا هام  که وجود دارد اتن اات که آتا در اتن دتدگاد اتن قبیل کمک
رورد؟ رالز جواب صزتح   اه اتان اااال رادادد     آوری  ه شمار م الملل  الزامثزوتم د تعهد  ین

توان چ ین اات باط کازد کاه مسااید     اات.  ا اتن حال در چارچوب فکزی او در مامو  م 
ی ثزوتم د  ه کشورهای فقیز، اختیاری اات،  تزا ایاات خارجۀ تک کشاور، ا  ااوی   هادولت

توارد ک ،  تاد تا کامال  قحع شود. اتن ت ها پزاش  ریسات  شود و م خود آن کشور مشخص م 
او و لزوم و چگورگ  مسااید   اه   های مال  ا  تکگذارد. حدود ارائۀ کمکپااخ م که رالز   

ارد در  زرا  م یومۀ فکزی رالز پاااخ   گاد که در شزاتح  دشوار قزار گزفتهجوامع لیبزال آن
 تا د.روشن رم 
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