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سخن ناشر
عدالت از جمله مباحث نظری اساسي است که تمام زندگي و زیستت بشتر را تحتت تت قیر قترار
ميدهد .امنیت نیز یكي از ابتدایيترین نیازهای بشر است .توجه به عدالت ميتوانتد زمینتهستاز
امنیت بهتر و مناسب تر باشد .امنیت در مطالعات موجود بتا قتدرت نستبت و نزدیكتي بیشتتری
دارد .در این معني قدرت فزاینده مي تواند امنیت بیشتری نیز درپي داشته باشد .امّا پرسش مهم
این است که آیا قدرت بیشتر ،تضمین مناسبي برای حفظ امنیت و ارتقتای آن خواهتد بتود .در
نسبت بین قدرت و امنیت ،کشوری که قدرت بیشتر دارد ،سعي دارد کشورهای با قدرت کمتتر
را تحت فشار قرار دهد و این چرخه و دور باطل ميتواند همچنتان ادامته یابتد .در اینجتا نتوعي
«معمای امنیتي» رخ ميدهد که از آن گریزی نیست .در واقع تنها زمتاني از ایتن دور متيتتوان
گذر کرد که امنیت و قدرت بر پایه و استا مناستبتتری ملتل عتدالت استتوار باشتد .عتدالت
توجیهکننده و مشروعیتبخش قدرت و زمینهساز پایایي و استمرار امنیت خواهد بود؛ چیزی که
ميتوان به آن «امنیت پایدار» اطالق کرد.
کتاب «مجموعه مقاالت عدالت و امنیت ملي» حاصل کار پژوهشگران و صتاحبنظتران دو حتوزه
عدالت و امنیت است .مفروض اساسي کتاب این است که پیشترفت نیتاز جتدی بته امنیتت دارد و در
جایي که امنیت و قباتي وجود ندارد ،طرح پیشرفت موجه نیست .در عین حال امنیتي کته صترفاب بتر
قدرت استوار باشد ،تضمینکننده امنیت پایدار برای ایجاد بستر مناسب برای پیشرفت نخواهد بود.
پژوهشكده مطالعات راهبردی در راستای هدف سترگ خود برای ارتقای مطالعتات امنیتتي،
اقدام به انتشار این مجموعه کرده و از تمامي اساتید محترمي که ما را در این هدف مهتم یتاری
کردند ،قدرداني و سپاسگذاری ميکند و امیدوار است با طرح بنیان فرهنگتي و دینتي عتدالت و
ترویج آن رویكرد در جامعه ،بتوان به سازه مفهومي بومي و اسالمي مطالعات امنیتي نزدیتكتتر
شد .امید است این مجموعه به مطالعات و مباحث بیشتر در این راستا و همچنتین پیتادهستازی
مناسب تر امنیت و ارتقای امنیت ملي جمهوری اسالمي کمك نمایتد و زمینتهای بترای مباحتث
عمیقتر در نسبت عدالت و امنیت فراهم آورد.
معاونت پژوهشي

مقدمه
الْمُلْكُ یَبْ قَي مَعَ الْكُ فْرِ وَ لَایَبْقَي مَعَ الظُُّلْمِ

رسول مكرم اسالم
عدالت مفهومي درازآهنگ ،مطلوب و بنیادین در تاریخ و اندیشته بشتری استت .ایتن مفهتوم از
ابتدای زیست بشر و دعوای هابیل و قابیل مطرح بوده و همچنان ادامته یافتته و اندیشتمندان و
بزرگان بسیاری به این موضوع پرداخته و برای روشن شدن آن تالشهای درختوری داشتتهانتد.
این گستره وسیع تاریخي باعث شده تا این مفهوم از غلظت و همچنین وسعت نظتری در میتان
باورها و فرهنگ های مختلف نیز برخوردار باشد و تقریباب فرهنتگ و تمتدني نیستت کته بتا ایتن
موضوع محوری زیست انسان مواجه نشده و برای آن چارهاندیشيهتایي نكترده باشتد .در عتین
حال ،تجارب تاریخي متعدد نشان از این دارد که در بسیاری از موارد نظامها و ساختارهایي کته
به دنبال ایجاد عدالت در جامعه بودند ،متوجه دشواری جدی و فراگیری مفهومي آن شدند .این
تجربه نشان ميدهد که در مواردی نظامهایي که به دنبال عدالتمحوری بودند ،به نتایج عكتس
و خالفآمد باورهای آنها بد ل گردید و باعث نابودی سامان سیاسي و اجتماعي آنها گردید .ایتن
تجربه های ناخوشایند که در عصر ما نیز هماننتد اتحتاد جمتاهیر شتوروی ،چتین ،لیبتي ،کوبتا،
کرهشمالي و کامبوج کم نیستند ،باعث نشده جذابیت این مفهوم کاسته گردد و همچنان آرمتان
و مطلوب بسیاری از انسانها با فرهنگ ها و ساختارهای مختلتف استت .ایتن ختود بیتانگر ایتن
موضوع است که مفهوم عدالت در عین اینکه مفهومي پیچیده و دشوار است ،مفهومي بنیتادین
و فراگیر است که انسان ها تمام آمال و آرزوهای خود را در قالب این مفهوم دنبال ميکننتد .بته
عبارت دیگر ،عدالت از یك سو به واسطه پیچیدگي و بنیادین بودن مفهوم آن ،نته تنهتا تحقتق
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عملي نیافت بلكه نتایج عكس نیز در تاریخ داشته و از سوی دیگر فراگیر بتودن ایتن مفهتوم در
فرهنگ های مختلف گویای این امر است که بشر همچنان انتظار دارد کته ایتن مفهتوم بتا تمتام
مشتقات آن در این جهان تحقق پذیرد و همین عامل آن را به مفهتومي مطلتوب بتدل ستاخته
است.
در این مقدمه الزم است نخست به برخي از تجارب تاریخي از مطالعه عدالت پرداخته گتردد تتا
درک مناسبي از این مفهوم و ابعاد آن قبل از ورود به بحث اصلي روشن باشد .سپس رابطه ایتن
مفهوم با امنیت (ملي) مطرح ميگردد و از این روال استفاده ميگردد تا محورهای اصلي کتتاب
معرفي گردد.

درک تاریخی از مفهوم عدالت
تالشهایي که برای نظریه پردازی در مورد عدالت صورت گرفته اذعان به سختي کتار دارنتد .در
این مسیر پرفراز و نشیب برخي از نظریهها ادامه این کار را بيمعني ميدانند و بر این باورند کته
در دنیایي که بر مبنای نابرابری در ابعاد ،وجوه و سطوح مختلف خلق شده استت ،در ایتن دنیتا
تصور عدالت و برابری کاری بينتیجه است .امّا جدا از اینکه برخي از تجربههای بشری در مورد
عدالت به فاجعه منجر شده است ،روند زیست بشر روند رو به بهبتودی را نشتان متيدهتد و در
عین حال بي توجهي به عدالت ممكن است بته فجتایع بیشتتری منجتر گتردد .ایتن نتوع تفكتر
الادریگری و یا کلبي مسلكي بیش از این که نتوعي اندیشته باشتد ،اذعتان بته نتاتواني در فهتم
عدالت و به نوعي نگرش مردم فریبانه و ساده کردن بیش از حد مست له استت .بته تعبیتر استكار
وایلد «فرد کلبي مسلك کسي است که قیمت هر چیز را ميداند و ارزش هیچچیز را نميداند».
(والزر )910 :9301 ،لذا کساني که به دنبال عدالت ميروند هتم قیمتت آن را متيداننتد و هتم
ارزش آن را .پس بشر بر اسا تجربه گذشته بایتد از اشتتباهات ختود کاستته و زمینته تحقتق
مناسب عدالت را فراهم سازد .بر همین اسا این تالش همچنان ادامه دارد.
یكي از تجارب مهمي که از مطالعه نظریههای عدالت به دستت متيآیتد ایتن استت کته تحقتق
عدالت نباید به معني «نفي» مفاهیم مهتم دیگتر نظیتر پیشترفت ،آزادی ،رفتاه و امنیتت باشتد.
اشتباه عمده بشری این بود که عدالت در تضاد با مفاهیم بنیادین و مهتم دیگتر اعمتال و پیتاده
شده و نتیجه نیز فاجعهبار بوده است.
تجربه دوم این است که تالش شده تا برای عتدالت مابتهازای بیرونتي هماننتد انصتاف ،برابتری،
مساوات و فرصت تعریف کنند و آن تجربه را که «خاص» بوده موضوعي «جهانشمول» بداننتد و
برای تمام بشریت نسخه بپیچند .لذا درک وجوه فرهنگتي عتدالت شتاید مشتكل یكتاانگتاری و
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نسبیت فرهنگي را در باب عدالت حل نكند ،امّا حداقل از مضرات یكسویهنگری پرهیتز خواهتد
کرد و در عین حال شاید هر جامعه و فرهنگي بتواند با روال خاص خود به عدالت برسد و از آن
رضایت داشته باشد.
به تبع تجربه دوم ،تجربه سوم این است که مفهوم عدالت را باید از برداشتهای مختلفي کته از
عتتدالت وجتتود دارد ،جتتدا کتترد .عتتدالت در طتتول تتتاریخ درهتتمتنیتتده بتتا فرهنتتگ ،ستتاختار و
ایدئولوژیهای مختلف و متعدد بوده است .برداشتهای رنگارنگ به عدالت با خود منافع ضمني
و نوعي سلطه نهفته را درپي دارد که چون ما این سازه عدالت را منتشر کردیم و دیگران نیز آن
را پذیرفتند ،پس به نوعي ما از فضل تقدم برخورداریم که این نوع اندیشههای «نخبتهبتودن» و
«برگزیده بودن» نه تنها اساساب زمینه بيعدالتي را فراهم متيستازد بلكته ختود در اصتل نتوعي
بيعدالتي است.
نهایتاب تجربه مهم دیگر در این مجال اندک ،عدالت در وجه سلبي بیشتر مورد اتفاق است .جملته
بسیار سترگي که از رسول بزرگوار اسالم نقل ميشود و در پیشاني مقدمه آمده ناظر بر این نتوع
نگاه است .آنچه در عدالت ميتواند تاحد بسیاری در میان فرهنتگهتای مختلتف اجمتاع ایجتاد
کند ،یافتن چیزیهایي است که عدالت نیستند یا ناعادالنه هستند و یا ظلم محسوب ميگردند.
درک این اجماع و التزام عمل به آن در میان بشریت ختود پیشترفت بزرگتي خواهتد بتود .ایتن
موضوع باعث ميشود که اگر عدالت ایجابي تحقق نیابد ،حداقل شاهد ظلم و بيعدالتي نباشیم.

عدالت (اجتماعی) و امنیت (ملی)
در متون فلسفه سیاسي عدالت را مفهومي بیشتر پیشامدرن ميداننتد و «قتدرت» را بته عنتوان
مذهب مختتار در دوره متدرن مطترح متيکننتد .عتدالت در ایتن معنتای پیشتامدرن تتابعي از
متغیرهای استعالیي و ماورایي بوده است .اما از آنجا که این باورها راه به جایي نبردند و در عین
حال از مفهوم عدالت نیز گریزی نبود ،گرایش بته عتدالت اجتمتاعي و انستاني ،بیشتتر در عصتر
مدرن مورد توجه قرار گرفت .در عین حال عدالت وجهي از خشونت و یا اعمال قتانون را نیتز در
خود دارد .در استعاره های عدالت یا فرشته عدالت را با شمشیر و ترازو یا به تعبیر قرآني «حدید
و کیل» آوردهاند .این معني نشان ميدهد که عدالت نسبت وقیقي بتا مفهتوم قتدرت دارد .ایتن
مفهوم قدرت در شكل جدید آن نیز در قالب و سازه جدیدی قابل تحقق استت کته دولتتهتای
ملي هستند و یكي از ویژگي های مهم آن به تعبیر ماکس وبر انحصار قدرت فیزیكتي در دستت
دولت است .لذا تمام مفاهیم د یگر در عصر مدرن باید در قالب دولتت ملتي تعریتف گتردد و در
عین حال مفاهیم تاحد بسیاری به واسطه حضتور دولتت « سیاستي» استت .یكتي از مهمتترین
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محورهایي که بهطور معمول کشورها به شكل جدید دغدغه آن را دارند ،حفظ بقا و امنیت قالب
خود است.
آنچه در متون سیاسي در مورد عدالت اجتماعي و امنیت ملي آمده ،آنگونه که باید به نستبت و
تناظر بین این دو مفهوم نمي پردازند .متتون مترتبط بتا عتدالت ،امنیتت را یكتي از موضتوعاتي
مي داند که در صورت تحقق عدالت قابل دستیابي است و لذا آن را بیشتتر در تنتاظر بتا آزادی و
رفاه و برابری پرداختهاند .در طرف مقابل متون امنیت ملي نیز یا به واستطه اخالقتي نگریستتن
عدالت و یا مت خر بودن عدالت به نسبت امنیت ،به آن عنایتت کتافي ندارنتد .امّتا مطالعته کلتي
نسبت بین این دو مفهوم نشان ميدهد که تقریباب تمامي حوزههای مطالعات امنیتي چه از حیث
کارکردی و چه از لحاظ ش ن وجودی با مفهوم عدالت در ارتباط هستند که در اینجا بته بخشتي
از مهمترین آنها اشاره ميشود تا زمینه مطالعات بعدی را فراهم سازد.
یكي از موضوعات محوری در مطالعات امنیتي این است که نسبت مفهومي بین عدالت و امنیتت
مورد توجه قرار گیرد .این موضوع در مجموعه حاضر به آن پرداخته شده است امّا به هتر میتزان
نسبت مفهومي بین عدالت و امنیت ملي پرداخته گردد ،نه تنها درک دو مفهوم امنیت و عتدالت
افزایش خواهد یافت ،بلكه نوع نگاه و اولویت موضوع را نشان ميدهد .برای ملال اگتر ت کیتد در
مطالعات امنیتي بر امنیت فردی ،اجتماعي و بینالمللي باشد ،نسبت بین عتدالت و امنیتت نیتز
متفاوت خواهد بود .همچنان که این نوع نگاه در مقاالت حقوق کیفری و یا عتدالت محیطتي در
کتاب حاضر نیز مطرح است و نگاه صرفاب امنیت ملي به موضوع ندارند.
در عین حال بخشي از مطالعات در حوزه مفهومي باید به رویكردها و برداشتهتای مختلتف بته
موضوع عدالت و امنیتت اختصتاص یابتد .عتدالت بیشتتر در متتون سیاستي متورد توجته نگتاه
سوسیالیستي و مارکسیستي بوده است امّا این بدین معني نیستت کته رویكترد لیبرالتي بته آن
بي توجه بوده است .در عین حال رویكرد و نگاه دیني و بهویژه در اسالم در این زمینه به ایضتاح
مفهومي آنها کمك ميکند .برای ملال عدالت در رویكرد استالمي عمتدتاب حتق محتور ،فتردی و
غایتنگرانه است .در شكل حق ،تعادل (بین زمین و آسمان) ،در مورد فرد اعتدال و میانتهروی و
در نگاه قصوا به جهان ،امید و آرزو به عدالت غتایي در ایتن دنیتا و آخترت تعریتف شتده استت.
مطالعه تطبیقي و مقایسهای بین این رویكردها نه تنها باعث شناخت بیشتر رویكردها از یكدیگر
ميشود ،بلكه زمینهساز کاهش اختالف و درگیری بین ملتتهتا و کشتورها خواهتد شتد .درک
حداقل نقاط مشترک بین رویكردها ملالب در مورد حقوق بشر ميتواند در پیادهسازی آن متثقرتر
باشد.
عدالت و امنیت در عین حال ابعاد مختلفي نیز دارند .در حوزه سیاسي ایجتاد و تكتوین ستاختار
سیاسي مورد اجماع و قانون مورد توافق ميتواند در مشروعیتبخشتي و حفتظ و بقتای امنیتت
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ملي کشورها مثقر باشد .یافتن فرمولهای مناسب برای سازه سیاسي کارآمد یكي از راههای حل
اختالفات سیاسي در جامعه است .مباحتث «قتانون اساستي و امنیتت ملتي»« ،عتدالت و جترم
سیاسي»« ،پلیس ،عدالت و امنیت ملي»« ،هترا پتروری (تروریستم) رفتتار عادالنته و امنیتت
ملي»« ،مبارزه با فسادسیاسي» و «شیوههای حل اختالفات سیاسي» از جمله موضوعاتي استت
که باید مورد توجه و مطالعه قرار گیرد.
در حوزه اجتمتاعي موضتوعاتي نظیتر «عتدالت ،سترمایه اجتمتاعي و امنیتت ملتي»« ،عتدالت،
رسانههای جمعي و امنیت ملي»« ،عدالت ،مهاجرت و امنیت ملي»« ،عدالت ،حقتوق شتهروندی
و امنیت ملي»« ،عدالت ،شبكههای مجازی و امنیت ملي» و «عدالت ،حقوق اقوام و اقلیتتهتا و
امنیت ملي» از جمله موضوعات قابل مطالعه است.
یكي از ابعاد بسیار قدیمي و مهم عدالت و امنیت ملي بُعد حقوقي و قتانوني آن استت .در اینجتا
مطالعه در مورد «نظارت عادالنه و امنیت ملي»« ،نقش نهادهای قضایي در ارتقای امنیت ملي»،
«نقش دادگاهها و شیوههای حل اختالفات حقوقي» و همچنین «نقش نهادهای قانونگتذاری در
ارتقای امنیت ملي» ميتواند مورد توجه قرار گیرد.
از جمله ابعاد بسیار مهم دیگر عدالت و امنیت ملتي کته بستیار متورد توجته متيباشتد ،حتوزه
اقتصتتادی استتت« .دسترستتي بتته مالكیتتت»« ،توزیتتع درآمتتد و چگتتونگي آن»« ،برختتورداری از
فرصتهای اقتصادی»« ،رفع بیكاری و اشتغالزایي» و در نهایت «مبتارزه بتا فستاد اقتصتادی»
محورهای جدی هستند که در ارتقای امنیت ملي بسیار حیاتي و ت قیرگذار هستند و باید متورد
توجه مطالعات امنیت قرار گیرد.
ویژگي سرزمیني و محیطي عدالت یكي از ابعاد جدید و مهم مطالعات امنیتي ميتواند باشد کته
کمتر به آن توجه شده است .علت آن شاید این باشد که تصتور عمتدت با بتر ایتن استت کته اگتر
روال های سیاسي و اجتماعي و اقتصتادی در جامعته رونتدی عادالنته داشتته باشتد ،خودبختود
نابرابریهای محیطي و سرزمیني و ناحیهای نیز مرتفع خواهد شد .امّا بررسي این موضتوع ختود
بُعد جدید از مطالعات امنیتي را نشان ميدهد که رویكرد عادالنه در آن در ارزیتابي ایتن محتور
امنیت ملي امری ضروری و روشنگر خواهد بود.
تمام محورها و ابعادی که در باال مورد اشاره قرار گرفته ،عمدتاب به امنیت ملي و داخلي کشتورها
اشاره دارد ،امّا مطالعات امنیتي فراملي و بینالمللي نیتز در تنتاظر جتدی بتا عتدالت قترار دارد.
موضتتوعاتي نظیتتر «عتتدالت ،حقتتوق بشتتر و امنیتتت بتتینالمللتتي»« ،عتتدالت ،گفتگتتو و امنیتتت
بینالمللي»« ،عدالت ،هرا پروری بینالمللتي»« ،عتدالت ،پناهنتدگان و امنیتت بتینالمللتي»،
«عدالت ،جنگ پیشدستانه و امنیت بینالمللي»« ،جنگ عادالنه و امنیت بینالمللي»« ،عدالت،
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مداخله بشردوستانه و امنیت بینالمللي»« ،عدالت ،حق توسل بته زور و امنیتت بتینالمللتي» و
«عدالت ،سازمان ملل متحد و امنیت بینالمللي» موضوعات مهم و قابل مطالعهای هستند.
این فهرست نشان ميدهد که تا چه حد موضوع عدالت و امنیتت در تنتاظر بتا هتم هستتند بته
گونهای که مي تواند دستورکار یك مثسسه مطالعاتي در حوزه مطالعات امنیتي باشتد .مجموعته
مقاالت حاضر صرف با اشاره به برخي از موضتوعات بتاال دارد و در عتین حتال متدعي نیستت کته
پرداختن به این موضوعات مطالعه بیشتر در این زمینه را مرتفع ميسازد .پس این مجموعه تنها
نوعي طرح مس له و باز کردن راه جدید مطالعاتي استت کته نته تنهتا زمینتههتای آن در تمتام
فرهنگها و جوامع دیده ميشود ،بلكه ریشه بومي آن نیز فراوان است .به همین واسطه مطالعته
موردی ،مقایسهای و بومي از آن را نیز مي توان به گستره پژوهشي اشاره شده در باال افزود.

عدالت و امنیت ملی در کتاب حاضر
حال با تصویری که از مفهوم عدالت و رابطه آن با مطالعات امنیتي داده شده ،نیاز است توضتی
کوتاهي داده شود که کتاب حاضر به چه موضوعاتي پرداخته استت .مجموعته حاضتر بته چهتار
محور کلي نظر داشته و روال کار به گونهای بوده که عدالت در ایتن مجموعته متغیتر مستتقل و
امنیت ملي متغیر وابسته بوده است .به عبارت دیگر هتدف تت قیر مفهتوم عتدالت بتر مطالعتات
امنیتي بوده است .نخستین محور بحث کتاب رویكرد نظری و اسالمي به مفهوم عدالت و امنیت
ملي است .در این محور سه مقاله آمده است .در مقاله نخست تالش شده تا چارچوبي نظتری از
نسبت عدالت اجتماعي و امنیت ملي داده شود .این مقاله ضمن پترداختن بته نقتاط اشتتراک و
افتراق بین این دو مفهوم ،اولویت عدالت یا امنیت ،فواید عدالت برای امنیت ملي ،جایگاه دولتت
در بحث عدالت و امنیت ملي و نسبت این دو مفهوم با بحث بيطرفتي دولتت و برابتری ،نشتان
مي دهد تا چه حد این دو مفهوم با هم در ارتباطند .پرداختن به عدالت ميتواند حداقل در چهار
وجه به کمك امنیت ملي بیاید :حل اختالفات ،نظم طبیعي ،نظم قانوني و روابط دوستتانه .ایتن
مقاله همچنین نشان ميدهد که مفهوم امنیت قابلیتت نظتری جتدی در کنتار مفتاهیم مهتم و
بنیادین دیگر نظیر عدالت ،رفاه ،آزادی و پیشرفت دارد و ميتواند غیر از مباحتث تتامس هتابز و
نیكولو ماکیاولي و حتي تتامس متور و ادمونتد بترک متورد توجته بیشتتر حتوزههتای نظتری و
اندیشههای سیاسي و اجتماعي قرار گیرد.
مقاله دوم و سوم با رویكرد اسالمي به موضوع توجه دارند .علت این امر نته تنهتا بته ایتن دلیتل
است که در کشور ما گرایش به رویكرد اسالمي بسیار است ،بلكه امكان مقایسه ایتن دو مفهتوم
در رویكرد اسالمي با مطالعات دیگر در این حوزه روشن گتردد .بتر همتین استا دکتتر اصتغر
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افتخاری در مقاله «عدالت و امنیت در اسالم» بر این بتاور استت کته عتدالت و امنیتت هتر دو از
فضایل عالي به شمار آمده و مطلوب جوامع مختلف هستند و پاسخدادن به این سثال را کته در مقتام
تعارض کدامیك از این دو اصل ميباشند و یا اینكه نستبت بتین ایتن دو فضتیلت ،چگونته استت را
بسیار دشوار مي سازد .این مقاله ضمن تعریتف مفتاهیم متذکور و تبیتین مواضتع بتروز تعتارض بتین
«عدالت» و «امنیت ملي» در دو ساحت نظر و عمل؛ به دستهبنتدی دیتدگاههتای موجتود در جهتت
خروج از این وضعیت ميپردازد که عبارتند از رویكردهتای امنیتتمحتور و عتدالتمحتور .در نهایتت،
افتخاری ضمن نقد این رویكردها ،دیدگاه بدیل اسالم را که بر اصل تعامل استوار است ،ارایه ميدهتد.
مطابق این رویكرد جدید ،باید بین دو وجه اصلي عدالت و امنیت ملي (کارکرد و بنیاد) تفكیتك قایتل
شد .تنها در این صورت است که مشخص ميشود عدالت و امنیتت ملتي در شترایط طتولي (کتارکرد
امنیت با کارکرد عدالت و یا بنیاد امنیت با بنیاد عدالت) از در تعارض در نميآینتد و فقتط در شترایط
تقاطعي (کارکرد امنیت ملي با بنیاد عدالت و یا بنیاد امنیت ملي با کتارکرد عتدالت) چنتین تعارضتي
امكان تحقق ميیابد .در این مواقع نیز به طور طبیعي کارکردها بر بنیادها اولویت ميیابند.
مقاله «فلسفه امنیت عدالت محور در عهدنامه مالك اشتر» به بررسي مفهوم امنیت و عتدالت در
اندیشه های بجا مانده از یكي از پیشوایان اسالمي دارد که در نوع خود در حتوزه عتدالت شتهره
عام و خاص است .همین ویژگي ميطلبد تا این دو مفهوم که در اندیشههای حضترت امیتر (ع)
بسیار مورد توجه بوده ،بیشتر مورد مطالعه قرار گیترد .فترزاد پورستعید در ایتن مقالته بتا نگتاه
فلسفي به چیستي فلسفه امنیت در اندیشتههتای آن حضترت متيپتردازد و معتقتد استت کته
اندیشه های امیرالمومنین (ع) با رویكردهای رایتج در مطالعتات امنیتت در متواردی مشتابه و در
اصلي مهم متمایز است و آن اصل «رهایي خدامحور» در روابط میان خداوند ،حكومتت و متردم
است .این اصل به بهترین نحو ممكن مي تواند از طریق خداترسي ،مهرورزی به متردم ،پرهیتز از
کبر و نخوت ،روینپوشیدن و پذیرش پیشنهاد صل نه تنها ميتواند امنیت را ت مین کند ،بلكته
امنیت پایدار و عدالت محور را به خوبي نشان ميدهد .فلسفه امنیت عدالت محور حضترت امیتر
از وجهي دیگر نیز محل توجه جدی است و آن اینکه آن حضترت بته طتور عملتي آن را پیتاده
کرده و این امر ميتواند الگوی عملي و نظری در این زمینه باشد.
محور دوم کتاب به بُعد حقوقي بحث اشاره دارد که یكي از قدیميتترین رویكردهتا بته موضتوع
عدالت است .این رویكرد ضمن پرداختن به مباحث سنتي عدالت حقوقي نظیر استقالل دستتگاه
قضا و یا بيطرفي قضات در بررسي دادرسي به مباحث جدیدی که بیشترین تناظر را بتا امنیتت
ملي دارد ،ميپردازد .بر همین اسا  ،سه مقاله در دستورکار در اینجتا آمتده استت کته عتدالت
کیفری در دو مقاله با نگاه نظری و مطالعه موردی در مورد هرا پروری مورد توجه قرار گرفتته
است.
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در مقاله چهارم دکتر حسن عالي پور بتر ایتن بتاور استت کته امنیتت ملتي و عتدالت کیفتری،
مفاهیمي ستیزآمیزاند .به جهت همین تعریف ناپذیری ،پیوند میان امنیت ملي و عدالت کیفتری
بیشتر با رویكرد کارکردی برجستته متي شتود .بتا آنكته عتدالت کیفتری ،مفهتومي برخاستته از
گزاره های اخالقي و بایسته های حقتوق طبیعتي استت ،ولتي بتا بنیتادگیری دولتت ،مفهتوم آن
دگرگون شده است .در واقع ،چیستي عدالت کیفری در سزاگرایي که چهرهای فردی ،اخالقتي و
انتزاعي داشت ،پررنگ مي شد ،ولي در حقوق کیفری امروزین ،عدالت کیفری چهرهای ستودانگار
و جامعه محور یافته است .از همین دریچه ،عدالت کیفری به امنیت ملتي نزدیتك شتده استت.
دگرگوني هایي مانند بزه انگاری گسترده در حوزه امنیت ملي ،بزهانگاری اقدام به جرم در بیشتتر
رفتارهای مجرمانه و اقدام های ت میني برای تهدیدهای اجتماعي ،سبب شده عتدالت کیفتری در
معنای ناهمتراز برای فرد و دولت ظاهر شود .دلیل این ناهمترازی آن است که امنیت ملي سبب
شده عدالت کیفری از جهت کارکرد پویا و پتیشرو باشتد ،ولتي از جهتت هتدف همتواره رو بته
گذشته داشته باشد .این موضوع نشان ميدهد کته در متواردی همچنتان نتوعي تعتارض میتان
امنیت ملي و انواع دیگر امنیت وجود دارد که باید به نوعي حل گردد .بر همین اسا عتاليپتور
حل آن را در این ميداند که برای اینکه عدالت کیفری ضمن اشاره به امنیتت ملتي ،در تت مین
مناسبتر امنیت ملي صرفاب از میان سه وجه رفتار بزهکار ،قصد مرتكتب و نتتایج جترم ،تنهتا در
حوزه امنیت ملي به رفتار بزهکار ت کید داشته باشد .این کار بهتتر متيتوانتد عتدالت کیفتری را
درپي داشته باشد.
در مقاله پنجم نیز دکتر عاليپور معتقد است پیوند تنگاتنگ قوانین کیفری با امنیت ملي برای
پیكار با اقدامهای هرا پرورانه ،چهره مرکبي از حقوق کیفری پدید آورده که بته واستطه آن،
هرچند این قانونها و بهویژه ،مقررات شكلي آن افزاری برای بازداشتن دستاندازی دولتها به
حقوق و آزادیهای فردی به شمار ميآید ،ولي در همان حال ،وسیلهای است بترای قتدرت تتا
اقدامات سختگیرانه و تدابیر محدودکننده به نفع امنیت ملتي را مشتروعیت بخشتد .قتوانین
ضدهرا پروری به بهانه اینكه هرا پروران ،مجترمین خطرنتاک ،ستازمانیافتته ،متعصتب و
غیرقابل اصالح هستند و غالباب مورد حمایت مادی و معنوی مردم یا دولتها قترار متيگیرنتد،
آیین دادرسي سخت و محدودکنندهای به کار گرفتهاند که نه تنها مظنونتان هترا پتروری را
دربرگرفته ،بلكه نشانههای آن بر حقوق و آزادیهای شهروندان نیز بروز کرده است.
مقاله آخر در رویكرد حقوقي اشاره به «تحقتق امنیتت ملتي در پرتتو شتیوههتای عادالنته حتل
اختالف» دارد .شیوه های حل اختالف یكي از موضوعات جدید و بسیار مهم در حل و فصلهتای
سیاسي و اجتماعي است که امروزه به شكل بینارشتهای از اختالفات خانوادگي تا کشمكشهای
بینالمللي را دربرميگیرد .شیوههای حل اختالفات بر دو قستم کلتي دستتهبنتدی متيگردنتد:
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شیوههای حقوقي و شیوههای سیاسي حل اختالف .از آنجا که شیوههتای حتل اختتالف بیشتتر
ناظر بر این نكته است که اختالف بر اسا روش مرضيالطرفین بته نتوعي حتل گتردد ،ممكتن
است لزوماب عادالنه نباشد؛ امّا دکتر ناصر علیدوستي در این مقاله ضمن اشتاره بته هتر دو شتیوه
حل اختالف بر این باور است که اختالفاتي بهتر ختم به خیر ميگردند که ضمن حتال اختتالف
به روش توافقي ،روال عادالنه بودن آن نیز حفظ گردد .علیدوستي چهار معیار عادالنته بتودن را
استقالل و بيطرفي دادگاهها ،برابری و شرایط طرفین مذاکره ،دادن حق دفاع برابر به طترفین و
در نهایت انصاف ميداند که مي تواند تضمیني مناستب بترای تحقتق مانتدگارتر حتل اختالفتات
باشد.
محور سوم کتاب بر رویكرد اجتماعي نظر دارد .در این محور نیز سه مقاله درنظر گرفته شده که
به سه بُعد کلیدی مرتبط با امنیت ملي اشاره دارد .مقاله هفتم به «گفتمتانهتای حقتوق تنتوع
فرهنگي و قومي» مي پردازد .دکتر محمدعلي قاسمي به دنبال این مس له که چرا گفتمتانهتای
تنوع قومي که انتظار ميرفت با رشد فرایند نوگرایي و صنعتيشدن رو به افول گتذارد ،نته تنهتا
کاهش نیافت ،بلكه شاهد روند عكس آن هستیم ،بر این بتاور استت کته تت مین آرامتش و رفتع
خشونت ،رفع و تخفیف بحران ،رفاه و رونق اقتصادی و گسترش و تعمیق مساوات باعث شده تتا
تنوع قومي گسترش یابد .در کنار این روند ،قاسمي بر این نظر استت کته در کشتورهای جهتان
سوم و برخي از کشورهای اروپای شرقي بته دلیتل جتذابیت برداشتت نوگرایانته از دولتت ملتي،
داشتن نگرش تاریخي ناخوشانید ،امنیتي کردن فزاینده مستایل قتومي و غلبته نظریته توط ته،
همچنان برخورد خشني با طرفداران تنوع حقوق قومي ميکنند که این اقدام نه تنها در تعارض
با روندهای جهاني قرار دارد بلكه با روال عادالنه در مطالعات امنیتي در تعارض قرار ميگیرد.
مقاله هشتم به یكي دیگر از ابعاد سنتي عدالت در کنار عدالت حقوقي یعني به بُعد اقتصادی آن
مي پردازد که در غرب تاحد زیادی در قالب عدالت توزیعي مورد توجته و نظتر متيباشتد .دکتتر
عبداهلل قنبرلو مقاله خود را با این پرستش اصتلي بنیتان متيگتذارد کته چترا بتا وجتود انتقتادات
گستردهای که از منظر علم اقتصاد به سیاستهای برابریگرایانه عدالت اقتصادی وجود دارد ،بستیاری
از دولتها همچنان پیگیر برنامههای عدالتخواهانه ت ولو با رویكرد برابریگرایانته ت هستتند .فرضتیه
قنبرلو ایتن استت کته دغدغته امنیتت ملتي از مهمتترین محترکهتای سیاستت عتدالت اقتصتادی
دولتهاست .دولتها به عدالت اقتصادی بها ميدهند ،چرا که احسا تبعیض و محرومیت نستبي در
میان اقشاری از شهروندان را مخل امنیت ملي ميدانند .به هر میزان چنین احساسي قوی و گستترده
باشد ،پتانسیلهای چالش علیه نظام سیاسي و یكپارچگي ملي نیتز افتزایش خواهتد یافتت .احستا
تبعیض محدود به طیف محروم نیست ،طیفهای مرفه نیتز ممكتن استت تحتت شترایطي احستا
تبعیض کرده و به تبع آن امنیت ملي را به چالش بكشند.
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مقاله نهم به رویكرد جدید و نویي از نگاه عادالنه به امنیت ملي ميپردازد .دکتر مراد کاویانيراد
معتقد است محیط جغرافیایي ،نمودگاه برهمكنشي ساختارهای اقتصادی ،اجتماعي و طبیعتي استت
و عدالت محیطي ،پیوستگاه تعامل و تعادل جُستتارهای محتیط جغرافیتایي ،عتدالت و امنیتت استت.
عدالت محیطي به ملابه رویكردی فراگیر به نابرابریهای موجود ،بر این فرض استوار استت کته همته
آحاد جامعه جتدای از نتاهمگوني هتای زیستتي و اعتقتادی بایتد از پیامتدهای محیطتي برخاستته از
مناسبات نابرابر اقتصادی و اجتماعي محافظت شوند .دادههای موجود نشان متيدهنتد نتابرابریهتای
فضایي که برآیند ناکارامدی نظام توزیع در خلق فرصتهای برابتر بته شتمار متيرونتد ،زمینته بتروز
بحرانهای اجتماعي و ناامني محیطي هستند .از آنجا که عدالت مرکز ققل امنیت است .طتي دو دهته
اخیر رویكرد ایجابي به مقوله امنیت ،خلق وضعیت مطلوب برای تحقق خواستههتای آحتاد جامعته را
گریزناپذیر کرده است .بر این پایه ،کاویانيراد بر این باور است که رویكرد عدالت محیطي کته بنیتادی
جغرافیایي ،سیاسي و اجتماعي در مقیا های خرد و کتالن دارد ،بتر بنیتاد رویكترد امنیتت ایجتابي،
زمینه را برای برابری همگاني فرصتها ،ت مین حقوق مدني و ت مین امنیت پایدار ملي فراهم ميکند.
بخش چهارم کتاب حاضر به رویكرد عادالنه در سط فراملتي و بتینالمللتي متيپتردازد .دو
مقاله در این نوشتار مورد ت کید قرار گرفته که یكي نگاه را بر گفتوگو استوار کرده که این روند
نه تنها زمینه مناسبتری برای طرح دیدگاههای مختلف از عدالت بترای فرهنتگهتا و باورهتا و
اندیشهها و حتي ایدئولوژیهای مختلف فراهم ميسازد زمینه را فراهم ميسازد تا میان باورهای
متعارض و متناقض ،کشمكش و مناقشهای بروز نكند .دکتر نبياهلل ابراهیمي هدف اصلي خود را
بررسي جایگاه عدالت و گفتگو در رویههای امنیت بینالملل ميداند .پرسش اصلي مقاله این است
که چگونه گفتگو ميتواند امنیت بینالمللي عادالنه تری بته همتراه داشتته باشتد واقتعگرایتي،
لیبرالیسم و سازهانگاری ،از جمله نظریه هایي هستند که ميتوانند بته ختوبي جایگتاه گفتگتو را
توضی دهند .ابراهیمي معتقد است که روند جهانيشدن و پدیدارشدن موضوع بنیادگرایي ،عمالب
گفتگو را وارد حوزه نظریه و عمل ميکند .به عبارتي ،گفتگو با جهانيشدن رابطهای دوسویه دارد،
یعني جهاني شدن ،گفتمان فوق را تسریع و این گفتمان نیز به روند جهانيشدن کمتك خواهتد
کرد .گفتگو و عدالت از منظری دیگر ،به طور عملي و به واسطه رواداری و کنش ارتباطي که بتر
مبنای عقالنیت ایجاد شده ،ميتواند به طرد بنیادگرایي منجر شود.
مقا له آخر کتاب همانند روند کتاب حاضر که به دنبال طرح رویكرد اسالمي در موضتوع عتدالت
در سط روابط بین المللي دارد .دکتر هادی آجیلي و علي اسمعیل اردکاني هدف در این نوشتار
را پاسخ به این پرسش ميدانند که دو مفهوم اصتلي ،یعنتي عتدالت و امنیتت ملتي در گفتمتان
اسالمي به عنوان گفتماني که تعریفي موسع از امنیت نیز ارائه ميدهد ،چگونته مفهتومستازی و
صورتبندی ميشوند .مس لهای که به نظر نگارندگان پاسخ آن باید در مستیر توجته بته مبنتای
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دیني این گفتمان و راه حل هتای برآمتده از آن بترای پرکتردن شتكاف میتان عتدالت و امنیتت
جستجو گردد ،زیرا از منظر گفتمان اسالمي ،همانطور که ظلم و تبعتیض موجتب نتاامني و بتر
هم خوردن احسا امنیت ملي و بینالمللي و صل جهتاني استت ،تحقتق و رعایتت عتدالت در
مناسبات داخلي و بینالمللي ،موجب برقراری احسا امنیت در تمامي سطوح ميشود.
در مجموع ،کتاب حاضر سعي دارد که اهداف چندی را دنبال کند :نخست اینکه مفهوم امنیتت
با مفاهیم بنیادین اندیشه سیاسي و اجتماعي همنشیني نزدیكي دارد .ایتن همنشتیني بته ایتن
معني است که مفهوم امنیت از قابلیت مطالعه نظتری هماننتد مفتاهیم دیگتر از جملته عتدالت،
آزادی و پیشرفت نیز برخوردار است .لذا تداوم مباحث پایه و نظری در مورد امنیتت بتا مفتاهیم
بنیادین دیگر نیز مي تواند در دستورکار مطالعه قرار گیترد .ایتن کتار بنیتان مفهتومي مطالعتات
امنیتي را شكل مي بخشد و در عین حال با نشان دادن وزن حوزه مطالعتات امنیتتي ،خودبختود
مورد توجه حوزههای دیگر نیز قرار ميگیرد.
هدف دیگر کتاب این است که با مطالعه بینرشتتهای زمینته رشتد مطالعتات امنیتتي را فتراهم
سازیم .تداوم یك روش یا یك رویكرد و نگاه در هتر رشتتهای آن را بته صتورت امتری تكتراری
درميآورد و در عین حال امكان رفع اشتباهات آن فراهم نميگردد .کتاب حاضر نشان ميدهتد
که عدالت ميتواند بسیاری از مشكالت کارکردی امنیت ملي را رفع نمایتد ،بته گونتهای کته بتا
کاربست مفهوم عدالت و عملیاتي کتردن آن در ایتن حتوزه امكتان مانتدگاری و پایتداری آن را
فراهم سازیم.
هدف سوم کتاب این است که نشان دهد که مطالعتات امنیتتي بترای ایتنکته در هتر کشتوری
نهادینه گردد ،شناخت بهینه و چندوجهي آن است .در کنار این امتر مطالعته مقایستهای زمینته
شناخت ابعاد و سطوح و وجوه مختلف امنیت را بهتر مشخص ميسازد .تنهتا پتس از طتي ایتن
مسیر است که شناخت رویكرد و برداشت رایج در آن کشور روشن خواهد شد .به عبارت دیگتر،
بومي کردن هر مفهومي نیازمند شناخت نسبتاب جامع از یك مفهوم مقدور است.
هدف دیگر این کتاب این است که نشان داده شود که اگرچه حوزه مطالعات امنیتي حوزه سیار
حساسي است و در شرایط اضطرار بر مباحث دیگر اولویت ميیابد ،امّا در عتین حتال توجته بته
وجوه عادالنه مطالعات امنیتي زمینه رفع آسیبها و خسارات احتمالي شرایط بحرانتي را فتراهم
ميسازد .این موضوع مانع از ایجاد «امنیتيشدن» حوزههای مختلف خواهد شد.
در نهایت این کتاب در دههای منتشر متيشتود کته «دهته عتدالت و پیشترفت» در جمهتوری
اسالمي خوانده شده است .این نشان از این امر دارد که درک هرچیتزی حتتي پیشترفت بتدون
عدالت نتیجه مطلوب نخواهد داشت و همچنین دنبال کردن عدالت بدون پیشرفت جامعه را بته
عقب مي برد .این موضوع در مورد امنیت ملي کشور نیز صادق است .امنیت ملتي بتدون عتدالت
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تنها امنیت کشور را به ضرر منافع دیگر مدنظر دارد و این امری است که نتایج مطلوبي را درپتي
نخواهد داشت و در عین حال امنیت ملي در بلندمدت تداوم خواهد داشت که بربستر ،فراینتد و
نتایج عادالنه استقرار یافته باشد .این در واقع همان پیام نبي مكترم استالم استت کته در صتدر
مقدمه آمده و مورد ت کید چندباره قرار دارد.
در پایان ضمن قدرداني از تمامي اساتید محترمتي کته در ایتن مجموعته بته شتكل مقالته و یتا
راهنمایي کمك کردند ،تشكر و قدرداني متي کتنم و امیتدوارم کتتاب حاضتر کته تالشتي بترای
شناسایي و پیشترفت مفهتوم مطالعتات امنیتتي در کشتور نته تنهتا زمینته مطالعتات بیشتتر و
بینرشتهای را فراهم سازد ،بلكه امكان پیادهسازی آن در سازوکارهای اجرایي فراهم گتردد کته
رهاورد آن امنیت ملي پایداری خواهد بود .هرگاه این دو هدف متحقق گتردد ،هتدفي کته ایتن
کتاب مدنظر داشته به بهترین نحو ممكن به نتیجه و سرانجام رسیده است.

داود غرایاق زندی
تهران
فروردین ماه 9313

