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راهنمای پذیرش و شیوة نگارش مقاالت
حوزه جذب مقاالت:
زمینههای پذیرش مقاله عبارت اند از :نظریههای روابط بینالملل ،تاریخ روابط بینالملل،
سیاست بینالملل ،سیاست خارجی ،روابط خارجی ایران ،اقتصاد سیاسی بینالملل،
امنیت بینالملل و مسائل نظامیاستراتژیک ،مسائل سیاسی کشورهای جهان اسالم،
مسائل سیاسی اقتصادی کشورهای در حال توسعه ،جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک،
مطالعات منطقهای.
 فصلنامه سیاست جهانی برای مقالههایی که به تبیین مسئلههایی میپردازند
که اهمیت بیشتری برای ایران دارند الویت قائل است.
 عنوان مقاله باید گویا ،واضح ،متناسب با متن حداکثر در ده واژه و بیانگر
اهمیت ،ضرورت و تازگی موضوع پژوهش باشد.
 عنوان باید بطور بسیار سادهای قابل درك باشد .در عنوان از واژههایی همچون
بررسی و مطالعه استفاده نكنید .در عنوان مخفف به کار نبرید و از نامهای
متداول استفاده کنید.
 مقدمه شامل طرح مسئله پژوهش ،متغیرها ،پرسش ،فرضیه ،روش و هدف
پژوهش باشد.
 مسئله پژوهش ،متغیرها ،پرسش ،فرضیه ،روش و هدف پژوهش را به وضوح
طرح کنید ،به گونهایكه به وضوح مشخص شود که پژوهش در صدد یافتن
چیست؟
 روش پژوهش متناسب با مسئله پژوهش انتخاب شود .این مجله برای پژوهش-
هایی که به روش تبیینی انجام میشوند الویت قائل است و پژوهشهایی که با
روش توصیفی در صدد توصیف یک پدیده یا مفهوم هستند مورد نظر مجله
نخواهند بود.
 مقاله باید شامل مرور دقیق ادبیات تحقیق حول پرسش پژوهش باشد .بررسی
ادبیات تحقیق به نویسنده کمک میکند که ضرورت و اهمیت بررسی مسئله
پژوهش را برای خوانندگان بیان کند.
 محتوای متن به دقت حول ارتباط یا پیوند متغیرها پردازش شود.



















در پردازش متن ،شواهد و دادهها برای رد یا اثبات فرضیه ،متناسب و منصفانه
بكار گرفته شوند.
دادهها و شواهدی که در پردازش متن بكار گرفته میشوند باید مستند به
منابع معتبر باشند.
محتوای متن مقاله باید به گونهای پردازش شود که منسجم بوده و فاقد
گسست باشد .در پردازش متن ،واژهها و مفاهیم را با دقت بكار ببرید.
در نتیجهگیری مقاله ،یافتههای اصلی را بیان کنید به گونهایكه بیانگر برآورده
شدن هدف پژوهش باشند .یافتهها باید بیانگر دانش افزایی مقاله و هم افزایی
بر ادبیات تحقیق باشند .هرنتیجهگیری مفیدی بر اساس یافتهها ،داللتی بر
بازبینی در یک رویه عملی یا نظری در زمینه موضوع پژوهش دارد.
از لحاظ شكلی ،مقاله باید شامل چكیده ،مقدمه ،رهیافت نظری ،ادبیات
پژوهش ،بحث ،نتیجهگیری و منابع باشد.
چكیده در  051الی  051کلمه ،از جمله شامل یافتههای اصلی ،روش پژوهش
و سه الی پنچ کلید واژه است ،چكیده به دو زبان فارسی و انگلیسی و به گونه-
ای پردازش شود که بیانگر تصویری کوچک از مقاله باشد.
در نوشتن چكیده فعلهای جملهها با زمان گذشته نوشته شود.
واژههای کلیدی باید تداعیکننده نوآوری و بداعت پژوهش باشند.
نوشتار مقاله باید به فارسی روان و ساده و براساس دستور خط فرهنگستان
زبان و ادب فارسی نوشته شود .رعایت دستور زبان ،نگارش صحیح و صریح
جمالت الزامی است.
بخشهای مختلف کلمات چندقسمتی ،به ویژه «می» مضارع (مانند
«میشود») و «ها»ی جمع (مانند «کتابها») با نیمفاصله از هم جدا شوند.
برای این کار میتوانید از فشار دادن همزمان کلیدهای  Ctrlو – استفاده کنید.
مشخصات نویسنده یا نویسندگان شامل نام و نام خانوادگی ،مرتبه علمی،
وابستگی سازمانی و آدرس پست الكترونیكی ترجیحا بر اساس استاندارد
موسسه آموزشی نویسنده ،به دو زبان فارسی و انگلیسی به چكیده فارسی و
انگلیسی اضافه شود.
ارجاعات و فهرست منابع به صورت درونمتنی و طبق شیوهنامه ارائه شده
توسط ( APAانجمن روانشناسی آمریكا) نوشته شوند.















در رفرنسدهی در درون متن از همان یا  Ibidاستفاده نكنید بلكه رفرنسها را
تكرار کنید.
منابع التین با فونت  Times New Roman10و بصورت صفحات تک ستونی
نوشته شوند.
چكیده فارسی با فونت بی نازنین 00و بصورت صفحه تک ستونی نوشته شود.
متن مقاله با فونت بی نازنین  00و بصورت صفحات تک ستونی نوشته شود.
پاورقیهای التین با فونت  Times New Roman 8نوشته شود .قبل از کلمات
التینی که در پاورقی نوشته میشوند فقط عدد درج شود و بالفاصله کلمه
التین را بنویسید و از قرار دادن نقطه یا خط تیره و  ...در فاصله بین کلمه و
عدد در پاورقی اجتناب نمایید.
در فهرست منابع ،ابتدا منابع فارسی و سپس در قسمت دوم منابع التین را به
ترتیب حروف الفبا بنویسید.
دقت کنید که قبل از نوشتن منابع هیچ گونه عالمتی از قبیل خط تیره و عدد
قرار ندهید .بلكه صرفا منابع را به ترتیب حروف الفبا در دو قسمت فارسی و
انگلیسی لیست نمایید.
تمامی اعداد داخل جداول و همچنین اعداد محورهای نمودارها به فارسی درج
گردیده باشند .جداول باید فاقد خطوط عمودی باشند.
تعداد کلمات مقاله شامل پانوشتها و منابع ،بین  8الی  01هزار واژه باشد.
مقاله توس ط هیئت تحریریه مجله و با همكاری کارشناسان داوری شده و در
صورت تأیید طبق سیاستهای مجله منتشر خواهد شد.
برای دریافت راهنمای جامع استانداردهای محتوایی و شكلی مقاالت به سایت
فصلنامه سیاست جهانی مراجعه نمایید.
ناشر :اداره چاپ و انتشارات دانشگاه گیالن
آدرس سایت/http://interpolitics.guilan.ac.ir :
آدرس پست الکترونیکیguilinterpolitics@gmail.com :

تلفن115-55291674 :

دورنگار115-55291674 :
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چکیده

واژگان کلیدی :گسل های هویتی ،اقتصاد سیاسی ،منابع نفتی ،گروگانگیری

 -1دانشیار گروه روابط بین الملل دانشگاه عالمه طباطبایی
نویسنده مسئولh_daheshiar@yahoo.com :

سیاست جهانی
فصلنامه علمی پژوهشی سیاست جهانی،دورة پنجم ،شمارة سوم ،پاییز 5931

حضور تعیینکننده گروه تروریستی داعش در بخش وسیعی از مناطق مرکزی و غرب
عراق و مناطق شرقی سوریه کامال محرزاست .این گروه حوزه جغرافیایی وسیعی را به زیر
کنترل خود در آورده که تقریبا وسعتی به اندازه خاک بریتانیا را در بر می گیرد .اینکه
این مجموعه تروریستی برای مدت قابل توجهی است که توانایی بقا را متجلی ساخته
محققا توجه برانگیز جلوه میکند .پرواضح می باشد که مجموعه متنوعی از عوامل و
مولفه های داخلی ،منطقه ای و بین المللی باید در کنار یکدیگر قرار گیرند تا چنین
وضعیتی را ممکن سازند .سوال اصلی این مقاله متوجه این نکته میباشد که در چارچوب
تاکید بر کدامین مولفه های داخلی چگونگی رشد و صعود گروه داعش باید ترسیم گردد.
در مقام پاسخگویی به این سوال ضروری است که از یک سو نگاه باید معطوف به وجود
گسل های تاریخی هویتی که ریشه در تمایزات قومی ،مذهبی و قبیله ای دارد و از سویی
دیگر ارزیابی متوجه دسترسی گروه داعش به منابع نفتی در مناطق تحت کنترل و قاچاق
محموله های نفتی وگرفتن باج از راه گروگانگیری گردد.

مقدمه
در گسترهای به وسعت بریتانیا که بخشهای مرکزی و غرب عراق و سرزمینهایی را
در شرق سوریه در بر میگیرد گروه داعش حوزه اقتدار خود را تشکیل داده است.
تشکیالتی که از بطن گروه تروریستی القاعده در عراق شکل گرفت در موقعیتی
است که عمال کشور عراق را به سوی تجزیه سوق داده و حکومت مرکزی در
سوریه را به شدت تحت فشار قرار داده است .گروه داعش تقسیمات جغرافیایی را
8

س ی ا س ت ج ها ن ی

که بر اساس قرار داد سال  ۹۱۹۱سایکس ـ پیکو و در چارچوب نیات استعماری
انگلستان و فرانسه هویت یافت را از میان برده و منطقه را به سوی نقشه سرزمینی
متفاوتی هدایت میکند .اینکه این گروه توانسته در یک مدت محدود زمانی به چنین
دستاوردهای جغرافیایی دست یابد برای کمتر کسی در زمان خروج نیروهای رزمی
آمریکایی از عراق قابل تصور بود .با درک این واقعیت حال سوال اصلی این مقاله

گسلهای هویتی و اقتصاد سیاسی گروه داعش

متوجه این نکته است که در چارچوب تاکید بر کدامین مؤلفههای داخلی رشد و
صعود داعش باید ترسیم گردد .در مقام پاسخگویی به این پرسش ضروری است که
از یکسو نگاه معطوف به وجود گسلهای تاریخی هویتی که ریشه در تمایزات
قومی ،مذهبی و قبیله ای و از سویی دیگر باید ارزیابی متوجه دسترسی گروه داعش
به منابع نفتی در مناطق تحت کنترل و قاچاق محمولههای نفتی و گرفتن باج از راه
گروگانگیری شود.
.1گسلهای تاریخی ،انحصار قدرت و گروه داعش
درک حوادث ،فهم شرایط و خواندن پدیدهها در خاورمیانه تنها در بستری امکانپذیر
میباشد که برجستگیهای تاریخی در آن ،هویدا به چشم آیند .آنچه این جغرافیا را
به شدت متمایز از دیگر سرزمینها میسازد ،همانا صالبت هویت تاریخی در حیات
بخشیدن به واقعیات باید عنوان شود .تکرار مکرر پدیدهها و حوادث ،تصدیقی براین
مهم است .سنگینی اعتبار تاریخ منجر به این گشته که کمترین فرصتی بهوجود آید تا
در چارچوب یک تحلیل تئوریک به وقایع نظر کرد و کاستیها را به صحنه آورد.

«به همین روی است که تاریخ نقش قاطع در شکل دادن به ویژگیهای جوامع و
دولتها بازی می کنند».)Fabmy,2002:30(.
به دلیل اینکه منطق نظری فاقد وجاهت و شان برای ارزیابی میباشد ،گریزی جز
این نیست که استداللهای اشتباه ،فعالیتهای نادرست ،رفتارهای ناصحیح ،شیوههای
ناکارآمد ،خطمشیهای منسوخ وسیاستهای تهی حتی از عقالنیت ابتدایی را و
مکرر در این گستره جغرافیایی نظارهگر باشیم .از زمان به صحنه آمدن انقالب ترک-
های جوان در سال  ۹۱۹۱تا به امروز رفتارهایی را از سوی نخبگان ،روشنفکران و
فعالین سیاسی در برابر مییابیم که حکایت از گریز ناپذیری استمرار تاریخی دارد.
تاریخی که آکنده از خون و آهن (خشونت) میباشد ولیکن همچنان از اعتبار و
عزت برخوردار است ،هر چند که دستاوردهای آن حضور وسیعتر قدرتهای
خارجی و نافذتر شدن آن بوده است.
استعماری نیز در زمان سلطه آنان محرز بود .وزیر خارجه انگلستان ادوارد گری در
پایان قرن نوزدهم در این رابطه چنین گفت« :گرفتاری جهان عرب یک باتالق شنی
همیشگی و مداوم است».)Wawro, 2010: 1(.
تجاوز آمریکا به عراق در سال  ۳۹۹۲و جابجایی قدرت سیاسی یک پیامد بسیار مهم
و برجسته را سبب گشت .حضور نظامیان آمریکایی به جهت شکل دادن به خالء
قدرت ،فعال شدن گسلهای تاریخی را گریز ناپذیر ساخت .گسلهایی که ماهیت
قومی قبیلهای ،مذهبی ،زبانی و جغرافیایی دارند« .قبایل در واقع باید گروههای
خویشاوندی گسترده نگریسته شوند که بر اساس وابستگی خونی یا ارتباطات فامیلی
ساماندهی و سازمان یافته اند» ( ،)Khoury, 1990: 4در عین حال حکایت از
پیوستگی تاریخی در این جغرافیا نیز میکنند .همانگونهکه در دیگر سرزمینهای این
منطقه این پیوستگی در عین تداوم گسلها وجود دارد .اگر عراق که زمانی چهارمین
قدرت نظامی جهان محسوب میشد ،به دلیل تجاوز نظامیان آمریکایی به دامن تجزیه
در غلتیده و کشور همسایه اش سوریه که از زمان به قدرت رسیدن حافظ اسد به
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تعیین کنندگی ماهیت سرشار از منازعه تاریخ خاورمیانه حتی برای قدرت های

3

جهت تبدیل شدن به مرکز ثقل آمریکا ستیزی فعال ،به وجاهت فزاینده ای در جهان
عرب دست یافت ،به جهت ورود مجموعه ای از شبه نظامیان بی قواره صادر شده از
سوی کشورهای برادر عرب در مسیر تجزیه قرار گرفته است ،این همه را باید نتیجه
حاکمیت تاریخ در این منطقه دانست .حاکمیت تاریخ در این منطقه به شدت متکی
بر محوریت هویتهای ازلی است«.برجستگی و اهمیت سیاستهای هویتی در عراق
پسا سال  ۳۹۹۲و خشونتهای فرقهای» را باید مهمترین شاخصه مناطق تحت کنترل
11
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گروه داعش قلمداد ساخت ( .) Hadad, 2011: 1

ورود نظامیان آمریکایی و سقوط حکومت بعثی ،خط کشیهای تاریخی را فعال
گردانی د و در بطن این فعال شدن بود که شبه نظامی اردنی تباری که در افغانستان در
حال نبرد با نیروهای آمریکایی ـ غربی و نیروهای حکومت افغانستان بود ،به عراق
پای گذاش ت و گروه موسوم به القاعده در عراق را بوجود آورد .تهاجم آمریکا بدون
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توجه به پیامدهای برخاسته از خالء قدرت در صحنه سیاسی ـ نظامی عراق در
چارچوب یک «مدل استراتژیک» ( ،)Quandt, 2005: 7صرف انجام شد .با این پیش
فرض که تصمیم گیرندگان به تمامی اطالعات ضروری برای شکل دادن به خط
مشیها و سیاستها دسترسی دارند .اما باتوجه به جهتگیری هویتی و مذهبی مردم
ساکن مناطق غربی و مرکزی عراق متوجه محدودیتهای اطالعاتی در زمان تجاوز
نظامی آمریکا به عراق و نخست وزیری «نوری المالکی» می گردیم.
سقوط بعثیها که از سال  ۹۱۱۱قدرت را در عراق قبضه و انحصاری نموده بودند،
ضرورت شکل گیری معادالت متفاوت سیاسی را به صحنه آورد .عدم توجه
آمریکاییان به شکل دادن به یک قرارداد اجتماعی مبتنی بر اعطای سهم از قدرت
سیاسی با توجه به وزن برخاسته از ماهیت گسل ها ،بستر مساعد را برای فعالیتهای
القاعده عراق به رهبری زرقاوی فراهم آورد .بستر طبیعی و مساعد در عراق برای این
که گروههایی از این دست به فعالیت بپردازند ،جلوه داشته و دارد چرا که خبرگان
حاکم سیاسی در این کشور از زمان استقالل تاکنون در درک این منطق نظری با
شکست مواجه شدهاند که سیاست ،دارای ماهیت اجتماعی است و جامعه مجموعه-

ای از گروهها را در بر میگیرد هر چند که در عمل شاهد بودهایم که به ندرت
توجهی به این مهم گشته است« ،در طی تاریخ طوالنی کشور گروهی که به ندرت
ملک خود یافته همانا مردمش بوده اند» (.)Polk, 2006: 186
گروهها یا بر اساس مؤلفههای انتزاعی تقسیم یا باتوجه به مؤلفههای ازلی مشخص
میگردند .برای یک جامعه با ثبات ،از بین بردن گسلهای تاریخی (غیرفعال ساختن
آنها) با توجه به وزنی که هر گروه در جامعه از آن برخوردار است ،می بایستی در
قلمرو سیاسی از نقش و ظرفیت تصمیم گیری برخوردار گردد .اما در این منطقه
کمترین اهمیتی به این موضوع داده می شود« ،روابط بین حاکم و مردم که اساسا یک
نوع رابطه توزیعی می باشد ،به میزان فراوانی ویژگی قبیله ای جامعه را بازتولید می-
نماید» (. )Magen, 2013: 28
از ۹۱۲۳که عراق به استقالل دست یافت و«فیصل» در چارچوب ساختار سلطنتی
 ۹۱۹۱و کودتاهای  ۹۱۱۲و  ۹۱۱۱تا خروج آمریکاییان در سال  ،۳۹۹۹آنچه عراق
تجربه کرده ،بیثباتی مزمن بوده است .در بطن بیثباتی است که قدرتهای
استعماری سابق و قدرت هژمون کنونی و کشورهای دوست و متحد آنان از
تاثیرگذاری برخوردار گشته اند .البته دقت شود نباید آمریکا را قدرتی نگریست که به
تازگی در منطقه فعال شده است« ،آمریکا باید یک بازیگر کلیدی در سیاست
خاورمیانه از دهه  ۹۱۹۹به بعد نگریسته شود» (. )Baxter, 2008: 2
در طول بیش از هشت دهه از زمان استقالل تاکنون ،این که گسلهای تاریخی هم
چنان فعال هستند نشان از ناکامی نخبگان عراقی در فهم این مهم دارد که استعداد
وسیعی در این سرزمین وجود دارد برای این که موطن شبه نظامیان تغذیه شده به
وسیله عربستان ،قطر وامارات شود و تقسیم عملی کشور را با توجه به خط کشی-
های م ذهبی ،زبانی و جغرافیایی تجربه کند .کاستی رهبران در این جغرافیا نقش
تعیین کننده در بحران خیز بودن دائمی منطقه بازی نموده است« ،رهبرانی که نقش-
های اجتماعی خود را نادیده میگیرند و اقدام به سوء استفاده از آنها برای تحقق
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قد رت را به دست گرفت و به دنبال آن شکل گرفتن جمهوری به وسیله قاسم در
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مقاصد شخصی خود مینمایند» ( .)Barnett, 1998: 34در مراحل آغازین شکل
گیری ،گروه القاعده عراق متشکل از مجموعه متفاوتی از شبه نظامیان غیر عراقی بود.
اما شرایط منازعه در عراق این فرصت را به این گروه متاثر از تفکرات و اندیشه ای
وهابیسم داد که جایگاه خود را مستحکم سازد و در مناطق مرکزی و غربی عراق به
ائتالف و همکاری با گروههای مذهبی وقومی داخلی بپردازد .با توجه به این ارتقاء
جایگاه بود که نام گروه به دولت اسالمی تبدیل گشت .شبه نظامیانی که از سوی
12
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کشورهای ثروتمند و نفتی عرب حمایت میشدند .به دلیل ناتوانی نیروهای اشغالگر
آمریکایی در شکل دادن به یک ساختا ر سیاسی جامع و همه گیر ،به تدریج به منابع
انسانی داخلی عراق دست یافتند و به بطن معادالت قبیله ای ،مذهبی و جغرافیایی در
مرکز و غرب عراق ورود کردند.
از این زمان است که این گروه به مشارکت با نظامیانی که در حکومت بعثی صاحب
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منصب بودند و همکاری و معاضدت با آنان پرداخت .نیازهای متقابل ،نظامیان بعثی،
گروه های مذهبی غیر حاکم و شبه نظامیان تحت حمایت قطب های مالی جهان
عرب را به یکدیگر پیوند داد و منجر به تقویت جایگاه مخالفان دولت عراق شد.
ناتوانی نخبگان عراقی در فهم اینکه انحصار قدرت سیاسی ،منافذ فراوانی را به وجود
م ی آورد تا ثبات در این کشور خدشه دار شود ،امروزه شرایطی را رقم زده که گروه
القاعده عراق تبدیل به جریانی شود که نه تنها یکپارچگی ارضی کشور را با مخاطره
روبه رو ساخته ،بلکه تغییر نقشه منطقه را نیز به یک واقعیت نزدیک ساخته است.
خروج نیروهای اشغال گر در سال  ۳۹۹۹و شکل گیری جنبشهای اجتماعی در
گستره وسیعی از جهان عرب ،فرصت برای تصفیه حسابهای تاریخی میان
کشورهای عرب و فعال شدن گسلهای اجتماعی در بطن آنها را بهوجود آورد.خط
مشی آمریکا در قبال منازعات در سوریه و عراق و باالخص سیاست این کشور در
رابطه با گروه داعش پیامدهای بسیار ناخوشایندی را بهدنبال داشته است « ،تاکتیک-
های آمریکا به جای اینکه به کاهش تهدیدات بی انجامد سبب گشته که افراطیونی
به صحنه آیند که متعهدتر و خطرناکتر می باشند» (.)Sedney, 2015

عراق و سوریه بهعنوان دو قطب پان عربیسم ،که خصومت با آمریکا و عربستان
بزرگترین متحد عرب این کشور را سرلوحه سیاستهای خود قرار داده بودند.
امروزه با توجه به تحوالت جهان عرب در شرایطی قرار گرفتهاند که مواجه با تاوان-
خواهی شدهاند .توفیق مثلث عربستان ،قطر ،ترکیه در شعله ور ساختن جنگ در
سوریه و بسط بیثباتی در این کشور با توجه به همجواری با عراق و قرابتهای
مذهبی مردم در مناطق خارج از کنترل دولت با شبه نظامیان مورد حمایت عربستان،
قطر و امارات به یکباره جایگاه این گروه را در معادالت منطقه متفاوت ساخت.
حسین ،امیر مکه در سال  ،۹۱۹۱ساماندهی شورش عرب علیه امپراطوری در حال
فروریزی عثمانی را به صحنه آورد.
او که به شدت در تعارض با ناسیونالیسم ترکی در مرکز خالفت بود ،به مذاکره پنهان
پایان جنگ ،خواستهاش مبنی بر تأسیس یک امپراطوری عرب از مصر تا جنوب
خلیج فارس به رسمیت شناخته شود .حسین که خانواده اش از سال  ۹۳۹۹تا سال
 ۹۱۳۱بر مکه و مدینه حکمرانی داشت ،صحبت از سوریه بزرگتر کرد که موافقت
اولیه انگلستان را نیز به دست آورد .هرچند که قرارداد سایکس ـ پیکو در سال ۹۱۹۱
نشان داد که بازیگران استعماری در راستای منافع هیچگونه تعهدی را پایبند نمی-
باشند.
امروزه بعد از نزدیک به یک صد سال ،گروه القاعده عراق که در سال  ۳۹۹۱تاسیس
شد و بعدا به دولت اسالمی عراق تغییر نام داد و امروزه از آن به عنوان گروه داعش
نام برده میشود .با حمایت عربستان صحبت از ضرورت شکل گیری سوریه بزرگتر
دارد .گروه داعش که خود را دولت اسالمی عراق و سوریه می نامد محققا تا زمانی
که از حمایت گروه های مذهبی و قبیله ای مستقر در مرکز و غرب عراق برخوردار
باشد ،به حضور فعال خود در عراق و مشارکت خونین در جنگ علیه حکومت
مرکزی سوریه ادامه خواهند داد.این گروه بر این اعتقاد است که درگیر جهاد دفاعی
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با انگلستان روی آورد .این قول به وسیله هنری مک مالون به او داده شد که بعد از
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بر علیه غرب و وابستگان او است تا مرزهای ساختگی را که غرب برای جدا کردن
کشورهای مسلمان از یکدیگر بوجود آورده است را از میان بردارد .با توجه به این
نکته که در میان بخشی از تصمیم گیرندگان آمریکایی این اعتقاد وجود دارد که عراق
بایستی به سه جغرافیای متفاوت و مستقل تجزیه شود .فضای بین المللی مساعدی
هم برای فعالیت های مخرب و ضد انسانی گروه داعش وجود دارد .برای آن که نظر
و خواست بعضی از سیاستمداران آمریکایی مانند جو بایدن ،معاون رئیس جمهور،
11
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برای تقسیم عراق ،تشدید هرج و مرج در عراق و سوریه بوسیله عربستان و متحدین
عرب این کشور برای انتقام گیری از پان عربها و ناسیونالیستهای عراقی و سوری
و نقش آفرینی گروه های شبه نظامی غیر بومی از قبیل گروه داعش در سوریه و
عراق به حاشیه رانده شوند و اعتبار تاریخی و ارزشی خود را از دست بدهند،
ضرورت فر اوانی برای حیات بخشیدن به یک درک متفاوت در میان رهبران سیاسی

گسلهای هویتی و اقتصاد سیاسی گروه داعش

در عراق و سوریه وجود دارد.
گروه های بومی در عراق و سوریه می بایست به یک فرایند وسیع چانه زنی سیاسی
وارد شوند .ضرورت دارد که این گروه ها منافع جوامع خود را ،که در وهله اول
حفظ یکپارچگی و امنیت انسانی است ،اولویت ببخشند و در چارچوب این اولویت
به توافق سیاسی برسند .این گروهها با توجه به وزن انتخاباتی که دارا هستند به ایفای
نقش در حیات سیاسی کشور بپردازند و منافع کشور ،باتوجه به جایگاه انتخاباتی
گروههای مستقر در جامعه بین آنها تقسیم شود.
پر واضح است که کشورهای غربی باالخص آمریکا و کشورهای عرب همسایه
باالخص عربستان در تالش برای کسب جایگاه و نفوذ در عراق باشند .به همین
روی نباید تعجب کرد که گروههای شبه نظامی غیر بومی مورد حمایت قرار گیرند،
چرا که منافع حامیان خارجی خود را تامین می کنند .تا زمانی که بستر مساعد داخلی
و منازعه در داخل کشورهای عراق و سوریه وجود دارد ،باید انتظار دخالت خارجی
و شبه نظامیان مورد حمایت آنها را داشت .تنها یک راه برای شکست داعش و
گروههای شبه نظامی غیر بومی در گستره عراق و سوریه وجود دارد و آن نیز

گفتگوی سیاسی در داخل بین نخبگان کشور و حیات بخشیدن به یک معادله جدید
سیاسی و غیر تاریخی می باشد .این که بر اساس وزن انتخاباتی گروه های مختلف
جامعه ،وزن سیاسی و قدرت تصمیم گیری به آنها اعطا گردد.
 .2بسترهای داخلی قدرتیابی گروه داعش
برای شکلگیری هر پدیدهای نیاز به بهرهمندی از ظرفیت اجتماعی ،توجیه اقتصادی
و منطق قدرت سیاسی میباشد .یک مجموعه از فرایندها دست به دست هم میدهند
تا پیامدی حیات یابد .فرایندها در یک زمان واحد و یا به علتی یکسان بهوجود نمی-
آیند اما آنچه به آنها یک جنبه مشترک میدهد همانا حرکت آنان به موازات یکدیگر
است .باتوجه به این درک باید اذعان کرد حوادث در خالء شکل نمی گیرند بلکه
برخاسته از یک بستر اجتماعی ،متن سیاسی ،چارچوب فرهنگی ویک زیربنای
اقتصادی میباشند.
کنترل خود درآورده بازتاب ای ن واقعیت است که توجه باید متوجه دو بستر متفاوت
برای درک چرایی به صحنه آمدن این" گروه خشن" گردد .کثیری از کشورهای
خاورمیانه از قلب معادالت استعماری بعد از پایان جنگ جهانی اول وسیاستهای
سلطه گرایانه مستقیم که جنگ دوم پایانی برتداوم آنها بود بهوجود آمدند .نخبگان در
این سرزمینها یک «دولت ـ ملت مهیا و آماده را به ارث بردند که مناسبات اجتماعی
مستقر به هیچ روی برای آن آمادگی نداشت» ( .) Hallaq xi: 2015
عراق وسوریه که امروزه درگیر جنگ داخلی ومشاهدهگر نابودی بی سابقه منابع
انسانی ومادی می باشند از متن همین معادالت وتوجیهات استعماری پا به عرصه
وجود گذاشتند .خط کشیهای ارضی بوسیله کهنه سلطه گران انگلیسی وفرانسوی
بی ثباتی دائمی وبیهویتی ملی را در رابطه با این سرزمینها ماهیتی ذاتی از همان
آغاز استقالل اعطا کرد .به عبارت واضح تر قدرتهای اروپایی دررابطه با این
سرزمینها با بهرهبرداری وسوء استفاده ازواقعیات تاریخی قومی ،قبیلهای ،زبانی
ومذهبی خواستند مطمئن شوند که این جوامع هیچگاه امکان وفرصت شکل دادن به
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هویت یکپارچه ودولت کارآمد را نخواهند داشت « .تعداد کثیری از مشکالت ریشه
در قضاوت غلط رهبران امپراطوری انگلستان دارند» (  .) Rothkopf ,2015این
برای آنان به این معنا بود که همیشه به علت بی ثباتی دائمی در این سرزمینها روزنه
ای برای دخالت از فرای مرزها وبسط ناآرامیها از طریق فشار از بیرون وجود خواهد
داشت.
در کنارسیاستهای قدرتهای غربی در نقش بسترساز هویت بخش به پدیده
16
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داعش می بایستی توجه را درعین حال معطوف به ممیزههای حاکم در گستره داخلی
نیز نمود .از سال  ۹۱۲۳حکومتهای سلطنتی وجمهوری در عراق در این مسیر گام
برداشتند که با تکیه بر تفاوتهای حاکم فرهنگی ،اجتماعی واقتصادی در جامعه که
ماهیت تاریخی دارند قدرت سیاسی را قبضه کنند ویکه تازی بالمنازع را برای خود
تضمین نمایند .هجوم نیروهای آمریکایی در سال  ۳۹۹۲ماهیت ساختگی جامعه و
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دولت درعراق را آشکار نمود .عمق و وسعت این واقعیت که دولت هیچگاه
ساماندهی اجتماعی حتی در شکل حداقلی را هم موفق نبوده واینکه مفهومی به
عنوان هویت ملی اساسا وجود خارجی ندارد حتی برای اشغالگران غربی هم
غیرمنتظره بود.
اینکه ساختارقدرتی که از سال ۹۱۱۱برسریرقدرت بوده به چنین سهولتی سقوط کند
واینکه تمایزات قومی ومذهبی معیارهای اعتبار دهنده به گروههای اجتماعی باشد به
خوبی نشان می دهد که جامعه تا چه حد مستعد قهقرا می باشد .از یک سو ناکامی
آمریکا در ارائه یک برنامه متناسب وکارآمد برای اداره جامعه در دوران پسا صدام واز
سویی دیگر ناتوانی ساختار قدرت سیاسی درمتناسب ساختن وزن گروهها با سهم
سیاسی آنان زمینه ای مطلوب برای به صحنه آمدن گروه داعش را فراهم آورد.
کسب سهم سیاسی تنها در شرایطی شکل می گیرد که مشروعیت فرآیند سیاسی
بوسیله گروه های مرجع اجتماعی پذیرفته شود .در بستر فرآیند سیاسی است که
«گروهها برای ایجاد یک چارچوب نهادی به منظور حل وفصل تفاوتها به مصالحه
سیاسی تن در می دهند».) Lucass, 2005: 3(.

مصیب الزرقاوی اردنی که بدنبال لشگرکشی آمریکا از افغانستان به عراق آمد در
سال ۳۹۹۹تشکیالت القاعده در عراق را بنیان گذاشت .گروه داعش که امروزه در
غرب عراق وشرق سوریه مشغول فعالیت است از دل این تشکیالت بوجود آمد.
اینکه خلبان اردنی اسیر شده بوسیله داعش با چنین وضع غیرانسانی واخالق ستیزی
به آتش کشیده می شود انعکاسی است از تفکرات مصیب الزرقاوی که تا زمان کشته
شدن اعتقاد داشت خانواده حاکم بر اردن هدف اصلی نابودی بوسیله القاعده در میان
رهبران کشورهای عربی باید باشد.
تدوین قانون اساسی عراق ،به قدرت رسیدن نوری المالکی وناتوانی آمریکا در
ممانعت از بسط فعالیت جنگجویان غیر عراقی که در مناطق غربی و مرکزی عراق
باالخص در ایالت االنبار فعال بودند استعداد عراق را برای در غلتیدن در جنگ
داخلی به شدت افزایش داد .هریک از این بحران ها منافع آمریکا را مورد تهدید قرار
 .) Halabiخروج نیروهای اشغالگر از عراق وناکارآمدی نخست وزیر در ایجاد
ترتیبات سیاسی مورد قبول تمام گروههای مذهبی عرب فرصت مساعد را فراهم
آورد که گسل های تاریخی موجود در جامعه فعال تر گردند .گروه داعش در خالء
شکل نگرفت وفعال نگشت.
بعد ازخروج نظامیان آمریکایی رهبران تشکیالت داعش شروع به ایجاد ارتباط
گسترده تر با افسران ارشد درمناطق سنی نشین نمودند .در دوران صدام حسین رده-
های باالی نظامی فقط در اختیار افراد سنی قرار میگرفت تا تهدیدی برای امنیت
رژیم به جهت کودتای نظامی بوجود نیاید .بنابراین با وقوف به این واقعیت واینکه
تقسیم بندی های قومی -مذهبی همچنان یکی از مولفه های اساسی شکل دهنده
هویت و وفاداری می باشد تشکیالت داعش موفق شد افسران ارشد مستقر در مناطق
مرکزی وغربی عراق را در صف حامیان خود درآورد.
این نکته روشن می سازد که چرا ارتش عراق با وجود برتری عددی وتسلیحاتی به
سهولت این مناطق را در برابر هجوم گروه داعش تخلیه کرد .نکته مهم دیگری که
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می داد وکاستیهای سیاستهای پیاده شده را برجسته می ساخت, 2009 : 4(.
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باید به آن توجه شود در رابطه با اینکه چرا گروه داعش موفق به کسب دستاوردهای
ارضی در عراق شد این واقعیت است که اکثر دپوهای تسلیحاتی عراق در مناطق
سنی نشین این کشور می باشد .در دوران صدام حسین برای اینکه احتمال هرگونه
حرکت موفق آمیز برعلیه رژیم از بین برود این تصمیم استراتژیک گرفته شد که
انبارهای تسلیحاتی در مناطقی تعبیه گردد که از نظر مذهبی با ساختار قدرت سیاسی
حاکم همسویی داشته باشد .اینکه منابع تسلیحاتی گروه داعش از کجا فراهم گشته تا
18
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حدودی مرتبط با واقعیت ذکر شده می باشد .آنچه نیاز به توجه دارد این مهم می
باشد که آمریکائیان کامال به استعداد افسران ارشد ارتش برای حمایت از گروه داعش
وآسیب پذیری انبارهای اسلحه آگاهی داشتند اما برای از بین بردن این نقاط ضعف
قدرت مرکزی اقدام مناسبی را در دستور کار قرار ندادند.
اصوال چون آمریکائیان داعش را یک خطر موجودیتی در رابطه با منافع ،هویت
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وارزشهای خود نمییابند نگاه بسیار مسامحه گری نسبت به رشد ونمو داعش
وفعالیتهای رزمی کنونی این تشکیالت داشته ودارند .آمریکا با سیاستهای انفعالی
خود که از نظر آنان به جهت ارزیابی از کیفیت خطر به شدت معقول می باشد مسیر
قدرت یافتن وگشایشهای ارضی را بوسیله داعش هموار نمود .از سویی دیگر
سیاستهای غیر منعطف نخست وزیر در رابطه با گروههای مرجع ومعیارساکن در
مناطق مرکزی وغربی کشور نافذ گشتن وتبدیل شدن گروه داعش به یک ماشین
جنگی را فرصت تجلی اعطا کرد.
جایگاه امروزی ابوبکر البغدادی در بخشهای وسیعی از عراق و رخنه این گروه به
مناطق شرقی سوریه که خسارات مادی ،انسانی وفرهنگی جبران ناپذیری را برای دو
کشور رقم زده است از یک سو ناشی از محاسبات برخاسته از عدم احساس خطر
موجودیتی بوسیله آمریکا واز سویی دیگر برخاسته از ناتوانی بغداد برای تشخیص
خطر و بکارگیری سیاست ها وخط مشی های الزم برای از بین بردن این خطر باید
قلمداد گردد .واشنگتن و بغداد به دالیل متفاوت ولیکن با نتایج یکسان فعال شدن
گسل های مذهبی – قومی را گریز ناپذیر ساختند.

آمریکاییان بدون توجه به بنیانهای هویتی که قدرت یابی داعش را ممکن ساخته
تاکید را بکارگیری قوه قهریه برای از بین بردن تشکیالتی گرفته اند که ظرفیت های
بسیج آن مرتبط به مقوله های مذهبی -قومی است .باراک اوباما رئیس جمهور
آمریکا اعتقاد دارد که « تنها زبانی که قاتالنی امثال داعش درک می کنند همان زبان
زور است» (.)Fradkin, 2015
الزامات ومالحظات سلطه گرایانه آمریکا و دغدغه های یکسو گرایانه بغداد این
فرصت را برای تفکرات اخالق ستیز ،قهقرایی و بدوی محور تشکیالت داعش
بوجود آورده که با تکیه برماهیت چند تکه هویتی ،بهره برداری از گسل های تاریخی
مذهبی -قومی و برخورداری از حمایتهای مادی سرزمین های عربی فرای مرزهای
عراق شعله های جنگ داخلی را بگستراند .این گروه چند ویژگی را به نمایش
گذاشته است :تصرف سرزمین یک الزام می باشد برای اینکه مشروعیت کسب شود.
مراتبی و از باال به پایین است .بوروکراسی مستقر شده به بخش های نظامی و مدنی
تقسیم گشته است ( .)Wood,2015اما محققا باید متوجه بود که با در نظرگرفتن
ماهیت ،عملکرد ،بنیانهای فکری ،ظرفیتهای اقتصادی و مهمتر از همه نگاه تک
بعدی به قدرت یعنی توجه به خصلتهای تخریبی آن وبی توجهی کامل به جنبه
خالق قدرت بوسیله این تشکیالت آیندهای جز اضمحالل و در هم فروریزی برای
داعش متصور نمی باشد.
 .3منابع مالی گروه داعش :نفت و گروگانگیری
در گستره وسیعی که خاورمیانه عربی نامیده میشود و باالخص عراق وسوریه
شرایط و حیات اقتصادی به گونه ای متجلی گشته که ضعف مزمن ساختاری و
دیدگاههای رشد ستیز را به یک واقعیت انکارناپذیر روزمره و دائمی تبدیل ساخته
است .تولید صنعتی و کشاورزی در مسیر قهقرایی قرار گرفته اند و در سرزمین هایی
که نفت به عنوان منبع اصلی درآمد مطرح است این فرایند را شاید فزونتر شاهد
باشیم .با توجه به یک مجموعه از مولفه ها و شاخص های اقتصادی تخمین زده شده
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برای حکمرانی مدیریت سرزمین تصرف شده ،ساختار بوجود آمده به شدت سلسله
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که «کشورهای عرب در سال  ۳۹۹۲در مقام مقایسه با سال  ۹۱۲۹کمتر صنعتی باید
محسوب شوند» ( . ) Magen, 2013 : 26
با توجه به بحرانهای اقتصادی جهانی یک دهه اخیر و بحرانهای مشروعیت و
حاکمیت که تجلی آن را در جنبشهای اجتماعی و رشد سریع گروههای ستیزهگر و
افراطی بعد از حمله آمریکا به عراق شاهد بوده ایم محققا این کاستی اقتصادی باید
وسیع تر هم شده باشد .شرایط اقتصادی از این روی از اهمیت فراوان برخوردار می-
21
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باشد که پی آمدهای آن ماهیت چند بعدی دارند .مؤلفههای اقتصادی در خالء شکل
نمی گیرند و به تبع آن نباید این انتظار را داشت که پی آمدهای آن زیست منزوی را
تجربه کنند .حیات اقتصادی به شدت متاثر از مالحظات سیاسی ،معادالت فرهنگی و
مناسبات اجتماعی می باشد .زیست اقتصادی مطلوب پرواضح است که استعداد در
جامعه را برای تعامل سازنده سیاسی ،بده بستانهای متعارف فرهنگی ،تثبیت تحوالت
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بطئی اجتماعی بوجود می آورد.
عقب ماندگی اقتصادی پرواضح است که استعداد جامعه برای غلتیدن در منازعات
تاریخی ،برجسته شدن گسل های ارزشی ،تاکید بر تفاوتهای هویتی و شکاف
نخبه گان را به شدت افزایش میدهد .اقتصاد یک شمشیر دو لبه است و به همین
روی اهمیت اقتصاد سیاسی در رشد ونمو افراط گرایی هویتی که یکی از ستونهای
حیات دهنده گروه داعش می باشد مشخص می شود .اینکه سرزمین هایی به مانند
عراق و سوریه که در مقام مقایسه با بسیاری از کشورهای عرب از ساختارهای
بوروکراتیک سیاسی توسعه یافته تری برخوردار بودند گرفتار معضل داعش شده اند
محققا ابعاد تحلیلی فراوانی را به توجه گرفتار می کند اما از اینکه عقب ماندگی
وسیع اقتصادی و عدم توزیع ثروت استعداد برای گرایش به افراطی گرایی را افزایش
داده را نمی توان نادیده گرفت.
اولین گزارش سازمان ملل تحت عنوان گزارش توسعه انسانی در جهان عرب که در
سال  ۳۹۹۳منتشر شد تصویری بسیار گزنده از عمق عقب ماندگی با توجه به
شاخصهای اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی ارائه نمود .در گزارش سال

 ۳۹۹۱صحبت از این شد که در جهان عرب تنها راه کسب حمایت به جهت شرایط
نامطلوب اقتصادی ،بسیاری از حکومت ها در پناه «مشروعیت اخاذی» حرکت می-
کنند(  .)Gelvin, 2015 : 3در بستر چنین شرایطی پرواضح می گردد که عناصر
ستیزه جو وگروههای اجتماعی ناراضی و نخبه گان متعارض از این امکان برخوردار
می شوند تا به یارگیری بپردازند و بی ثباتی را در راستای خواسته های خود دامن
بزنند .در فضایی که تنیدگی وسیع میان مبانی نابرابری اقتصادی واقتدارگرایی سیاسی
حاکمیت مییابد این امکان وجود ندارد که «ذهنیت های جایگزین» ( ,2012 :10
 .)Dabashiدر رابطه با عدالت وآزادی و جنبه های متفاوت مناسبات اجتماعی شکل
بگیرند و به همین روی است که افراط گرایی با توسل به ایده ها و مولفه های
تاریخی و فرقه گرایی قومی و تفرقه مذهبی توانسته است نابرابریها و فقدان رشد
اقتصادی را به نفع خود مصادره کند .اعتبار سیاست های هویتی در عراق پسا ۳۹۹۲
است »( .) Haddad , 2011 :1
گروه های ستیزه جو فعال در جهان عرب با توجه به شرایط محیطی شیوه های
متفاوتی برای تامین منابع مالی را بکار گرفته اند .در عراق ،سوریه ،لیبی و یمن که
گروه داعش وگروه های وابسته به القاعده بیشترین فعالیت را به صحنه آورده اند
شاخص های اقتصادی از ظرفیت های بسیار پایین تولیدی ،فقر مزمن و ناتوانی
حکومت های حاکم برای بهبود شرایط توده مردم حکایت میکند .بدون در نظر
گرفتن شیخ نشینهای خلیج فارس در رابطه بابسیاری از کشورهای منطقه باید گفت
که «اقتصادهای جهان عرب برای مدتهای طوالنی است که انتظارات مردم را ناتوان از
پاسخگویی میباشند» ( .)Pollack ,2013: 3با توجه به این واقعیات پرواضح است
که گروه داعش و یا القاعده در راستای ایجاد منابع مالی به هیچ روی در مناطق
عملیاتی قادر به تکیه بر ظرفیت های اقتصادی و گروه های اجتماعی نباشند .بر
خالف القاعده که در کنار آدم ربایی به شدت متکی به کمک های مالی از منابع
حامی در کشورهای شیخ نشین خلیج فارس می باشد گروه داعش با توجه به اینکه
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خشونت فرقه ای را « به سالح برنده گروه داعش برای بسط نفوذ خود تبدیل گشته
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بر مناطقی کنترل دارد که برخوردار از ذخایر نفتی است منبع اصلی درآمد را در کنار
قاچاق مواد سوختی ،دریافت پول در قبال آزادی گروگانها و باج گیری متمرکز
نموده است .برخالف القاعده که به کمکهای مالی خارجی متکی می باشد گروه
داعش مدل متفاوتی را برای خود برگزیده است .این مدل تامین منابع مالی با در نظر
گرفتن اینکه منطقه وسیعی در مرکز و غرب عراق و شرق سوریه در کنترل می باشد
و ضرورت تامین نیازهای اولیه مردم تحت پوشش وجود دارد کامال منطقی به نظر
22
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می رسد .درآمد گروه داعش در فروش نفت به چندین میلیون دالر در هفته میرسد
( .)Hunt , 2015نفت بدست آمده از منابع نفتی در مناطق تحت کنترل بوسیله
داعش به صورت قاچاق در بازار آزاد فروخته می شود .نفت بدست آمده در مرزهای
ترکیه و سوریه به قاچاقچیان به زیر قیمت بازارعرضه می گردد .گروه داعش در عین
حال یک شبکه از قبایل در عراق و سوریه بوجود آورده است که مجموعه های
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سوختی را دریافت می کنند و در بازار آزاد به فروش می رسانند.
از این راه هم منابع مالی برای گروه داعش فراهم می شود و هم اینکه درآمد برای
مردم قبایل ساکن در مناطق تحت کنترل بوجود می آید که نیاز آنان را به تداوم
حضورگروه داعش فزونتر می نماید .سیاست داعش برای فروش مواد خام به عنوان
یکی از منابع درآمد قبال بوسیله گروههای شورشی در آفریقا بکار گرفته شده بود .در
جنگ داخلی آنگوال فروش الماس منبع درآمد شورشیان بود .همانطور در کنگو
فروش پنبه بکار گرفته شد .استراتژی داعش بهرهبرداری از منابع نفتی در عراق و
سوریه برای تامین هزینه می باشد .این گروه مناطق نفت خیز یا پاالیشگاهها را مورد
حمله قرار داده تا نفت بدست آورد .تصرف پاالیشگاه بیجی که« … یک سوم نفت
مصرفی عراق را پاالیش می کرد» (  .)Custers , 2015قدرت مانور مالی فزایندهای
به این گروه اعطا کرد .دسترسی به منابع نفتی در کنار دیگر راههای کسب درآمد
گروه ستیزه جوی داعش را به«پولدارترین گروه تروریستی جهان تبدیل نموده است»
( .)Srikant , 2014گروه داعش در ابتدا برای تأمین منابع جهت ممکن ساختن
حضور خود در عراق و سوریه به آدمربایی و باجگیری متوسل شد که هم اینک نیز

یکی از شیوه های مورد توجه می باشد .البته کشورها از طریق سازمان ملل متعهد
شدند که به گروههای ستیزه جو تروریستی هیچگونه باجی پرداخت نکنند ،اما
برخالف آمریکا و انگلستان ب سیاری از کشورهای اروپایی پرداخت باج را معقول
ترین راه حل یافته اند .امروزه گروگانگیری برای دریافت باج به یکی از شیوه های
متداول گروه داعش تبدیل شده است .در سال  ۳۹۹۹برای هرگروگان  ۳۹۹هزار دالر
گرفته می شد که امروزه این میزان به  ۹۹میلیون دالر افزایش یافته است, 2014(.
.)Callimachi
این شیوه راه مناسبی برای تامین نیازهای مالی محسوب می شود و کمک می کند که
برخالف مدل سنتی القاعده تکیه بسیار کمتری به حمایتها و اعانه های مالی از منابع
خارجی داشته باشد .البته آمریکا وانگلستان سیاست عدم پرداخت باج را به گزینه
استاندارد خود در برابر گروه داعش مبدل ساخته اند .این تداوم همان سیاست سنتی
پیشه ساخته است .در حالیکه کشورهای اروپایی سیاست پرداخت باج برای آزادی
گروگانها را همچنان ادامه می دهند .راه گرفتن پول برای گروگانگیران البته مرحله به
مرحله می باشد .در مرحله اول گروگانگیران سکوت می کنند تا ترس در کشورهای
صاحب گروگان ایجاد شود بعد ویدئوی گرفته شده از گروگانها پخش می شود که
در آن آنها از حکومت های خود می خواهند که به مذاکره راضی شوند .در بهار سال
 ۳۹۹۱چهار فرانسوی و دو اسپانیایی که روزنامه نگار بودند و به گروگان گرفته
شده بودند بعد از دریافت باج بوسیله گروه داعش آزاد گردیدند .واقعیات اقتصادی
در محیط عملیاتی و چگونگی خوانش سیاستهای غرب گروه داعش را با توجه به
شکنندگی حکومت های مرکزی در بغداد و دمشق به یغما بردن منابع نفتی و قاچاق
آنها و توسل به گروگانگیری به عنوان مهمترین منابع درآمد و به یکی از پولدارترین
گروههای تروریستی تبدیل نموده است .برای به زیر کشیدن این گروه پرواضح می
گردد که دسترسی آنان به منابع نفتی که ثروت ملی در حوزه مورد تصرف آنها می
باشد گزینه ای غیر قابل اجتناب به نظر می رسد .در کنار این مهم اصالح معادالت
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«خودداری از پرداخت باج به گروگانگیران می باشد» ( ) Edittors , 2014که آمریکا
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تاریخی نا کارآمد که بستر مساعد برای رشد ونمو گروه داعش را فراهم آورده می
بایستی در دستور کار ساختارهای قدرت حاکم در بغداد و دمشق قرار گیرد تا محیط
مساعد داخلی برای فعالیت های این گروه از بین برود.
نتیجه گیری
فعال شدن گسلهای تاریخی قومی ،مذهبی و قبیله ای که بدنبال تهاجم نظامی
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آمریکا به عراق در سال  ۳۹۹۲ممکن گردید محیط بسیار مساعدی را برای گروههای
مسلح ستیزه جو در تقابل با حکومت مرکزی بهوجود آورد در بطن ناتوانی حکومت
مرکزی برای به حاشیه راندن برجستگی تفاوتهای هویتی در معادالت قدرت
سیاسی این فرصت ایجاد شد که گروه پیکارجو داعش از جایگاه مستحکم در مرکز
و غرب عراق و به تبع آن نفوذ مناطق شرقی سوریه برخوردار گردد .در کنار
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منازعات هویتی تاریخی که بستر مطلوب برای پاگرفتن گروه داعش را فراهم آورده
دسترسی آنان به منابع مالی استخراجی در مقام مقایسه با دیگر گروههای تروریستی
باالخص القاعده باعث شده که گروه داعش اتکا کمتری به حامیان مالی خارجی
داشته باشد که این مهم به تداوم و بسط این مجموعه کمک فراوانی کرده است.
کنترل منابع نفتی در مناطق حضور قدرت مانور فراوانی از نقطه نظر مالی برای این
گروه فراهم آورده که سبب گشته تا در جغرافیاهای تحت کنترل قادر به پاسخگویی
به نیازهای مردم باشد وحمایت آنان را بخرد .گرفتن باج برای آزادی گروگانهای
اروپایی در کنار قاچاق چندین میلیون دالری محمولههای نفتی نیز منبع دیگر مالی
دراختیار این گروه میباشد .البته برخورداری از منابع نفتی در مناطق زیر کنترل نقش
تعیین کننده تری در شکل دادن به گروه داعش به عنوان پولدارترین گروه تروریستی
در منطقه ایفا نموده است.
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این پژوهش درصدد ارائه چارچوب نظری رهیافت تحلیل انتقادی سیاست خارجی است.
مدعای ا صلی این پژوهش این است که رهیافت انتقادی سیاست خارجی به دلیل نفی
اصول و مفروضات رهیافت سنتی در مباحث فرا نظری خود و درنتیجه ارائه چارچوب
مفهومی متمایزی از رویکرد مذکور ،از توانایی بیشتری در تبیین رفتار سیاست خارجی
دستهای از بازیگران نظام بینالملل برخوردار است .نگارندگان بر این باورند ،هرچند
نظریات تأملگرای روابط بینالملل بهطور عام و نظریه انتقادی روابط بینالملل بهطور
خاص ،بیشترین تأکید را بر وجه فرا نظری نظریه سیاست جهانی دارند ،بااینحال ،با
عنایت به وجوه هنجاری و انتقادی نظریه مذکور ،امکان استخراج اصول کلی و راهنما
برای بهرهگیری در پردازش سیاست خارجی دستهای از بازیگران نظام بینالملل اعم از
بازیگران رسمی نظام بینالملل (دولتها) و نیز بازیگران غیررسمی (همچون تشکلها،
سازمانها و نهادهای غیردولتی) که خواهان ایجاد تغییر در نظم و نظام موجود بینالمللی
هستند ،وجود دارد.
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ت زیهوتحلیلسیاستخارجی()FPAتوجهاصلیخودرابهب رسینقشدولتهلا
بهعنوانواحدهایاصلینظامبینالمللب ایدستیابیبلهنتی لهگیل یدرخصلوص

چارچوب نظری رهیافت تحلیل انتقادی سیاست خارجی

روابطفیمابینبازیگ اناصلینظاممعطوفساخت درمقابلل،سیاسلتبلینالمللل
()IPنیزتم کزخودراب روابطم موعهدولتهابهعنوانیکنظام،بهمنظورکسب
اطالعاتازویژگیهایسیستمیمعطوفساخت

ب ایناساس،حوزهمطالعاتیسیاستخارجیتم کزخودراب ف آیندهاییمندالیه
ازمباحثوموضوعاتیمونف آیندتصلمییسلازی(همچلونالگوهلایمانلهزنلی
سیاسیوانتخابهایعقالنیراهب دها،اهدافوابزارهلا)،محلیطداخللییلامنلاب 
داخلللیسیاسللتخللارجی(م للتملب ل دسللتگاههللایسیاسللتخللارجی،روابللط،
سلسلهم اتب،تعامالتدرونیونیزماهیتسیاستداخللی)،عوامللروانشلناختی
(همچونادراکات،سوءب داشتها،جهاننگ شها،روان ناسیاف اد،گ وهها،تصاوی 
دیگ ک ورها)ونیزمحیطبی ونی(م تملب ژئوپلیتیک،فناوری،ژئوگ افی،توسعه
ومناظ هساختار-کارگزار)معطوفودرمقابلنیز،سیاستبینالملل،توجهخلودرا
ب روابطوتعامالتمتقابلاجزایبهیکدیگ متصلاینجعبههایسیاه(دوللتهلا)
متم کزساختهاست 
1 Foreign Policy Analysis
2 International Politics

درمقابلایندیدگاه،دستهدیگ یازصاحبنظ انب اینباورندکهایلنجلداییو
افت اقفیمابینسیاستخارجیوسیاستبینالملله گزرخندادهاسلتوای لان
هموارهبهدنبالارائهابزارهاییبل ایکنلارهیبازگ دانلدنایلندوحلوزهمطالعلاتی
هستند)(Kubalkova, 2001: 15



ازهمینمنظ ،اندی هورزیدرزمینهبهل هگیل یازظ فیلتمکاتلبفکل یونیلز
کاربستنظ یاتسیاستبینالمللیدرتبیینسیاستخارجی،نیزبهعنوانبخ یاز
اینتالشهاینظ یصورتگ فتهبهمنظوربهکنارهیبازگ داندندوحوزهسیاست
خارجیوسیاستبینالملل،قابلبحثوب رسیاست ه مندکهدراینخصوص
دیدگاههایمتفاوتیازسوینظ یهپ دازانوتحلیلگ انمط حشدهاست 

قابلب رسیاست گ وهیکلهقائللبله
بهطورکلیاینرویک دهایمتعارضدردوسطح 
عدمکارآمدیونیزعدمتالئیوسازوارینظ یاتسیاستبینالمللیدرتحلیلسیاسلت
رفتارسیاستخارجیک ورهاتأکیددارند منانچهدررویکل دسللبیایلنمفهلوم،
اف ادیموندیویلدسلینگ ()Singer, 1961: 80-89وهلان

مورگنتلا( Baylis and

طوریکلهدیویلد

)Smith, 2001: 143ب جداییایندوحوزهازیکدیگ تأکیددارند  
به
سینگ ضمنتأکیدب ایننکتهکهتحلیلهلایسیاسلتخلارجیازجلن تحلیللهلای
«سطحدولت»0سیاستجهانیاست،آنرامتمایزازتحلیلهای«سطحنظلام»2دانسلتهو
ب ایناساساستداللمیکندکهتحلیلهای«سطحسیستمی»3درقیلاسبلاتحلیللهلای
سطحملییا«زی سیستمی»4ازتوانبی ت یب ایارائهتصوی یجام وکامللازروابلط
بهکارگی یوکاربستنظ یلههلای
بینالمللب خورداراست درنتی ه،ازمنظ آنهاامکان 
سیاستبینالمللیدرپ دازشسیاستخارجیوجودندارد

درمقابل،گ وهدیگ یازنظ یهپ دازانهمچونک یسلتوف هیلل(،)Hill, 2003: 233-255
ضمناشارهبهتداومواهمیتجایگاهسیاسلتخلارجیدرکلنشسیاسلیونیلزبسلط
1 State-Level
2 System-Level
3 Systematic Level
4 Subsystem Level
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خارجیهستندونیزگ وهیکهب امکانکاربسلتایلندسلتهازنظ یلاتدرتحلیلل

73

بیشازپیشسیاستخلارجیبل گسلت هوسلیعیازموضلوعاتسلاختارسیاسلینظلام
بینالملل،ب امکانکاربستنظ یههایروابطبینالملللیدرپل دازشسیاسلتخلارجی
ک ورهاتأکیددارند ایندستهازنظ یهپ دازانمنیناستداللمیکنندکهآنچلهدوللتهلا
المللیبهکارمیگی نلد،واجلد

درتعاملبایکدیگ ،بازیگ انف املیونیزسازمانهای 
بین
تأثی اتیب نحوهشکلگی ینظامسیاسیبلینالملللی،تلوازنقلدرتدرآنونیلزنحلوه
عملک داقتصادسیاسیبینالمللیاست درنتی ه،منانچهروحاهللرمضانی()0311نیزبلدان
93

س ی ا س ت ج ها ن ی

تص یحمیکند،باتوجهبهتلأثی اتمتقابللسیاسلتخلارجیوسیاسلتجهلانیبل 
یکدیگ ،نهتنهاتعارضیمیانایندودستهازنظ یلاتوجلودنلدارد،بلکلههملواره
بین،نوعیرابطهتعاملیوپویانیزبینآنهاب ق اراست 

درا 
ین
همچنین،اسلتیواسلمیت)،(Smith, 2001: 38نیلزضلمنتأییلدایلندیلدگاهونیلز
زهانگاریاجتماعیلدرپ دازش
کاربستیکیازنظ یاتسیاستجهانیلنظ یهسا 

چارچوب نظری رهیافت تحلیل انتقادی سیاست خارجی

سیاستخارجی،دررویک دیتقابلیبانظ یههلایااللبروابلطبلینالملللی-کله
هامیداننلد-سیاسلتخلارجیرا

ساختارنظامبینالمللراعاملمؤث ب رفتاردولت
داندکهساختارخاصیازهویتهلاومنلاف را

معلولکنشبازیگ انورویههاییمی
میآف یند

بناب این،منانچلهاشلارهشلد،عللیرالیمباحالاتواختالفلاتنظل یموجلوددر
خصوصامکانکاربستنظ یاتسیاستجهانیدرتحلیلرفتلارسیاسلتخلارجی
بازیگ اننظامبینالملل،اینامکانوجودداردتاازنظ یاتسیاسلتبلینالمللل،در
پ دازشب خیوجوهرفتاریسیاستخارجیک ورهابهل هگ فلت ایلندرحلالی
استکهبنابهتص یحرمضانیکارگ ،ه یکازرهیافلتهلایکلالننظ یلهروابلط
بینالملل،نسبتبهب خیازوجوهسیاستخارجیدمارافلتشدهانلد(رمضلانی،
 )05:0311کهایننیزخودنیزدالب عدموجودرویک دیعاموجهانشلمولدر
حوزهنظ یاتسیاستبینالمللب ایمطالعهرفتارسیاستخلارجیبلازیگ اننظلام
بینالمللاست 


.1جایگاه تئوریک نظریه انتقادی
ازمنظ تاریخی،نظ یهانتقادیبهعص روشنگ یبازمیگ ددوبهآثارونوشتههایاندی مندان
ب جستهایمونکانت،هگلومارک م بوطاست ه منددرخصوصاعقابشکلگیل ی
نظ یهانتقادیاحتملاالتدیگل یهمچلوناندی لهیونلانباسلتانپی املونمفلاهیمیملون
خودمختاریودموک اسینیزوجوددارد،امادرق نبیستی،نظ یهانتقادیبهطوربسیاروثیقیبا
مکتبف

انکفورتنزدیکیوارتباطپیدامیکند)(Jay, 1973; Wyn Jones, 2001

درنگاهیوسی ت همانگونهکهدیوتاکنیزبداناشارهمیکند،وجودعالقههن لاریمبنلی
ب «امکانذاتیتغیی شکلاجتماعی»،ویژگیمحدودکنندهخطفک یایتلقیمیشلودکله
حداقلازکانتوماک تانظ یهپ دازانانتقادیمعاص نظی هاب ماستلداومداشلتهاسلت.
درواق ،ایناندی ه(امکانذاتیتغیی شکلاجتماعی)کهدرآثاراندی مندانیهمچونماک 
هورکهایم ،0تئودورآدورنو،2والت بن امین،3ه ب تمارکوزه،4اریکف وم،9لئولوونتلال6و
انتقادی،ازآنبهعنواننمادیازفلسفهکهبهدنبالزی سؤالب دنحیاتسیاسیواجتماعی
مدرناست،نیزاستفادهشود درواق ،نظ یهانتقادیتاحدزیادیتالشب ایت مییوبازیابی
«ظ فیتنهانیرهاییبخش»استکهتوسطروندهایفک ی،اجتماعی،ف هنگلی،سیاسلی،
تاختوتازواق
اقتصادیوفناورانهمورد 

شدهاست)(Devetak, 2005: 138-147

ذک ایننکتهض وریاستکهه مندنظ یهانتقادیبهطورکلیدرسنتمارکسیستیجلای
دارد،1ولیازبسیاریجهاتازمارکسیسیجداست نظ یهانتقادیتوجلهخلودراتنهلابل 
طبقهمتم کزنمیسازد،بلکهبانگاهیف اخت ،دیگ اشکال«ط دشدگیازاجتملا »5راهلی
مدنظ ق ارمیدهد مکتبیادشدهبابسطدادناینتصورمارکسیستیکهتولیداصللیتل ین
1 Max Horkheimer
2 Theodor Adorno
3 Walter Benjamin
4 Herbert Marcuse
5 Erich Fromm
6 Leo Lowenthal
7 Jürgen Habermas
 2به طوریکه یکی از اصلیترین اهداف و دغدغههای مکتب فرانفکورت در بدو تاسیس ،بررسی عوامل رکود انقالبهای مارکسیستی
در جهان سرمایهداری بوده است (بشیریه.)163 :1926 ،
9 Social Exclusion
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اخی ایورگنهاب ماس7نیزبهم یمیخورد،موجبگ دیدتاضمنت دیدقدرتنظ یله

91

عاملتعیینکنندهاست،میگویدآگاهیاجتماعینیازمندهلدفاسلتوایلنهلدفبل ای
نظ یهپ

دازانتقادی،رهاییاست)(Linklater, 1996: 279-298



اینگست هشمولیتونیزاشت اکاتنظ یهانتقادیباحوزههاوج یاناتفکل یمختللف
ازعص روشنگ یتاسنتمارکسیستیموجبشدهاستتادرب رسلیادبیلاتموجلود
پی اموننظ یهانتقادی،شاهددوب داشتمتفاوتدرتع یفحوزهوگست همعنلاییایلن
نظ یهنزددان مندانوپژوه گ انروابطبلینالملللباشلیی بلهطلوریکلههنگلامیکله
97
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اروپائیانازنظ یهانتقادیسخنمیگویند،بهحوزهم خصیازپلژوهشوتحقیلننظل 
دارندکهبهطورم خصازآثاریورگنهاب ماسومکتلبف انکفلورت0پایلهملیگیل د 
کاری،نوعیبیتلوجهیبلهکسلانی

همانآثاریکهپسانوگ اییرانمایندهنوعینومحافظه
کهتحتانقیادسلاختارهایمسللطقلدرتقل اردارنلدونیلزگونلهایرویب تلافتناز
هایسیاسیمیدانند) (Lyon, 1994: 78-80اماازسویدیگ ،درایاالتمتحلده،


مسئولیت

چارچوب نظری رهیافت تحلیل انتقادی سیاست خارجی

اصطالح«نظ یهانتقادی»معموالهمچونمت یهمهنحلههایپسلتپوزیتویسلتیرادر
ب میگی د منانچله،الکسلاندرونلت2نظ یلهانتقلادیراخلانوادهایازنظ یلههلاشلامل
پسللانوگ ایان(اشلللی3وواکل ،(4سللازهانگللاران(آدلل ،9ک اتاخویللل،6روگللی7وامل وزه
کاتزن تاین،)1نئومارکسیستها(کاک ،5گیل،)01زنباوران(پیت سلون،00سیلوسلت )02و
دیگ اندانستهوبیانمیداردکهآنچهایننظ یلاترابلهیکلدیگ متحلدملیسلازد،در
آنهادرخصوصاینپ سلشاسلتکلهمگونلهسیاسلتجهلانی
ارتباطبادلم غولی 
«ب ساختهایاجتماعی»03است ه مندکهاینپ سشنیزخودم لتملبل دومدعاسلت:
نخستاینکهساختارهایبنیادینسیاستبینالملل،ساختارهاییاجتماعیهسلتندودوم،
1 Frankfurt School
2 Alexander Wendt
3 Ashley
4 Walker
5 Adler
6 Kratochwill
7 Ruggie
8 Katzenstein
9 Cox
10 Gill
11 Peterson
12 Silvestre
13 Socially Constructed

اینکهمناف وهویتبازیگ اننیزمتأث ازهمینساختارهاشکلملیگیل

د (Wendt, 1995:

) 71-72بااینوجود،آنچهب اینظ یهانتقلادیبلینالملللی،حلائزاهمیلتاسلتتوسلعهو
گست شخطسی مکتبف انکفورت–ازتوجهبهحوزهداخلبهحوزهبینالملل-ویابله
عبارتدقینت ،بهحوزهجهانیاست اینام موجبای ادوضعیتیبل اینظ یلهسیاسلت
شودکهخودرامتعهدبهرهاییسلازی»ملیدانلد) (Linklater, 1990 A: 8منلین


جهانیمی
نظ یهایدیگ بهیکف د،دولتویاجامعهمحدودنمیشود،بلکهبهدنبالب رسلی
روابطفیمابینومتقابلآنهاونیزتأملدرامکانگست شسازمانمنطقی،عادالنهو
داخلیجامعهسیاسیدرس اس

جهاناست)(Neufeld, 1995; Shapcott, 2001

بااینهمه،منانچهدوتاک)151


(Devetak, 2005:نیزبدانتص یحملیکنلد،بلهنظل 

میرسدمکتبف انکفورتبهندرتبهخودزحمتمخاطبق اردادنحوزهروابلط
بللینالمللللراداده،منانچللهایللننظ یللهدردهللههللای61و71مللیالدی،ه للوم
بینالملل،دان مندانمتعددینظی اندرولینکلیت ،رابل تکلاک ،ملارکهلافمنو
دیگ انبهم یمیخورندکهبهنظ یهانتقادیبینالمللم بوطوعالقهمنلدبلودهو
بندیجهانیروابطقدرترابهعنلوانهلدفخلودب گزیلدهانلدودرملورد

صورت
مگونگیای اداینصورتبندی،هزینههایای ادآنوسای احتماالتیکهدرتاریخ
بدونتغیی باقیمیمانند،پ س گ یمیکنند
درخصوصعللسمتگی یاخی نظ یلهانتقلادیوتمایللآنبلهورودبلهحلوزه

مباحثبینالمللی،دیدگاههایمتفاوتیدربلیناندی لمندانعللیروابلطبلینالمللل
گونهایکهپ ای
وجوددارد به 

ورئوساسمیت(Price & Reus-Smith, 1998: 264-

،)266ب اینباورندکهسهعاملتقویتکنندهدوجانبهدرایلنسلمتگیل یم لدد
انگارانهایراموجلب

نظ یهانتقادیبینالمللیایفاینقشک دهاستوم خشسازه
هاونئورئالیستهانسبتبهانتقلاداتیبلود

شدهاند اولینعامل،عک العملنئولیب ال
کهتوسطنظ یهپ دازانانتقادیارائهگ دیدهبود دومینعامل،تغییل اتمحلیطنظلام
بینالمللوبهطورویژهپایانجنگجهانیدومبودکههمچونکاتالیزورمؤث یش ایط
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روشنفک انهایبهشیوههایسنتیجامعهشناسیبودهاست درمطالعاتکنونیروابط

99

راب ایدگ گونینظ یف اهیآورد ت زیهنسبتاصلحآمیلزبللوکشل قوف وپاشلی
متعاقباتحادجماهی شوروی،پایههایتئوریروابطبینالمللرابادومفهلومخلاص
نسبتبهتوسعهنظ یهانتقادیبهل زهدرآورد یکی،بهتحلیلبل دنهژملونیتفسلی ی
نظ یههایخ دگ ایاالبوبهطورویژهنئورئالیسیبود ودیگ ی،فضایتحلیلیبلود
کللهبللاناکللامینظ یللههللایخ دگ ل ایاالللبدرتبیللینتغیی ل اتبللینالمللللیونیللز
بیثباتسازیپیوستگیمف وضمیاننظ یهوعمل،گ ودهشدهبود،موجلبشلدتلا
93
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بسیاریازنظ یهپ دازانمتمایلبهرهیافلتانتقلادی،م کلزتوجهلاتخلودراازنقلد
بهذات2تغیی دهند
قائی 
انضباطی0بهت زیهوتحلیل 
سومینعاملدرسمتگی یم ددنظ یهانتقادی،تغیی نسل3بود بل ایبسلیاریاز

دان مندانجوان،دامنهوگست ههمکاریهاینوآورانلهکمتل یدرحلوزهنقلدفل ا
نظ یدرقیاسباپیچیدگیهایمفهلومی،توسلعهنظل یوت زیلهوتحلیللت بلی

چارچوب نظری رهیافت تحلیل انتقادی سیاست خارجی

محضق اردارد 
درم مو ،بااقتباسازآثارکاک ونیوفلدمی توانمنینف ضکل دکلهازدیلد
نظ یللهانتقللادیسللهگونللهمتفللاوتازنظ یللهوجللوددارد دوگونللهازایللننظ ی لههللا
محافظهکارانهاستوسومی،رهاییبخش نخست،نظ یهحلم کلکههلدفشتبیلین
جهاناست درای اینصورتآنرامطالعهخطم ینگ میداند ایننظ یهجهلانرا
همانگونهکههستمیپذی دودرملارموبپارامت هلایتعیلینشلدهاحکلامیکللی
صادرمیکند ازآن اکهپارامت هاییادشدهدرخدمتمناف ،بخشیاطبقاتیازجامعله
یایدئولوژیکولذامحافظهکارانهاست گونله

جانبدار
است،نظ یهحلم کلدارای 
دوم،اینکهپسانوگ اییسعیداردخودراهواداریکپ وژهسیاسیویلکخلطم لی
یگزینلدوهملین
خاصن انندهد پسانوگ اییازبینپاراداییهایرقیبیکیراب نم 
ازدیدنظ یهانتقادینظیاجتماعیمسلطرافارغازمالشمیگذرانلد ازهملینروی
پسانوگ ایینیزرویک دیمحافظهکارانهاست درگونهسومبل خالفدونلو پی لین،
1 Disciplinary Critique
2 Substantive Analysis
3 Generational Change

نظ یهانتقادیموضعیرهاییبخشدرپیشمیگی دوگزینهایهن اریبهسلوییلک
نظیاجتماعیمتفاوتع ضهمیدارد(ک افتوت یف)371:0310،
 .2فرا نظریه نظریه انتقادی سیاست خارجی
نظ یهانتقادیمناظ هسومازف انظ ی0یانمایهشبهفلسلفی2متملایزیب خلوردار
است تمایلم ابهیب اینظ یه پ دازانانتقادیمدرنوپستمدرندرتم کلزبل 
مف وضاتمع فتشلناختی،روش شلناختیوهن لاریونیلزبل مفلاهییمسللط
نظ یههایعقل گ اوجوددارد درمقامقیاس،تالشکمیب ایبکاربستنلوازمو
نیلزاسللبابمفهللومیوروش شلناختیهل دورویکل دتئلوریانتقللادیمللدرنو
پستمدرنپی امونروشهایت

بیت زیه وتحلیلموضوعاتدرجهانسیاسلت،

صورتگ فتهاست دراینبین،تالشهای ارزشمندودرخورتوجهینیزبهم لی
می خوردکهدرآثاراندی لمندانیملونرابل تکلاک (،)1987جیملزدردریلان
شاپی و) (1989انعکاسیافتهاست ه منددراصل،مناظ هسلومنظ یلهانتقلادی،
یکطل حفل انظل ی 3بلود،صلحتودرسلتیآندرنقلدمف وضلاتااللبدر
خصوصدانشم

و ، 4ماهیتجهاناجتماعیونیزهدفنظ یهقل ارداشلتو

نهدرت زیهوتحلیلهایذاتیروابطبین الملللی نظ یلهانتقلادیمنلاظ هسلوم،در
درجهنخستبهدنبالتضعیفپایههایگفتمانهایاالبروابطبلینالملللیبلود 
ب ایاینمنظور،اینرویک د،هدفارزشلمنددرهلیشکسلتنوبلیثبلاتکل دن
هژمونیاثباتگ اییوعقلگ ایی،بله عنلواناوللینگلامضل وریدرای لادیلک
دورنماینویندرسیاستجهانیرابهخلدمتگ فلت(
262-3

Price and Reus-Smith,

 )1998:لذا،آنچهازآنمیتوانبهعنوانوج هتمایزایندستهازنظ یاتبلا

نظ یاترویک دسنتیاشارهک د،تأکیدرهیافتانتقادیبل مباحلثفل انظل یو
بهویژهمباحثهستیشناختیاست 
1 Meta-Theoretical
2 Quasi-Philosophical Profile
3 Meta-Theoretical Project
4 Legitimate Knowledge
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)،(1987انتیکن )،(1992استفانگیلل) (1988ونیلزدراثل م لت کدردریلانو

91

ب ایناساس،درادامهبهب رسیوجوهافت اقنظ یهانتقادیبارهیافلتسلنتیروابلط
بللینالمللللدرمبللاحایمللونارتبللاطدانللشوسیاسللت،مباحللثهسللتیشناسللی،

شناسی،روششناسیونیزماهیتهن ارینظ یهانتقادیمیپ دازیی 

مع فت
.3نظریه انتقادی و سیاست دانش
یکیازتأثی اتعمدهنظ یهانتقادیروابطبینالملل،باالب دنسطحآگاهیماازپیونلدو
ارتباطمیاندانشوسیاستاست تئوریانتقلادیروابلطبلینالمللل،ایلدهنظ یلهپل داز
96
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بهعنوانیکناظ بیط فراردمیکندودرعوض،ب نظ یهپ دازمتأث ازحیاتسیاسی
هایروابطبینالمللراشلکلیافتلهبل اسلاسمنلاف و

واجتماعیتأکیدمیکندونظ یه

عقایدپی

داند)2005: 159-160
ینیمی 

 (Devetak,ب همیناساستلاقبللازدهله0511

میالدیوآاازمناظ هسوم،پ سشهایاساسیوجدیکهم تبطباسیاستدانلشبایلد
بهطورجدیدرمطالعاتروابطبینالمللیمط حنمیشد سؤاالتمع فتشناختیم بلوط

چارچوب نظری رهیافت تحلیل انتقادی سیاست خارجی

بهتوجیهوتصدینادعاهایدانش،روششناسیکارب دیونیزقلمل ووهلدفتحقیلن
بودهوسؤاالتهستیشناسانه،م تبطباماهیتبازیگ اناجتماعیودیگ اشکالتلاریخی
درروابطبینالملل،همگیمفاهییهن اریتلقیمیشلدند للذا،

وساختارهایموردبحث
یکیازتأثی اتمهینظ یهانتقادیروابطبینالمللل،گسلت شحلوزهموضلوعیروابلط
بینالملل،نهفقطدربیانمف وضاتهستیشناختیومع فتشناختی،بلکلهتبیلینارتبلاط
آنهاباالزاماتسیاسیپی ینیاست(.)Devetak, 2005: 140-141

مهیت ینمؤلفهیموردتأکیدانتقلادیهلانفلینگل شعلامگل ایعلملیاسلتکله
بهاعتقادانتقادیها،عللی

نظ یههایاصلیازآنپی ویمیکنند(ب ی یه)05:0376،
رهاازارزشنیزام یاجتماعیاست،یعنیمحصولتحلوالتتلاریخیاسلت،للذا
دستخوشتغیی وتحولمیگ دد(م ی زاده )221:0314،درنتی ه،نظ یهانتقلادی
بینالمللیاینایدهراکهدانشنظ یام یخناییاای سیاسیاستراردملیکنلد 
لذا،درحالیکهنظ یاتسنتیبهاینموضلو گل ایشدارنلدکلهقلدرتومنلاف را
بهعنوانعواملپسینیتلقینمایندکهب نتایجتعلامالتمیلانبلازیگ انسیاسلیدر
حوزهروابطبینالملل،تأثی گذاراست،نظ یهانتقادیروابطبینالمللب اینموضو 

تأکیدداردکههلی علاملیدرشلکلگیل یوتأییلدادعاهلایدانلشوجلودنلدارد
)2005: 140

 (Devetak,بناب این،ازدیدگاهنظ یهانتقادی،دانلشازلحلاسسیاسلی،

اخالقیوایدئولوژیکممکننیستخنایوبیط فباشد ب ایناساس،هموارهبلا
دانشبهصورتتعصبآمیزب خوردمیشود زی امبتنیبل دیلدگاهتحلیلگل اسلت
(قوام )054:0314،
راب تکاک درمقالهپی گامانهخویش(،)1981باتمایزقائلشدننظ یلهانتقلادی
ازنظ یهسنتیویلابلهتعبیل وی«،نظ یلهحللم لکل»0بلهانتقلادازنئورئالیسلی
پ داخت کاک معتقداست،نئورئالیسیمع فونمونهمیزیاستکلههورکهلایم 
ازنظ یهسنتیبهآناعتقادداشت ایلننظ یلهجهلانراهملانگونلهکلهملیبینلد،
میپذی د درآنروابطاجتماعیوقدرتوجهاالبدارندونهادهایسلازمانیافتله
مارموباقداماترام خصمیکنند هدفاصلینظ یاتحلم لکل،مهیلاک دن
والگویکلینهادهاوروابطموردسؤالق ارنمیگی د(  )Cox, 1996: 88
نتی ه،واقعیدانستنوم وعیتبخ یدنبهنظیموجوداسلت بنلاب این،نظ یلهحلل
م کلتالشمیکندتاتوزی قدرتبهنظ بیط فآید منانچهکاک نیلزایلنگونله
بدانتص یحمیکند«،نظ یههموارهب ایکسلیوبل ایهلدفیدرانداختلهملیشلود»
( )Cox, 1981: 128درواق ،نظ یهها،جهانرانهبلهصلورتمسلتقل،بلکلهازدیلدگاه
خاصسیاسیواجتماعیمینگ ند اومعتقداستهی میزبهاندازهخودنظ یلهفلارغ
ایبتواندخودرابااینویژگیهاع ضهکند،میتلوان

اززمانومکاننیست اگ نظ یه
آنراایدئولوژینامیلد( )Cox, 1996: 87درمقابلل،کلاک معتقلداسلتکلهنظ یله
بینالمللیبایدنظ یهانتقادیباشد نظ یهانتقادیدرصددپاسخبهاینپ سشاسلتکله
ت تیباتجاریجهانمگونهبهوجودآمدهواینکهآیامیتوانآنهارابارقابتومبلارزه
سیاسیدگ گونساختیانه بهباورکاک ،هلدفنظ یلهانتقلادی،م لخصسلاختن
«جنبشهایضدمی گیجویی»استکهباساختارهاواصولمسللطسل عنلاددارنلدو
1 Problem-Solving Theory
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زمینهب ایکارک دمناسباینروابطونهادهاازط ینمقابلهبامن أم کالتاست

92

میکوشندشیوههایبدیلسازماندادنسیاستجهانراتحقنبخ ند(لینکلیتل :0350،
 )043تحتتأثی شدیدروششناسیعلومطبیعی،نظ یههایحلم کلب اینپنلدار
هستندکهپوزیتیویسیتنهامبنایم و دانشاست ویژگیهایبسلیاریراملیتلوان
ب ایپوزیتیویسیب شم د،امادوویژگیدراینبینبلابحلثملاارتبلاطبی لت یدارد 
نخست،اینکهپوزیتیویسیف ضمیداردکهارزش0وواقعیت2رامیتلوانازیکلدیگ 
نهتنهابله
تمییزدادودیگ یامکانجداک دنعینازذهنویاآبژهازسوژه ایننتایج 
92
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وجودیکجهانعینیمستقلازفهیوآگاهیانسانتأکیددارند،بلکهاینمع فتعینلی
ازواقعیتاجتماعیراتاجاییامکانپذی میدانندکلهارزشهلاازت زیلهوتحلیللکنلار
گذاشتهشدهباشند 

شناسیپوزیتیویستیرااتخاذمیکننلدوموجلب

لذا،ه مندنظ یههایحلم کل،روش
تصدینم ددنظاممسلطمیشوند،نظ یههایانتقادیتوسطسنتهلای«ه منوتیلک»3و
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ارائهوتبیینشدهاند نظ یهانتقادیروابطبینالمللص فادرخصوصفهلی

«ایدئولوژیک»
وتبیینواقعیت هایموجودجهانسیاسلتنیسلت،بلکلهبلهدنبلالنقلدایلنواقعیلات
بهمنظورتغیی آنهانیزاسلت نظ یلهانتقلادیتالشلیبل ایفهلیف آینلدهایاجتملاعی
ض وریب ایای ادتغیی ویاحداقلدانستنایننکتهاسلتکلهآیلاتغییل امکلانپلذی 
است بهبیانمارکهافمن)(Hoffman, 1987: 233نظ یهانتقادی«ص فابیانواقعیتهلای
ذاتیموقعیتتاریخینیست،بلکهنی وییب ایتغیی درطلیآنشل ایطاسلت» ملارک
نئوفلد)1995

(Neufeld,نیزضمنتأکیدب وجودنیل ویتغییل ،شلکلیاز«انتقلادگ ایی

اجتماعی»4راپی نهادمیدهدکهفعالیتهایسیاسیعملی9باهدفتغییل اجتملاعی6را
موردحمایتوپ تیبانیخودق ارمیدهد بهبیانکاک (،)Cox, 1981: 128نظ یهحلل
م کلدررویک دیت ویزگ ایانه،منیناذعانمیکندکه«جهانرامیبایستآنگونهکه
خودمینمایانددری ابید باروابلطااللباجتملاعیونیلزقلدرتونهادهلاییکلهدرآن
1 Self-Regarding Action
2 Facts
3 Hermeneutics
4 Social Criticism
5 Practical Political Activity
6 Social Transformation

سازمانیافتهاند،بهماابهمارموبیمعینب ایعملواقدام ایننظ یه(نظ یهحلم لکل)

نظیموجودرازی سؤالنمیب د،بلکهب آناث م وعیتبخشداشلتهوبلهآنتعلینو
یتمیدهد» 

جسم
بهبیاندیگ هینئورئالیسیوهینئولیب الیسی،سعیدرتابیتوض موجوددارند منانچله،
نئورئالیسی،بهماابهیکنظ یهحلم کل،اینحکیواق گ ایانمبنیب تعاملبانی وهلای
بینالمللیاالبرا،بهجایمخالفتباآن،امل یخطیل ومهلیملیانگلارد همکلاریو
تعاملبانظامموجود،اث تابیتکنندهبهدنبالخواهدداشلتکلهبلهحفلصوصلیانتاز
ساختارنظامجهانیروابطاجتماعیوسیاسیتمایلوگل ایشدارد کلاک خاط ن لان
میکندکهنهادگ ایینئولیب ال0نیزازنظ یهحللم لکلبهل هدارد منانچلهکلوهننیلز

هدفنهادگ ایینئولیب التسهیلعملک درواننظامهایسیاسیبلینالملللیای متم کلز2
عنوانمیکند( )Keohane, 1984: 63ازاینرو،باق ارگ فتندرمیانلهنظلامدوللتهلا3و

اینموضو استکهایندونظامدرهمزیستی9بایکدیگ بهطلورروانوبلدوناشلکال
عملنمایند ایننظ یهبهدنبالآناستتاه دونظامجهانیملذکوردرمقابلله گونله
تنش،نزا وبح انیکهممکنبینآنهابهوجودبیایلد،بلهصلورتسلازگار6وپایلدار7
درآورد( )Cox, 1992 A: 173درم مو مفاهییسنتینظ یه،تمایلبهحمایلتازتابیلت
ساختارهایاالبونیزناب اب یهایقدرتوث وتهمل اهآندارنلد(

Devetak, 2005:

 )141-142
درم مو میتوانمنیناستنتاجک دکهنظ یهانتقادیسیاستخارجیباتأکیدبل للزوم
کاربسللترویک ل دانتقللادگ اییاجتمللاعیونیللزتکیللهب ل سللنتهللایه منللوتیکیو
ایدئولوژیکیخود،وجودمنلاف وواقعیلتهلایثابلتوپی لینیرادرحلوزهسیاسلت

1 Neo-Liberal Institutionalism
2 Decentralized International Political Systems
3 States-System
4 Liberal Capitalist Global Economy
5 Coexistence
6 Compatible
7 Stable
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اقتصادس مایهداریجهانیلیب ال،4عمدهدلم غولینئولیب الیسیاطمینانخلاط یلافتناز
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خارجیانکارک دهوبهدنبالنقدواقعیتهایموجودوتالشب ایپیریزینظیونظلام
مطلوباست 
همچنین،رویک دانتقادیبهسیاستخارجیبلهدلیللب خلورداریازدقلائنهن لاری،
درصددالغایساختارهایسللطهوسل کوبدرنظلامبلینالملللاسلتودرتقابللبلا
رهیافتهایسنتیرقیبکهب وجودواقعیاتخلارجازذهلنتأکیلددارد،بل ارتبلاطو
تعاملسازندهسیاستخارجیبامحیطآنتأکیددارد ب ایناساس،سیاستخلارجیرا
33
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بایدمعلولکنشبازیگ انورویههاییدانستکهساختارخاصیازهویتهلاومنلاف را
میآف یند لذا،منلاف وواقعیلتهلا،ب سلاختهایاجتملاعیومحصلولتعامللسیاسلت
خارجیبامحیطبی ونیآناستونهحقیقتیپی ینیوازقبلمعین 
 .4معرفتشناسی و روششناسی نظریه انتقادی سیاست خارجی
بهباورراب تکاک درحوزهمع فتشناسی،اصلیت ینتفاوتبینپوزیتیویسلیو
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تاریخیگ ی0وجوددارد پوزیتیویسیعلوماجتماعیراشبیهدانشفیزیکملیدانلد
کهدرآن«عاملشناخت»2و«موضو شناخت»3راملیتلوانازهلیبازشلناخت از
همینرو،ازدیدپوزیتیویستهارویدادهامعلولکنشبازیگ اناستوهمین،تبیین
راام یامکانپذی میسازد ب عک ،تاریخیگ ینهادهاراساختهوپ داختهافل ادی
مللیدانللدکللهدریللکجملل گلل دهللیآمللدهودرب ابلل یللکمعضلللجمعللی

اند) (Cox, 1986 B: 242-44دراینرویک دعاملشلناختهملانموضلو 
ق ارگ فته 
شناختاستوبهجایتبیینب شناختتأکیدمیشود 

پوزیتیویستهاری هناب اب یهارادرقدرتمیبینندوآنراواقعیتیمسللیبلدیهی
میانگارند درمقابل،پستپوزیتیویسلتهلانلاب اب یهلاراسلاختهوپ داختلهجامعله
میدانندوازهمینرو،دربارهآنهاپ سشمیکنند رشلتهپیونددهنلدهمیلانپسلت
پوزیتیویستها،اعتقادهمگیآنانبلهایلناسلتکلهشلناختوآگلاهیمحصلولی
اجتماعیاست ازدیدآنها،خ د،ابزاربهحاشیهراندنووسیلهنام و جلوهدادن
1 Historicism
2 Subject
3 Object

تفاوتهاستونیزاینکهشناخت(مع فلت)ازسلاختیاجتملاعیب خلورداراسلت
(ک افتوت یف )395-61:0310،
بهبیاننیوفلد(1994: 15

تصوریکهپوزیتیویستهاازنظ یهو

،)Neufeld,ب خالف

آگاهیدارند،اندی هها،واژههاوزبانآیینههایینیستندکهجهانواقعلییلاعینلیرا
درخودمنعک سازند،بلکهابزارهاییهستندکهماباجهانخودمانکنارملیآیلیی 
درنتی ه،بینشناختشناسیسیاستها،مسائل،نیازهاومنافعیکهیکجامعهمهیو
م و میانگارد،پیوندیبنیادیوجوددارد 
بههمینمنوال،درحوزهروششناسینیزعلیرایجهتگی یهایمدرنوپسلتملدرن
درنظ یهانتقادی،ضمنتباینه دویاینگ ایشهابلاتئلوریهلایعقللگل ایااللب
نئولیب الیسلیونئورئالیسللی،تفلاوتهللایمهملیدودیللدگاهملذکورراازیکللدیگ جللدا
میسازد درب رسیتعدادیازآثاربسیارمهینظ یهانتقلادی،ملارکهلافمن(


رهیافتهایملدرنو

)،بهطورمؤث یمیاندورویک د«تفسی گ اییانتقادی»0
 1991:

مدرنهلاه گونله
پست 
«تفسی گ اییرادیکال»2رهیافتپستمدرنتمایزقائلشدهاست  
ومعتقدنللدتللالشهللایصللورتگ فتللهدردوره

راردمللیکننللد

شللالودهانگللاری»3

«
پساروشنگ یدرجهلتتولیلدویلابازتولیلدروابلطسللطهبلودهاسلت(

Ashley and

 )Walker, 1990: 368ایندرحالیاستکلهنظ یلهپل دازانانتقلادینلوگ اازایلنگونله
شالودهگ ایلیحلداقلی»4نلام

آنچههافمنازآنبهعنوانحالت«

اف اطگ یبهدوربودهوبا
میب د،موافقتمینمایند( )Hoffman, 1991: 170ایندستهازنظ یهپ دازان ضمنپلذی ش

«ماهیتتصادفیدانش» 9وبهرسمیتشناختنرابطهمیلاناخلالقوقلدرت،بلااینوجلود
معتقدندکهب خیمعیارهاب ایت خیصتفاسی محتملوای محتملاززندگیاجتماعیونیز
«اصولاخالقیحداقلیمورداجما »6ب ایمعنابخ یبهکنشسیاسیرهاییبخلشموردنیلاز
است)(Biersteker, 1989: 207
1 Critical Interpretivism
2 Radical Interpretivism
3 Foundationalism
4 Minimal Foundationalism
5 Contingent Nature of all Knowledge
6 Minimal Consensually-Based Ethical Principles
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Hoffman,
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ردادعاهایواق گ ایلانمبنلیبل طبیعلیبلودنویلاای قابللاجتنلاببلودنوضلعیت
ه جوم جگونهدرنظامبینالملل(فقدانقدرتفائقهم کلزیدرسیاسلتبلینالمللل)و
قاعدهعملخودبسنده0دولتها،موجبشدهاستتانظ یهانتقادیبلینالملللیهمی له
عنوانالگویکومکیازسازهانگاری2تلقیشود بناب اینیکیازوظلایفاساسلیایلن

به
رویک د،ب شم دنساختاجتماعیوتاریخیه دوعنص ساختاروکارگزاراسلتکله
هایسنتیبهعنوانعواملمف وضتلقیشدهاند 

درنظ یه
37

س ی ا س ت ج ها ن ی

ازهمینمنظ ،درحوزهمباحلثروششناسلی،بل خالفاثبلاتگ ایلی3وت بلهگ ایلی4
موجوددراشکالمختلفواق گ ایی،نظ یهانتقادیبینالمللییلکرهیافلته منلوتیکیرا
اتخاذک دهاستکهساختارهایاجتماعیرابهماابهیکوجودبلیناالذهلانی9تصلورکل ده
است منانچهکلاک درایلنخصلوصاشلارهملیکنلد(«)Cox, 1992 B: 138سلاختارها
ساختیافتهاند»،بناب این«اینساختارهابااعتقلادبلهحضلورخلوددربینلا

بهطوراجتماعی

چارچوب نظری رهیافت تحلیل انتقادی سیاست خارجی

اذهانیگ وهخاصیازم دم،بهعناص عینیوملموسجهلانتبلدیلملیشلوند» پلذی ش
نامهجهاناجتماعی،سببمیشودتلاواقعیلتملادیانکلار


سانیدرنظام
نقشفعالاذهانان
نگ ددکهاینموضو من بهپیدایشوشکلگی یوضلعیتمتفلاوتهسلتیشناسلانهای
میشود 

حال،آنهلااملور


ایندارند،بااین

عنوانمحصوالتبیناذهنی،وجودمادی
اگ مهساختارها،به
هشمارمیروند( )Cox, 1992 A: 133سلاختارهاتلأثی اتمعینلیرا

واقعیباتأثی اتمعینیب
ای ادمیکنندم اکهانسانهازمانیب انگیختهمیشلوندکلهایلنسلاختارهااملوریواقعلی
باشند( )Cox, 1986 A: 242اینهماننگاهبههستیشناسیاستکهدرزمینلهتلالشهلای
کاک ونظ یهانتقادیبینالمللیب ایفهینظیموجود،ج یاندارد 
کاک هموارهب نقشعواملوامکاناتب ایتغیی درنظیموجودتوجهداشتهاسلت او
بااعتقادبهاینکهنظیموجودطبیعینیستبلکهتاریخیاست،ب اینبلاوراسلتکلهدر
1 Self-Regarding Action
2 Constructivism
3 Positivism
4 Empiricism
5 Intersubjective Existence

صورتمهیاشدنش ایطخاصایننظیناعادالنهمتحولخواهدشد همچنینتوجهبل 
هژمونیبینالمللینیزیکیدیگ ازمسائلموردتوجهنظ یهانتقلادیاسلت ازدیلدکلاک ،
هژمونبینالمللیری هدرهژمونداخلیداردیعنیطبقاتاجتملاعیمسللطبلهآنشلکل
دادند سپ اینهژمونبسطیافتهوب ک ورهایپی امونیتأثی گذاشته اسلت (م لی زاده،
 )232:0314
ب اینمبنا،درع صهسیاستخارجیانتقادی،دونکتهحائزاهمیلتاسلت:نخسلت،
ازآن اکهمع فتوشناختمحصولساختارهایاجتملاعیوازسلنخاملوریپسلینی
هستند،مگونگیب ساختگیواقعیات،متلأث ازشلخصم لاهدهکننلدهونیلزکیفیلت
شناختویازموضو موردم لاهدهاسلت للذا،آنچلهدرزمینلهسیاسلتخلارجی
انتقادیازاهمیتواالییب خورداراست،تأکیدب کارگزارانسانیاعیازتصمییسلازان
وکن گ انع صهسیاستخارجیاست م اکهنحوهکنشدراینع صهبهکیفیتو
دوم،تأکیدرهیافلتانتقلادیسیاسلتخلارجیبل روشتفسلی گ اییورده گونله
شالوده انگاریموجبشدهاستتلادرایلنرهیافلتبل اهمیلتآندسلتهازاصلول
اخالقیمورداجما کهازط یلن«سلاختارهایبلیناالذهلانی»شلکلیافتلهوتسل ی
مییابند،تأکیدبی ت یصورتگی د لذا،رهیافتمذکورازاینمنظ تق یلبنزدیکلی
بهالگویسازهانگارانهسیاستخارجیپیلداملیکنلدکلهدرآن،هویلتبلازیگ اندر
ع صهروابطبینالملل،ناشیازنحوهکنشوتصوی ب ساختهایاستکلهازهل یلک
بازیگ اننزدسای ینب ساختهمیشود ب ایناسلاس،وظیفلهکلارگزارانوکن لگ ان
سیاستخارجی،تالشب ایساختتصوی مناسلبیازهویلتوبلهتبل آنمنلاف و
واقعیاتنظامسیاسیبازیگ اننزددیگ کن گ انمحیطنظامبینالمللاست 

.5بعد هنجاری نظریه انتقادی
کل ی بل

اون(1992: 196

،)Brown,بازگ للتبلله«اخللالقهن للاری»درروابللط

بینالمللراازخصوصیاتاصلینظ یهانتقادیعنوانملیکنلد للذا،مبلاحایملون
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نحوهب ساختگیمناف وواقعیاتنزدای انم بوطمیشود 

39

کاهشناب اب یهایجهانی،ب ق اریعدالتبلینالملللی،احتل امبلهتنلو ،تکال و
تفاوتهاازنکاتموردتوجهنظ یهپ دازانانتقادیاست(م لی زاده )239:0314،از
همینمنظ ،یکیدیگ ازداداههاینظ یهپ دازانرویک دانتقادیروابطبینالمللل،
ت سیی«کمبودهایاخالقی»0ناشیازتعاملدولتهابااقتصادجهلانیسل مایهداری2
یافتهایازاخلالق
راانسانکاهش 

است منانچهه ب تمارکوزه«،انسانتکساحتی»
داندکهدرحلقهنظامفناورانهس مایهداریبهدامافتادهوبهیکبعدو

وارزشهامی
33
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یاساحتتنزلیافتهاست بهباوروی،آنچهموجبتسلطجامعلهومحلدودشلدن
آزادیاف اددانستهشده،فناوریاست بهبلاورویس من لأاکال آفلاتدرجوامل 
یتابزاریمیدانلد(کلاظمی:0376،

صنعتیرابهدلیلب داشتعلمیوفنیازعقالن
 )204
وجهدیگ هن ارینظ یهانتقادی،بهرابطهمیاناندی هسیاسیدولتهلایملدرنو

چارچوب نظری رهیافت تحلیل انتقادی سیاست خارجی

الزاماتاخالقیحاکیب شله وندانآناسلت درایلنرابطله،بهتل یننقلدفلسلفی
نظاممندنسبتبهخاصگ ایی3توسطاندرولینکلیت دراثل خلودبلهنلام«انسلانهلاو
)ارائهشدهاست داداهاصلیویدرایناث ری لهیلابی
شه وندان»( Linklater, 1990 B
اینموضو بودکهمگونهاندی هسیاسیمدرنبهطوردائمیالزاملاتاخالقلیایرابله
شه وندانخودنسبتبهدیگ ب یت،اعمالک دهاست درعمل،ایلنک لمکشمیلان
«انسانها»و«شه وندان»بهنف شه وندانویابهعبارتدقیلنتل ،اعضلاییلکدوللت
ب خوردارازحنحاکمیتحلوفصلشدهاست ایناث بلهدنبلالبازیلابییلکفلسلفه
سیاسیمبتنیب استداللهایاخالقیجهانشمولاستکلهبلهطلورفزاینلدهایدرقل ن
بیستیوبهطورویژهباآاازجنگس دوهژمونیرئالیسیبهحاشیهشدهبود ویدرایلن
اث بهدنبالبازیابیوبازصورتبندیآرملانرواقلی لمسلیحی4جامعلهانسلانی9اسلت 
درحالیکهعناص اینآرمانرامیتواندرسنتحقوقطبیعییافلت،ایلناثل بلهدنبلال
1 Moral Deficits
2 Capitalist World Economy
3 Particularism
4 Stoic-Christian Ideal
5 Human Community

سنتروشنگ یاستکهلینکلیت ازآنب ایبیاندقینت اینآرمانبهل هجسلتهاسلت 
دراینخصوص،ویبهشدتتحتتأثی اندی ههایکانت،روسووملارک قل اردارد 
نظ یهانتقادیبینالمللی،خط اتخاصگ اییکهقادراستبلهسل عتبیگانگلان0رااز
حقوقمسلیخویشمح ومکندراب جستهک دهاست ایننقدفلسفیبهخلاصگ ایلی
موجبشدهاستتانظ یهانتقادیبینالملل،دولتهلایب خلوردارازحلنحاکمیلترا
بهعنوانیکیازپی گامت یناشکالمدرنمح ومیتاجتماعی،درنتی هبهعنوانیکملان 
قابلتوجهدرب اب رهاییوعدالتجهانی،2موردانتقادق اردهلد


(Devetak, 2005: 147-

 )9
کاک معتقداست،نظ یهمی توانددوهدفمتمایزرابهخدمتگی د اولینهدف
منتهیبهارائهنظ یهحلم کلمی شود ایننظ یه،جهانراهمانگونهکهخودرا
می نمایاند،هم اهباروابطقدرتواجتماعیاالبونیزنهادهاییکهدردرونآن
حلم کلآناستکهفعالیتاینروابلطونهادهلارادرتعامللملؤث بلامنلاب 
م خصیازم کالت،آراموروانسازد پ بناب اینمی توانمن لأم لکالترا
دررابطهباحوزهخاصیازفعالیتکهایلنم لکالتازآنب خاسلتهاسلت،جسلت و
ک د بناب ایننظ یههایحلم کلدرمیانبسیاریازحوزههایاجنبههایعملشلکننده
است هدفدیگ ،من بهنظ یهانتقادیمیشود نظ یلهانتقلادیبلهایلنمعنلاانتقلادی
استکهمتمایزازنظیاالبجهانیمیباشد نظ یهانتقادیب خالفنظ یهحللم لکل،
نهادهاوروابطاجتماعیونیزروابطقلدرترامفل وضنملیپنلداردوبلهدنبلالدرک
ش ایطاحتمالیاستکهاینروابطونهادهادرف آیندتغیی ق ارمیگی نلد(

Cox, 1981:

  )128-129ب ایناساس،نظ یهانتقادیامکانیکانتخابهن اریبهنف یکنظی
سیاسیواجتماعیمتمایزازنظیاالبراملی دهلد،املابلازهایلنانتخلابرابله
نظیهایجایگزینیمحدودمی کندکهتغیی اتامکان پلذی جهلانمعاصل هسلتند 
بناب این،هدفاصلینظ یهانتقادی،تص یحنمودناینبازهجایگزینهایاحتمالی
1 Outsiders
2 Universal Justice
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سازمانیافتهاند،به عنوانمارموبعملخوددرنظ می گی د هدفاصللینظ یله

31

است  بناب ایننظ یهانتقادیازیکعنص آرمان گ ایانهب خورداراست بدینمعنا
که ایننظ یهازتوانوظ فیتارائهیکتصوی جام ازنظیجایگزینب خلوردار
است اماایننگاهآرمان گ ایانلهنظ یلهانتقلادیبله وسلیلهدرکآنازف آینلدهای
تاریخی محدودمیشود نظ یهانتقادیملیبایسلتازجلایگزینهلایای محتملل
اجتنابکند،همان گونهکهدواموثباتنظیموجودرانملی پلذی د ازایلنمنظل ،
نظ یهانتقادیمی تواندراهنماییب ایعملراهب دی 0ب ایارائهیکنظیجایگزین
36
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باشد،درحالی کهنظ یهحلم کلراهنماییبل ایاقلداماتتلاکتیکی2اسلتکله
خواستهویاناخواستهدرجهتحفصنظیموجوداست )(Cox, 1981: 130



همچنین،ب خالفج یاناصلی (واق گ ایی،نوواق  گ ایی،نولیب الیسی،علیگ ایان
ودرکلآنچهازآنبه عنوانج یانخ دگ ایانهدرروابطبینالمللیادمیشود)که
دلنگ اننظیوثباتاست،نظ یه پ دازانانتقادیب آنندکهعلالوهبل ن لاندادن

چارچوب نظری رهیافت تحلیل انتقادی سیاست خارجی

تاریخیبودن(قابلتغیی بودن)وضعیتموجود،پیامدهایناعادالنهبودنآنرانیز
ن اندهند درواق  ،یکیازاهدافمهیمطالعاتانتقلادیتغییل دادنهن ارهلای
تنظییکنندهوت کیلدهندهنظامبینالمللیاست،بهنحویکهدولتهاازفک ک دن
وعملک دنب اساسالگوهایرئالیسیدستب دارند(عبداللهخلانی-71:0313،
  )65ب همیناساس،بهباورلینکلیت ،اصلی ت ینسوداینظ یهاب ملاست هیلز
پ وژهانتقادیبهشالودههاییاخالقیوتعهداتمعنویجهانشمولیاستکلهیلا
جای اندرپژوهش هایپی لینمکتلبف انکفلورتخلالیبلودهویلاهلواداران
ب جستهاینمکتبنظ یهشایسته ایدربارهآننپ داخته اند لذا،هاب ماسبلابسلط
نظ یهانتقادیبدینت تیببهآموزهاخالقیکانلتبلازمی گل ددوآنرادرقاللب
«نظ یهگفتماناخالق»3بازآف ینیمیکند(لینکلیت  )021:0350،
درم مو بااشارهبهآنچهذک شد،رویک دانتقادیسیاستخارجیازبعلدهن لاری،
نظ یهپ دازیعاریازارزشرامحکوممیکندوبهدنبلالتوسلعهنظ یلاتیاسلتکله
1 Strategic Action
2 Tactical Actions
3 Discourse Theory of Morality

ص احتاخودرامتعهدبهاف اوازمیانب

لطهمیداننلد( George and

دنساختارهایس

 )Campbell, 1990همچنیناینرویک دباب خلورداریازعنصل یآرملانگ ایانلهدر
گزینشا نتخابیهن اریبهنف یکنظیسیاسیواجتماعیخاص،تالشداردتلا
مان ازاعمالتحدیداتنظامسیاسیب کنشآزادانهجوام انسانیخلواهدردرون
یکجامعهسیاسی(دولت هایملی)وخواهدرسطحنظامبین المللشود ازهمین
منظ ،الغایساختارهایظلیوس کوبخواهدرسطحخ دهنظامسیاستجهلانی
وخواهدرسطحرویک دکلالن سیسلتمیوهمچنلینتل ویجه ملهبهتل آزادی،
عدالتوب اب یدرس اس جهان،ازاهلدافرهیافلتسیاسلتخلارجیانتقلادی
عنوانشده است لذا،ازاینمنظ سیاستخارجیانتقادیدرجهلتتحقلنونیلز
بی ینه سازیاینمفاهییدرع صهنظامبینالمللعملمینماید 
 .6نظریه انتقادی و سرشت بازیگر در نظام بینالملل
دولتهاقائلهستندکههویتآن هاپیشویامستقلازتعامالتاجتماعیوجلود
داشته(،) Reus-Smith, 1996: 100نظ یهانتقادیبینالمللیبسیارعالقهمندبهتبیین
مگونگیظهوروب وزبازیگ انف

دیوساختارهایاجتماعیدرتلاریخاسلت.

9

بهعنوانماال،ب خالفاصولتعصبآمیزو ستفالیاییکهه دولتمعلادلک لوری
است،نظ یهانتقادیروابطبینالملل،دولتهایمدرنرابهماابهصورتم خصی
ازجامعهسیاسیقلمدادمیکندکهازنقشها،عملک دهاومسئولیتهایم خصی
ب خورداراستکههمهاینهابه طورتاریخیواجتماعیشکلیافتهاند درحالیکه
دولتدرنگاهواق  گ اییام یمف وضپنداشتهمیشود،نظ یهانتقادیبلینالمللل
درجست ویارائهیکنظ یهاجتماعیازدولتاست

1 Individualist Ontologies
2 Atomistic
3 Rational
4 Possessive
 1از این منظر نظریه انتقادی با نظریه جامعهشناسی تاریخی نزدیکی و ارتباط پیدا میکند .رهیافتی که دولت را واقعیتی پیشینی
تلقی نکرده و عالقمند به بررسی سیر تطور و تحول مفهوم دولت در طول تاریخ است.
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درمقابلهستیشناسیهایف دگ ایان0کهتصلورذرهای،2منطقلی3وتبعلی4بل ای
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یکیازتأثی نظ یهانتقادیروابطبینالمللل،بلازنگ یدرمفهلومدوللتوجامعلهسیاسلی
بهعنوانیلکامل مفل وض
مدرناست نظ یههایسنتیتمایلبهتلقیوب داشتیازدولت 
دارد،امانظ یهانتقادیروابطبینالملللروشهلایمتغیل یرادرخصلوصشلکلگیل ی،
حفصویاتغیی م زهاییکجامعهموردب رسیق ارمیدهد آرماننظ یلهانتقلادیروابلط
بینالمللدردستیابیبهیکنظ یهجایگزینوعملروابطبینالمللی،ب امکانپذی یالبهب 
محدودیتهایپویایتوأمبانظاممدرندولتهلایدارایحلنحاکمیلتونیلزب قل اری
32
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م موعهجهانوطنگ ایانهایازت تیباتیمبتنیاستکهمن بهت ویجه ملهبهتل آزادی،
عدالتوب اب یدرس اس جهانمیشود بناب این،نظ یهانتقادیروابطبلینالملللتالشلی
ب ایت دیدنظ وبازنگ یدرمبانیهن

اریسیاستجهلانیاسلت(Devetak, 2005: 159-

)160

نظ یهانتقادیدرصددفهیمگونگیبهوجودآمدنت تیباتجاریجهلانونیلزب رسلی

چارچوب نظری رهیافت تحلیل انتقادی سیاست خارجی

امکانپذی یدگ گونساختناینت تیباتبامبلارزهسیاسلیاسلت بلهویلژه،هلدفآن
جنبشهایضدمی گیجویی»استکهباساختارهاواصولمسللطبل 

م خصساختن«
س عناددارندوتصوراتیرادربارهشیوههایبدیلسازماندادنجهانمط حملیسلازند 
ازدیدکاک دراوایلدهه0511کهاینتحلیلراارائهک د،نویلدبخشتل ینبلازیگ ان
سیاسیدولتها(بهویژهدولتهایجهانسوم)وجنلبشهلایاجتملاعیبودنلدکلهبله
مالشبااقتصادجهانیس مایهداریواشکالبه هک یازکاروناب اب یاجتماعیع لین
شدهباآنب خاستهبودند کاک هیدرراستایسنتری لهدارنظ یلهانتقلادینگلاهش
متوجهاصولبدیلیب ایسازماندهیسیاسیجهاناستکهدردلسلاختارهایموجلود
وجوددارد تأکیدکاک نهب آندستهازبازیگ انسیاسیکهبی ت ینتأثی رابل جهلان
موجوددارند(همانقدرتهایبزرگ)بلکهب جنبشهایسیاسلیاسلتکلهدرصلف
مقدمتالشب ایمتصورساختنوای ادساختارهاییسیاسیب جهانق اردارندکلهبله
درددلآسیبپذی ت یناعضایجامعهب یخواهندرسید(گ یفیت  )579:0311،

لذا،ه مندواق گ اییمعتقداستکهاقتدارگ یزی،همهدولتهارانامارملیسلازد
تابسیارشبیههیرفتارکنندوبدینت تیبجهانیرااسلتم ارملیبخ لدکلهدرآن

رقابت،بیاعتمادیوستیزخ ونتباردستباالراداردونوواق گ ایینیزازهملان
عالقهیافتباورانهبهشناختدرنقدالگوهاوقانونمنلدیهلایزنلدگیاجتملاعیو
پیشبینیرفتارانسانب خورداراست اشلی()1981درنقدخودشب نوواقل گ ایلی
میگویداینمکتبب عالقهفنیبهکنت له مهبی ت جهاناجتماعیپایهگ فتلهو
بینفدامیشود،رویک دیاستکهب عالئنرهلاییبخلشبلهب میلدن

آنچهدراین
رسندولیمیتوانبلابله

قیدوبندهاییپایهمیگی دکهطبیعیوتغیی ناپذی بهنظ می
کارگ فتنکن گ ییاذهنیتب آنهارادرهیشکست اینتأکیدب مناف انسلان
کهبهرویک دهایموجودب ایشناختجهاناجتماعیشکلمیبخ د،هدفمعینی
هایارائهشدهبل ایجهلاناجتملاعیو

داردکههمانان اندادنای عینیبودنتبیین
پایهداشتنآنهادرسوداهایم خصاست هاب ماساینادعارادرتفسی یمط ح
ساختکهاز«مناف مع فتساز»ارائهک دواشلی()0512ب اینخسلتینبلارآنرا
کاک ب مف وضاتنظ یهسنتی،ماننداف ادیادولتهاومگونگیای ادشدنآنها
بهوسیلهنی وهایتاریخیواجتماعیتم کزمیکند بناب این،دولتب خالفدیلدگاه
نئورئالیسیهمی هیکسانوم ابهنیستودولتهادرطولتاریخبسیارمتفاوتبلا
یکدیگ هستندوآنهازمانهایمتفاوت،وضعیتبسیارمتفلاوتیدارنلد ازدیلدگاه
کاک ،دولتمف وضوض ورینظ یهبینالملللنیسلت،وللینئورئالیسلیمعتقلد
استکهمنیناست ویمعتقداسلتدوللتهماننلددیگل سلاختارهایاجتملاعی
بهوسیلهنی وهایاجتماعیساختهمیشود کاک بهایننکتهعالقلهمنلداسلتکله
مگونهمیتوانب ایننی وهایاجتماعیفائنآمدوبناب اینتأکیدخودراب ماهیت
هژمونیق ارمیدهد( )Baylis and Smith, 2001: 229-242
درنگاهانتقادیهاعناص ماهویروابطبلینالملللیعنلیمفلاهیمیهمچلوندوللت

یانلدکلهبلهعلاداتو
مدرن،دیپلماسی،نهادهایبلینالملللیو معناهلاییبینلاذهنل 
انتظاراترفتاریتداوممیبخ ند،اماازآن اییکهبهلحاستاریخیم وطاند،بنلاب این

دگ گونیپذی ند بهباورنظ یهپ دازانانتقادی،دوعنص مهیدرروابطبینالملللیعنلی
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وابطبینالمللبهکارگ فت(گ یفیت  )574:0311،

ب ایب رسیر
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ساختار وکارگزار رابطهایتعاملیبایکدیگ دارند،یعنیکارگزارِانسانیملیتوانلدبلا
تغیی دررفتارهاوب داشتهایخودساختارراتغیی دهد بناب ایندرنگلاهانتقلادیهلا
ساختارنظامبینالملل،ب خالفنگاهواق گ ایان،ای قابلتغییل نیسلت زیل اسلاختار
ناذهنی،ایدهها،ایلدئولوژیونظ یلههلاوسلاختارهای

مت کلازعناص ینظی ابعادبی
اجتماعی-اقتصادیاستکهباتغیی دره یکازایناجزا،تغیی درساختارراشلاهد
خواهییبود بناب اینرابطهیمتقابللسلاختار-کلارگزاروسلاختاجتملاعیواقعیلت
13
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ازجملهمحورهایاصلیدرایننظ یهمحسوبمیگ ددکهف ایندتغیی بل اسلاسآن
تبیینمیگ دد 

درنگاهانتقادیها،ب خالفنظ یههایج یاناصلی،دولتدیگ مهیتل ینعنصل 

همچنین
رود،بلکهدولتهاممکناستکهجایخلودرابله


المللبهشمارنمی
ماهویدرروابطبین
اجتما بزرگت یبهناماجتما جهانیبدهند مهیت ینمان ب س راهشکلگیل یاجتملا 

چارچوب نظری رهیافت تحلیل انتقادی سیاست خارجی

هایجداگانهدولتهاوتع یفدولتهاازدوستانودشلمنانخلود

جهانیوجودحاکمیت
است بهعبارتدیگ متمایزسازیجوام ونظامهایسیاسیسلببدرونگل اشلدنجوامل 
میبایستسیاستبینالمللازفضلای«خلودی-
میگ دد لذاب ایرسیدنبهامنیتجهانی ،

بیگانه»و«درونی-بی ونی»خارجشود(م لی زاده )241:0314،بنلاب اینرسلالتنظ یلهی
انتقادیشکلدادنبهاجتماعیاخالقیاسلتکلهزمینلهیگفتگلویتملامبلازیگ اننظلام
بینالمللیراب اساساستداللف اهیمیکند 

رویک دانتقادیکاک توجهماراازنظلامسیاسلیاقتلدارگ یزکلهموضلو اصللی
تحلیلوالتزاستبهسازماناقتصادسیاسلیجهلانوشلکلهلای سللطهومی گلی
موجوددردلآنمعطوفمیسازد والتزمدعیاستکهبلازیگ انسیاسلیملارهای
جزتندادنبهمحدودیتهایموجوددرذاتاقتدارگ یزیبینالمللیندارنلد،وللی
کاک میگویدبسیاریازبازیگ انسیاسیپی اپیشدستبلهتلالشهلایی جمعلی
ب ایتغیی دادناصولسازمانسیاسیجهانزدهاند اینب داشت،کاک راوامیدارد
تاادعاییمحوریمط حسازدکهری ههایشبهاندی همارک

بازمیگ دد:ایلنکله

نظ یههایناظ ب جهاناجتماعیمیتواننداینتأثی ایدئولوژیکراداشتهباشندکله

بهاستم ارت تیباتیکمککنندکهضمنسودرساندنبهب خیاف اد،بخلشهلایی از
ب یترادرمح ومیتنگهمیدارند کاک میگویدنتی هزیانبلارنوواقل گ ایلی
ایناستانسانهارابهتسلییشدندرب اب اقتدارگ یزیبینالمللیکهادعا میشلود
لینکلیت  )044:0350،
میکند( 
ش ایطیتغیی ناپذی استدعوت 
درم مو میتوانمنیننتی هگ فتکهنظ یلهانتقلادیسیاسلتخلارجیدربعلد
بازیگ ،ب نقشوتأثی دولتهایملیدرع صهروابطبینالملللتأکیلددارد،وللی
اینبهمعناینفیوجودونیزتأثی گذاریدیگ کن گ انوبازیگ اندرایلنع صله
نیست لذا،رویک دانتقادیبهسیاستخارجیمتضمنتأییدایندیلدگاهاسلتکله
هویته یکازبازیگ اندرارتباطبادوموضو رابطلهسلاختار-کلارگزارونیلز
ساختاجتماعیواقعیات،تعینوجسمیتمییابد ازایلنمنظل ،دربعلدسیاسلت
خارجیرهیافتانتقادیبایدزمینهب ایگفتگووتعامله مهبی ت همهبلازیگ ان
ازاینمنظ ،شکلدیپلماسیدرع صهسیاستخارجینیزمتأث ازالگویکن لگ ان
نظامبینالمللتغیی یافته،بهطوریکهدستیابیبهاهدافومناف درسیاستخلارجی،
نیازمندبه هگی یازظ فیتکنشکلیلهبلازیگ اننظلاماعلیازبلازیگ انرسلمیو
ای رسمینظاماست لذا،رهیافتانتقادیسیاستخارجی،عالوهب دوللتهلا،بل 
اهمیتونقشنی وهایاجتماعیونیزتأثی آنهلادرب سلاختگیهویلتبلازیگ ان
نظامبینالمللتأکیددارد 

 .7نظریه انتقادی و منطق کنش در سیاست خارجی
نوواق گ اییمدعیاستکهاقتدارگ یزی،همهدولتهارانامارمیسازدتابسیارشبیه
هیرفتارکنندوبدینت تیبجهانیرااستوارمیبخ دکهدرآنرقابت،بیاعتمادیو
ستیز،دستباالرادارد درمقابل،نظ یهانتقادییکیازبهمالشک ندگاناصللیایلن
ادعاست منانچهریچارداشلی()1982درنقدخودشب نوواق گ اییملیگویلد،ایلن
مکتبب «نف فنی»0درکنت له مهبی ت جهاناجتماعیپایهگ فتهوآنچهدراینبین
1 Technical Interest
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نظام،اعیازبازیگ انرسمیوای رسمیف اهیگ دد 

11

فدامیشود،پایبندیبه«نف رهاییبخش»0درب میدنقیدوبندهاییسیاسلیاسلتکله
تغیی ناپذی بهنظ میرسند،ولیمیتوانبابهکارگ فتنکن گ یب آنهارادرهی
شکست اینتأکیدب مناف انسانکهبهرویک دهایموجودب ایشلناختجهلان
اجتماعیشکلمیبخ د،هدفمعینیداردکههمانان لاندادنایل عینلیبلودن
تبیینهایارائه شدهب ایجهاناجتماعیوپایهداشتنآنهادرمنلاف وسلوداهای
سیاسیبخشهایمختلفاست لذا،بهاعتقادنظ یه پل دازانانتقلادی،نظ یلههلای
17
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ناظ ب جهاناجتماعیتفسی هاییبیط فانلهدربلارهواقعیلتخلارجینیسلتندو
اینکه،وظیفهمحورینظ یهانتقادی ب مالساختننتایجسیاسیتللویحیادعاهلایی
استکهدای ب تحلیلبیط فانهجهانمط حمیشود 
همچنین،راب تکاک درپاسخبهاینادعاینوواق گ ایاندرخصلوصوجلود
قواعدیعینیوای قابلتغیی دررفتارسیاستخارجیدولتها،باارائهتفسلی ی

چارچوب نظری رهیافت تحلیل انتقادی سیاست خارجی

کالمادیگ ایانهازس شتجهان،ضمنتأکیدب سطوحسهگانهیتولید،دوللتو
نظیجهان،استداللمی کندآنچهبهرفتارسیاستخارجیدولتهاشکلمیبخ د،
نتی هتعاملکهه یکازاینسطوحب یکدیگ بودهکهدرنهایتبهشلکلگیل ی
محیطیکهبست ک مکشمیانجنبشهایمی گیخواهومی گیستیزاست،خلتی
میشود گ مهظاه اکاک کارراب تعاملممتلازشلم ده،وللیدرنوشلتههلای
بعدیخودبهنق یتوجهک دهاستکهدیدگاههایمختللفتملدنیدرسیاسلت
جهانبازیمیکنند سای رویک دهاییکهب ایکاربستنظ یلهانتقلادیدرملورد
روابطبینالمللوجوددارد،بیشت بهحوزهتعاملوبهویژهاندی هگفتوشنودیا
همپ سهکهدرروایتهاب ماسازنظ یهانتقادیجایگلاهیمحلوریداردعنایلت
داشتهاند  دراینرویک د،تأکیدهاب ماسمتوجهپیدایشملالکهلایجهلانیتل ی
ب ایم

وعیتنهادها،سیاستهاوتصمیماتسیاسلیاسلت(لینلکلیتل :0350،

 )040-046

1 Emancipatory Interest

درم مو ،باتوجهبهتأکیدنظ یهپ دازانرهیافتانتقادیمبنیب عدموجودقواعلدی
عینیوای قابلتغیی دررفتارسیاستخارجیدولتها،میتوانمنلیننتی لهگ فلت
کهآنچهبهمنطنکنشبازیگ اننظامدرع صهروابطخارجیتعینملیدهلد،نقلشو
جایگاهبیبدیلکن گ ب یدرپایبندیبلهنفل رهلاییبخلشدرسیاسلتخلارجی
است لذا،باتوجهبهنفیه گونلهقواعلدعینلی،پی لینیوای قابللتغییل دررفتلار
خارجیبازیگ اننظامبینالمللونیزب اساسدیدگاههایمتلأخ رهیافلتانتقلادیو
بهطورویژهدرروایتهاب ماسیآن،منطناقدامدرع صهروابلطخلارجی،مبتنلیبل 
شکلگی ینوعیاجما وتفاهیبیناالذهانیازط ینارتباطات،همپ سهویلاگفتگلو
است 
 .8رهاییبخشی؛ مفهوم سیاست خارجی انتقادی
مفهومرهایییکیازمباحثفلسفیوهن اریمهینزدنظ یهپ دازانانتقادیاستکله
تع یفمیشود(لینکلیت  )30:0316،منانچههورکهایم نیزبااشارهبهتالشنظ یله
انتقادیدرزمینلهتحقلنآرملان«رهلاییبخ لیب ل ازب دگلیواسلارت»بل اسلاس
«آزادسازی»ونیز«ای ادجهانیکهاقنا کنندهنیازهای»زندگیب یباشلد،ایلنویژگلی
راوجهممیزهنظ یهانتقادیازنظ یاتسنتیمع فیمیکند( )Horkheimer, 1982: 246
بناب این،مفهومرهایی بخ یدرنظ یهانتقادی،نظ یه پ دازانایلننظ یلهرابل آن
می داردتاب ایکن گ اجتماعیدرکنارعالئنفنیویاتک نیکیکلهملوردتأکیلد
ج یاناصلیاست،عالئقیبانام«عالئنرهاییبخش» متصورشلوند عالئقلیکله
ناظ ب تأمینسعادتاخالقیورهاییب

است ایننو عالقلهانسلانرابل آن

می داردتاخودراازمحدودیتهاوف ار هلایناشلیازعوامللانسلانیومحلیط
اجتماعیرهاسازد الزمه اینرهاییبهکارگ ی یعقالنیتانتقادیاست،عقالنیتلی
کهدرجهتنقدوتغیی وض موجوددرجهترسیدنبهنظیوش ایطمطللوب،
یعنیوضعیتیکهدرآنانسانباتأملوتفک بهخودآگاهی،خودفهمی،تعلالیو
سعادتودرنهایترهاییدستمییابد،است(هاب ماس )30-32:0379،
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ازدیدگاهلینکلیت بهمعنایآزادبودنوحاکمیتب س نوشتوتواناییابتکلارعملل

19

نظ یهانتقادیدرصدداستآزادسازیانسانیتازساختارهایس کوبکنندهسیاسلتو
اقتصادجهانیکهتحتکنت لقدرتهایهژموناستراتحقنبخ د ایلننظ یلهراه
راب ایتحلیلک ورهایفقی ت وحتیم دمیکلهویژگلیزنلدگیشلانفقل اسلت،
روابطسیاسیبینالمللیاستکهطلیآن

ت سییمیکندودرپیظهوراشکالجدیداز
کلیهانسانهاب اساسمساواتدرهمزیستیبهیکلدیگ بلهسل ب نلد(قلوام:0314،
.)057لللذامنانچللهاشلللی)1981: 227

13
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(Ashley,نیللزتصلل یحمللینمایللد،عالئللن

رهاییبخش0نظ یهانتقادیم تبطباتأمینوصیانتازآزادیانسانازمحدودیتهلای
یفشدهونیزفهمیاستکهموجبنفلی
نام خص،روابطسلطهوش ایطارتباطتح 
ظ فیتانسانب ایساختآیندهخودازط ینارادهوآگاهیمیشلود نظ یلهانتقلادی
متعهدبهبسطوگست شسازمانمنطقی،عادالنهودموک اتیکزندگیسیاسیف اتل از
بهکلب یتاست 
سطحدولت 

چارچوب نظری رهیافت تحلیل انتقادی سیاست خارجی

بهبیاندیگ ،نظ یهانتقادیبهمنظورای ادیکمارموبنظ یکهقادربهتأمللدرماهیلتو
اهدافنظ یهونیزآشکارساختناشکالواضحودقینازوضعیتبلیعلدالتیوسللطهدر
جامعهباشد،ب حوزههایمختلفاندی هسیاسی،اجتماعیوفلسفیا بیگسلت اندهشلده
است نظ یهانتقادینهتنهااشکالسنتینظ یهپ دازیرابهمالشمیک د،بلکهبلهدنبلالاز
بینب دناشکالیاززندگیاجتماعیاستکهآزادیانسانیرامحدودملیسلازد همچنلین
عدالتیبهمنظلورپل ورشو


ایدرارتباطباشکستناشکالقبلیبی
اینپ وژهبهطورگست ده
آمادهسازیش ایطالزمب ایتحقن«آزادیجهانی»2است) (Devetak, 2005: 140

اث اندرولینکلیت باعنوان«انسانهاوشه ونداندرنظ یلهروابلطبلینالمللل»،سلهی
عظیمیدرتبییندیدگاهیداشتکهبیشازپیشبه«روابلطبلینالملللانسلانیشلده»3
توجهدارد(.)Linklater, 1990 B: 203توجهاوبهبسطرهیافلتانتقلادیخودآگاهانله
بهسیاستجهانی،یعنیرهیافتیکهرهاییانسانرابهدلم غولیاصلیتبدیلمیکند،
مال یب س راهج یاناتاالبونیزالهلامبخلشبل اینظ یلهپ دازانلیبلودکلهدر
1 Emancipatory Interests
2 Universal Freedom
3 Humanized International Relations

حاشیه0ق ارگ فتهبودند درکویازنظ یهانتقادیبهعنوانتأییدیبل ایلننکتلهکله
«هدفهن اریپژوهشاجتماعیمیبایستقبلازه میزدیگ موردامعاننظ قل ار
)،بهرشدانعطافپذی یونیزبازتاباخالقیدراینرشلته

گی د»(Linklater, 1992: 91
علمیکمکک د()Neufeld, 2016: 17
مفهومرهایی بخ یمنانچهازآثاراندی لمنداندورهروشلنگ یونظ یلهپل دازان
نظ یهانتقادیفهیمیگ دد،به طورعمدهمفهومیسلبیازآزادیاستکلهشلامل
حذفمحدودیتهایای ض وریمیباشدکهبه صورتاجتماعیای ادشلدهانلد 
اینموضو درتع یفکنبوثازرهلاییبخ لی(  )Booth, 1991: 539بلهعنلوان
« آزادسازیم دمازمحدودیتهاییکهمان فهیای انازآنمیلزیملیشلودکله
میتوانندبه طورآزادانهآنراانتخابواج اکنند»نمودوب وزیافتهاسلت اشللی
)1981: 227

،(Ashley,رهاییسازیرابهعنوان« حفصوصیانتازآزادیدرب ابل 

کهمان ازآنمیشودتاانسانهاازط ینارادهوآگاهیازظ فیتخودب ایساخت
آیندهاستفادهنمایند»تع یفک دهاست نکتهم ت کاینب داشتهاایننکتهاسلت
کهرهاییسازیبهتالشب ای«خودمختاری»2داللتدارد آزادبودنهمانگونلهکله
لینکلیت


بیانمیکند(135

)1990:بهمعنایب خورداریازحنتعیینس نوشت3ویا

ب خورداریازتوانواستعدادب ایش و عملواقدامیاست بناب اینهدفنظ یه
انتقادیبین الملللی،گسلت شظ فیلتانسلانبل ایتعیلینس نوشلتخلوداسلت
( )Linklater, 1990 A: 10ازاینرو،لینلک لیتل نیلزضلمنتأکیلدبل ایلننکتلهکله
آزادسازیدرحوزهروابطبینالمللمیبایستبهمعنای«گست شم زهلایاخالقلی
جامعهسیاسی»فهیگ دد،آزادسازیراباف آیندیب اب میسازدکلهدرآنم زهلای
دولتهایحاکی،اهمیتاخالقیومعنویخودراازدسلتملیدهنلد(


Baylis and

 )Smith, 2001: 215-216
1 Theorists on the Margins
2 Autonomy
3 Self- Determining
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محدودیت هاینام خص،روابطسلطهوش ایطدگ گونشدهارتباطونیلزفهملی

11

بیشکیکیازمسائ لیکهملان ازتحقلندسلتیابیب ل بلهآزادیونیلزگسلت ش
م زهایاخالقیجامعهسیاسیمیشود،وجلودمنلاب بلیعلدالتیوسللطهدرنظلام
بینالمللاست بههمینمنظور،نظ یهپ دازانانتقادیبینالمللیبهدنبالاف اءونیلز
ت زیهوتحلیلنقادانهمناب بیعدالتیوسلطهایهستندکهبهروابلطقلدرتجهلانی
میالدییکیاززمینههلایم کلزی

شکلدادهاند بههمیندلیل،ازاواسطدهه0551
کهازتئوریانتقادیبینالمللیس ب آورد،نیلازبلهتوسلعهوتعمیلنه ملهبی لت 
16
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ادراکاتازجامعهبهعنوانابزارهایشناختونیزب ط فسلاختنمحلدودیتهلای
جهانیحا کیبل اسلتعدادانسلانیدردسلتیابیاوبلهآزادی،ب ابل یوحلنتعیلین
رهیافتلینکلیت ب ایاینمنظورآناسلت

س نوشتاست)(Linklater, 1990 A: 7
کهابتداراههاییکهازط ینآنبیعدالتیوسلطهازوجوهجامعهسیاسیگ هخورده
نپیدامیکندراملوردت زیلهوتحلیلل

بهدولتهایب خوردارازحنحاکمیت،ش یا

چارچوب نظری رهیافت تحلیل انتقادی سیاست خارجی

ق اردادوسپ اشکالجایگزینازجامعهسیاسلیکلهملیتوانلدرهلاییانسلانرا
ت ویجواشاعهدهدرامط حک د()Devetak, 2005: 146-147
بهباوردستهایازپژوه گ ان،یکیدیگ ازموان تحقنرهلایی،حصلارهایعصل 
مدرنیسیاست ازاینروی،ازآن اییکهمتفک ینانتقادیب ایلنباورنلدکلهمدرنیتله
نتوانستانسانرابه«رهایی»ب ساندوبلکهبل عک ،اورااسلی حصلارهایعصل 
درتالشاندتاانسانرابهرهاییب ساند رهاییدراینمعنلا

خ دوروشنگ یک ده،
عبارتاستازرف زمینههایبیعدالتیوتالشبل ایبلازصلورتبنلدیعلدالت 
زمینههایبیعدالتیهمانساختارهایستیدرسیاستجهانیواقتصادجهانیاسلت
کهتحتکنت لقدرتهایهژمونیلکقل اردارد(م لی زاده )243:0314،بنلاب این
نظ یهیانتقادیدرکنارنقدفلسفهیمدرن،بامط حساختنعنص یوتوپیایی لتفک 
آرمانیوجامعهیمطلوب لدراندی ههایخودقائلبهسلعادتوآزادیورهلایی
ب میگ ددوباتأثی پذی یازاندی ههایهگلوتکیهب مفهومعقلاو،کهرابطه-
یمستقیمیباآزادیدارد،درصددارائهیالگوییب ایدستیابیبهآزادیورهایی
ازقیدوبندهایموجوداست(دیوتاکودردریان )44:0311،م اکهب اسلاسایلن

نظ یلله،حاکمیللتعقلللابللزاریب ل جامعللهونظللامس ل مایهداریسللببس ل کوب
هایراستینانسانیمیگ دد لذا،یکیازاهدافمهیمطالعاتانتقادیتغییل 


خواست
کهدولتها

دهندهنظامبینالمللیاست،بهنحوی

دادنهن ارهایتنظییکنندهوت کیل
ازفک ک دنوعملک دنب اساسالگوهایرئالیسیدسلتب دارنلد(عبداللهخلانی،
 ) 65-71:0313ازهمینروط فداراننظ یهانتقادی،خواهاننظامیهسلتندکلهدر
آنعدالتاستق اریافتهوحاشیهن ینهاموردتوجهق ارگی ند 
لذا،منانچهاشارهشد،نظ یهپ دازانانتقادیب خلیازمهلیتل یننظ یلههلایخلودرااز
ط ینب رسیمعنایآزادسازیتدوینک دهاند لذابههملینمنظلورب رسلیمسلتم یاز
ظ فیتهاوقابلیتهایب یبهعملآوردهاندکهدرزمانآزادسازیمورداسلتفادهقل ار
میگی دوب همینمبناط حدنیاییبی ت آزادشدهرادرقالبدورویکل دذیللتل ویج
میکنند :

کههدفپژوهشاجتماعیرات ویجوپی ب درهاییاعضایاستامارشدهپ ولتاریلاودیگل 
گ وههایس کوبشدهمیدانستند،نیزمداف اینپایبندیبهعللوماجتملاعیرهلاییبخلش
است(لینکلیت  )026:0350،طبننظ اولیننسلازنظ یهپل دازانانتقلادی،آزادیبایلددر
قالبآشتیباطبیعتفهمیدهشود بهعقیدههورکهلایم ،آدورنلووملارکوزهتسللطسل ی 
ب یتب طبیعتبهبهایسنگینیبهدستآمد،زی انو نظیذهنیموردنیازب ایالبهبل 
طبیعتبهآسانیتحتتسلطانسانهایدیگ ق ارمیگی د ایلنامل من ل بلهتهلیشلدن
شودکهآنهاراداراست 

ب یتازب خیاحساساتیمی
زانانتقادیبهویژههاب ملاسبله

دومینرویک دفک یازآثارنسلجدیدت نظ یهپ دا
وجودآمدهاست اوب محوریتارتباطاتوگفتگودرف آیندآزادسازیتأکیلددارد 
هاب ماسمعتقداستامیدبهجامعلهایبهتل ،درحلوزهارتباطلاتقل اردارد نقطله
محوریبحثهایاوایناستکهمسلی آزادسلازیازط یلنرادیکلالدموک اسلی
هموارمیگ دد یعنینظامیکهدرآنگست دهت ینم ارکتممکننهتنهلاازط یلن
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نظ یهپ دازانمکتبف انکفورتبهتبعیتازاعقابفک یخودهمچونملارک وانگلل 

12

کالم،بلکهازط ینعملشناساییفعالموان م ارکتوالبهبل آنهلابلهوجلود
میآید(گ یفیت )471-75:0311،

نتیجهگیری
ه مندبهباورب خیازصاحبنظ ان،علیرالیف وپاشلینظلیونظلامدوقطبلیو
درنتی هسستشدنپایلههلایفکل یوبنیلانهلایفلسلفیآن،هنلوزنیلزب خلیاز
مف وضاترهیافتسنتیروابطبینالمللب نحوهکنشبازیگ اندرسیاستبینالمللل
12

سایهانداختهاست،بااینهمه،باظهلوربلازیگ انجدیلددرنظلامبلینالملللهمچلون
سازمانهایبینالمللی،سازمانهایآزادیبخش،سازمانهایم دمنهادونیزاجتماعلات
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آنهادرمقابلکاهشتدری یونیلزتحدیلد
انسانیدیگ ونیزقدرتیافتنروزافزون 
قدرتدولتها،بهعنوانیگانهبازیگ م ل و دررویکل دسلنتی،دیگل آنقواعلدو

چارچوب نظری رهیافت تحلیل انتقادی سیاست خارجی

اصولپی ینقادربهتوصیف،تبیینوپیشبینیرفتارایلندسلتهازبلازیگ اننوظهلور
نیست لذا،زمینهب ایحضوره مهفعاالنهت رهیافتهایجدیددراینحلوزهفل اهی
میگ دد دراین بین،رهیافتانتقادیسیاسلتخلارجیبلابلهملالشک لاندناصلول
ریزینظیونظامبینالمللیمطللوب

موضوعهومف وضاترویک دسنتی،تالشدرپی
خودب پایهرهاییب ازقیدساختارهایسلطهوس کوبدرنظامبینالمللدارد 
لذا،ه مندبی ت ینتم کزنظ یهپ دازانانتقلادیدرحلوزهمباحلثفل انظل یروابلط
بینالمللاست،بااینحال،امکاناستخ اجاصولکلیوراهنملادرت زیلهوتحلیللرفتلار
سیاستخارجیبازیگ اننظامازآنوجوددارد ب همیناساس،باتوجهبهنفیه گونله
مناف وواقعیت هایپی ینیوای قابلتغییل وهمچنلینتأکیلدایلنرویکل دبل اتخلاذ
است اتژیهایتفسی یودرنتی هنفلیرهیافلتیافلتباورانلهدرت زیلهوتحلیللرفتلار
سیاستخارجیبازیگ اننظامبینالملل،ازیکسوونیلزعالئلنهن لاریآندرالغلای
ساختارهایظلیوستیونیزپی ب دآزادیکنشجوامل انسلانی،ازسلویدیگل ،ایلن
امکانف اهیمیشودتاازاینرهیافتدرت زیهوتحلیلرفتارسیاسلتخلارجیدسلتهای

ازبازیگ انکهخواهانتغیی درنظیونظامبینالمللموجودب اینیلبلهنظلیونظلامی
مطلوبهستند،به هجست 
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سیستم های پیچیده و آشوب ،در وضعیت وابستگی حساس ،از خود رفتارهای غیر خطی
و غافلگیرانه نشان میدهند .گرچه دانشمندان ،این انگارهها را سالهاست که موردبررسی
قرار دادهاند ولی در گستره روابط بینالملل و بهویژه جنگ و بازدارندگی مورد واکاوی
جدی فرار نگرفتهاند .اندیشه بنیادین در این نوشتار ،این است که توزیع نابرابر وابستگی
حساس در میان دولتها و در سیستم بینالملل پیچیده و آشوب ،بهعنوان یک شبکه،
نیروی پیش برنده و متغیر کلیدی در تبیین جنگ هست .نویسنده بر این باور است که
وابستگی حساس و الگوهای توزیع آن در سیستم ،معادله ثبات راهبردی غیر خطی را
شکل داده و یا آن را ناکارآمد مینماید؛ بنابراین سیستم کنترل جنگ بهویژه بازدارندگی
با وضعیت غیرخطی و با تعادل گذاری روبرو میباشد .این سیستم بایستی به روش
خودسامان ده عمل نماید .بیثباتیهای غیرخطی با ناکارآمد ساختن بازدارندگی
خودسامان ده به جنگ منتهی می شوند .این استدالل ،دریافت و فهم از بازدارندگی و
جنگ را بر پایه نظریه آشوب و پیچیدگی مفهومسازی مینماید و پیشنهاد می دهد که
پژوهش های آینده با جستار جنگ و بازدارندگی ،بایستی باهدف گسترش و تکامل چنین
انگارهها و الگو هایی باشد
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مقدمه
از همان سرآغاز ،زندگی و مانایی در سیستم بینالملل و تهدیدات راهبردی در برابر
آن ،بهعنوان یکی از دلمشغولیهای بزرگ و بنیادین گروههای انسانی و دولتها بوده
است .جنگ نیز بهعنوان ابزاری برای برآوردن بقاء ،در درون سیستمی بوده که هیچ
حکومت مرکزی برای آن قابل انگاشت نبوده و شاید در آینده نیز نباشد .به این سبب
جنگ را شاید بتوان همزاد بازندگی اجتماعی بشر دانست .از یکسو جنگ بهعنوان
ابزاری برای پاسداری از بقاء و مانایی مطرح بوده است و از سویی دیگر خود
31

تهدیدکننده بقاء دیگران انگاشته میشود .دولتها به گونه همزمان ،با هر دو بعد
جنگ روبرو میباشند .در این میان با توجه به رایج بودن جنگ ،چرایی رخداد آن،
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تبدیل به رازی بنیادین در اندیشه آدمی شده است .از سوی دیگر جنگ بهعنوان یکی
از الگوهای رفتاری سیستم بینالملل ،بهعنوان اجزا تشکیلدهنده نظم سیستمی
مطرح هست .به همین سبب اندازههای موجود در درون سیستم بینالملل و
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دینامیکهای موجود در آن ،بهعنوان متغیرهای تأثیرگذار بر رخداد چنین الگوهایی
است.
نگارنده بر این باور است که در سیستم بینالمللی استوار یافته برآنارشی ،ثبات
راهبردی ،نقطه سرآغاز واکاوی پدیدههای روابط بینالملل انگاشته میشود .به
گفتهای همه پدیدههای مهم ،در روابط بینالملل ،بر این پنداره استوار میباشند.
چراییهای رخداد جنگ ،شکلگیری رژیمهای بینالمللی امنیتی ،برپایی و طراحی
بازدارندگی ،همکاریها و شکل گیری اتحادها را باید در این جستار جستجو نمود.
ثبات راهبردی نیز بر پایه معادله دفاع و تهاجم تبیین میگردد .ثبات راهبردی نیز
وضعیتی است که در آن واحدها و یا سیستم ،از بعد معادله دفاع – تهاجم به بنبست
میرسند و بنابراین بر خالف خواست خود ،هیچکدام توان برگزیدن کنشهای ناپسند
را در برابر یکدیگر نخواهند داشت .وابستگی حساس ،بهدرستی پندارهای است که
ثبات را آماج خود قرار میدهد.
روی هم رفته ،وابستگی حساس ،ابعاد گوناگون سیستم بینالملل؛ از جمله
دینامیکهای سیستم ،الگوهای رفتاری آن و واحدها و همچنین مدیریت نظم را تحت

تأثیر قرار خواهد داد .از راه تأثیرگذاری بر این ابعاد ،وضعیت سیستم ،یعنی جنگ یا
عدم جنگ تبیین خواهد شد .بدین رو نظم ،بینظمی و جنگ نیاز به واکاوی نوین،
آنهم بر پایه معادالت پیچیدگی خواهد داشت .در این میان بر پایه مدل وابستگی
حساس ،توزیع وابستگی حساس در درون سیستم پیچیده بینالمللی ،بهعنوان
متغیری نوین نمایان میگردد که یکی از باارزشترین الگوهای سیستمهای غیرخطی
است .از سوی دیگر در پهنه روابط بینالملل ،به دلیل آنارشی بودن آن ،دینامیک
قدرت نیز از آنگونه دینامیکهای بسیار باارزش به شمار میآید و کارکرد آن پیوند
مستقیمی با جنگ دارد .این دینامیک در نظریههای گوناگون ،از جمله نظریههای
سیکل قدرت ،گذار قدرت و ثبات هژمونیک یا موازنه موردبررسی قرارگرفته است ولی
یکی از برجستهترین پرسمانها ،دگرگونی دینامیک قدرت از وضعیت خطی به
غیرخطی در سیستم های پیچیده و آشوب و پیوند آن با الگو وابستگی حساس است و
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دقیقا این ویژگی است که مایه غیرخطی شدن دینامیک قدرت خواهد بود .وابستگی
می دهد .مدل وابستگی حساس از یک سو با شرایط نخستین سیستم و ورودی برآمده
از این وضعیت به درون سیستم و آستانه رفتاری آن و از سوی دیگر با تعادل سیستم
و گونههای آن و سرانجام پیامدهای بی تعادلی و جنگ سروکار دارد.
مدل یادشده ،بهویژه در گستره واکاوی پدیدههای روابط بینالملل ،از جمله جنگ،
در مراحل نخستین تکامل قرار دارد و موردبررسی جدی قرار نگرفته است .به این
سبب پژوهش حاضر وابستگی حساس را بهعنوان نقطه آغاز تحلیل جنگ و مبنای
بازسازی نظریه جنگ قرار میدهد .بر این پایه ،این پرسش پایهای مطرح میگردد که
مدل وابستگی حساس سیستم پیچیده و آشوب ،چه پیوندی با رخ داد جنگ دارد و
به دنبال آن ،چگونه به بازسازی مفهومی نظریه جنگ کمک مینماید؟ شاید بتوان
گفت که وابستگی حساس درهمآمیزی با دینامیک قدرت ،به آن ویژگی غیرخطی
داده و این ویژگی ،از راه دگرگونی در معادله ثبات ،سیستم را در لبه آشوب و به دور
از نقطه تعادلی قرار میدهد .به گفتهای این فرضیه مطرح میگردد که در سیستم
بینالمللی پیچیده و آشوبی ،شیوه و الگوی توزیع وابستگی حساس در درون شبکه
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حساس در درون سیستم پیچیده و آشوبی ،ثبات راهبردی را تحت تأثیر جدی قرار

(سیستم بینالملل) ،سبب تأثیرگذاری بر معادله ثبات راهبردی بهعنوان معادله
شکلدهنده سیستم کنترلکننده بازدارندگی شده و از راه تأثیرگذاری بر بازدارندگی،
بر رخداد یا مدیریت جنگ تاثیرگذار است.
با توجه به پرسش بنیادین پژوهش در صدد بازسازی مفهومی نظریه جنگ ،بر پایه
اصول و مدلهای سیستم پیچیده و آشوب خواهد بود .از بعد هستی شناختی بر
واقعیت سیستم پیچیده و آشوبی و از بعد شناختی بر قواعد پیچیدگی و آشوبی و
استنتاج چنین قواعد تاکید دارد .بر این پایه پژوهش بر اساس رهیافت نظری سیستم
33

ها به ویژه سیستم های پیچیده و آشوبی بنیان نهاده شده است .یکی از مهمترین
قواعد در سیستمهای پیچیده قاعده وابستگی حساس و شکل گیری مدلی از چنین
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گونه ای از وابستگی است .بر این پایه استنتاج سازوکارهای سازنده در سیستم
پیچیده و آشوبی بر اساس ترکیب سه متغیر وابستگی حساس ،دینامیک قدرت و
بازدارندگی در پیکر دستگاه تبیینی جنگ در دستور کار پژوهش حاضر قرار دارد.
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بنابر این استنتاج و ترکیب قواعد مورد تاکید میباشد.
به این سبب نخست ادبیات موجود موردبررسی قرار میگیرند .پسازآن ،مفروضات
نظری پژوهش در بازسازی مفهومی آن مطرح خواهند شد .پسازآن قضایای
پیچیدگی بر پایه مدل وابستگی حساس و الزامات ساختی شکلگیری آن در پیکر
شبکههای مرکب و متداخل و سرانجام دینامیک قدرت و ثبات راهبردی ،جنگ و
بازدارندگی مورد واکاوی خواهند بود.
 .5جنگ در ادبیات موجود روابط بینالملل :وضعیت موجود و ناکارآمدیها
ادبیات موجود در حوزه روابط بینالملل ،چراییهای بروز جنگ را در سطوح سهگانه؛
ویژگی افراد ،ویژگیهای دولت-کشورها و سرانجام سیستم بینالملل جستجو
مینمایند .در این میان ساختار سیستم بینالملل ،بهعنوان یکی از محورهای بنیادین
در تحلیل جنگ مورد استفاده قرارگرفته است.
ادبیات روابط بینالملل که از منظر سیستمی ،به موضوع جنگ نگریستهاند ،بر چند
موضوع اساسی تأکید دارند .برخی از ادبیات بر اصل آنارشی و قدرت در روابط
بین الملل و جنگ تاکید و آن را برای تبیین جنگ مورد استفاده قرار میدهند

( )Mearsheimer, 2001; Snyder, 2002مجموعه ای از آثار موجود در روابط بینالملل،
واحدهای سیستم و ویژگی های آن را برای تبیین جنگ مهم تصور
میکنند؛(2011; K. Waltz, 2001

 )Wallensteen,در ادبیات واقع گرایی ،یکی از

مهم ترین متغیرهای تبیین کننده جنگ ،مربوط به ساختار و توزیع قدرت در درون
سیستم بیم المللی

میباشدWaltz, 2001; K. N. Waltz, 1988(.

 )K.این گروه از

ادبیات ،تمرکز قدرت و یا نحوه توزیع آن را بر بروز جنگ مؤثر میدانند .برخی موازنه
قدرت در سیستم را شزط ثبات و عدم جنگ تصور نموده و برخی نیز تمرکز قدرت را
عامل کنترل جنگ محسوب میکنند (Kim, 1989).برخی از ادبیات بر گذار قدرت و
جنگ تاکید دارندDiCicco & Levy, 1999; Houweling & Siccama, 1991; Lemke (.
Werner, 1996; A. F. Organski & Kugler, 1981; Werner & Kugler, 1996

&)

برخی دینامیک قدرت و سیکلی بودن دینامیک مذکور و یا سیکلهای بلند را عامل
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رخ داد جنگ تصور مینمایند( Doran, 1989, 1991; Doran & Parsons, 1980; Farrar

)Kugler, 1980; Tessman & Chan, 2004; Wallerstein, 2011
گروه دیگر از ادبیات روابط بینالملل ،بر فرآیند به هم وابستگی واحدهای سیستم و
پیامدهای آن بر ثبات و بی ثباتی تاکید داشته و برخی نیز بر اساس تحول سیستم
بینالملل ،وابستگی متقابل پیچیده را مبنای کنترل آنارشی و شکل گیری همکاریها
و در نتیجه تضعیف رخ داد جنگ محسوب مینمایند )Keohane & Nye, 1998(.در
این حوزه ،بهاینترتیب متغیر اقتصاد و به هم وابستگی ،مورد توجه
میباشد؛()Copeland, 1996
برخی از ادبیات ،به مسئله پیچیدگی و جنگ پرداختهاند و کنترل و فرمان دهی را
مد نظر قرار دادهاند .برخی از مفاهیم پیچیدگی و جنگ ،مورد توجه آنها بوده است.
مفاهیمی را از منظر پیچیدگی و بهره گیری از زور مطرح نمودهاند ،مفاهیمی مانند
تعامالت غیر خطی ،کنترل جمعی ،کنترل

غیر متمرکز از آن جمله میباشد( Schmitt,

 )1995برخی بر اساس نظریههای اقتصاد زیستی ،به علل شکل گیری خشونتهای
جمعی پرداختهاند و فرضیههای هم افزایی و جنگ را طرح نمودهاند(.

Corning,

 .)2007مدلسکی نیز بهعنوان یکی از نظریه پردازان نظریه سیکل های بلند و جنگ،
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& Jr, 1977; Levy & Thompson, 2011; Modelski & Morgan, 1985; A. Organski

به تکامل سیستم الملل ،با بهره گیری از نظریه پیچیدگی و آشوب اقدام نموده است
اما تمرکز ایشان بر تکامل در درون سیستم جهانی است یا ساپراستاین آشوب را
ابزاری برای بررسی امنیت بینالملل یا شروع جنگ مورد توجه قرار داده
است( ;Modelski, 1990; Alvin M. Saperstein, 1984; Alvin M. Saperstein, 1994
Saperstein, 1995

 )Alvin M.یا برخی بر انقالب در امور نظامی و پیچیدگی تاکید

دارند)Neuneck, 2008(.
بهاینترتیب میتوان دو موج بنیادین را در تبیین جنگ شناسایی کرد ،تبیین جنگ
36

بر اساس سیستمهای کالسیک و خطی و تبیین جنگ در سیستمهای پیچیده و
آشوب و غیر خطی ،تشکیلدهنده این دو موج متمایز میباشد .با توجه به تفاوت و

س ی ا س ت ج ها ن ی

تمایز در دینامیکهای این دو نوع سیستم ،عمال سازوکارهای ایجادکننده جنگ و یا
کنترل آن نیز متفاوت میباشد .عمده توجه ادبیات روابط بینالملل در قالب موج
نخست ،به بررسی جنگ پرداختهاند .موج مربوط به سیستمهای غیرخطی و پیچیده،

سیستمهای پیچیده و آشوبی:الگوی وابستگی حساس ،بازدارندگی و جنگ

بر الگوهای ویژهای پافشاری دارند که جدا از موج نخست میباشد ولی این موج هنوز
آرایه واقعی به خود نگرفته است.
اما سیستمهای نوین پیچیده و آشوبی بینالمللی ،متغیرهای نوینی را وارد عرصه
نمودهاند(

;Andriani, 2004; Cohen, 2010; D'Agostino & Scala, 2014

;GiuseppinaPassiante, 2004; Harrison, 2006; Lorenz, 1993; Newman 2010
2004

 )Passiante,که در ادبیات موجود در حوزه جنگ ،توجه به آنها نشده و یا

توجه کمی به آنها شده است.از جمله می توان از موضوع وابستگی حساس یاد کرد.
شاید کاربست نظریه پیچیدگی و آشوب» ،1در عرصه روابط بینالملل ،نسبت به سایر
حوزهها ،دارای عقب ماندگی بسیار بیشتری میباشد .در این میان یکی از مهمترین
ویژگیهای سیستمهای آشوبی ،مدل وابستگی حساس و اثر پروانه ای متغیر یا
متغیرها بر رخداد حوادث میباشد .در صورت پیچیدگی سیستم بینالملل ،مدلهای
خطی گذشته ،قادر به تحلیل پدیدههای روابط بینالملل از جمله جنگ نمیباشند.
وضعیت مذکور ،الگوی روابط و کنش متقابل ،در میان واحدهای سیستم بینالملل و
الگوی توزیع قدرت (کنترل) را شدیدا تحت تأثیر قرار میدهد و بسیاری از
1 Complexity and chaos theory

سیستمهای کنترل ،مانند بازدارندگی و موازنه قدرت را به صورت قبلی ناکارامد
میسازد .تحول قدرت بهعنوان الگوریتم سیستمهای آنارشیک ،این نوع از سیستمهای
کنترل را با واقعیتهای نوینی از جمله عدم تقارن روبرو مینماید که در آن حتی
بازیگران کوچک هم قادر به ایجاد طوفانی از بی نظمی در سیستم میباشند.
بهاین ترتیب در تبیین جنگ ،هرچند دیدگاه های مختلفی ارائه شده است ،اما این
دیدگاه ها شاید درباره جنگ در درون سیستمهای ساده و خطی بینالمللی تا
اندازهای از کارآمدی برخوردار باشند ولی در سیستمهای پیچیده و آشوبی یا به
عبارتی سیستمهای غیر خطی ،به دلیل غیرخطی عمل کردن دینامیک قدرت ،از
کارآمدی الزم برخوردار نیستند .به این جهت این نوع از سیستمها ،دارای الگوهای
تحلیلی ویژهای میباشند که میتواند در تبیین پدیده جنگ مورد توجه بیشتری قرار
گیرند.
به دلیل محیط و سازه پیچیدگی و آشوب در روابط بینالملل ،بازگفت کالسیک و
خطی حاکم بر پژوهشهای جنگ و حوزه راهبردی ،توانایی پاسخگویی به وضعیت
نوین را ندارد؛ بنابراین در این گستره ،نیاز به بازسازی مفهومی ،امری جدی است .در
این راستا بر پایه بنیانهای مفهومی نظریه پیچیدگی و آشوب ،مفروضات نوینی
میتواند مبنای نظریهپردازی در گستره جنگ قرار گیرد که برجستهترین آن
عبارتاند از:
 .1سیستم بینالملل نوین ،سیستمی پویا بوده و بنابراین نظریه سیستمهای
خطی ،قادر به پاسخگویی به نیازهای آن نیست؛
 .1نظم در درون این سیستم ،دارای ویژگی چرخهای نیست؛
 .6سیستم پیچیده و آشوبی بینالمللی ،هرگز در وضعیت تعادلی پایدار قرار
نمیگیرند بلکه دورههایی از شبه تعادل دارند؛ گوناگونی متغیرها در درون
این سیستم و گوناگونی فرآیندهای باز خورانی میان اندامهای آن ،سبب
گذار و بیتعادلیهای پیدرپی میشود؛
 .1وابستگی حساس بر این سیستمها حاکم میباشد؛

سیاست جهانی
فصلنامه علمی پژوهشی سیاست جهانی،دورة پنجم ،شمارة سوم ،پاییز 5931

 .2مفروضات نظری در باسازی مفهومی جنگ
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 .1این سیستمها ،به گونه پیدرپی ،در وضعیت حساس قرار میگیرند،
بهگونهای که کوچکترین دگرسانی میتواند فاجعهبار باشد؛
 .3سیستمهای بینالمللی پیچیده ،در وضعیت آنارشی قرار دارند ،بنابراین
ساماندهی نظم بر پایه آنارشی است؛
 .7سیستمهای بازدارندگی و موازنه ،پایه کنترل نظم و ساماندهی الگوهای
رفتاری میباشند؛
 .6بازدارندگی خطی در اینگونه سیستمها کارآمد نخواهد بود؛ بازدارندگی
77

تحت تأثیر شرایط مورد نظر نظریه پیچیدگی و آشوب هست؛
 .9قضایای پیچیدگی بر پایه مدل وابستگی حساس
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5

در روابط بینالملل ،سیستم بینالمللی به سیستمهای پیچیده و آشوبی گذار
مینماید(Jervis & Snyder, 1993

 .)Robertاینگونه از سیستمها بر خالف

سیستمهای کالسیک ،از گونه غیرخطی بوده و دارای قضایای گوناگونی میباشند
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( .)Moffat, 2003در این میان وابستگی حساس ،یکی از مهمترین ویژگی سیستمهای
پیچیده و آشوب میباشد .وابستگی حساس بیانگر وضعیتی است که در آن تغییر
اضافی ناچیزی دریکی از اندازههای سیستم ،میتوان پیامدهای غیرخطی را در پی
داشته باشد.بر پایه مدل وابستگی حساس ،قضایای نظری پیچیدگی را می توان به
صورت زیر نشان داد:
شکل  :5قضایای پیچیدگی بر اساس مدل وابستگی حساس
مفاهیم پیچیدگی
مبتنی
سیستم
وابستگی حساس

در
بر

آستانه رفتاری
کنشهای
غیرخطی
کنترل نامتمرکز

وضعیتی است که در آن سیستم با تمام توان خود ،در حال ایفای نقش
میباشد و در لبه بی تعادلی قرار دارد
متقابل

شبکه متشکل از مجموعه ای از بخشهایی است که به صورت غیر خطی در
کنش متقابل هستند
سیستم فوقانی ،تحمیل کننده اقدام یا برنامه مشخص ،بر اجزاء و بخشهای
سیستم وجود ندارد

1 Sensitive dependency

تغییر

تغییر پیدرپی در متغیرهای محیطی سیستم صورت می گیرد

وابستگی

رابطه بین تغییر در وضعیت اولیه و خروجی سیستم برقرار است

وابستگی حساس

رابطه بین تغییر در مقادیر سیستم با پیامدهای آن از نوع غیرخطی است

خودساماندهی

اقدامات در سطوح محلی ،میتوانند نظم کل را در بلند مدت ایجاد کنند

نظم نامتعادل

نظم بر اساس مقادیر تعریف شده و پایدارنبوده و سیستم در وضعیت گذار و
تغییر قرار دارد

انطباق

سیستم و بخش های آن به صورت پایدار با محیط در حال تغییر انطباق می
یابد

دینامیکهای جمع گرایانه

بازخوران پایدار بین رفتار اجزاء به ویژه ساختار کنترل وجود دارد

قدرت هوشمند

قدرت هوشمند از دو متغیر الگوی توزیع ارتباطات در سیستم و قدرت مخرب
تشکیل شده است .سهم واحدها از ارتباطات شبکه و توان کنترل آنها بر این
روابط ،به منظور تحمیل اراده بر دیگران ،بیانگر میزان قدرت هوشمند ،در
وضعیت وابستگی حساس میباشد.

 .4الزامات ساختی شکل گیری وابستگی حساس :شبکههای مرکب و
متداخل

5

اصوال شبکه و نظریه های شبکه ،چارچوب نظری منسجمی را برای بررسی
سیستمهای پیچیده فراهم مینمایند )Anderson & Vongpanitlerd, 2013(.بیگمان
1 Multiplex and overlapping networks
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وضعیت اولیه

وضعیتی که سیستم موجود در آن قرار دارد و بر اساس متغیرهای آن ،در
حال ایفای نقش میباشد

این نظریه نیز رو به تکامل بوده است و یکی از برجستهترین ابعاد تکاملی آن ،مربوط
به بررسی شبکههای مرکب هست .اینگونه از شبکهها دارای بیش از یک نوع پیوند
هستند2010; D'Agostino & Scala, 2014; Newman 2010(.

)Cohen,بسیاری از

پژوهشها ،درباره شبکههای تکتا بوده و کمتر به انواع کنشهای متقابل توجه
داشتهاند .در سیستمهای پیچیده موجود در جهان واقعیت ،گرههای شبکه ،در بیش
از یک نوع کنش متقابل درگیر میباشند()D'Agostino & Scala, 2014این پیوندها،
در درون سیستم ،زمینه را برای شکلگیری وضعیت وابستگی حساس ،فراهم
71

مینمایند .شبکههای مرکب ،شبکههایی هستند که در آن ،تارک هر شبکه ،به تارک
شبکه دیگر پیوند
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دارد)(D'Agostino & Scala, 2014

به عبارتی این نوع از شبکه

های دارای پیکرهای گوناگون و متداخل می باشند .مدل وابستگی حساس ،در این
نوع از شبکهها نمایان می شود .به عبارتی دیگر پیوند بین اجزاء ،اساس شکل گیری
وابستگی حساس در درون سیستم بینالملل پیچیده و آشوبی است.

سیستمهای پیچیده و آشوبی:الگوی وابستگی حساس ،بازدارندگی و جنگ

از آن پس وابستگی حساس ،بیانگر وضعیتی است که در آن ،کوچکترین دگرسانی
در اندازههای سیستم ،سهمگینترین پیامدها را در وضعیت نظم سیستم در پی دارد؛
بنابراین خسارتهای بسیار شدیدی که متناسب با آن تغییر نیست را به دنبال
دارد1993(.

 )Lorenz,در وضعیت وابستگی حساس ،سیستم بینالملل ،در آستانه

رفتاری خود قرار داشته و با بی تعادلی فاصله چندانی نخواهد داشت و به گفتهای در
آستانه آشوب قرار دارد .)Ruelle, 1979(.آستانه رفتاری بیان گر نقطه ای است که در
آن سیستم در نهایت توان عمل می کند و بنابراین هر گونه تغییر در آن سبب تغییر
کلی رفتار سیستم خواهد شد به همین سبب با آشوب فاصله چندانی ندارد.
بهگونه کلی به نظر میرسد ،مدل وابستگی حساس در سیستم بینالمللی پیچیده را
در چهار مدل فرعی میتوان بررسی نمود؛ نخستین مدل ،وابستگی حساس درسطح
ساختارهای سیستمی است .این مدل میتواند با تأکید بر ساختار سیستمهای پیچیده
و آشوبی ،جنگ و صلح را تبیین کند .ساختار در پیچیدگی ،شامل چینش خوشههای
شبکه در کنار یکدیگر و الگوی توزیع ارتباطات و وابستگی حساس در میان آنها
است .این تعریف ،شامل اجزاء تعریفکننده زیر هست:

 اصل زیر بنایی ارتباطات ،بهعنوان شکلدهنده نظم؛ واحدهای تشکیلدهنده شبکه ،از جمله واحدهای تولیدکننده،انتقالدهنده ،توزیعکننده و مصرفکننده ارتباطات؛
 الگوی چگالی و توزیع ارتباطات در شبکه بینالمللی وشکلگیری خوشهها،
 قطبها و کانونهای ارتباطی در میان خوشهها؛توزیع وابستگی حساس در درون سیستم بینالملل.شبکهها ،در مدل ساختاری وابستگی حساس یا مدل وابستگی سازهای ،ویژگی
متداخل دارند .در این وضعیت هر شبکه ،به وسیله خوشه یا خوشههایی ،با دیگران
پیوند مییابد .سازههای شبکهها ،به وسیله پیوند دهندههایی به یکدیگر مرتبط
شدهاند( .

Gómez-Gardenes, Reinares, Arenas, & Floría, 2012; Gomez et al.,
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 )2013ازاین روی پیوند سازه ای ،سبب شکلگیری جریانات ارتباطات سیستمی و
شبکهها یا خوشههای آنها ،در وضعیت تعادل پیچیده قرار داشته باشند و در
آستانه رفتاری نیز قرار گرفته باشند ،هرگونه تغییر در یکی از خوشهها یا نقاط
شبکه ،پیامدی غیر خطی برای سایر بخشها دربرخواهد داشت.
در این مدل ،برجستهترین شاخصههای سنجش میزان وابستگی حساس ساختاری،
آنهم بهعنوان وضعیتی سیستمی ،عبارتاند از:
 .1گونه شبکه منطقهای یا جهانی از بعد سلسله مراتبی ،چرخهای یا ستارهای
بودن و همچنین چینش آنها در کنار یکدیگر( Newman, Barabasi, & Watts,

 :)2006در شبکههای سلسه مراتبی ،مدل وابستگی حساس ،بهگونه یک جانبه
و از باال به سمت پایین است؛ در مدل چرخهای ،وابستگی حساس ،میان
همگی بخشهای شبکه پخششده است و در گونه ستارهای و قطبی محوری،
وابستگی حساس پیرامونیها به مرکز بسیار زیاد است .در مدل خوشهای –
قطبی هرکدام از خوشهها ،وابستگی به قطب خواهند داشت .در اینجا توزیع
وابستگی حساس در میان قطبهای ارتباطی ،بسیار مهم خواهد بود؛
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در نتیجه وابستگی متقابل و حساس بین آنها خواهد شد .حال در صورتی که

 .1چینش خوشههای ژئوپلتیک ،ژئواکونومیک و ژئوکالچر در شبکه و پیوند آنها
از راه واحدهای پیونددهنده؛
 .6پیوند ساختاری نظم منطفه ای و جهانی ،از راه واحدهای پیونددهنده در شبکه
منطقهای؛
 .1ژئوپلتیک دریا و خشکی ،بهعنوان پیونددهنده ساختاری  -سازهای بخشهای
شبکه؛
 .1سازههای سایبری در ژئواکونومیک بهعنوان پیونددهنده؛
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 .3گروههای پیوند در شبکه ژئوکالچری بهعنوان گره پیوندی.
مدل وابستگی حساس فرآیندی ،دومین مدل وابستگی حساس است .در این مدل،

س ی ا س ت ج ها ن ی

تأکید بر دینامیکهای سیستم و نظم و بی نظمی است .فرآیندهای سیستمی در پیکر
دینامیکهای سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی و نظامی ...نمود مینمایند .این فرآیندها
شدیدا و به صورت پرشتاب ،شبکه و واحدهای آن را تحت تأثیر قرار میدهند .شرط
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برقراری بههم وابستگی فرآیندی و یا شکل گیری مدل وابستگی حساس ،برقرار شدن
پیوند در جریان ارتباطات میباشد که این موضوع نیز بر پیوند سازهها مبتنی بوده و
به وسیله آن تحقق می یابد .وابستگی حساس در فرآیند ،سبب رخداد وضعیتهای
زیر خواهد شد:
 آغاز و تشدید چرخه هم پیوندی یا فروپاشی شبکه؛ امنیتی یا غیر امنیتی کردن شبکه؛ برانگیختن و دگرسانی ساختارها و سازههای شبکه؛ برونگرایی شبکهای؛ برون گرایی بیان گر تاثیر رابط بین واحدهای درگیردر کنش متقابل بر طرف یا طرف های سوم می باشد؛
سرایت و شکل بخشی به گسترههای نوین در همکاری و یا تعارضات(تأثیرگذاری غیرخطی بر چرخه تعارضات یا همکاری).
مدل وابستگی حساس در تعادل سیستمی ،سومین مدل دراینباره است .در این
مدل ،سیستم بینالملل ،دربرگیرنده مجموعه گوناگونی از نقاط تعادلی فرعی موجود
در سطح خرد و کالن است .باتوجه به عنصر پیوستگی و وابستگی حساس ،هرکدام از
نقاط تعادلی ،میتوانند تعادل کل سیستم را تغییر داده و جنگ یا صلح را سبب

شوند .در مدل یادشده ،سیستم در وضعیتی قرار میگیرد که هر دگر سانیای در
نقطه فازی آن ،همه سیستم را تغییر خواهد

داد(.)Tang, 1987

مدلهای گوناگون از وابستگی حساس ،سرانجام خود را در تعادل و وضعیتهای
گوناگون آن متجلی خواهند ساخت .به این سبب تعادل آشوبی را میتوان بهعنوان
مفهومی مطرح نمود که در وضعیت وابستگی حساس نمایان میشود .در این وضعیت،
هرگونه کنشی از سوی یکی از واحدها ،میتواند تعادل شبکه را نابود نماید که برآیند
آن تحمیل زیانهای بسیار و متقابل برواحدهای شبکه است .توان ایجاد چنین
خسارتهایی نیز در قلب نظریه بازدارندگی و کارآمدی آن و همچنین جنگ قرار
دارد.
 .1شرایط نخستین سیستم بینالمللی پیچیده و آشوب :سیستم در وضعیت
ثبات
به ثبات و یا وضعیت شبه ثبات دست مییابند .تمامی سیستم های یاد شده دارای
شرایط نخستینی هستند که درپیکر وضعیت شبه ایستا قابل بیان می باشد .در این
وضعیت دو گونه ثبات؛ در پیکر ثبات در ساختارها و ثبات در رفتارها قابل مشاهده
است .ثبات ساختاری را میتوان در ابعاد زیر مطرح نمود:
ثبات در ساختار قدرت و بهتبع آن وجود چرخه قدرت همسنگ و ترازمند؛ثبات در ساختار ژئواکونومیک و وجود چرخه ژئواکونومیک ترازمند و با ثبات؛ثبات در ساختار ژئوکالچری و وجود چرخههای ژئوکالچری ترازمند؛ثبات در ساختار ژئوسایبری سیستم(شبکه ها) و توزیع ارتباطات به گونه همسنگ؛ ثبات در ساختار جغرافیایی و مرزبندی سیستم.از سوی دیگر یکی دیگر از ابعاد ثبات ،مربوط به ثبات در رفتارهای سیستم بینالملل
است .در این وضعیت ،سیستم رفتارهایی را با الگوهای روشن از خود نشان میدهد و
نوسانات آن در سنجش با دورههای دیگر ،به کمینه ممکن میرسد .در این وضعیت،
دینامیکهای سیستم بینالملل از جمله؛ دینامیک قدرت ،ارتباطات و در نتیجه
آمیختگی آنها در پیکر دینامیک قدرت هوشمند در دوره ثبات قرار دارند .در این
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گمان بر این است که سیستم بینالملل پیچیده ،دارای نقاطی است که در این نقاط،
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وضعیت ،دینامیک قدرت هوشمند ،توان تبدیل به دینامیک تهدید هوشمند را خواهد
داشت .بنبست راهبردی ایجادی بهوسیله دینامیک یادشده ،کشورها را از کنش
ناپسند ،از جمله جنگ در برابر یکدیگر بازمیدارد .ولی دینامیک قدرت تحت تأثیر
ورودی های نوین به سیستم دوران گذرای ثبات را طی میکند .نیاز به بیان است که
ثبات در سیستمهای پیچیده امری زودگذر است.
 .6دینامیک قدرت و وابستگی حساس
ورودیهای به سیستم بینالملل در نخستین وهله ،دینامیک قدرت را تحت تأثیر قرار
73

میدهند و در این میان ،چرخه قدرت در درون سیستم بینالمللی ،یکی از
برجستهترین ابعاد موجود در دینامیک قدرت است .قدرت و گذار آن ،توسط

س ی ا س ت ج ها ن ی

ارگانسگی مورد تجزیهوتحلیل قرارگرفته است

(F. Organski & Kugler, 1981

.)A.

مدلسکی سیکلهای بلند را مطرح نموده و فازهای مربوط به رخداد جنگهای جهانی
را نشان داده است) .(Modelski & Morgan, 1985برخی مانند گلپین ثبات هژمونیک
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و قواعد حاکم بر چگونگی روبهزوال رفتن آن را بیان کرده است)Gilpin, 1988( .در
پیکر کالسیک و سنتی و در درون سیستمهای کالسیک و ساده خطی ،چرخه قدرت
و پیوند آن با بروز جنگهای بزرگ ،توسط دوران یا دیگر اندیشمندان این گستره
مفهومسازی شده است .از دیدگاه وی ،سیکل قدرت ،ساختار سیستم بینالملل را از
راه دینامیک سیکلی رشد و فروپاشی قدرت دولت توضیح میدهد.وی سیکل قدرت
دولت و سیستم را در پیکر یک دینامیک مشخص تجزیهوتحلیل مینماید و سیکل
یادشده را با ابعاد رفتاری دولتها پیوند داده و آن را برای درک روابط بینالملل
بنیادی فرض میکند .این چرخه ،دارای نقاط عطف چهارگانهای است که در هرکدام
از این نقاط ،سیاست خارجی کشورها ،مورد ارزیابی دوباره قرار میگیرند .با توجه به
اینکه سیستم ،بر پایه سیکل قدرت دولتها تکامل مییابد ،هرگونه دگر گونی ناگهانی
در این چرخهها ،معادله قدرت و نقش را آشفته خواهد کرد و دگرگونیهای ساختاری
گستردهای را سبب میشود .بیتعادلیهای حاصله در نقاط عطف ،نقش بنیادی در
رخداد جنگهای بزرگ دارد .از دید وی ،موازنه قدرت کالسیک ،ویژگی ایستا دارد و
گذار قدرت نیز مربوط به جفتها است .بنابراین قادر به تبیین جنگهای بزرگ

سیستمی نمی باشند .در این میان مفهوم نقاط عطف ،ویژگی سیستمی دارد که قادر
به تبیین جنگهای بزرگ خواهد بود .عدم تعادل در گستره نقاط عطف ،تبیینکننده
جنگهای یادشده خواهد بود .در فواصل زمانی نقاط عطف ،سیاست خارجی گرایش
به بیثباتی و حتی تجاوزگری دارد .سرانجام بایستی میان منافع و قدرت همه دولتها
گونهای تعادل عمومی پدید آید .همچنین تعادل بایستی پیامدهای ویرانگر و بلند
مدت رشد و فروپاشی دولتها را بر روی فرآیند موازنه بخشی مد نظر قرار
دهد).(Doran, 1991

از سوی دیگر پیچیدگی سیستم بینالملل و آشوبیبودن آن ،دینامیک قدرت را شدیدا
تحت تأثیر قرار میدهد .سیستمهای پیچیده و آشوبی از گونه سیستمهای باز بوده و
به دور از نقطه تعادلی عملیات خود را انجام میدهند .جریان همیشگی و دایمی
انرژی از محیط برای حفظ سازمان سیستم و تأمین بقاء آن برقرار است .در اینجا
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تعادل ،برابر مرگ است )Andriani, 2004( .بهاینترتیب از ویژگیهای دینامیک قدرت
نظریه گذار قدرت ،موازنه قدرت ،سیکل قدرت و یا هژمونی که بر چنین دینامیکی
تمرکز دارند ،دارای ویژگیهای برجسته خود میباشند (

& T. V. Paul, Wirtz,

 )Fortmann, 2004; Wohlforth et al., 2007; Yoon, 2003از ویژگی برجسته آنها،
خطیبودن دگرگونیهای و یا ایستایی وضعیت موازنه میباشد .وابستگی حساس در
سیستمهای پیچیده و آشوبی ،این نظریهها را شدیدا تحت تأثیر قرار میدهد .در
درون چنین سیستمهایی ،موازنه قوا به دلیل تأکید بر تعادل ایستا ،با مشکالت جدی
روبرو است ،چراکه سیستم پیچیده و آشوبی ،در لبه آشوب کار میکند و تعادل
بلندمدتی را نمیتوان برای آن تصور کرد .در وضعیت پیچیدگی و آشوب ،در بلند
مدت عمال موازنه ایستا  ،کارایی بایسته را نخواهد داشت .گوناگونی در تعادل را شاید
بتوان ویژگی بنیادین چنین وضعیتی به شمار آورد .از سوی دیگر پیچیدگی ،نظریه
گذار قدرت که بر گذار جفتهایی از واحدها تاکید دارد ،ناکارآمد میسازد .اینگونه از
سیستمها ،دارای فرآیند باز خورانی نیرومند میباشند و افزون بر آن ،وجود الگوی
نظم نامتقارن ،عمال بازی راهبردی میان جفتها را ناشدنی مینماید .به گفتهای گذار،
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در چنین سیستمهایی ،دگر گونی همیشگی و تحول پایدار است.

به امری سیستمی تبدیل میشود .نظریه سیکل قدرت نیز که مدعی وجود نقاط
عطف و عدم تعادل در نقاط عطف و تبیین جنگ از این راه است نیز با چالش روبرو
خواهد شد .از جمله اینکه در وضعیت پیچیدگی و آشوب ،سیستم با نقاط عطف بسیار
روبرو است ،بهگونهای که عمال تداخل نقاط ،بهگونهای است که سیستم به شیوه
پیدرپی ،با گذار در مکان های فازی روبرو است و رفتارهای نوظهور را از خود بروز
میدهد .بهاینترتیب مدیریت و کنترل اینگونه از سیستمها ،عمال به چیستان جدی
تبدیل میشود.
76

از سوی دیگر در سیستمهای پیچیده ،اصل سلسله مراتب قدرت ،جای خود را به
چرخهای بودن قدرت خواهد داد .اصوال نامتقارن بودن نظم در سیستمهای پیچیده و

س ی ا س ت ج ها ن ی

آشوبی ،سست کننده سلسله مراتب خواهد بود .به گفتهای دینامیک قدرت از تمرکز
به سمت پراکندگی سیر مینماید .همانگونه که سازوکارهای سیستم بینالملل
کالسیک ،بهگونه ای بوده است که باوجود گرایش به امپراتوری نمیتواند آن را تحقق
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بخشد ،در سیستم پیچیده و آشوبی نیز عمال امکان تحقق هژمونی کالسیک وجود
ندارد.
 .6-5مدل وابستگی حساس و معادله قدرت هوشمند
یکی دیگر از ابعاد دینامیک قدرت در سیستمهای پیچیده و آشوب ،معادله قدرت
هوشمند است .به گونه کلی رهیافتهای گوناگونی درباره بررسی قدرت میتوان
مطرح کرد:
 .1قدرت بهعنوان کنترل بر منابع؛
 .1قدرت بهعنوان کنترل بر بازیگران؛
 .9قدرت بهعنوان کنترل بر حوادث و

نتایحHart, (.

)1976
 .1قدرت بهعنوان کنترل بر ارتباطات.
از نگرگاهی دیگر ،برخی به دگرگونی قدرت ،در روابط بینالملل توجه نموده و
گونههای نرم ،سخت ()Nye, 2004و یا همآمیزی آنها و شکلگیری قدرت هوشمند را
مطرح ساختهاند )Wilson, 2008(.اما به نظرمیرسد ،بر پایه اصل پیچیدگی و شبکه،

قدرت هوشمند ،قدرت کنترل جریان ارتباطات ،در درون سیستم و تحمیل الگوی
ویژهای از نظم بران میباشد .بهاینترتیب قدرت هوشمند ،از ارتباطات و توان کنترل
آن شکل گرفته است .از سوی دیگر یکی از ابعاد قدرت ،تحمیل الگوی نظمی ویژه ،بر
سیستم ،برای برآوردن اهداف مورد نظر میباشد .در این تعریف ،قدرت هوشمند ،بر
اساس اصل وابستگی حساس شکل گرفته است .کنترل ارتباطات به خودی خود ،نظم
و کنترل را ایجاد نخواهد کرد بلکه زمانی چنین نظمی تحقق مییابد که واحدها و
سیستم ،به ارتباطات یادشده وابسته بوده و این وابستگی پیامد غیرخطی را برای
آنها در پی داشته باشد.
یکی از برجستهترین پرسمانها در روابط بینالملل ،تبدیل پدیدهها و اندازههای
موجود در درون سیستم پیچیده ،به قدرت و تبدیل قدرت ،به تهدید ویرانگر ،بهمنظور
کنترل واحدها یا سیستم آنارشیک است .جایگزین ساختن این دو در سیستمهای
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پیچیده و آشوبی امکانپذیر نیست .بلکه در کنار یکدیگر تحقق مییابند .شاید بتوان
واحدها) شکل میگیرد ،بهگونهای که تغییر جزیی اندازههای سیستم ،همه واحدها یا
خوشههای شبکه را تهدید مینماید .در این راستا جریان ارتباطات در سیستم،
برجستهترین عامل شکل دهنده به قدرت هوشمند خواهد بود .این عامل همراه با
استفاده از قدرت ویرانگر ،برای کنترل ارتباطات و گسستن آن ،میتواند به تهدید نوع
هوشمند تبدیل گردد.
بهاینترتیب چیستی منابع قدرت هوشمند مطرح میشود .در این راستا دو بن مایه
بنیادین در شکلگیری قدرت هوشمند مطرح میشود؛ بنمایه نخست ،ارتباطات
شبکهای است .طرح ارتباطات بهعنوان بنمایه قدرت ،به سایبرنتیک و ویژگیهای
سسیتم پیچیده و آشوبی مربوط میگردد .به گفتهای قدرت پدیدهای شبکهای است.
به این جهت موقعیت واحد در درون شبکه ،ایجادکننده بن مایه تولید ارتباطات و به
همین جهت قدرت است .به گفتهای موقعیت ژئوپلتیک ،ژئواکونومیک و یا ژئوکالچر
واحد یا واحدها ،ایجادکننده ارتباطات سه گانه یادشده خواهد بود .از سوی دیگر
قدرت سخت نظامی ،بهعنوان قدرت کنترلکننده و یا ویرانگر چنین ارتباطاتی است.

فصلنامه علمی پژوهشی سیاست جهانی،دورة پنجم ،شمارة سوم ،پاییز 5931

گفت که معادله قدرت هوشمند در سیستم ،بر پایه وابستگی حساس (سیستم و

حال با توجه به شبکهای بودن ارتباطات ،قطع یا پیوند این ارتباطات ،خود تبدیل به
قدرت کنترلکنندگی خواهد شد .از این روی کنترل از طریق ارتباطات محقق
میشود که اساس سیستمهای سایبری است .با شکل گیری قدرت هوشمند از یک
سو و تهدیدات هوشمند از سوی دیگر ،معادله ثبات راهبردی شبکهای حاصل می
شود.
 .6-2ثبات راهبردی در وضعیت وابستگی حساس
یکی دیگر از پدیدههایی که در دینامیک قدرت ،تحت تاثیر وابستگی حساس قرار
67

دارد ،پدیده ثبات راهبردی است .ثبات راهبردی ،پندارهای بنیادین دربازیهای
تعارضی

س ی ا س ت ج ها ن ی

است1990(.

 .)Hillas,هرگونه بیثباتی راهبردی عامل رخ داد تعارضات

بینالمللی خواهد بود .معادله ثبات راهبردی ،تبیینکننده پیوند قدرت و تهدید در
میان بازیگران درگیر در موضوع میباشد .این پیوند نیز میتواند برپایه معادله دفاع -
تهاجم تعریف شود.ثبات راهبردی را میتوان وضعیتی دانست که در آن واحدها در
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میزان تهدید علیه یکدیگر به هم وزنی میرسند و بنابراین توان اقدام ناپسند در برابر
یکدیگر را از دست خواهند داد.
ثبات در مکتب کالسیک ،بر پایه مفهوم ثبات خطی )Mack, 1977(،علیت خطی و باز
خوران منفی و نظم متقارن تعریف میشود .در این وضعیت و در درون سیستم
بینالمللی ،ثبات راهبردی ،در پیکر نگهداری اندازههای تعریفشده سیستم و برپایی
تناسب میان ورودیهای سیستم و خروجیهای آن ،برای رسیدن به اندازهها مفروض
تعریف خواهد شد .ورودیهای سیستم ،میتواند آن را از حالت تعادلی موجود خارج
نمایند اما دوباره سیستم به وضعیت تعادل قبلی برمیگردد و همه کوشش سیستم در
این راستا خواهد بود .این کوشش بر پایه فرآیند باز خوران منفی تعریف میشود که
در آن ،سیستم وارد فرآیند کنترلی خواهد شد .سیستمهای بینالمللی در این
وضعیت ،میتوانند خود کنترل نیز باشند .در این راستا در سیستم بینالملل ،تناسب
و تعادل در توزیع قدرت ،باارزشترین عناصر تشکیلدهنده ثبات راهبردی انگاشته
میشود.

اما سیستمهای پیچیده و آشوبی ،دارای وضعیتی ناهمگون میباشند .یکی از
برجستهترین ویژگی آنها ،وضعیت تعادل در درون آنهاست .همزمان با تکامل
سیستم ،در طی فرآیند زمان ،گوناگونیای از وضعیتهای ناهمسان ایجاد میشود که
گستره فازی ،بیانگر همگی این وضعیتها هست .توالی وضعیتها ،منحنی را ایجاد
میکند که گشتگاه گستره فازی نامیده میشود .با گذر زمان و پایان یافتن تمامی
گذارها ،گستره فازی ،رژیم محدودی را نشان میدهند که مجذوبکننده نامیده
میشوند .مجذوبکنندهها یک وضعیت تعادلی را نشان میدهند که البته
منحصربهفرد است؛ بنابراین وضعیت تعادل ،نشانگر مجذوبکننده کلی است .هدف
خودساماندهی نیز یافتن مجذوبکننده نوین ،در وضعیتی است که سیستم از وضعیت
تعادل خارج شده است.
از سوی دیگر سیستمهای پیچیده ،بر پایه کنشهای متقابل ،غیرخطی و باز خوران
مثبت و نظم نامتقارن تبیین

میگردد2012(.

سیاست جهانی

 )Eckhaus,در سیستمهای پیچیده،

غیرخطی بوده و پیشبینی آنها نیز دشوار میباشد (

Harrison, 2006; Robert

 )Jervis,در درون سیستمهای دینامیک ،دو گونه ثبات قابلشناسایی است؛

نخست ثبات دینامیک میباشد .ثبات دینامیک ،به رفتار سیستم ،در مسیر تکامل و
رشد خود ،در برابر آشفتگیهای وارده به آن اشاره دارد .در اینجا ثبات سیستم ،ذیل
آشفتگیهایی تعریف میشود که از محیط خارجی سیستم سرچشمه میگیرد .از
سوی دیگر ثبات ساختاری ،بهعنوان دومین گونه از ثبات مطرح هست .دراینباره
رفتار سیستم دینامیک ،ذیل آشفتگیهایی توضیح داده میشود که بر پارامترهای
سیستم یادشده اثرگذار میشود .در اینجا تمرکز بر سازوکارهای عملیاتی سیستم بوده
و تغییر در شرایط محیطی را مدنظر قرار نمیدهد..
در تبیین ثبات راهبردی در درون سیستمهای پیچیده ،ویژگیهای زیر مطرح
میباشند:
 .1ثبات از گونه دینامیک است؛
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واحدها به شیوه همزمان ،ساماندهی و ساماندهی دوباره میشوند ،دگرگونیها
1997

61

 .1شبکه باز خورانی پرکنش است واین کنش ها ،بهویژه در لبه
آشوب ،بسیار تأثیرگذار خواهند بود؛
 .6فرآیندهای آفرینش گر که در لبه آشوب میباشند ،ذاتا ویران
گر خواهند بود؛ چراکه سبب ناپدیدی وضعیت تعادلی موجود
میشوند؛
 .1هیچکدام از فرآیندهای آفرینش گر موجود در لبه آشوب و
همچنین پیامدهای آن ،قابل پیشبینی نمیباشند؛
61

 .1سیستمهای پیچیده ،دارای دو ویژگی؛ تمایز میان اندامها و
گوناگونی برآمده از آن و پیوند میان چنین اندامهایی است.

س ی ا س ت ج ها ن ی

تمایز (که با عدم همبستگی همراه است) ،در درون سیستم
بهعنوان آنتروپی اعمال نقش مینماید ،این در حالی است که
همبستگی و پیوند میان اندامها ،منجر به نظم میشود و
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آنتروپی را کاهش میدهد .ثبات راهبردی رهآورد هم زمانی
این دو هست.
 .3سیستم دارای ویژگیهای نوظهور برآمده از فرآیند باز خوران
مثبت است؛ بنابراین دارای مکانهای فازی بسیار و ناهمسان
از یکدیگر خواهد بود .بهاینترتیب جستار ثبات در این
سیستمها ،برابر با قرار گرفتن در یک وضعیت و مطلوبیت آن
نیست ،گوناگونی در وضعیتهای سیستم از ویژگیهای ثبات
در وضعیت پیچیدگی است .بهاینترتیب اینگونه از سیستمها
به گونه پیدرپی در وضعیت گذاری قرار دارند.
در مدل وابستگی حساس و در درون سیستم دینامیک غیرخطی ،آشوبهای کم نیز
میتوانند پیامدهای بسیار تندی را به دنبال داشته باشند .در زمانی که سیستم در
وضعیت پایدار قرار دارد ،حساسیت به شرایط نخستین ،باز خوران مثبت را ایجاد
میکند و آشوبها را افزایش میدهد( .قانون افزونگی) اینگونه از سیستمها ،به
دگرگونیهای حتی بسیار کوچک نیز حساسیت خواهند داشت و مدل پروانهای از این

دگرگونیها را میتوان شاهد بود .برآیند آن بروز آشوبهای بزرگ در سیستم است
).(Elliot & Kiel, 1997
بنابراین ثبات راهبردی ،وابستگی شدیدی به این مدل دارد .در اینجا بر پایه متغیر
وابستگی حساس ،شکلگیری ثبات راهبردی ،به عوامل زیر وابسته هست:
 .1توزیع الگوی وابستگی حساس در درون شبکه ،بهعنوان یک کل ،نخستین
بعد تأثیرگذار وابستگی حساس است .این مدل ،نرخ آسیبپذیریها و
فرصتها را بهصورت همسنگ ،میان واحدها توزیع مینماید .معادله دفاع-
تهاجم بهصورت کلی (سیستمی) تحقق مییابد .امنیت پدیده سیستمی
خواهد بود و هیچکدام از اعضا ،بدون توجه به امنیت دیگران ،قادر به تامین
امنیت خود نمیباشند؛ در این مدل ،چینش واحدها در درون سیستم
بینالملل ،بهگونهای است که موقعیت آنها در سیستم پیچیده و آشوبی و
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به کالمی دیگر قدرت آنها در چارچوب مرکزیت ،بر شکلگیری وضعیت
دینامیک قدرت (مرکزیت) ،پیامدهای غیر قابل پیشبینی را به دنبال دارد؛
 .1توزیع الگوی وابستگی حساس در میان اعضاء تشکیلدهنده خوشهها:
خوشهها بیانگر گسترهها و واحدهایی میباشند که چگالی ارتباطات و
منافع در میان آنها ،بیش از سایر بخشهای شبکه و سیستم بینالمللی
است .سیستم بینالملل ،چه در سطح جهانی و چه در سطح منطقهای،
دربرگیرنده مجموعههایی از واحدهاست که در درون چنین خوشههایی
گرد هم آمدهاند؛ بنابراین هر خوشه ،خود بهعنوان شبکهای فرعی انگاشته
میشود و دارای ویژگیهای یک شبکه است .در صورت وجود خوشههای
همبسته که در آن الگوی وابستگی حساس ،بهصورت متقابل و همسنگ
توزیع شده باشد ،عوامل آشوب ساز در خوشههای شبکه حذفشده و یا
کاهش مییابند و بنابراین سیستم در وضعیت تعادل پایدارتر قرار میگیرد.
عالوه بر آن وجود هر خوشه متعادل ،به معنای وجود تعادل محلی در
شبکه و حذف بخشی از عوامل آشوب ساز قابل سرایت به سایر بخشهای
شبکه خواهد بود؛

فصلنامه علمی پژوهشی سیاست جهانی،دورة پنجم ،شمارة سوم ،پاییز 5931

ثبات راهبردی تاثیرگذارمی شود .هرگونه حرکت یا کوشش برای گذار در

 .6توزیع الگوی وابستگی حساس میان خوشهها ،سومین بعد از موضوع
وابستگی حساس خواهد بود .یکی دیگر از نقاط تعادلی در سیستم
بینالملل پیچیده ،مربوط به روابط میان خوشههای یک شبکه است .در
اینجا این پرسش اساسی مطرح خواهد بود که آیا خوشههای به هم پیوند
یافته در درون یک شبکه ،دارای وابستگی حساس متقابل با یکدیگر بوده و
یا وابستگی حساس از گونه یکسویه هست .این موضوع ،موازنه هوشمند
شبکهای را شدنی یا ناشدنی خواهد کرد .تعادل در روابط خوشهها ،رهآورد
61

توزیع اینگونه از وابستگی حساس است.
 .1توزیع الگوی وابستگی حساس ،میان شبکههای موجود در درون سیستم

س ی ا س ت ج ها ن ی

پیچیده بینالمللی مهم است .سیستم بینالملل در پیکر یک شبکه ،دارای
شبکههای تابعه و فرعی است که دارای پیوندهای ارتباطی و کارکردی با
یکدیگر هستند .الگوی ارتباطی میان آنها ،بر پایه وابستگی حساس ،نقطه
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تعادلی را در این روابط ایجاد میکند که این نقطه شبکه را در وضعیت
موجود حفظ مینماید یا آن را مجبور به گذار و یا انعطافپذیری در برابر
شرایط خواهد کرد.
 . 6-9بازدارندگی در مدل وابستگی حساس
ثبات راهبردی در وضعیت پیچیدگی ،زمینه شکلگیری سیستم بازدارندگی ،بهعنوان
سیستم کنترلکننده رفتارهای واحدها را فراهم مینماید؛ اما سیستم بازدارندگی بر
خالف سیستمهای خطی با پدیده وابستگی حساس روبرو میباشد .در این وضعیت
سیستم بینالملل ،دربرگیرنده انبوههای از سیستمهای کنترلی خودمختار میباشند
که دارای فرآیند بازخورانی

میباشند(2006

 .)Harrison,سیستمهای کنترل بر پایه

نیروی کنترل ،مدل ،هدف و الگوریتم تعریف میشوند .سیستمهای آنارشیک بر پایه
نیروی قدرت تعریف میشوند .بنابراین الگویتم آن نیز بیانگر قواعد قدرت محوری
است که کنترل ،بر پایه آن عمل میکند .کنترل بر پایه داده های انتقالی به کنترل
شونده است که این دادهها دربرگیرنده پیامهایی هستند ،از جمله اینکه در صورت
نافرمانی ،هزینههای فراوانی بر آن تحمیل میشود .بهاینترتیب حامل این پیام است

که نافرمانی ،پیامدها و هزینههای غیرقابلپیشبینی را بر آن تحمیل میکندو با
انتقال این پیام مانع کنشهای آن ،در دگر سانی وضعیت نخستین سیستم میشود.
در صورتی که این همبستگی ،به صورت متقابل میان واحدها برقرار شود ،سیستم در
وضعیت موجود پایدار میماند .در صورت چیرگی یکی از طرفها بر این ارتباطات،
سیستم به سود آن تغییر میکند .بهاینترتیب برخالف سیستمهای کالسیک و خطی
که بازدارندگی ویژگی جفتی داشته است ،در سیستمهای پیچیده و آشوبی ویژگی
سیستمی دارد و رهآورد تعامالت درونی و برآمده از آن میباشد.
 .در این میان مفهوم بازدارندگی همگانی

1

مورگان1983(.

 )Morgan,و بازدارندگی

درونی فریدمن )Freedman, 2004( ،تا اندازهای به بازدارندگی در سیستمهای پیچیده
و آشوبی نزدیک میشود .بازدارندگی همگانی بیانگر سیستمی است که در آن
واحدهای دشمن نیروهای نظامی را برای ساماندهی روابط میان خود حتی در زمانی
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که در معرض تهاجم و جمله قریبالوقوع از ناحیه دیگری هم قرار دارند بهره
پرسمان پیچیده شدن بازدارندگی در حال حاضر توجه نمودهاند .اما بیشترین تاکید
آنها ،بر گونههای بازیگران جدید مانند دولتهای ناتوانتر ،گروههای غیر دولتی و
غیره

است(and James J. Wirtz(ads), 2009

 .)T. V. P. M. Paul, patrickولی یکی از

باارزشترین ویژگیهای نوین ،وابستگی حساس و بهتبع آن ،غیرخطی شدن محیط
شکلدهنده به سیستم بازدارندگی است سیالت و گذار پیدرپی در این محیط ،از
ویژگیهای است که سیستم بازدارندگی با آن روبرو میشود .به این سبب ثبات
راهبردی بهعنوان زیر بنای بازدارندگی ،پویا ،مبهم ،غیرقابلپیشبینی و نامتقارن بود و
همچنین با گذارهای پیدرپی روبروست .این ویژگیها ،بازدارندگی بهعنوان
کنترلکننده جنگ را تحت تأثیر قرار میدهند .سیستم بازدارندگی ،زمانی پایدار
میباشد که از گونه سیستم انطباق گر باشد .به این سبب خودسامان دهی ،از
ویژگیهای نوین سیستم بازدارندگی است.
 .6-4بازدارندگی خودسامان ده بهعنوان مفهومی نوین
1 General deterrence
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میبرند(1983, p. 28

 .)Morgan,گروهی از اندیشمندان روابط بینالملل نیز به

سیستمهای پیچیده و آشوبی ،دارای ویژگی کنترل خودسامان ده میباشند .از
ویژگیهای اینگونه از کنترل ،درونی و بومی بودن سیستم کنترل میباشد .سیستم
دارای ویژگیهایی است که نمیتوان آن را از بیرون دستکاری و یا کنترل نمود.
سیستمهای هوشمند براساس وضعیت ،اهداف خود را تعریف مینمایند .نظریه
خوساماندهی ،بیانگر این موضوع است که شبکههای مرکب ،به سمت وضعیت
حساس تکامل مییابند که در چنین وضعیتی ،حادثهای بسیار کوچک ،میتواند
زنجیرهای از پاسخها را سبب شود که بر عناصر این سیستم تأثیرگذار خواهند بود.
63

افزون بر آن ،این سیستمها ،هرگز به وضعیت تعادل نمیرسند بلکه دارای وضعیت
شبه ثباتی می باشند .خودساماندهی در وضعیت حساس ،یک نظریه کل گراست و بر
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این اساس مهمترین ویژگیهای بازدارندگی خودسامان ده عبارتاند از:
.1بازدارندگی بهعنوان یک وضعیت ،در گستره یا مکان فازی سیستم ظاهر
میشود و رهآورد تعامالت درونی چنین سیستمی است .به گفتهای
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تعامالت در سطح محلی سیستم ،میتواند منجر به سیستم بازدارنده در
سطح سیستم بهعنوان یک کل شود؛
 .1سیستم بازدارندگی از گونه غیرخطی است ،میان میزان ورودی توان با
ایجاد بازدارندگی تناسب برقرار نیست؛
 .6بازدارندگی به گونه غیرخطی اقدام مینماید؛
 .1بازدارندگی در میان دولتها ،بر پایه بازخوران تعریف میشود و به عبارتی
حلقه های بازخورانی و ترسیم آنها شکلدهنده به سیستم بازدارندگی
است.
 .1کارایی بازدارندگی در زمان ویژه ،قابل پیشبینی نیست؛ بنابراین بایستی از
کارهایی که برانگیزنده رفتار آشوبی سیستم میشوند ،خودداری گردد؛
( )Valle Jr, 2000یا پیش از بروز چنین آنتروپیهایی ،از آن جلوگیری به
عمل آورد و دقیقا به همین علت است که جنگ های پیشدستانه و پیش
گیرانه رایج شده و یا گسترش مییابند؛
 .3ویژگی دیگر بازدارندگی از گونه خودسامان ده ،وضعیتی است که در آن
بازدارندگی عمل مینماید .این نوع سیستمها ،بر پایه وضعیت غیرخطی

شکلگرفتهاند و در نقطه حساسیت حداکثری و بحرانی سیستم ،به گونه
خودسامان ده عمل مینمایند .به این روی عدم تعادل و گذار پیدرپی از
ویژگیهای چنین وضعیتی است؛
 .7از دیگر ویژگیهای بازدارندگی خودسامان ده ،انعطافپذیری و گوناگونی آن
است .بازدارندگی به دلیل مواجهشدن با گذارهای پیدرپی ،ناچار به تغییر
سازه و رفتارهای خود ،جهت تطبیق با نقاط جدید موجود در گستره
فازی خود میباشد .به همین روی راهبردها و سازههای نوینی برای آن
قابل انگاشت خواهد بود .دینامیک گذار و انطباق و تکامل ،از
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برجستهترین دینامیکهای سیستم بازدارندگی خودسامان ده میباشند.
تعادل نقطهای از ویژگیهای بازدارندگی در وضعیتهای پیچیده و
حساس است .بهاینترتیب گذار از ویژگی های چنین سیستمی است.
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یکی از مهمترین پیامدهای وابستگی حساس بر سیستم بازدارندگی ،شکلگیری
سازههای کنترلی متعدی مانند سازههای انطباقی یا سازههای با اطالعات کامل و یا
ناقص و  ...میباشند ( )Pask, 1968در وضعیت غیر خطی مبتنی بر وابستگی حساس،
وضعیت عدم اطمینان حاکم میشود .واحدها و سیستمها ،فاقد اطالعات و شناخت
کامل از محیط و یا وضعیت سایر بازیگران رقیب میباشند .به عبارتی تحوالت و گذار
محیطی ،بهگونهای است که در آن دستیابی به شناخت کامل شدنی نمیباشد .به این
سبب سیستم بازدارندگی ،در وضعیت اطالعات ناقص عمل مینماید؛ اطالعات ناقص
میتواند عدم اطمینان به همراه داشته باشد؛ عدم اطمینان از نتایج اقدامات و آگاهی
از ویژگی غیر خطی اقدامات ،خود بهعنوان عنصر بازدارنده انگاشته میشود؛ بنابراین
بازدارندگی بر پایه عدم اطمینان شکل میگیرد .با توجه به ویژگی انباشتی و غیر
خطی ناشی از کارکرد بازخوران مثبت در سیستمهای مبتنی بر وابستگی حساس،
واحدها به پیامدهای غیرخطی و ویران گر تغییر دینامیک قدرت آگاه میباشند اما
میزان ویران گری آن ،برای آنها و برای واحدها روشن نیست؛ بهاینترتیب اطالعات
ناقص برای تداوم بازدارندگی خودسامان ده ،بهویژه برای سیستم بازدارندگی
کشورهای ضعیفتر ،عنصری بنیادی انگاشته میشود؛ بنابراین واحدهای کوچک نیز با
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سیستم بازدارندگی با وضعیت اطالعات ناقص میباشد .اصوال سیستمها دارای

توجه به توان کنش غیرخطی و عدم اطمینان دیگران از میزان چنین تخریبی وارد
فرآیند بازدارندگی و طراحی سیستم مربوطه (سیستم بازدارندگی نامتقارن) خواهند
شد.
 .7پیوند بازدارندگی و جنگ در وضعیت پیچیدگی
درسیستمهای پیچیده و آشوبی ،معادله جنگ از چند متغیر بنیادین تشکیلشده
است .متغیر آغازین این معادله دربرگیرنده متغیرهایی است که در درون سیستم ،در
66

جهت تعادل یا بیتعادلی آن عمل مینمایند .ساختار سیستم از جمله برجستهترین
این متغیرها است؛ ولی تعریف ساختار در این نوع سیستمها با سیستمهای پیچیده و
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آشوبی ،ناهمسان می باشد .ارتباطات و همراه با آن وابستگی حساس واحدها به جریان
ارتباطی سیستم و چینش جلقه های بازخورانی تعریفکننده ساختار سیستم پیچیده
و آشوبی است .این در حالی است که توزیع قدرت سخت از عناصر باارزش
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تعریفکننده ساختار در سیستمهای کالسیک و ساده است.
متغ یر دیگر ،ثبات راهبردی است که در آن ،واحدها توان کنش ناپسند علیه یکدیگر
را از دست خواهند داد .این متغیر نتیحه توزیع وابستگی حساس ،در درون سیستم
بینالملل میباشد .متغیر سوم بازدارندگی است که حاصل کارکرد متغیر ثبات
راهبردی است .به گفتهای بازدارندگی آرایه نهادی ثبات راهبردی در سیستم
بینالملل میباشد و گونهای از سیستم کنترل انگاشته میشود .از آن پس رخ داد
جنگ به کارآمدی و ناکارآمدی این سیستم بستگی دارد و کارآمدی و ناکارآمدی
سیستم بازدارندگی در سیستمهای پیچیده و آشوبی به خودسامان دهی سیستم
یادشده و کارکرد دینامیک آن در وضعیت حساس و حیاتی سیستم بینالملل وابسته
است.

نتیجهگیری
اصوال دگرگونی سیستم بینالملل ،به سیستمی پیچیده و آشوب ،با دربرداشتن
ساختار و دینامیکهای ویژه خود ،گستره تحلیلی جنگ را با دگرگونی و دگردیسی
بنیادی روبهرو نموده و آن را از سیستمهای خطی و کالسیک جدا کرده است و یکی
از باارزشترین جنبههای تمایز بخش آنها ،مربوط به مدل وابستگی حساس است .بر
پایه سیستمهای کالسیک ،جنگ بر پایه ساختار سیستم و چگونگی و شیوه توزیع
قدرت در درون آن تبیین میگردد؛ ولی در سیستمهای پیچیده و آشوب ،دینامیک
قدرت( ،افزون بر دگرگونی در گونهبندی قدرت) ،بهعنوان موتور محرکه رخ داد جنگ،
با وضعیت وابستگی حساس ترکیب میشود .ازاینروی وضعیت دینامیک قدرت ،در
پیکر مدل وابستگی حساس ،شکلدهنده دستگاه تحلیلی جنگ در چنین
شکلگیری ،رشد قدرت ،بلوغ و فروپاشی آن پیرو قواعد ویژهای است که مهمترین آن
عبارتاند از:
 .1شکلگیری قدرت بر پایه توان نهفته واحدها ،در سهیم شدن و یا شکلدادن
به روابط ،تعریف میشود( .تولیدکننده ارتباطات)؛ ارتباط برآمده از نیاز است
و این نیاز میتواند از ژئوپلتیک ،ژئوکالچر و ژئواکونومیک ناشی شود؛
بنابراین الگوریتم ارتباط محور ،سبب چیدمان سه سازه ارتباطی توان زا و
یا مصرفکننده توان خواهد بود؛
 .1بخشی از توان واحدهای موجود در درون شبکه ،به توان برآمده از انتقال
دهندگی ارتباطات درون شبکهای است؛ (انتقالدهنده ارتباطات)؛
 .6بخشی از توان نیز برآمده چگالی ارتباطات و میزان مرکزیت واحد ،در
ارتباطات درون شبکهای است (مرکزیت).
از سوی دیگر میزان اثرگذاری قدرت ،ارتباطی با میزان وارده آن به سیستم نخواهد
داشت بلکه گونه قدرت و همچنین سازه هدف است که پیامدهای انباشتی و غیر
خطی را در سیستم سبب میشود .در اینجا دو گونه تعادل؛ یعنی تعادل در سیستم

سیاست جهانی
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سیستمهایی است .از یک سو در وضعیت پیچیدگی مبتنی بر وابستگی حساس،
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شکل گرفته از واحدهای درگیر در وابستگی حساس و تعادل در دینامیک قدرت ،در
پیوند با یکدیگر میباشند .هرگونه بیتعادلی در دینامیک قدرت هوشمند؛ از جمله
گذار قدرت ،میتواند شکلگیری بیتعادلی و بی ثباتی راهبردی را در پی داشته باشد.
به گفته ای معادله ثبات راهبردی ،در پیوند مستقیم با مدل وابستگی حساس است .از
سوی دیگر کارآمد و یا ناکارآمدی سیستم بازدارندگی نیز بر پایه معادله یادشده
تبیین میشود .افزون بر آن یکی از برجستهترین ویژگیهای سیستم بازدارندگی ،در
وضعیت وابستگی حساس ،وجود اطالعات ناقص خواهد بود .سیستم یادشده چنان در
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وضعیت دگرگونی پیدرپی هست که امکان دستیابی به اطالعات کامل نخواهد بود.
ولی اطالعات ناقص نیز خود عاملی جهت نیروافزایی بازدارندگی است .کارگزاران به
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توان ویرانگر یکدیگر آگاهی دارند اما از شدت و میزان آن بیخبرند .به این جهت این
عدم اطمینان ،خود به عاملی برای تقویت بازدارندگی و به دنبال آن جلوگیری از
رخداد جنگ تبدیل می شود.
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بهاینترتیب و در گفتهای فشرده میتوان گفت که در درون سیستمهای پیچیده و
آشوب ،ساختار بهعنوان مفهوم و متغیری بنیادین ،همچنان باارزش است اما ساختار
در چارچوب توزیع وابستگی حساس و در قالب سیستمی تعریف میشود .الگوی
توزیع وابستگی حساس سبب رخداد دو نتیجه باارزش خواهد شد؛ نخست اینکه گونه
ویژهای از توزیع وابستگی حساس ،منجر به شکلگیری ثبات راهبردی غیرخطی و
کارآمدی سیستم بازدارندگی و در نتیجه جلوگیری از بروز جنگ میشود .از سوی
دیگر ناکارآمدی سیستم در توزیع وابستگی حساس و یا ناتوانی در انطباق با شرایط
دگرگون شونده ،ناکارآمدی و بیثباتی در معادله ثبات راهبردی غیرخطی و به دنبال
آن ناکارآمدی سیستم بازدارندگی را در پی دارد که رهآورد چنین بیثباتی ،جنگ و
ستیز هست.

شکل  :1مدل تحلیلی وابستگی حساس ،بازدارندگی و جنگ در سیستمهای پیچیده وآشوب
شرایط اولیه سیستم بینالمللی در قالب شبکه مرکب:
سیستم در وضعیت ثبات

ثبات ساختاری سیستم (استحکام)

ساختار قدرت

ساختار ژئوپلتیک

ساختار ژئواکونومیک

دینامیک قدرت (در وضعیت تعادل)

ساختار ژئوکالچری ساختار ارتباطات

دینامیک ارتباطات (در وضعیت تعادل)
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دینامیک قدرت هوشمند

ثبات در رفتارهای واحدها و شبکه

ثبات راهبردی هوشمند

ثبات در ساختار های شبکه

بن بست استراتژیک در روابط بین واحدها و شبکه(ناتوانی در اتخاذ کنش نامطلوب )
بازدارندگی در وضعیت و شرایط اولیه شبکه بینالمللی مرکب
تغییر درسیستم بینالمللی بهعنوان یک شبکه مرکب  :ورودی جدید به سیستم (شبکه)

تغییر در شرایط اولیه شبکه مرکب (سیستم بینالملل)
تغییر در مقادیر درونی سیستم

تغییر در مقادیر قدرت مخرب

تغییر در مقادیر ارتباطات تغییر در مرزبندی های جغرافیایی تغییر در مرزبندی
های هویتی
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دینامیک تهدید (در وضعیت متوازن

حذف حلقه های پیوندی خوشه های شبکه

تغییرمیزان ورودی های آشوب ساز بیرونی به سیستم
تغییر در دینامیک قدرت هوشمند
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وابستگی حساس در درون شبکه
تغییر غیر خطی در توان تهدید

تغییر غیر خطی در رفتارها

فرآیند تشدید در بی ثباتی شبکه

سیستمهای پیچیده و آشوبی:الگوی وابستگی حساس ،بازدارندگی و جنگ

بی ثباتی راهبردی و شکل گیری نقطه گذار
بی ثباتی در سیستم بازدارندگی و ضروت انطباق
بی ثباتی پیدرپی در سیستم بازدارندگی و گذار پیدرپی
بازدارندگی خودسامان ده
بازگشت ثبات راهبردی به شبکه و کارآمدی بازدارندگی ناتوانی در گذار به وضعیت ثبات راهبردی جدید
کنترل جنگ جنگ
گسترش جنگ به دلیل وجود پیوند بین اجزا و برقراری وابستگی حساس
کنترل جنگ از طریق کنترل پیوندها و وابستگی حساس
کارکرد خودسامان ده بازدارندگی از طریق توزیع وابستگی حساس
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راهبرد مصالحه در سياست خارجی داراي آثار و پيامدهاي متفاوتی است .مصالحه
میتواند زمينههاي گسترش بحران و انتظارات فزایندة بازیگران در محيط منطقهاي و
بينالمللی را بهوجود آورد .مصالحه در شرایطی از اهميت راهبردي در سياست خارجی
كشورها برخوردار میشود كه نشانههایی از همكاري براي نيل به منافع و امنيت ملی
متوازن براي مقابله با تهدیدات بهوجود آید .دیپلماسی هستهاي كه براساس اجماع
راهبردي مقامات سياسی ایران شكل گرفت ،زمينة نيل به توافق راهبردي در قالب برنامه
جامع اقدام مشترك را بهوجود آورد .دیپلماسی هستهاي و نتایج حاصل از آن براساس
برنامة جامع اقدام مشترك نشان میدهد كه مصالحه میتواند اهداف ملی و قدرت
راهبردي كشورهایی همانند ایران كه در معرض تهدیدات بينالمللی هستند را تقویت
كند .پرسش اصلی مقاله مبتنی بر آن است كه« :راهبرد مصالحه در دیپلماسی هستهاي
چه نتایجی در حوزة منافع ملی و سياست خارجی بهجا گذاشته است؟» فرضية مقاله
معطوف به آن است كه« :دیپلماسی هستهاي براساس راهبرد مصالحه منجر به كاهش
تهدیدات و حذف مرحلهاي تحریمهاي اقتصادي و راهبردي شده است» .در پردازش
مقاله از «رهيافت نئوليبرال نهادگرا» بهعنوان چارچوب نظري مقاله استفاده شده است.

79

مقدمه
مصالحه در سياست خارجي ارتباط مستقيم با ميزان قدرت ،توانايي و ابزارهاي الزم
براي تأثيرگذاري دارد .هر كشوري در تالش براي دستيابي به اهداف ،تحقق
ارزشها و دفاع از منافع ملي نيازمند بهرهگيري از سازوكارهاي كنش ديپلماتيك
است .ديپلماسي هستهاي ايران را ميتوان بخشي از ابزارهاي سياست خارجي از
طريق چانهزني ديپلماتيك دانست .در اين فرآيند ،تالشهاي رسمي براي نيل به
79
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توافق در چارچوب مذاكرات ژنو ،لوزان ،وين و نيويورك انجام گرفته است.
ديپلماسي هستهاي ايران از طريق مجاري رسمي ديپلماتيك بهموازات ميانجيگري از
سوي كشورهاي ثالث انجام گرفته است .تبيين ديپلماسي مصالحه در شرايطي از
اهميت برخوردار است كه كشورها از سياستگذاري امنيتي و راهبردي براساس
«الگوي كنش عقالني» بهرهمند شوند .ديپلماسي هستهاي ايران براساس فرآيندهاي

دیپلماسی هستهاي و راهبرد مصالحه در سیاست خارجی ایران

مصالحه و در قالب اهداف عمومي بازيگران سياست جهاني انجام گرفته است .تالش
براي راستيآزمايي و شفافسازي قابليتهاي راهبردي ايران را ميتوان بهعنوان
بخشي از ديپلماسي هستهاي ايران براي «گذار از ابهام و عدم اطمينان راهبردي»
دانست .ميزان موفقيت ديپلماتها در آن است كه زمينههاي الزم براي متقاعدسازي
ديپلماتهاي كشورهاي هدف را فراهم آورند .براين اساس ،محور اصلي سياست
خارجي دولت باراك اوباما در برخورد با ايران را بايد «متقاعدسازي راهبردي» در
حوزة ديپلماتيك دانست .هرگونه فرآيند معطوف به متقاعدسازي ،نيازمند بهرهگيري
از ابزارها و فرآيندهاي ديگري ازجمله «ديپلماسي اجبار» است .ديپلماسي اجبار را
ميتوان به عنوان بخشي از سازوكارهاي مربوط به متقاعدسازي كشورها دانست.
سياست تحريم و بهرهگيري از ادبيات مبتني بر تهديد نشانههايي از ديپلماسي اجبار
دولت آمريكا در برخورد با ايران محسوب ميشود .در فرآيند مصالحه كشورها
اهداف خود را براساس واكنشهاي گوناگون و الگوهاي مبتني بر تغييرپذيري محيط
تنظيم ميكنند .هر روند سياست خارجي ميتواند زمينههاي دستيابي به اجماع از
طريق چانهزني سياسي را بهوجود آورد .هالستي بر اين اعتقاد است كه اگر «در مورد

مسئله اي نفع متقابل و اجماع وجود داشته باشد ،روندهاي تنظيم و اجماع سياست
خارجي تنها آن اندازه به زمان نياز دارد كه جزئيات بر روي كاغذ نوشته شود.
هنگاميكه عدم توافق ،سوءتفاهم ،ناسازگاري ميان ارزشها ،هدفها و منافع دو يا
چند حكومت وجود داشته باشد ،روند مذكور ممكن است دورة زماني طوالني را
شامل شود» (هالستي.)082 :3131 ،
ديپلماسي هستهاي ايران روند نسبتا طوالني را طي كرده است .مذاكرات اوليه براي
حل و فصل اختالفات ايران و كشورهاي  5+3در فرآيند مصالحه مربوط به سپتامبر
 0231و در حاشية اجالسية ساليانة مجمع عمومي سازمان ملل متحد انجام پذيرفت.
اين فرآيند ،در آگوست  0235به تنظيم برنامة جامع هستهاي منجر گرديده و در 35
دسامبر  0235مديركل و شوراي حكام آژانس بينالمللي انرژي اتمي نتايج حاصل از
بازرسي ،راستيآزمايي و شفافسازي فعاليت هستهاي ايران را در قالب «نقشة راه
روند مصالحهگرايي سياست خارجي ايران در فرآيند ديپلماسي هستهاي مبتني بر
مشاركت كشورهاي  5+3بوده است .كشورهايي كه در زمرة قدرتهاي بزرگ جهاني
بوده و  5عضو آن در شوراي امنيت سازمان ملل مشاركت دارند .چنين فرآيندي
نشان ميدهد كه ديپلماسي هستهاي ايران از سازوكارهاي مبتني بر مشاركت با
نهادهاي بينالمللي و قدرتهاي بزرگ بهره گرفته است .همكاري با كشورهايي
انجام گرفته كه محوريت اصلي ساختار نظام جهاني در سالهاي بعد از جنگ دوم
جهاني را عهدهدار بودهاند.
 .1ديپلماسي مصالحه در سياست خارجي و سياستگذاري راهبردي
روندهاي سياست خارجي ايران از سال  0231معطوف به سازوكارهاي مصالحه با
نظام جهاني بوده است .هرگاه روندهاي تعامل در سياست بينالملل انجام شود،
طبيعي است كه هر بازيگري بهميزان قدرت ،توانمندي و سرمايهگذاري خود به نتايج
راهبردي نايل ميشود .موضوع قدرت بخش محوري ديپلماسي مصالحه محسوب
ميشود .هرگاه روندهاي ديپلماتيك آغاز ميشود ،كشورها از قابليت و توانمنديهاي
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مورد توافق در روند بازرسي» را مورد تأييد قرار داد.
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اقتصادي ،تكنولوژيك و راهبردي خود براي بهينهسازي نتايج ديپلماتيك بهره
ميگيرند« .منطق تناسب» ،3چشماندازي دربارة نحوة تفسير اقدامات بشر ارائه
ميدهد .تصور ميشود كه هر اقدام و از آن جمله سياستگذاري ،توسط قوانين
مناسب يا رفتاري خاصي هدايت ميشود كه در نهادهاي باثبات تداوم يافته و
سازماندهي شدهاند .تناسب قوانين ،دستاوردهاي راهبردي و الگوهاي همكاري
دربرگيرندة عناصر هنجاري و شناختي بازيگران در مذاكرات و همكاريهاي
111

راهبردي بوده است .هر بازيگر در روند تعامل تالش دارد تا وظايفي را عهدهدار شود
كه از نقش ،هويت و كاركرد خود براي تداوم عضويت در گروه بهرهمند شود
)& Olsen, 1975: 155
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 .(Marchمصالحه را ميتوان بهعنوان محور اصلي كنش

تعاملي در سياستگذاري راهبردي دانست .محور اصلي مصالحه را ميتوان در
نشانههايي از جمله تناسب مورد توجه قرار داد .هر بازي راهبردي نيازمند نشانههايي
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از همكاري ،تناسب و توازن براي نيل به مصالحه است .هر توافقي كه در درون آن
نشانههايي از تناسب و توازن ديده نشود ،طبيعي است كه امكان دستيابي به مصالحه
كاري دشوار خواهد بود .دشواري عدم تناسب را بايد در برگشتپذيري روندهاي
همكاري راهبردي كشورها تحليل نمود ).(March, 1999: 145
بهينهسازي نتايج ديپلماسي هستهاي تابعي از معادلة قدرت و نقش منطقهاي
جمهوري اسالمي ايران است .موقعيت ژئوپليتيكي ايران و قابليتهاي راهبردي
جمهوري اسالمي زمينههاي الزم براي ارتقاء جايگاه ايران در فرآيند ديپلماسي
هستهاي را امكان پذير ساخته است .قدرت راهبردي كشورهايي همانند ايران و ليبي،
تفاوت آنان در روند ديپلماسي مصالحه را نشان ميدهد .ليبي در زمان كوتاه موافقت
نمود كه تمامي قابليت هستهاي خود را از دست بدهد .ايران زيرساختهاي پژوهشي
و ابزاري خود در حوزة غنيسازي اورانيوم را در روند ديپلماسي هستهاي حفظ كرده
است (.) Tarzi, 2011: 71

1. Logic of Appropriateness

چنين فرآيندي نشان ميدهد كه زيرساختهاي قدرت تكنيكي و راهبردي ايران
زمينههاي الزم براي بهينهسازي فرآيند ديپلماسي هستهاي را امكانپذير ساخته است.
نظريه پردازان اقتصادي ،عموما علم اقتصاد را «علم تخصيص منابع كمياب» تعريف
ميكنند .چنين رويكردي در حوزه سياستگذاري عمومي را ميتوان به مثابه «هنر
امكانپذيري» تلقي نمود .به همين دليل است كه توافق هستهاي وين در آگوست
 0235بر اساس رهيافتهاي سياستگذاري به مثابه «واقعيتهاي مبتني بر
امكانپذيري» قابل تحليل ميباشد.
روندهاي ديپلماسي هستهاي ايران نشان ميدهد كه هرگونه تحرك راهبردي ميتواند
آثار خود را در حوزههاي ديپلماتيك بهجا گذارد .اگر قابليت ابزاري و راهبردي ايران
افزايش مي يافت ،زمينه براي دستيابي به نتايج و دستاوردهاي بهتري در فرآيند
ديپلماسي هستهاي امكانپذير بود .بر اساس چنين نگرشي ممكن است
واقعيتهاي ساختاري نظام بينالملل و جايگاه ايران در چنين ساختاري به منزله آن
است كه مطلوبيت بيشتري كه تفاوت بنيادين و راهبردي با اين توافق داشته باشد،
حاصل نميشد (.) Rezaiean, 2014: 75
ديپلماسي هستهاي ايران بخشي از ضرورتهاي راهبردي و امنيتي كشور را پاسخ
داده است .از آنجايي كه مخاطب ايران در روند ديپلماسي هستهاي را قدرتهاي
بزرگ تشكيل ميدهند ،طبيعي است كه مازاد راهبردي براي هر بازيگري به ميزان
قدرت و اهداف راهبردي آنان حاصل شود .با توجه به قاعدة قدرت در فرآيند
ديپلماسي مصالحه ،فرآيند معطوف به مذاكرات هستهاي و نتايج حاصل از آن
ميتوانست نتايج موثرتري در حوزه اقتصادي ايران ايجاد كند.
ابهام در آيندة تحريمهاي اقتصادي و متنوعبودن تحريمها نشان ميدهد كه امريكا و
كشورهاي جهان غرب از گزينههاي متنوعي براي محدودسازي قدرت راهبردي ايران
در آينده بهره ميگيرند .در نگرش مبتني بر سياستگذاري مصالحه كه داراي نشانههاي
اقتصاد سياسي بينالمللي ميباشد ،تحقق چنين اهدافي كار دشوار و پرمخاطرهاي
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خواهد بود .به طور كلي ،سياستگذاري مصالحه بر ضرورت اجتناب از ريسك
اقتصادي تاكيد دارد

(Naim, 2013 : 75

) .اگرچه مقامات ايراني و آمريكايي بر اين

اعتقادند كه آنان هيچگونه ائتالفي با يكديگر در حوزة راهبردي و امنيت منطقهاي
نخواهند داشت ،اما نتايج حاصل از توافق هستهاي در نگرش سياستگذاري مصالحه
معطوف به افزايش سطح همكاريهاي ايران با نهادهاي بينالمللي شده است.
واقعيتهاي راهبردي بيانگر آن است كه هرگونه مصالحه از يك حوزة راهبردي و
111
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ديپلماتيك به ساير حوزهها تسري مييابد .روند گسترش بحرانهاي منطقهاي و
تجربة تعامل با ايران در موضوعات راهبردي ،زمينة گسترش همكاريها در
موضوعات امنيت منطقهاي را امكانپذير ميسازد.
مشاركت ايران در روند اجالسية وين ،پاريس و نيويورك در اكتبر ،نوامبر و دسامبر
 0235نشان ميدهد كه ديپلماسي هستهاي توانسته است بخشي از اهداف راهبردي
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ايران در چارچوب ديپلماسي مصالحه را پاسخ دهد .سياستگذاري مصالحه محور
اصلي تحليل خود را بر شاخصهاي اصلي وجود انسان در سياست و اقتصاد
بينالملل قرار داده است .براساس چنين نگرشي ،انتظارات و مطالبات كشورها از
جمله تمامي بازيگراني كه در روند مذاكرات  5+3مشاركت داشتند ،عموما انتظارات
و خواستههاي بيشتري از توافق ايجاد شده را در حوزه پيگيريهاي ديپلماتيك خود
قرار داده بودند.
 .2سياستگذاري مصالحه در مديريت راهبردي
از آنجايي كه سياستگذاري مصالحه مبتني بر نقطه تعادلي چانهزني براي دستيابي
به حداكثر گزينه ممكن است ،بنابراين طبيعي بهنظر ميرسد كه بازيگران به تمامي
مطلوبيتهاي ذهني خود نرسند .در ديدگاه و نگرش سياستگذاري اقتصادي،
هرگونه مصالحه ميتواند به منزله راه حل دقيق و بهينهاي براي پيگيري مسئله
«تخصيص منابع محدود» تلقي شود .در سياستگذاري مصالحه ،هر بازيگر براساس
قابليت توليد راهبردي از توانايي الزم براي نقشيابي سياسي و امنيتي برخوردار
ميشود).(Olsen & Peters, 1996: 72

به همانگونهاي كه با امكان تجارت آزاد در

بازار مي توان به راه حل مصالحه و مبادله براي حداكثرسازي منابع اقتصادي و گذار
از تهديدات آنارشيك نايل گرديد ،طبيعي است كه در حوزه سياست بينالملل نيز
بازيگران ميتوانند به حداكثر منافع امكانپذير در فضاي مصالحه نايل گردند .چنين
رويكرد ي به معناي آن است كه حوزه اقتصاد به عنوان بخشي از سياست و امنيت
راهبردي در روند مذاكرات هستهاي محسوب ميشود.
ادبياتي كه از سوي كارگزاران سياست خارجي و رياست جمهوري مورد استفاده قرار
ميگيرد را بايد به عنوان بخشي از واقعيت جديد در زبان سياسي ايران دانست .زبان
سياسي و سياست خارجي ،انعكاس مادي خاص خود را ايجاد خواهد كرد .زبان
سياسي و سياست خارجي را بايد انعكاس سياست اعالمي ،سياست عملي و
ضرورتهاي راهبردي يك كشور براي تأمين منافع ملي دانست .در شرايطي كه
بحران هستهاي در روابط ايران و كشورهاي گروه  5+3ايجاد شده است ،ميتوان
ابدههاي سياست خارجي دولت روحاني دانست.
مديريت راهبردي را ميتوان بخشي از معادلة توزيع قدرت و منافع در شرايط رقابتي
دانست .زيربناي مديريت راهبردي را ميتوان در بهرهگيري از سازوكارهايي همانند
رقابت و همكاري در شرايطي دانست كه بازيگران داراي اهداف ،جهتگيري و منافع
كامال متفاوتي هستند .پيروي از قوانين يك نقش يا هويت ،فرآيند شناختي پيچيدهاي
است كه رفتار متفكرانه و منطقي را ميطلبد .در اين ارتباط فرمولبندي دقيقي وجود
ندارد .بهنظر ميرسد كه هر بازيگري مصالحه و توازن را براساس گرايش و اهداف
خود تعريف ميكند ).(Elias, 1982: 145
 .2-1اجماع توافقي در مديريت راهبردي
يكي از موضوعات بنيادين مديريت راهبردي را ميتوان دستيابي به «اجماع
توافقي» 3دانست .اجماع توافقي از حوزة مديريت راهبردي به عرصة سياستگذاري
راهبردي منتقل گرديده است .در اجماع توافقي بازيگران از معيارهاي «مشابهت» و
1. Agreeable Consensus
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«تناسب» بهجاي «احتمال» و «ارزش» استفاده ميكنند .منافع براساس «درك متقابل
بازيگران» توزيع ميشود .به همين دليل است كه منطق تناسب بخش اجتنابناپذير
اجماع توافقي در مديريت راهبردي است.
اگر خواسته باشيم چنين رويكردي را به موضوعات هستهاي تسري دهيم ،در آن
شرايط هرگونه مصالحه نيازمند توافقي عمومي براي توزيع منافع و گذار از تهديدات
ميباشد .تطبيق ايدهها ،اهداف با قوانين رفتاري ميتواند براساس تجربه و قالبهاي
111
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ارزشي تبيين گردد .بازيگراني كه داراي قابليت اقتصادي و يا قدرت راهبردي فراگير
هستند ،عموما تالش ميكنند تا هرگونه توافقي را براساس «انتظار از نقش» در مبادله
و معادلة راهبردي تنظيم نمايند .انتظار از نقش در مديريت راهبردي اولينبار توسط
مارچ و سيمون تبيين گرديده است ).(March & Simon, 1993: 13
مارچ و سيمون بر اين موضوع تأكيد داشتند كه هر نقش راهبردي ،داراي گرايشات،

دیپلماسی هستهاي و راهبرد مصالحه در سیاست خارجی ایران

رفتارها ،احساسات و ترجيحات خاص براي بازيگران در روند رقابت و همكاري
خواهد بود .بنابراين معادلة انتظار از نقش بخشي از معادلة قدرت در فضاي رقابت،
ه مكاري و مصالحه است .به همين دليل است كه بخش قابل توجهي از ادبيات و
انتقاد اعضاي مجلس نمايندگان و سناي اياالت متحده دربارة «برنامة جامع اقدام
مشترك» براساس نقش اياالت متحده بهعنوان قدرت بزرگ جهاني تنظيم گرديده
بود.
بسياري از مفاهيم و ادبياتي كه از سوي مقامات مسئول در روند ديپلماسي هستهاي
مطرح ميشود با نشانههاي مربوط به «اجماع توافقي» در سياستگذاري عمومي
هماهنگي دارد .ديدگاه سياسي و به ويژه ديدگاه عملگرا با مشخصه سياست به عنوان
هنر ممكنات ،مشابهت زيادي با اجماع توافق در روند ديپلماسي هستهاي ايران و
كشورهاي گروه  5+3دارد .بر اساس چنين نگرشي هنر سياستمداران در دو چيز
نهفته است :اول آنكه سياستمداران نيازمند هدايت گروهها براي گذار از
موضعگيريهاي منفصل به سوي مصالحهاي نسبتا پايدار هستند .از سوي ديگر،
نيازمند است تا چنين افرادي بتوانند ابداعات سياسي را براي اهدافي كه ظاهرا

آشتيناپذير ميباشد را بوجود آورند

(2015:45

 .)Shanahan,برخي از تحليلگران

سياست خارجي و گروههاي سياسي منتقد دولت بر اين موضوع تأكيد دارند كه
روندهاي سياست خارجي ميبايست تابعي از مؤلفههاي ساختاري ،ضرورتهاي
راهبردي ،شكلبنديهاي سياست بينالملل و الگوهاي كنش كارگزاران اجرايي باشد.
چنين رويكردي به مفهوم آن است كه هرگونه تغيير بهمثابه گذار از بنيادهاي ساختار
سياسي تلقي ميشود .در حاليكه واقعيتهاي تحليل سياست خارجي بيانگر آن است
كه روندهاي جديد در سياست خارجي دولت و تيم مذاكرهكننده در فرآيند ديپلماسي
هستهاي از سياستگذاري مصالحه براساس نشانههايي از «تغيير و تداوم» نسبت به روندهاي
گذشتة سياست خارجي بهره گرفتهاند.
در روند سياستگذاري عمومي ،كارگزاران سياست خارجي و اقتصادي از آزادي عمل
همهجانبه براي تحقق اهداف راهبردي خود برخوردار نيستند .به كارگيري ابتكارات
خواهد بود كه عالوه بر اراده كارگزاران سياست داخلي ،نشانهها و زمينههايي از
الگوي تعامل راهبردي در فضاي سياست بينالملل نيز وجود داشته باشد .تالش همه
جانبه يك بازيگر منطقهاي بدون توجه به شكل بنديهاي قدرت در محيط منطقهاي
و فرايندهاي كنش بازيگران جهاني نمي تواند به نتايج مطلوب منجر گردد (

World

.) Bank , 2012 : 71
 .2-2هزينههاي توافق در مديريت راهبردي
در مديريت استراتژيك اين موضوع از اهميت ويژهاي برخوردار است كه هرگونه
توافق داراي چه منافع و هزينههايي است .اگر هزينههاي توافق با منافع حاصل از آن
هماهنگي داشته باشد ،مطلوبيتهاي الزم براي بازيگران را امكانپذير ميسازد.
بنابراين هر يك از كارگزاران مديريت راهبردي تالش دارد تا هزينههاي الزم براي
هر كنش اقتصادي ،امنيتي و بينالمللي را مورد مطالعه قرار دهد .اگر هزينههاي
آغازين و ثانويه هرگونه توافق نسبت به منافع حاصله بيشتر باشد ،توافق ايجادشده از
مطلوبيت و اهميت الزم برخوردار خواهد بود.
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اگر هزينههاي توافق با منافع و نتايج حاصل از آن هماهنگي نداشته باشد ،توافق در
وضعيت ناپايداري قرار خواهد گرفت .بهطور كلي هرگونه توافق در مديريت
راهبردي ميبايست براساس مؤلفهها و موضوعاتي ازجمله انگيزه ،اجبار ،منافع
محاسبهشده و تفسير قوانين دربارة موضوع راهبردي انجام پذيرد .به همين دليل است
كه موضوعاتي همانند قالبهاي ارزشي و هويتي كاركرد چنداني در حوزة
مصالحه گرايي براساس مدل مديريت استراتژيك در سياست خارجي و امنيت ملي
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وجود ندارد.)Malony, 2014: 35( .
سياستگذاري مصالحه را ميتوان در تاريخ روابط بينالملل بسياري از كشورها مورد
مالحظه قرار داد .اجماع توافقي به معناي آن است كه تمامي بازيگران در فضاي
مربوط به حداقلهاي راهبردي به نتايج اقتصادي مطلوبي نايل ميگردند .اگرچه
ديپلماسي مصالحه از سوي ديپلماتهايي پيگيري گرديده است كه تالش دارند تا
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روند عاديسازي و گذار از تهديدات سياسي و اقتصادي را پيگيري نمايند ،اما تحقق
چنين فرايندي بدون همكاري سازمانيافتة بازيگران اصلي در سياست بينالملل كار
دشواري خواهد بود .در شرايط محدوديتهاي ساختاري امكان دستيابي به نتايج
مبتني بر برد همه جانبه براي هيچ بازيگري امكان پذير نخواهد بود .نيازهاي
اجتماعي و اقتصادي ايران بهگونهاي متراكم گرديده كه بخش قابلتوجهي از
شهروندان و كارگزاران اجرايي در كشور ،تأمين آن را از طريق فرايندهاي سياست
خارجي امكانپذير ميدانند.
در چنين شرايطي است كه ضرورتهاي سياست خارجي ايران تابعي از نيازهاي
اقتصادي و فرايندهاي معطوف به تأمين ضرورتهاي عمومي زندگي شهروندان
خواهد بود .كارگزاران اجرايي در روندهاي سياست خارجي ايران بايد بر اين امر
واقف باشند كه بازسازي نيازهاي راهبردي جامعه ايران در قالب «رفاه» و «امنيت» در
شرايطي حاصل ميگردد كه تغييرات تاكتيكي و روندهاي ابتكاري در سياست اجرايي و
الگوهاي دولتداري كشور حاصل گردد (.) Kahn, 2014: 28

 .3ارزيابي هزينه و فايدة معادلة امنيتي در راهبرد مصالحه
هرگونه سياستگذاري راهبردي براي گذار از تهديدات و ايجاد فرصتهاي جديد
براي رشد اقتصادي و امنيت ملي نيازمند پذيرش هزينههاي اقتصادي و امنيتي است.
ديپلماسي هستهاي ايران نيز داراي نشانههاي هزينه و فايده بوده است .چنين اقدامي
در چارچوب «راهبرد مصالحه» از اهميت و كاركرد برخوردار خواهد بود .هرگونه
مصالحه نيازمند پذيرش واقعيتهايي است كه بخشي از ماهيت سياست بينالملل را
تشكيل ميدهد (.) Alsis & Others , 2012 : 74
«با گذشته بيش از سه دهه خصومت و بياعتمادي ،مسير صلح ميان ايران و اياالت
متحده واقعا مسيري پرفراز و نشيب است .مسيري كه پيمودن آن هر چند سخت ولي
غيرممكن نيست و به بيشترين صبوري و هوشياري نياز دارد .رسيدن به صلح تنها از
طريق تعهد استوار به حل منازعه شرط الزم است ولي كافي نيست ...هر دو طرف
طرف بهوضوح بداند در مقابل امتيازات و انعطافهايي كه به خرج ميدهد در نهايت
چه بهدست ميآورد .براي ايرانيها مهم اين بود كه در آخر خط غنيسازي داشته
باشند .از سال  3185كه تحريم اضافه شد ،برداشتن تحريمها هم به آخر خط اضافه
شد .نهايت اينكه براي تحقق يك «توافق بزرگ» ايران و آمريكا بايد به يكديگر
اطمينان بدهند كه در آخر خط منافع يكديگر را محترم خواهند شمرد» (موسويان،
.)763-3 :3131
 .3-1بررسي هزينههاي راهبردي در فرآيند مصالحه
سياست بينالملل براساس نشانههايي از «ديپلماسي اجبار» و «سلسلهمراتب قدرت»
حاصل گرديده و ماهيت تبعيضآميز دارد .پذيرش واقعيت تبعيض در فرآيند مصالحه
ناشي از درك معادلة قدرت در رقابت راهبردي است .برخي از پژوهشگران مسائل
ايران و موضوعات راهبردي ازجمله ديپلماسي هستهاي بر اين اعتقادند كه شرايط
ساختاري براي پذيرش روند جديد در روابط ايران و جهان غرب بهوجود آمده
است .هر يك از بازيگراني كه در فضاي مصالحه قرار ميگيرند نيازمند نقشة راه
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بايد بتوانند «آخر خط» را ببينند و بر سر آن توافق كنند .بهعبارت ديگر ،هر يك از دو
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جديد براي اعتمادسازي و مصالحه خواهند بود .به اين ترتيب در راهبرد مصالحه،
ايران پروتكل الحاقي را مورد پذيرش قرار داده و فراتر از قواعد پروتكل الحاقي،
زمينة بازرسي آژانس از تأسيسات راهبردي ايران بهوجود آمد .انتقال اورانيوم
غني شده ايران به روسيه ،كاهش سانتريفيوژهاي ايران و تعطيلي برخي از سايتها
ازجمله فوردو را ميتوان در زمرة هزينههاي مصالحه دانست .در چنين شرايطي،
ايران قادر نخواهد بود تا به هيچگونه بازدارندگي از طريق تأسيسات راهبردي
119
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هستهاي نايل گردد (.) Katsman, 2011 : 72
مهمترين موضوعي كه در چنين فرآيندي از اهميت و مطلوبيت الزم برخوردار است،
توازن بين دادهها و ستاندهها در روند ديپلماسي هستهاي و در قالب راهبرد مصالحه
خواهد بود .در راهبرد مصالحه ،هر بازيگري به حداقلهاي راهبردي تمركز داشته و
عبور از چنين حداقلهايي را بهعنوان خط قرمز ميداند .كنگره در دسامبر 0235
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محدوديت هاي جديدي عليه ايران وضع نموده كه با ذات برنامة جامع اقدام مشترك
مغايرت دارد.
تفاوتهاي ساختاري ،ادراكي و كاركردي ايران و آمريكا در حوزههاي منطقهاي و
بينالمللي هزينههاي در حال گذار ايران را افزايش خواهد داد .گروههاي محافظهكار
در آمريكا تالش دارند تا از قابليتهاي قانوني و ساختاري خود بهره گرفته و طيف
جديدي از محدوديتهاي راهبردي عليه ايران را بهوجود آورند .چنين رويكردي
ميتواند زمينههاي الزم براي كسب نتايج پرمخاطره در آينده را بهوجود آورد.
پتانسيل و انگيزش تحرك گروههاي انقالبي و اصولگرا در ايران بهگونهاي است كه
هرگونه مخاطره براي كسب نتايج را بهمنزلة سازش تلقي نموده و زمينه براي
گسترش تضاد را اجتنابناپذير ميسازد (.) Trevera, 2013: 75
بسياري از مفاهيم و گفتمانهاي رقابت سياسي گروههاي مختلف در ايران تابعي از
رقابت آنان در حوزة موضوعات راهبردي و سياست خارجي بوده است .برنامة جامع
اقدام مشترك نيز بهگونههاي متفاوتي تفسير ميشود .برخي از گروههاي تحليلي در
ايران ،نتايج حاصله در روند تنظيم برنامه جامع اقدام مشترك را بهمنزلة مصالحه و

بازي برد ـ برد نميدانند .چنين گروهي اعتقاد دارند كه توازن در دستاوردها و نتايج
حاصل نگرديده و در نتيجه ايران به اهداف اوليه و آنچه بهعنوان نتايج «آخر خط»
مرسوم گرديده را كسب نخواهد كرد .
در سياستگذاري مصالحه برخي از امتيازات اعطا شده به جهان غرب ميتواند
زمينههاي الزم براي كاهش تهديدات آينده را بهوجود آورد .در چنين شرايطي است
كه گروههاي محافظهكار آمريكا و مجموعههاي اسرائيل محور تالش كمتري خواهند
داشت تا از سازوكارهاي تهاجمي و اقدامات پردامنه نظامي عليه ايران بهرهمند شوند.
به عبارت ديگر ،سياستگذاري مصالحه زمينه شكلگيري كنشهايي را بوجود ميآورد
كه معطوف به «الگوهاي كنش بيهوده» 3خواهد بود .اين مدل در سياستگذاري
مصالحه به معناي شرايطي است كه امكان انجام اقدامات تهاجمي عليه ايران را
كاهش خواهد داد ( .) Ackerman , 2012: 91
مصالحهگرايي به مفهوم آن است كه ميتوان هر توافقي را بر اساس «هزينه نهايي» و
همچنين «قيمت در سايه» ارزيابي شود .توازن راهبردي را بايد بهعنوان يكي از
واقعيتهاي بنيادين اثربخشي تنشزدايي در سياست خارجي دانست .در
غيراينصورت ،هرگونه راهبرد مماشات ميتواند مخاطراتي را در آينده روابط
خارجي ايران ايجاد كند .سياستگذاري مصالحه به مفهوم آن است كه در هر كشوري
كارگزاران سياست خارجي تالش ميكنند تا بيشترين مطلوبيت راهبردي براي اهداف
و منافع ملي واحد سياسي ايجاد

نمايند).(Glazer & Rothenberg, 2001: 62

هرگونه انعطافپذيري راهبردي ،به همانگونهاي كه داراي هزينههاي اقتصادي و
امنيتي است ،طبيعي است كه نتايج و سودمنديهاي مربوط به خود را نيز داشته
باشند .ايران در زمرة كشورهايي است كه از قابليت الزم براي اثرگذاري در محيط
منطقهاي برخوردار است .ايران منطقهاي را ميتوان بهعنوان بخشي از راهبرد سياست
خارجي و امنيتي جمهوري اسالمي ايران دانست .در شرايطي كه تهديدات امنيتي در
1. Pump-priming model
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 .3-2بررسي سودمندي و نتايج راهبردي در فرآيند مصالحه
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چارچوب تحريم اقتصادي ،فناوري و راهبردي افزايش يافت ،هرگونه مصالحه
ميتواند بر فرآيندهاي تحريم و محدوديتهاي راهبردي تأثير بهجا گذاشته و
مطلوبيتهاي جديدي را بهوجود آورد

).(Pawson & Tielly, 1997: 75

الگوي ديپلماسي اجبار اياالت متحده در روند محدودسازي قدرت ابزاري و
راهبردي ايران معطوف به شرايطي است كه حجم تحريمهاي اعمالشده عليه ايران
بهگونة مرحلهاي افزايش يافته تا زمينه براي انعطافپذيري راهبردي جمهوري
111
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اسالمي بهوجود آيد .زمانيكه انعطافپذيري منجر به تخليه قدرت راهبردي ايران
گرديد ،طبيعي است كه موضوع مربوط به تحريمها نيز بايد در وضعيت تجديدنظر
قرار گيرد .اگرچه ابهامات مربوط به  PMDدر شوراي حكام آژانس بينالمللي انرژي
اتمي و در دسامبر  0235پايان يافت ،اما اقدامات كنگره براي اعمال محدوديتهاي
جديد را ميتوان بخشي از فرآيندي دانست كه منافع و سودمندي ناشي از ديپلماسي
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هستهاي مصالحه را كاهش ميدهد.
سودمندي راهبردي داراي نشانههاي پيشگيرانه و پيامدگرايانه است .بخشي از منافع و
سودمندي مربوط به شرايطي است كه بازيگران در وضعيت تهديد كمتري در آينده
روبهرو شوند .بهطور كلي نظريهپردازاني كه داراي رويكرد آيندهپژوهي هستند،
عموما به موضوعات و مسائلي اشاره دارند كه نتايج هرگونه مصالحهاي را براساس
پيامدهاي احتمالي آينده ارزيابي ميكنند .اينگونه پيامدها ميتواند داراي نتايج
اقتصادي ،امنيتي و راهبردي باشد (.) Aronoff , 2014 : 69
روندهاي آيندهپژوهانه ميتواند هرگونه تصميمگيري را براساس احتماالت سياسي و
امنيتي آينده ارزيابي نمايد .افراد و گروههايي كه به همكاري راهبردي با آمريكا
اميدوار بودند ،تالش داشتند تا زمينههاي الزم براي نقشيابي بازيگراني را بهوجود
آورند كه به سود متقابل منجر شود .درحاليكه ساختار سياسي آمريكا ماهيت تكثرگرا
دارد .تكثرگرايي در ساختار سياسي به اين مفهوم است كه گروههاي سياسي رقيب
وجود دارند كه اهداف و منافع يكديگر را متوازن مينمايند .به همين دليل است كه

تصميمگيري راهبردي در آمريكا براساس مدل دولتمحور يا رئيسجمهور محور
نميتواند نتايج دقيقي را بهوجود آورد.
«ساختار و فعاليتهاي كنگرة اياالت متحده بهخوبي بيانگر ويژگي غيرمتمركز و
ناهمگن بودن نظام سياسي امريكا است .طبقات مختلف ،سياستهاي تكثرگرايانه و
منطقهاي در فعاليتهاي نظام كميتهاي و در الگوهاي متغير رأيدهي و تصميمگيري
مسائل مختلف يافت ميشود ...بنابراين سياستگذاري در آمريكا فرآيندي نامنظم و
منقطع است .كنگره برنامههايي را تصويب ميكند ولي تخصيص بودجه براي آن
انجام نميگيرد .دولت آمريكا مسئولترين حكومتها در برابر قوة مقننه به نسبت
اكثر كشورهايي است كه نظامهايي با احزاب مختلف دارند .در سالهاي  3331به
بعد ،تالشهايي را كنگره بهمنظور افزايش كنترل خود بر قوة مجريه در زمينههاي
سياست مالي و خارجي انجام داد» (وايل.)006 :3187 ،
سياستگذاري امنيتي بهوجود ميآورد .هرگاه ساختار قدرت از اركان و نيروهاي
تأثيرگذار محدودتري برخوردار باشد ،طبيعي است كه زمينهها و نشانههاي بيشتري
براي تصميم گيري راهبردي وجود خواهد داشت .معادلة قدرت در آمريكا شرايطي را
نشان ميدهد كه امكان برگشت پذيري فرآيندهاي راهبردي در برخورد با ايران را
اجتنابناپذير ميسازد .به همين دليل است كه عدهاي از تحليلگران سودمندي توافق
ايجادشده را در طوالنيمدت بسيار محدود ميدانند.
مدل سياستگذاري مصالحه معطوف به آن است كه انگيزههاي تهاجمي اضافي در
فرآيند توافقي كه در ابتدا غيرمعقول شناخته ميشود را توجيه ميكند .الگوهاي كنش
راهبردي نيازمند بهرهگيري از قواعد بوروكراتيك و الگوهاي كنش ديپلماتيك در
راستاي متقاعدسازي بازيگران رقيب خواهد بود .در چنين شرايطي روندهاي سياست
خارجي ايران نيازمند كنش همكاريجويانه از طريق چندجانبهگرايي راهبردي خواهد
بود .كارگزاراني كه از الگوي بوروكراتيك در تحقق اهداف سياست خارجي ،امنيتي
و راهبردي بهره ميگيرند ،تالش خواهند نمود تا روندهاي ديپلماتيك جمهوري
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در همتنيدگي ساختار قدرت در آمريكا مشكالت بيشتري را براي تصميمگيري و
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اسالمي را براساس مفاهيم قانوني ،قاعدهگرا و مسئوالنه تبيين و اجرا نمايند (مصلي
نژاد .)007 : 3132 ،يكي از مهمترين موضوعات مربوط به سياستگذاري مصالحه را
ميتوان در ارتباط با موضوعات مربوط به اثربخشي و كارآمدي تحليل نمود.
سياستگذاري مصالحه در فرآيند توافق وين آوريل  0235مشابه «منحني الفر» در
سياستگذاري اقتصادي است كه به معناي ايجاد جاذبه براي كسب حداقلهاي
تدريجي در زمان طوالني ميباشد .چنين رويكردي جلوههايي از سياستگذاري
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اقتصادي را نشان ميدهد كه سود حداقل را عامل اصلي بحرانهاي همانند ركود و
تورم ميداند .در چنين شرايطي است كه اجماع توافقي در سياستگذاري مصالحه،
زمينههاي كاهش تهديدات اجتنابناپذير را در آينده بوجود خواهد

آورد (Lindblom,

).1990: 74
شاخصهاي اصلي سياستگذاري مصالحه در روند ديپلماسي هستهاي ايران به عنوان
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بخشي از ضرورتهاي راهبردي جمهوري اسالمي در محيط پرمناقشه امنيتي تلقي
مي شود .از آنجايي كه ارزيابي سياست خارجي را بايد كارآمدي و استقالل عمل
دانست ،سياست خارجي كشورهايي كه در حوزههاي كارآمدي و استقالل عمل با
مشكالت اجرايي و يا راهبردي روبهرو ميباشند ،عموما در وضعيت برگشتپذيري
قرار ميگيرند .توافق هستهاي بر اساس سياستگذاري مصالحه معطوف به
سازوكارهايي است كه روندهاي برگشتپذير را كنترل نمايد.
روندهاي سياست خارجي ايران در شرايطي با تغيير همراه گرديده است كه بخش
قابل توجهي از كارگزاران اجرايي و زمامداران راهبردي آمريكا بر ضرورت تداوم
سياست مهار و تحريمهاي اقتصادي تأكيد دارند .چنين تحريمهايي نمي تواند به
عنوان نشانه مثبتي در نگرش بازيگران موثر در سياست جهاني نسبت به روندهاي
آغازين و ابتكارات راهبردي حسن روحاني تلقي شود .چنين فرآيندي در
سياستگذاري عمومي به مثابه «هزينههاي سود آينده» تلقي ميشود .هر هزينهاي كه
در شرايط موجود انجام ميگيرد ،ميتواند نتايج موثري در آينده ايجاد نمايد .

 .3-3نقش مصالحه در ديپلماسي هستهاي ايران
سمتگيري سياست خارجي ايران در فرآيند ديپلماسي هستهاي ،تابعي از نگرش و
تصورات انقالبي درباره كاركرد امريكا نسبت به جمهوري اسالمي بوده است .اگرچه
ايران و آمريكا رويكرد همكاري جويانه ،سازنده و موثري نسبت به يكديگر در ارتباط
با موضوعات راهبردي ندارند ،اما ضرورتهاي نقش يابي بازيگران در سياست
بينالملل ،زمينههاي الزم براي همكاري ،مشاركت و مصالحه را امكان پذير ميسازد.
به اين ترتيب سياست مصالحه با رويكرد و ايستارهاي بازيگران نسبت به يكديگر
تفاوت دارد

(Lindblom, 1990: 75

) .هر كنش ايران و آمريكا در فرآيند ديپلماسي

هستهاي را ميتوان نشانه اي از كنش متقابل براي تحقق اهداف و منافع ملي دانست.
يك بازيگر ميتواند از طريق ابتكار عمل ،در تصورات و ادراكات ايجاد شده تاثير
عالمتها و نشانههاي مختلفي از كنش راهبردي وجود داشته است .تحريمهاي
اقتصادي يكجانبه و چندجانبه را ميتوان در زمره عواملي دانست كه زمينه مصالحه
را بهوجود ميآورد .هر نوع مصالحه نيازمند بهرهگيري از ابزارهايي است كه قابليت
راهبردي ايران و يا آمريكا براي اثربخشي را امكانپذير ميسازد .اگر ايران يا هر يك
از قدرتهاي بزرگ فاقد ابزارهاي راهبردي براي ايجاد جاذبه ،تهديد و يا انگيزه
براي كنش متقابل براي مصالحه نباشند ،طبيعي است كه بازيگران قادر نخواهند بود تا
از ابزار قدرت خود براي وادار سازي ديگري به انعطاف و كنش همكاري جويانه
استفاده نمايند .هالستي در اين ارتباط بيان ميدارد كه« :روند سياست بينالملل براي
مصالحه هنگامي آغاز ميشود كه يك دولت ميكوشد با اعمال و عالمتهاي
گوناگون ،رفتار ،تصورات و سياستهاي بازيگر رقيب را تغيير داده و يا ثابت نگه
دارد .بر اين اساس ،قدرت را ميتوان به مثابه توانايي كلي يك دولت در كنترل رفتار
ديگران تعريف كرد .بنابراين :
دولت الف اعمال نفوذ ميكند بر دولت ب براي انجام دادن عمل مشخص.
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بجا گذارد .در روابط ايران با آمريكا و ساير بازيگران موثر در سياست بينالملل،

119

هرگونه ديپلماسي در روابط بازيگراني كه داراي منابع ،اهداف و يا قدرت متفاوت
ميباشند ،براساس نمودار يادشده شكل ميگيرد .دولت الف ميكوشد بر دولت ب
نفوذ بگذارد ،زيرا هدفهاي مشخصي را براي خود تعيين كرده است .اگر قاعده باال
مبناي همه روندهاي سياست بينالملل باشد ،توانايي كنترل و رفتار را ميتوان
براساس نفوذ ،ابزار تهييج ،ترغيب ،فدا شدن ،تهديد يا مجازات حاصل كرد (هالستي،
.)052 :3131
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دومين عنصر تاثيرگذار در سياست گذاري مصالحه را ميتوان بهرهگيري از منابعي
دانست كه در روند تاثيرگذاري و اعمال نفوذ به كار گرفته ميشود .از آنجائيكه در
سياست گذاري مصالحه ،تمامي كشورها نفوذ برابري ندارند ،بنابراين به نتايج و
دستاوردهاي غيربرابر نيز نايل ميگردند .ايران ،آمريكا و ساير كشورهاي گروه 5 + 3
براي تحقق اهداف خود تالش ميكنند تا ابزارهاي متفاوتي را به كار گيرند .رابرت
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دال تالش دارد تا بين منابع قدرت و نفوذ راهبردي در هرگونه ابتكار ديپلماتيك
رابطه متقابل برقرار نمايد .طبعا مهارت نقش موثري در دستاورد كشورها در فرآيند
ديپلماسي هستهاي و يا هرگونه چانه زني ديگر خواهد داشت .مهارت به مفهوم
چگونگي بهرهگيري از اطالعات ،تكنيك ،ثروت و قدرت نظامي در فرآيند رقابت
راهبردي است (.) Dahl, 1991: 25
مصالحه ايران در سياست بينالملل براي نيل به توافق جهت پايان دادن به تحريمهاي
اقتصادي و آغاز روابط جديد متقابل و همكاريجويانه بوده است .در اين فرآيند هر
يك از بازيگران ميبايست  5الگوي كنش را در روابط متقابل پيگيري نمايند .در گام
اول هر يك از بازيگران ميبايست از سازوكارهاي مبتني بر همكاري كردن يعني
انجام دادن يا انجام ندادن عمل خاص بهره گيرند .گام دوم الزم است تا در مواضع
خود تاكيد داشته باشند ،يعني اينكه نشان دهند كه پيام يا عالمت بازيگر رقيب را
دريافت نكرده اند .گام سوم ،مبتني بر دفع وقت براي اين است كه نشان دهند،
موضوع براي آنان اهميت فوري و فوتي ندارد .گام چهارم مبتني بر چانه زدن و
همچنين تالش براي تغيير دادن هدف دولت رقيب ميباشد .گام پنجم مبتني بر

مقاومت كردن بوده كه براساس پيگيري راهبرد تالفي در برابر پيشنهادات ،تهديدات
و الگوي كنش طرف مقابل به كار گرفته ميشود

( Karsten , Hawell & Allen, 1994,

.)65

هر يك از  5مؤلفه ياد شده در سياست گذاري مصالحه ،مورد توجه حوزه ديپلماسي
هستهاي ايران و كشورهاي  5 + 3قرار گرفته است .الگوي همراهي كردن را ميتوان
براساس ادبيات و مفاهيمي مورد توجه قرار داد كه زمينههاي الزم براي اعتماد متقابل
و اراده سياسي براي نيل به توافق را امكان پذير ميسازد .ايران در طرح اقدام مشترك
نسبت به نگراني جهان غرب دربارة فعاليت هستهاي و روند غنيسازي ،نگرش
سازنده اتخاذ كرده است.
ايران و كشورهاي جهان غرب نسبت به الگوي رفتاري طرف مقابل در وضعيت
بي اعتمادي قرار داشتند .دغدغه اصلي جهان غرب آن بود كه برنامه هستهاي ايران
شفاف سازي امكان پذير ميشد .به همين دليل در اولين پاراگراف طرح اقدام
مشترك بر اين موضوع تأكيد شده است كه« :هدف اين مذاكرات دستيابي به راهحل
جامع بلندمدت مورد توافق طرفين است كه اطمينان يابد برنامة هستهاي ايران
منحصرا صلحآميز باقي خواهد ماند .ضرورتهاي مصالحهگرايي ايجاب ميكند كه
موضوع فتواي هستهاي در ادبيات سياسي و ديپلماتيك ايران برجسته شود (

World

.)Bank, 2015 : 91
ايران از مفاهيم و ادبيات الزم براي بياثرسازي تهديدات گذشته بهره گرفت .ادبيات
دولت جديد براساس همراهي كردن و توافق متقابل شكل گرفته است .در اين ارتباط
تأكيد شد كه ايران هرگز بهدنبال دستيابي و يا گسترش هيچگونه سالح هستهاي
نخواهد بود .هدف از فرآيندهاي شفافسازي و اطمينانيابي را بايد رفع نگرانيهاي
راهبردي جهان غرب دانست .واقعيت آن است كه ايران در نوامبر  0231تعريف
جديدي از فعاليت هستهاي و همكاريهاي بينالمللي ارائه داده است.
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ماهيت غيرصلح آميز داشته باشد ،دستيابي به اين هدف صرفا از طريق بازرسي و
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ايران توجه چنداني به گام دوم مصالحه نداشت .گام دوم مصالحه به مفهوم آن است
كه در پذيرش پيام طرف مقابل ايجاد ترديد نموده به گونهاي كه به حداكثر هدف
طرف مقابل توجهي انجام نگيرد .نگرش ايران مبتني بر فرايندي بود كه زمينههاي
الزم براي درك نگراني طرف مقابل را منعكس ميساخت .علت اين امر را ميتوان
ناشي از فضا و ادبياتي دانست كه زمينههاي الزم براي همكاري متقابل را امكانپذير
ميسازد.
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س ی ا س ت ج ها ن ی

درحاليكه هرگاه آمريكاييها صحبت از پايان دادن به تحريمها و آغاز مرحله جديد
مينمودند ،از مفاهيم و ادبياتي نيز بهره ميگرفتند كه پايان دادن به تحريمها را
مشروط به انجام اقدامات تكميلي ميكرد .چنين تكنيكي مورد توجه ايران قرار
نگرفت  .به همين دليل است كه اورانيوم غني شده و اكسيد اورانيوم ايران به سمت
روسيه بارگيري و منتقل شد ،درحاليكه هنوز تحريمها بهويژه تحريمهاي مالي و
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بانكي پايان پيدا نكرده است  .اگر ايران از تاكتيك همراهي كردن بهره گرفت،
ميبايست در گام دوم از تاكتيك ناديده گرفتن و وانمود كردن اين كه مطالبات
قدرتهاي بزرگ با اهداف و رويكرد ايران تطبيق ندارد ،استفاده نمايد (اسميت و
ديگران.) 057 : 3130 ،
عدم بهرهگيري از چنين فرايندي ،محدوديتهايي را براي قدرت اقتصادي و
راهبردي ايران بهوجود آورده است .ايران مطالبات كشورهاي غربي را درك كرد،
درحاليكه كشورهاي جهان غرب تاكنون از سازوكارهاي ناديده گرفتن مطالبات ايران
و مشروطسازي آن به انجام برخي از اقدامات كه ماهيت پيش فرض دارد استفاده
كرده است .اگر ايران از قابليت راهبردي برخوردار است ،بهگونهاي كه چنين
قابليتهايي براي جامعة جهاني احساس نگراني بهوجود ميآورد ،طبيعي است كه
قدرتهاي بزرگ ميبايست امتيازات بيشتري در روند سياستگذاري مصالحه به ايران
اعطا نمايند.
يكي از داليل طوالنيشدن روند ديپلماسي هستهاي را ميتوان ناشي از طرح
موضوعات و مطالبات متعددي دانست كه پاسخ به آن نيازمند فرصت بيشتر به

كارگزاران اجرايي و تصميم گيران راهبردي ايران بوده است .ايران همواره تالش
دارد تا بخشي از نيازهاي راهبردي خود را از طريق مصالحه و همكاري با قدرتهاي
بزرگ بدست آورد .در چنين شرايطي هرگونه ناديده گرفتن و دفع وقت ،مخاطرات
و محدوديتهايي را براي ايران بهوجود خواهد آورد (رنشون.)87: 3131 ،
روندهاي معطوف به گام چهارم ابتكار ديپلماتيك يعني چانه زني براي تغيير اهداف
كشورهاي  5 + 3نتايج چنداني براي ايران ايجاد نكرده است .ايران عموما" اهداف
راهبردي خود را در قالب الگوهاي سياسي و سازوكارهايي تنظيم نموده كه دستور
عمل آن توسط كشورهاي  5 + 3تهيه شده است .چنين فرايندي مشكالت و
مخاطرات زيادي را براي تحقق اهداف راهبردي ايران اجتناب ناپذير ميساخت.
درحاليكه كشورهاي  5 + 3نه تنها از الگوي دفع وقت ،بلكه از سازوكارهاي مربوط
به ناديده گرفتن و چانه زني براي تغيير هدفهاي دولت ايران استفاده كردهاند.
بهرهگيري از الگوها و سازوكارهايي بوده است كه زمينههاي الزم براي مشاركت
ايران در پيگيري اهداف را فراهم سازد .اهداف راهبردي ايران ،معطوف به پايان دادن
به تحريمها و ايجاد روابط عادي با ساير بازيگران محيط بينالملل بوده است.
پذيرش اهداف تصريح شده كشورهاي  5 + 3منجر به اقدام متقابل از سوي آنان
براي پذيرش اهداف اقتصادي و راهبردي ايران نگرديده است.
در چنين شرايطي ،چالشهايي براي مصالحه بهوجود ميآيد ،زيرا نتايج حاصل از
برنامه جامع اقدام مشترك هيچگونه زمينهاي براي پيگيري و اجراي استراتژي تالفي
را بهوجود نمي آورد .بررسي فرآيند ديپلماسي هستهاي ايران بر اساس نگرش
سياستگذاري مصالحه معطوف به كسب نتايجي است كه زمينههاي الزم براي سود
نامتوازن متقابل و يا هزينههاي نامتوازن متقابل را بوجود آورده است .هر يك از
اهداف و الگوهاي راهبردي ايران در شرايطي ميتواند به مطلوبيت منجر گردد كه
مبتني بر نشانههايي از مشاركت و كنش متقابل از سوي كشورهاي  5+ 3باشد.
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ضرورتهاي سياست گذاري مصالحه در روند ديپلماسي هستهاي ايران نيازمند

119

 .4راهبرد معامله بزرگ در ديپلماسي مصالحه هستهاي ايران و 5+1
ديپلماسي هستهاي ايران معطوف به حل اختالفات فني ،سياسي و راهبردي بوده
است .شوراي حكام آژانس بينالمللي انرژي اتمي نيز از اين ساز و كار براي حداكثر
سازي تعامل خود با ايران بهره گرفت .اگر ايران در روند تعهدات خود پروتكل
الحاقي را به صورت همه جانبه پذيرفت و به مرحله اجرا گذاشت ،زمينه براي انجام
اقدامات متقابل از سوي جهان غرب نيز فراهم گرديده و اتهامات ادعايي مدير كل
119
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آژانس كه در نوامبر  0233مطرح شده بود را در دسامبر  0235پايان داد.
انجام چنين اقدامي را ميتوان در قالب بخشي از راهبرد معامله بزرگ دانست .معامله
بزرگ در شرايطي به نتيجه مورد نظر منجر ميشود كه همكاريهاي متقابل
كشورهاي  5+3بهويژه آمريكا براي پايان دادن به تحريمها و بهرهگيري از
سازوكارهاي همكاري جويانه و سازنده مبتني بر حسن نيت را فراهم آورد.

دیپلماسی هستهاي و راهبرد مصالحه در سیاست خارجی ایران

سياستگذاري تحريم اقتصادي و راهبردي آمريكا عليه ايران روندي پيچيده و درهم
تنيده را تجربه كرده است .در اين روند ،طيف گستردهاي از حوزههاي مالي ،بانكي و
تجاري ايران تحت تأثير سياستهاي تحريم قرار گرفتهاند (كالرك و هوك:3131 ،
.) 186
واقعيتهاي بازار مسكن ،صنعت ،بورس و حوزة مالي بانكي ايران نشان ميدهد كه
آثار تحريم هنوز باقي بوده و براي پايان دادن به چنين محدوديتهايي نيازمند ارادة
ملي خواهد بود .نشانههايي از ارادة ملي را ميتوان در روند ديپلماسي هستهاي
مشاهده كرد .در اين شرايط ،تمامي مقامات عالية سياسي ،نهادهاي كشوري و
لشكري از روند ديپلماسي هستهاي حمايت بهعمل آوردند .رهبران ،كارگزاران و
نهادهايي كه چنين حمايتي را به انجام رساندهاند ،در دورههاي پسابرجام انتظار دارند
كه زمينههاي پايان دادن به تحريمها بهوجود آيد.
سياستگذاري پسابرجام را ميتوان در قالب الگوهايي پيگيري نمود كه مبتني بر
انسجام در سياستگذاري راهبردي خواهد بود .انسجام راهبردي بهمعناي شرايطي
است كه تمامي نهادها و كارگزاران نسبت به اهميت و ضرورت پايان دادن به

تحريمها به نقطة توافق نايل گردند .واقعيتهاي راهبردي در روند ديپلماسي
هستهاي ايران و گروه  5+3نشان ميدهد كه تحريم اقتصادي اعمال شده از سوي
قدرتهاي بزرگ در سياست بينالملل ،در نهايت منجر به كاهش رفاه اجتماعي
جامعه ايران گرديده است .كاهش قيمت نفت ،مشكالت اقتصادي ايران در سال
 3135را افزايش خواهد داد (.) World Bank , 2015 : 194
پايان دادن به تحريمها بهعنوان تنها برگ برنده اقتصاد سياسي ايران براي كنترل تورم
و پايان دادن به ركود خواهد بود .براي اينكه چنين هدفي حاصل گردد ،تحريمها به
گونهاي اعمال گرديده است كه در مرحله اول زمينه براي تشديد «فضاي عدم
اطمينان» در ساختار اقتصادي ايران بوجود ميآيد .فضاي عدم اطمينان منجر به
افزايش نرخ ارز گرديده است .چنين فرايندي منجر به اختالل در تامين كاالهاي
اساسي كشور گرديده و از سوي ديگر زمينههاي الزم براي تشديد تورم و كاهش
اگرچه اجراي سياست تالفي جويانه كار دشواري براي اهداف اقتصادي ايران خواهد
بود  ،اما واقعيت آن است كه ايران در فرآيند مصالحه از الگوي اعتماد استفاده كرده و
در نتيجه فاقد ابتكار عمل براي اثرگذاري بر محيط راهبردي خواهد بود.
ضرورتهاي پايان دادن به تحريمهاي اقتصادي ايجاب ميكند كه از «سياستگذاري
معاملة بزرگ» استفاده شود .بسياري از نهادها و مراكز مشاركت كننده در سياست
گذاري امنيتي آمريكا داراي رويكرد تعارضي با اهداف سياسي و امنيتي جمهوري
اسالمي ايران ميباشند .تداوم چنين فرايندي مشكالت اقتصادي ايران در سال 3135
را افزايش خواهد داد.
ضرورتهاي بازي بزرگ در نيل به توافق ايجاب ميكند كه فضاي ساختاري در
آمريكا از سازوكارهاي همكاري جويانه در برخورد با ايران استفاده نمايد .معامله
بزرگ بدون پايان دادن به برخي از محدوديتها و تحريمهاي اعمال شده حاصل
نخواهد شد .پايان دادن به چهار حوزة تحريم اقتصادي صرفا از طريق ديپلماسي و
الگوهاي تاكتيكي حاصل نميشود .هر يك از بازيگران سياست بينالملل تالش دارند
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قدرت خريد مردم را اجتناب ناپذير ساخته است.
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تا در شرايط بحران موقعيت بهينه را از طريق توافق بهدست آورند .الگوي كنش
راهبردي چين در دهة  3332زمينههاي الزم براي سياستگذاري معاملة بزرگ را
بهوجود آورد (.) Alsis & Others , 2012 : 91
ديپلماسي هستهاي بدون تحقق اهداف مربوط به معامله بزرگ قادر به تحقق اهداف
اقتصادي و اجتماعي ايران نخواهد بود ،علت اصلي ارائة پيشنهاد مبتني بر
سياستگذاري معاملة بزرگ را ميتوان بهينهسازي موقعيت اقتصادي ،صنعتي و
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تكنولوژيك ايران در روندي دانست كه زمينهها و فرآيند معاملة بزرگ را حاصل
ميسازد .نظريهپردازان سياستگذاري اقتصادي و امنيتي همانند «دابل گريپ» بر اين
موضوع تأكيد دارند كه اگر زمينه براي حل موضوع مشخصي از طريق سازوكارهاي
ديپلماتيك توسط كشورها بهوجود آيد ،در آن شرايط امكان دستيابي به اهداف فراگير
وجود دارد.

دیپلماسی هستهاي و راهبرد مصالحه در سیاست خارجی ایران

 .4-1شاخصها و نشانههاي معامله بزرگ در روند سياستگذاري مصالحه
سياستگذاري مصالحه بخشي از واقعيت ديپلماسي هستهاي ايران را تشكيل ميدهد.
اگرچه چنين فرايندي پايان گرفته و اجراي آن توسط نهادهاي سياسي و فني ،پيگيري
ميشود ،اما تحقق چنين اهدافي بدون نشانههاي معاملة بزرگ امكان پذير نيست.
هرگونه ابتكار در ديپلماسي هستهاي نيازمند مشاركت و درك متقابل بازيگر رقيب
براي حداكثر سازي منافع مشترك است .در چنين شرايطي ،بهينهسازي سازوكارهاي
كنش اقتصادي و قابليتهاي راهبردي از طريق نقشيابي سياست خارجي در
حوزههاي منطقهاي و بينالمللي حاصل ميشود.
سياستگذاري معاملة بزرگ بهمفهوم آن است كه هر يك از بازيگران بينالمللي و
منطقهاي نقش ساير بازيگران در حوزة راهبردي را درك ميكنند .دولتهاي نفتي
درگير شيوههاي خاصي از سياستگذاري اقتصادي ميباشند .نفتيشدن فضاي
سياستگذاري آثار خود را در اقتصاد سياسي بينالمللي بهجا ميگذارد .نياز ايران به
درآمدهاي ناشي از فروش نفت ،آثار خود را در فرايند تحريمهاي يكجانبه و
چندجانبة جهان غرب عليه جمهوري اسالمي ايران منعكس ميسازد (

Beeman ,

2008 : 95

) .ايران داراي سرمايه ناكافي در اقتصاد ملي بوده ،بنابراين براي تامين

نيازهاي خود بر ضرورت پايان يافتن تحريمها تاكيد داشته است .در شرايط موجود،
تحريم اقتصادي عليه ايران ،در اليههاي مختلفي از سياست و اقتصاد جهاني شكل
گرفته است .چنين فرايندي به مفهوم آن است كه اقتصاد و سياست در نظام جهاني
ماهيت سلسله مراتبي ندارد .اگر ساختار نظام بينالملل ماهيت سلسله مراتبي داشت،
در آن شرايط هرگونه فشار بينالمللي اياالت متحده آثار خود را در زمان محدود
بدون واسطه بجا ميگذاشت .بسياري از محدوديتهاي اقتصادي امريكا عليه ايران
منجر به اثربخشي سريع نگرديده است (.) Katsman , 2011 :171
در اين شرايط كشورها در صدد كنترل تهديدات ميباشند .نظريه پردازاني همانند
«هووي» و «هيوزبي» بر اين موضوع تاكيد دارند كه الگوي ايران در ارتباط با تحريم-
ها مبتني بر دو نشانه ادامه تحريم به موازات ادامه چانه زني سياسي ميباشد .طبيعي
يا در شرايط تحريم شديد زمينه براي مقاومت و يا تسليم ايجاد ميشود .بسياري از
نشانههاي تحريم اقتصادي ايران بيانگر آن است كه چنين فرايندي به نتيجه مقاومت
يا تسليم منجر ميگردد .ضرورتهاي سياستگذاري معاملة بزرگ ايجاب ميكند كه
الگوي مصالحه حد واسط وضعيت مقاومت و تسليم شكل گيرد (مرشايمر: 3132 ،
.) 165
 .4-2تعامل سيكلي در سياست گذاري مصالحه و الگوي معامله بزرگ
سياستگذاري مصالحه را ميتوان بخشي از الگوهاي كنش تعاملي و رقابتي با
قدرتهاي بزرگ در شرايط تضادهاي گسترش يابنده دانست .جهان غرب ،انعطاف
پذيري ايران را بهعنوان گامي جديد در روابط منطقهاي و بينالمللي ميداند.
نمايندگان كنگره از سازوكارهاي محدودسازي ايران در حوزه منطقهاي و در قالب
مقابله با تروريسم بهره ميگيرند .تفاوتهاي ادراكي ايران با قدرتهاي بزرگ عموما
در حوزه منطقهاي ابعاد بيشتر و فراگيرتري پيدا كرده است .معامله بزرگ در شرايطي
اهميت پيدا ميكند كه نه تنها زمينه پايان دادن به تحريمها بهوجود آيد ،بلكه
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است كه در اين فرايند زمينه براي گسترش تهديد به گونهاي افزايش پيدا ميكند كه
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نشانههايي از بازسازي در الگوي روابط ايران و جهان غرب در حوزه منطقهاي
حاصل گردد (هالستي .) 715 : 3131 ،برخي از نظريه پردازان اقتصادي بر اين
اعتقادند كه سياستهاي تحريم اقتصادي نه تنها درآمد دولت از مبادالت عمومي را
كاهش خواهد داد ،بلكه زمينههاي الزم براي حاشيهاي سازي و ايجاد محدوديت در
قدرت ساختاري جمهوري اسالمي را امكان پذير ميسازد .چنين فرايندي تضادهاي
جامعه و دولت را در طوالني مدت افزايش ميدهد ،زيرا كاهش رفاه اجتماعي در
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كشوري كه داراي اقتصاد رانتي ميباشد ،بياعتمادي جامعه نسبت به دولت را
افزايش داده و اين امر تضادهاي جامعه و مردم را به گونه مشهودي تشديد مينمايد.
چنين فرآيندي ميتواند زمينههاي الزم براي كاهش محدوديتها و افزايش
مطلوبيتهاي ايران براي پايان دادن به تمامي تحريمهاي نفتي ،مالي ،بانكي ،تجاري
و تسليحاتي را نيز بهوجود آورد .يكي از مدلهاي پايان دادن به محدوديتهاي

دیپلماسی هستهاي و راهبرد مصالحه در سیاست خارجی ایران

اقتصادي و راهبردي همانند تحريمهاي ايران در حوزههاي حقوق بشر ،هستهاي،
موشكهاي بالستيك و سياست منطقهاي توسط «دابل گريپ» تنظيم گرديده است.
پايان دادن به هر يك از حوزههاي يادشده را ميتوان در زمرة اهداف راهبردي
جمهوري اسالمي ايران دانست.
در اين مدل ،پايان دادن به تحريم اقتصادي جمهوري اسالمي ايران براساس كنترل
محدوديت هاي ديپلماتيك و پايان دادن به سازوكارهاي نهادي و قانوني آمريكا براي
ايزوله شدن سياسي كشور هدف انجام ميگيرد .طبيعي است كه اين مدل براساس
الگوي كنش چندبعدي در سطوح منطقهاي و بينالمللي اجرا خواهد شد .چنين
الگويي به مفهوم آن است كه از طريق ايزوله كردن سياسي يك كشور ،احتمال
افزايش محدوديتهاي اقتصادي نيز فراهم خواهد شد .اينگونه از تحريمها ماهيت
قاطع داشته و در راستاي تغيير رفتار انجام ميگيرد..
 .4-3تعامل خوشهاي در سياستگذاري مصالحه ديپلماسي هستهاي
ديپلماسي هستهاي نيازمند پايان دادن به نگرانيهاي اقتصادي و سياسي بازيگراني
است كه نقش متفاوتي در حوزه سياست جهاني ايفا نموده اند ،به طور كلي ميتوان

شرايطي را مورد مال حظه قرار داد كه هرگونه كنش ديپلماتيك ميتواند اهداف و
مطلوبيتهايي را براي بازيگران ايجاد نمايد .بخشي از سياستگذاري مصالحه معطوف
به گذار از اعتمادسازي بهسوي سازوكارهاي كنش مسئوالنه در حوزة راهبردي
خواهد بود ( .)Goldenberg , 2015 :36تعامل خوشهاي به مفهوم آن است كه هرگونه
همكاري ايران با آژانس و نهادهاي بينالمللي براساس شكل ديگري از الگوهاي
كنش ديپلماتيك ترميم و بازسازي شود .در تعامل خوشهاي ،موضوعات منطقهاي و
ضرورتهاي راهبردي به موازات همكاريهاي متقابل ايران و كشورهاي  5 + 3در
حوزه ديپلماسي هستهاي حاصل ميشود .در اين فرآيند ،ضرورتهاي گذار از
حوزههاي تحريم اقتصادي ايجاب ميكند كه ايران نقش مؤثري در ديپلماسي
منطقهاي و بينالمللي ايفا نمايد.
واقعيت آن است كه گروههاي محافظهكار در آمريكا تمايلي به پايان دادن به
ديپلماسي اجبار صرفا در شرايطي كاركرد خود را از دست ميدهد كه زمينههاي الزم
براي پايان دادن به تحريمها از طريق سازوكارهاي چندجانبه بهوجود آيد .روند
ديپلماسي معاملة بزرگ ميبايست زمينههاي پايان دادن به بسياري از تحريمهاي
اقتصادي گذشته و حال را بهوجود آورد (.) Rezaeian , 2014 : 174
تحريمهاي اعمال شده عليه ايران در دسامبر  0235نشان ميدهد كه بدون بهرهگيري
از سازوكارهايي همانند چانه زدن ،مقاومت كردن ،بهرهگيري از راهبرد تالفي و
اعمال قدرت در حوزه آسيب پذير جهان غرب امكان اجراي فرآيندهاي مصالحه
وجود نخواهد داشت .تاكنون ،كميته روابط خارجي سناي آمريكا طرح موسوم به
«طرح كوركر – منندز» را به شكل اجماعي و با رأي قاطع  33سناتور به تصويب
رسانده است .بر اساس اين طرح ،تحريمهاي مربوط به اتهامات غرب به ايران
پيرامون «تروريسم»« ،حقوق بشر» و «موشكهاي بالستيك» حفظ خواهد شد .اين به
اين معني است كه تحريمهاي اصلي نفتي و بانكي حتي اگر توافق نهايي به تصويب
كنگره برسد ،برداشته نخواهد شد ،بلكه به گونه تدريجي كاهش مييابد.
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تحريمهاي ايران ندارند .آنان بر ضرورت تداوم ديپلماسي اجبار تأكيد دارند.
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واقعيتهاي موجود بيانگر آن است كه ابزارهاي قدرت غرب براي محدودسازي
توان اقتصادي ايران افزايش يافته و براساس الگوها و سازوكارهاي ديپلماتيك و
راهبردي پيگيري ميشود .محدودسازي ايران ماهيت خوشهاي ،تراكمي و افزايش
يابنده دارد .در چنين شرايطي ،ايران صرفا از طريق سازوكارهاي كنش خوشهاي
ميتواند نتايج مربوط به ديپلماسي هستهاي را از طريق نهادهاي بينالمللي و تداوم
مذاكرات پيگيري نمايد ( .) Aronoff , 2014 : 71
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اگر ايران از سازوكارهاي مربوط به الگوي خوشهاي در روند ديپلماسي هستهاي
استفاده نمايد ،در آن شرايط امكان محدودسازي تحريمهاي فزاينده جهان غرب در
مقابله با ايران وجود خواهد داشت .تعامل ايران با قدرتهاي بزرگ بدون بهرهگيري
از مدل خوشهاي امكان پذير نخواهد بود .مدل خوشهاي زمينه چانه زنيهاي بيشتر
در آينده را فراهم ميسازد .در مدل خوشهاي ،برخي از اهداف دولت ايران ميبايست
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در قالب سازوكارهاي كنش متقابل پيگيري شود .قدرت منطقهاي ايران بهترين ابزار
راهبردي جمهوري اسالمي در معامله خوشهاي با كشورهاي  5 + 3خواهد بود .
جدول شماره  3نشان ميدهد كه محدوديتهاي اعمال شده عليه ايران در فضاي
ديلماسي هستهاي ماهيت چندجانبه و فراگيري دارد 5 .قطعنامه منتشر شده در كنگره
آمريكا براي مقابله با نقش يابي ايران در سياست جهاني كه بهعنوان قطعنامههاي
ضدتروريسم شناخته ميشود را ميتوان بهعنوان بخشي از محدوديتهاي راهبردي
عليه ايران تلقي كرد .طبيعي است كه چنين فرايندي صرفااز طريق اقدامات متقابل
حاصل ميشود.

واقعيت راهبردي در حوزة سياست بينالملل نشان ميدهد كه روند محدودسازي
ايران توسط نهادهاي سياسي و راهبردي امريكا در حال افزايش است .در چنين
شرايطي ،نهادهاي بينالمللي از سازوكارهايي استفاده ميكنند كه فشارهاي بينالمللي
را در قالب چندجانبهگرايي راهبردي عليه ايران افزايش دهند .چنين فرآيندي
ميتواند آثار خود را بهگونه تدريجي در حوزة ادبيات بينالمللي راهبردي در ارتباط
با ايران بهجا گذارد .بنابراين درك ضرورتهاي حوزة نظامي توسط عرصة
ديپلماتيك در زمرة عوامل اجراي توافق هستهاي خواهد بود.
بههمين دليل است كه بعد از مذاكرات و بيانية لوزان اين موضوع مطرح شد كه
چگونه نهادهاي سياسي ميتوانند زمينههاي الزم براي ايجاد تهديدات جديد در
برخورد با ايران را فراهم آورند .براي درك اين موضوع مبادرت به ارزيابي طرح
«كوركر ـ منندز» دربارة سازوكارهاي نظارت كنگره بر روند كاهش تحريمها گرديد.
روند مذاكرات و موافقتنامههاي احتمالي مورد توجه قرار دهد.
هر يك از قعطنامه هاي اياالت متحده در زمينه هاي موضوعي مختلف تحريمهايي را
بر اقتصاد ايران اعمال كرده كه عبور از آن كار دشواري خواهد بود .طبعا اميد وجود
دارد كه ديپلماسي هستهاي ايران نسبت به چنين قطعنامههايي شناخت داشته و
زمينههاي ايجاد توازن در روند اعتمادسازي با فرآيندهاي معطوف به حذف تحريمها
را فراهم آورد .تحريمهايي كه عالوه بر حوزههاي مربوط به فعاليت هستهاي ايران،
حوزههاي ديگري را نيز دربرميگيرد.
بهرهگيري از الگوي تعامل خوشهاي به مفهوم آن است كه ابزارهاي قدرت ايران در
فضاي تعامل با اياالت متحده ميبايست متنوع شود .هرگونه تنوع در سياستگذاري
اقتصادي و راهبردي ميتواند زمينههاي الزم را براي انجام اقدام متقابل از سوي
آمريكا به كشورهاي جهان غرب براي كاهش محدوديتهاي راهبردي عليه ايران را
بهوجود آورد .در روند برنامة جامع اقدام مشترك رئيسجمهور آمريكا بايد
گزارشهاي مرحلهاي به كنگره اعطاء كند.
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واقعيت آن است كه دولت آمريكا ناچار است تا دغدغههاي ساختاري و نهادي را در

111

در اين گزارش رئيس جمهور بايد پاسخ دهد كه« :آيا دغدغههاي آژانس از ابعاد
احتمالي نظامي برنامه هستهاي ايران برطرف شده است؟»« ،آيا نهادهاي مالي ايران
دست به پولشويي زدهاند و يا از تروريسم حمايت كردهاند؟»« ،آيا موشكهاي
بالستيك ايران پيشرفتي داشتهاند؟»« ،آيا نقض حقوق بشر در ايران افزايش يافته
است؟»« ،آيا ايران از تروريسم بر عليه آمريكا حمايت كرده است؟»« ،رئيس جمهور
آمريكا همچنين بايد تعهد دهد امنيت اسرائيل توسط ايران به خطر نيفتاده است» .هر
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يك از تعهدات ياد شده به مثابه الگوي محدوديتهاي خوشهاي عليه ايران است .
عبور از چنين فرايندي نيازمند اقدام متقابل از طريق ارتقاء قابليتهاي قدرت محور
ايران در محيط بينالملل خواهد بود .كشوري كه قدرت خود را كاهش دهد به گونه
اجتناب ناپذير در وضعيت محدوديتهاي راهبردي قرار گرفته و با تهديدات فزاينده
بعدي روبرو خواهد شد .هرگونه بازسازي قدرت راهبردي ايران از طريق سياست
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گذاري مصالحه نيازمند بهرهگيري از سازوكارهاي تعامل خوشهاي است .تعامل
خوشهاي نه تنها موضوعي قدرت محور محسوب ميشود بلكه زمينههاي اعمال
قدرت را امكان پذير ميسازد ( .)Ramazani , 2004 : 25
نتيجه گيري
ايران تالش نموده است تا از طريق ديپلماسي هستهاي به اهداف سياسي ،منطقهاي و
بينالمللي خود براي گذار از محدوديتها و جايگاهيابي راهبردي نايل گردد .اگرچه
برنامه جامع اقدام مشترك تنظيم گرديده ،اما تحقق اهداف مربوط به ديپلماسي
هسته اي ايران نيازمند شناخت فرايندها و سازوكارهايي است كه زمينههاي الزم براي
پايان يافتن محدوديتها و شكلگيري روندهاي همكاري جويانه را امكان پذير
ميسازد  .روندهاي تحقق سياست گذاري مصالحه در حوزه ديپلماسي هستهاي
سياست خارجي ايران از طريق سازوكارهاي ذيل امكان پذير است:


بسياري از نشانههاي ديپلماسي هستهاي ايران را ميتوان در روابط متقابل

بازيگراني تحليل نمود كه بر امكانپذيري مصالحه در شرايط تهديد تاكيد دارند.



سياستگذاري مصالحه در ديپلماسي هستهاي ايران بخشي از موضوع

امكانپذيري سياسي در فرآيند مذاكرات ديپلماتيك ميباشد.


يكي از نشانههاي اصلي ديپلماسي مصالحه آن است كه موضوع تحريمها

بهگونه تدريجي پايان يافته و از دستور كار كشورهاي مؤثر در سياستگذاري جهاني
خارج شود.


واقعيتهاي سياستگذاري مصالحه معطوف به پايان تحريمها بوده و

نيازمند آن است كه هر بازيگري بتواند اهداف خود را از طريق همكاري ،تعامل،
رقابت و فرآيندهاي قدرت ساز پيگيري نمايد .تداوم تحريمها و كاهش مرحلهاي
تحريمها به مفهوم آن است كه مصالحه حاصل نشده و كنش همكاري جويانه ايران
نتايج متقابلي را بهوجود نياورده است.


در فرآيند مصالحه ،هر بازيگري تالش دارد تا حداكثر منافع راهبردي خود

گرديده كه در ماههاي بعد از برجام نقض شده است .بسياري از روندهاي
محدودسازي قدرت ايران با ضرورتهاي مبتني بر حل مسالمت آميز اختالفات و
حسن نيت در سياست خارجي ايران هماهنگي ندارد.


اگر خواسته باشيم موضوع مربوط به نتايج اقتصادي ايران در ازاي مصالحه

هستهاي را تحليل نماييم در آن شرايط و در ازاي محدوديتهايي كه دربارة
فعاليتهاي هسته اي ايران انجام گرفته ،مقرر شده است كه ايران بتواند نفت خام
خود را به بازارهاي جهاني منتقل نموده و زمينه براي انتقال بخشي از پولهاي
بلوكهشدة ايران بهوجود آيد .به موازات چنين فرآيندي ،بخشي از تحريمهاي اتحاديه
اروپا و آمريكا دربارة بيمة حمل و نقل كاهش يافته است .تحقق چنين اهدافي به
مثابه مصالحه فراگير تلقي نمي شود.
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را تأمين نمايد .از سوي ديگر ،موضوعي با عنوان كنترل تحريمهاي جديد مطرح
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توسعه دغدغه اصلی اغلب رهبران کشورهاي جهان در دوره معاصر است .براي آنکه
توسعه دچار توقف نشود ،نیاز است فرآیند توازن در توسعه اقتصادي و سیاسی را همزمان
در پیش گیرد .با این حال ،برخی از کشورها ،تنها به توسعه اقتصادي اندیشیده و بعد
سیاسی آن را رها کردهاند .براي نمونه ،جمهوري خلق چین ،کشوري است که از سه ده
پیش در حال توسعه و با تسامح  ،به جمع کشورهاي توسعهیافته اقتصادي پیوسته است.
اگرچه چین در توسعه اقتصادي به خوبی عمل کرده ،با وجود حکومت حزب کمونیست
در آن کشور ،میتوان آن را توسعهنیافته سیاسی دانست .پرسش اصلی این مقاله که با
روشهاي علی و معلولی انجام یافته ،آن است که توسعه نامتوازن اقتصادي و سیاسی
جمهوري خلق چین چه پیامدهاي بحرانزایی را براي تداوم توسعه این کشور ،در پی
خواهد داشت؟ یافته هاي مقاله نیز این است که در چند دهه آینده ،پیامدهاي بحرانی
این عدم توزان در توسعه اقتصادي و سیاسی چین نمایان خواهد شد ،رشد طبقه متوسط
به خواست مشارکت سیاسی خواهد انجامید ،خواستی که چین را در ادامه روند موجود ،با
بیثباتی سیاسی و در نهایت انقالب روبهرو خواهد کرد.

131

مقدمه
توسعه ،دغدغه اصلی رهبران در عرصه جهانی است چنانکه ملل متحد در ابتدای
قرن بیستم اهداف توسعه هزاره را در این راستا منتشر کرد .در تعریف ،توسعه
اهداف مشخصی را در مدتی معین دنبال میکند و پیگیر افزایش سطح زندگی کمی و
کیفی بهطور همزمان است .اگرچه نظریات توسعه کالسیک ،تنها به توسعه اقتصادی
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توجه داشتند ،اما در نظریات جدید ،توسعه چیزی بیش از نوسازی ،رشد اقتصادی و
بهبود زندگی است ،بهگونهای که عدالت اجتماعی ،آزادیهای سیاسی و ارزشهای
بومی را هم دربرمیگیرد .از این رو ،توسعه واجد وجوه اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و
فرهنگی شده است .بهعالوه پدیده جهانی شدن نیز امروزه توسعه را تحت تأثیر قرار
داده است .اگرچه جهانیشدن ابتدا در عرصه اقتصادی مطرح شد ،اما در حال ،عرصه

پیامدهای بحرانی توسعه نامتوازن اقتصادی و سیاسی جمهوری خلق چین

سیاست را هم در نوردیده و پیامد اصلی آن ،کمرنگ شدن نقش دولتها و افزایش
آگاهیهای عمومی میباشد که به پررنگ شدن شکافها و خواست مشارکت سیاسی
انجامیده است؛ بهطوریکه امروز بحرانها با سرعت بیشتری بر یکدیگر تأثیر می-
گذارند و دولتها را به چالش میکشند .در این میان ،گزینش هر نوع الگوی توسعه
توسط دولتها ،پیامدهای مثبت و منفی در بر خواهد داشت تا آنجاکه بر حیات
سیاسی آنان تأثیر خواهد گذارد .جمهوری خلق چین ،کشوری که سه دهه پیش گام
در مسیر توسعه اقتصادی گذارد ،دارای حکومت کمونیستی متمرکز و متداومی است
که الگوی برنامهریزی متمرکز را برای آن برگزید .امروز این دولت با مدیریت
جهانیشدن و بهرهبرداری از ظرفیتهای آن ،چین را در مسیر توسعهیافتگی اقتصادی
قرار داده و به دومین اقتصاد جهان تبدیل شده است ،آن هم با سرعتی که هیچ یک از
کشورهای غربی آن را تجربه نکرده بودند .اما در برابر در الگوی توسعه چینی ،هنوز
ظرفیت نظام سیاسی افزایش نیافته است و راههای مشارکت طبقه متوسط در
تصمیمگیریهای سیاسی بسیار اندک و غیرنهادی است .بدینسان میتوان دریافت
توسعه چین ،دارای الگوی توسعه نامتوازن اقتصادی و سیاسی بوده است .اگرچه به

تازگی فقط سخنانی درباره توسعه سیاسی در این کشور بیان میشود ،اما هنوز هیچ
عملی برای تحقق آن انجام نشده است .بر این اساس ،پرسش اصلی این مقاله آن
است که «توسعه نامتوازن اقتصادی و سیاسی جمهوری خلق چین چه پیامدهای
بحرانزایی را برای تداوم توسعه این کشور ،در پی خواهد داشت؟» برای پاسخ به
این پرسش ،توجه به این نکته مهم است که حتی در شرایط غیرجهانی شدن ،امری
پذیرفته شده آن است که گسترش طبقه متوسط در اثر امواج توسعه ،منجر به پیدایش
دموکراسی در طی انقالبهای گوناگون در غرب شده است .در واقع ،گسترش طبقه
متوسط در اثر افزایش رفاه اقتصادی ،خواست مشارکت این طبقه را در
تصمیمگیریهای سیاسی به دنبال آورده و از آنجا که در برخی مناطق غرب دولتها
ظرفیت نظام سیاسی را افزایش ندادند ،منجر به سقوط آنها در چارچوب انقالبهای
سیاسی -اجتماعی شد .با توجه به این نکته ،فرضیه پاسخ دهنده آن است که «با
بی توجهی به توسعه سیاسی در آن کشور که خواست مشارکت سیاسی طبقه متوسط
را سرکوب میکند ،پیامد توسعه نامتوازن چین میتواند با باز شدن شکافهای
مختلف قومی ،فرهنگی ،سنتی ،اجتماعی ،مذهبی به بحران بیثباتی سیاسی و در
نهایت انقالب ختم شود ».در این مقاله با روش تبیینی انجام یافته است ،متغیر مستقل
توسعه نامتوازن اقتصادی و سیاسی ،متغیر میانجی شرایط جهانی شدن و متغیر وابسته
بحران بیثباتی سیاسی و انقالب است .سازمان مقاله عبارت از یک مبانی نظری،
تاریخچه ،آزمون فرضیه و در نهایت نتیجهگیری از کلیه مباحث میباشد ،البته پیش از
آن مرور کوتاهی بر ادبیات این حوزه نیز مفید فایده است.
«وحید ذوالفقاری» در مقالهای در سال  4931با عنوان «امنیت ،توسعه و انتخاب
استراتژیک :تالش چین برای دستیابی به جایگاه قدرت بزرگ»(ذوالفقاری،)4931 ،
تالش کرده نشان دهد چگونه چینیها برای تبدیل شدن به یک قدرت بزرگ تالش
میکنند در عین توسعه اقتصادی با بسته نگه داشتن فضای سیاسی ،ثبات سیاسی
جمهوری خلق را حفط کنند .این مقاله تالش میکند نشان دهد چگونه چین برای
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تبدیل شدن به قدرت بزرگ ،در حال توسعه اقتصادی خود است و در برابر تنها به
ثبات سیاسی ،از طریق تمرکز و سرکوب سیاسی ،به عنوان پیشزمینه تدوام توسعه
اقتصادی میاندیشد .این مقاله بیشتر به جنبه بینالمللی رفتار چین در عرصه سیاست
خارجی پرداخته است و سیاست خارجی صلحطلبانه چین را عامل دیگری برای
تدوام توسعه اقتصادی آن میداند .این مقاله از برخی آمارهای اقتصادی برای نمایش
توسعه اقتصادی چین بهره برده است ،اما آنچه به عنوان نقطه ضعف از آن غافل
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مانده است ،وضعیت نظام سیاسی متمرکز چین به عنوان عاملی است که در نهایت
با توسعه اقتصادی ،دستخوش بحران و دگرگونی خواهد شد.
«علیرضا سلطانی» و «حسن سلیمانی» در سال  4939در مقالهای با عنوان «جایگاه
نظام رهبری چین در تداوم فرایند توسعه اقتصادی در عرصه داخلی و بینالمللی از
سال  4393تاکنون» (سلطانی و سلیمانی ،)4939 ،باز هم بر روند توسعه اقتصادی

پیامدهای بحرانی توسعه نامتوازن اقتصادی و سیاسی جمهوری خلق چین

چین متمرکز شدهاند و آن را عامل ارتقای جایگاه این کشور در نظام بینالملل
میدانند .آنها بر نقش نخبگان سیاسی چین در انتخاب درست الگوی توسعه
اقتصادی تأکید داشته و بر اصالحات شیائوپینگ در این زمینه پای میفشارند که بر
عملگرایی ،نخبهگرایی ،ساختارگرایی و تعدیل ساختار اقتصادی ،واقعگرایی ،اجماع
محوری و ...بنا شده است .این اثر به نخبهگرایی سیاسی متمرکز و تداوم ساختار
بسته حزب کمونیست نمیپردازد که نقطه ضعف آن است و به طور یکجانبه تنها
توسعه اقتصادی چین را ،البته بدون آوردن آمار ،بررسی کرده است ،بنابراین ،این اثر
نیز وضعیت سیاسی داخلی چین را که توسعهنیافته رها شده ،مد نظر قرار نداده
است.
محمدرضا رستمی و جواد زراعتپیما ،در سال  4931در مقالهای با عنوان
«جهتگیری توسعه چین و پیامدهای سیاسی آن» (رستمی و زراعتپیما )4931 ،به
خوبی توانستهاند روند توسعه اقتصادی در چین را با بررسی عواملی چون برنامههای
اقتصادی چین پس از انقالب ،تحول در راهبرده توسعه اقتصادی ،سرمایهگذاری
خارجی در چین در دوران اصالحات ،عضویت در سازمان تجارت جهانی،

دستاوردهای سیاست خارجی تعاملگرا نشان دهند؛ اگرچه از آمارهای اقتصادی در
این زمینه بهره نبرده اند .اما نقطه ضعف کار آنها در جایی است که تنها در چند
صفحه تالش کردهاند پیامد سیاسی این توسعه اقتصادی را نشان دهند ،چرا که به
جای توجه به ظهور بحران سیاسی ،تنها به این نکته توجه کردهاند که این توسعه
اقتصادی ،به بهای عدول از آموزههای سیاسی سوسیالیسم به عنوان پیششرطی برای
توسعه و تعامل با غرب انجام شده است و حزب کمونیست را مجبور به رفتن راهی
بر خالف ایدههای اساسی آن کرده است.
«الهام حسینخانی» در سال  4933در پایاننامهای با عنوان «مدیریت جهانی شدن:
مطالعه موردی چین بین سالهای  4333تا (»8113حسینخانی )4933 ،به بررسی
توسعه اقتصادی چین با استفاده از فرصتهای ناشی از جهانیشدن پرداخته است و
نشان داده چین چگونه توانسته با مدیریتی مطلوب از این فرصتها نظیر
و نیز از چالش های اقتصادی آن تا حدود زیادی بپرهیزد که نقاط قوت این اثر را
تشکیل میدهد .اما نقطه ضعف این اثر آن است که به چالشهای سیاسی جهانی
شدن برای چین ،همچون گسترش آگاهیها نپرداخته است.
 .1مبانی نظری
 .1-1تعریف توسعه و پیامدهای آن
«مایکل تودارو» ،توسعه 4را چنین تعریف میکند« :توسعه به معنای ارتقای مستمر کل
جامعه و نظام اجتماعی به سوی زندگی بهتر و یا انسانیتر است و باید سه هدف
عمده را پیگیری و محقق نماید که عبارتند از :تأمین نیازهای اساسی ،اعتماد به نفس
(احساس شخصیت کردن و آلت دست دیگران قرار نگرفتن) ،و آزادی (اقتصادی،
سیاسی ،اجتماعی فرهنگی) و توانایی انتخاب داشتن است»(شیرزادی-41 :4934 ،
 .)49در زمینه پیامدهای توسعه و تغییراتی که بهواسطه آن در جامعه ایجاد میشود،
«آهنگ توسعه احتماال ،به همان میزان مهم است که سطح توسعه .اثر آن نیز در جهت
1 - Development
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عکس عمل میکند :یعنی توسعه سریع ،تنشها را افزون میکند و توسعه کند آنها را
کاهش میدهد؛ بدین معنی که پیشرفت فنی ،تضادها را شدت میبخشد» (دوورژه،
.)419-411 :4991
 .1-2تعریف توسعه اقتصادی و نظریههای آن
توسعه اقتصادی عبارت است «از افززایش تولیزد همزراه بزا بهبزود کیفزی روشهزا و
وسایل تولید و رفع اختالف در آمدها و مالکیت و کنترل کلیه داراییهای تولیدی .بزه
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عبارت دیگر توسعه اقتصادی ،شامل ایجاد ترکیب جدیدی از عوامل تولید به نحزوی
است که موجب افزایش بهره وری کار گردد .ویژگی اساسی توسعه اقتصادی افزایش
مستمر تعداد بخش هایی است کزه پیشزرفته تزرین تکنولزوژی هزای تولیزد اسزتفاده
میکنند»(کیلی و مافیلت.)5 :4934 ،
از لحاظ مکتبهای نظری ،سه مکتب نوسازی ،وابستگی و جهانی به موضوع توسزعه

پیامدهای بحرانی توسعه نامتوازن اقتصادی و سیاسی جمهوری خلق چین

پرداختهاند و تالش کرده اند الگوهایی برای توسعه کشورهای غیرصنعتی ایجاد نمایند
تا آنها بتوانند به توسعه اقتصادی دست یابند .اما از این میزان بزه نظزر مزیرسزد ،آن
دسته از کشورهایی که مکتب نوسازی را در پزیش گرفتزهانزد ،تجربزه موفزقتزری از
توسعه را به نمایش گذاشتهاند .مکتب نوسازی در کل ،بر مفاهیم سرمایهداری اسزتوار
گردیده است و به این لحاظ دارای محوریت بر پایه لیبرالیسم اقتصادی و پزس از آن
نولیبرالیسم اقتصادی است .اقتصاد لیبرالی بر این مفهوم استوار است که اگزر اقتصزاد
بازار به حال خود گذارده شود ،به طور خودکزار و برابزر بزا سزازو کارهزای قزوانین
عرضه و تقاضا عمل خواهد کزرد .مفزاهیم اصزلی ایزن رهیافزت نیزز بزازار و آزادی
تجارت است .به نظر «دیوید کورتن» از دید لیبزرالهزا ،توسزعه اقتصزادی بزه معنزای
گسترش بازار آزاد سرمایهداری در کلیه کشورهای جهان است ).(Korton, 1999: 795
در حالیکه در لیبرالیسم کالسیک فقط بر این مفاهیم اولیه برشمرده تأکیزد مزیشزود،
نولیبرالیسم اقتصادی که در دوره جهانیشدن به وجود آمده است و پویایی آن را مزد
نظر دارد ،بهطور گسترده ای بر درهای بزاز اقتصزادی ،گزردش سزرمایه ،همکزاری از
طریق سازمان های بین المللی اقتصادی نظیر سازمان تجارت جهزانی ،سزرمایهگزذاری

خارجی ،شفافسازی قوانین اقتصادی و تجارت و ...هم تاکیزد مزیکنزد و نتیجزه آن
سرازیر شدن سرمایه از محلهای انباشت آن در جهان به سوی محلهزایی اسزت کزه
در آنها کمبود سرمایه وجود دارد که پیامد آن توسعه است.
 .1-3تعریف توسعه سیاسی و نظریههای آن
در تعریف «توسعه سیاسی ،دستیابی به موقعیتی است که طی آن یک نظام سیاسی

4

به جستجوی آگاهانه موفقیتآمیز برای افزون شدن کیفی ظرفیت سیاسی خود از
طریق نهادهای مؤثر و موفق نایل

آید»).(Coleman, 1983: 49

اما در کل توسعه

سیاسی از سه دیدگاه تعریف شده است :گروه اول ،توسعۀ سیاسی را مرتبط با توسعۀ
اقتصادی و اجتماعی می دانند .استدالل این عده بر این مبنا استوار است که توسعۀ
سیاسی ،سیاست جوامع صنعتی و یا روند چندبعدی تغییرات اجتماعی را مدنظر
دارد .گروه دوم معتقدند توسعه سیاسی در ارتباط با سازمان نظام سیاسی و
را در ارتباط با ارزشهای سیاسی 8نظیر بسیج تودهای و رابطۀ بسیج و قدرت و
حرکت به سمت مردمساالری تفسیر میکنند»(بخشایشیاردستانی.)34 :4993 ،
از دید نظریهپردازان سیاسی «فرض بر این است که در بین نظامهای سیاسی
گوناگون ،نظامی که در آن مشارکت سیاسی به معنی عام ممکن باشد ،از دیگر نظامها
توسعهیافتهتر است .بنابراین بررسی این فرض ،موضوع اصلی نظریههای توسعه
سیاسی به شمار میرود»(بشیریه .)4 :4993 ،اما جدای از نامهای متعدد نظریهپردازان
مکاتب مختلف میتوان نوع دیگری از دستهبندی «نظریههای توسعه را برحسب
اینکه روی کدام عامل توسعه تأکید بیشتری دارند بر پایه تقسیمی سه گانه مورد
توجه قرار داد :نخست ،نظریههایی که اولویت را به عوامل فرهنگی میدهند .دوم،
نظریههایی که روی عوامل اقتصادی تأکید بیشتری دارند؛ و سوم ،نظریههایی که بر
تخصصی شدن ساختارهای نظام اجتماعی 9تمرکز میکنند»(ساعی .)8 :4938 ،در
1 - Political System
2 - Political Values
3 - Structure of Social System
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ساختارهای مدیریتی یک دولت -ملت مطرح میگردد .گروه سوم نیز توسعه سیاسی
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میان نظریه پردازان مختلف توسعه سیاسی ،نظریه بحران لوسین پای ،به لحاظ در نظر
گرفتن عوامل مختلف بیش از دیگران قابلیت تحلیل ایجاد میکند .از نظر وی،
«نخستین گام در راه توسعۀ سیاسی ،تکامل یافتن نظام دولت ملی است .او توسعۀ
سیاسی را مفهومی اساسی میداند که به تدریج در سراسر جوامع گسترش مییابد و
میتوان از آن به عنوان فرهنگ جهانی یاد کرد .به نظر او نشانههای توسعه سیاسی را
میتوان در سه سطح مختلف دید :از لحاظ جمعیت ،به صورت یک کل ،از لحاظ
138
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انجام منظم ،کارهای حکومتی و عمومی ،و از لحاظ سازمان ،جامعۀ مدنی ....پای پس
از بررسی دیدگاههای گوناگون سه ویژگی را برای مفهوم توسعۀ سیاسی مشخص
میکند :نخست ،برابری که از این لحاظ توسعه سیاسی به مشارکت تودهای و اقدام
عمومی در فعالیتهای سیاسی مربوط است و نکته اصلی آن ،تبدیل شدن مردم به
شهروندان فعال است ... .دوم ،ظرفیت که این ویژگی توسعه سیاسی به توانایی نظام

پیامدهای بحرانی توسعه نامتوازن اقتصادی و سیاسی جمهوری خلق چین

سیاسی در دادن «بروندادها» و به میزان تأثیر آن بر جامعه و اقتصاد اشاره دارد .سوم،
تغییر تدریجی که این ویژگی توسعه سیاسی بر گسترش و اختصاصی کردن
ساختارها داللت میکند .بنابراین ،تغییر تدریجی به معنی اختصاصی کردن آنها بر پایه
یکپارچگی است»(عالم .)481-485 :4938 ،از نظر لوسین پای ،در نظریه بحران ،در
حین گذار به جامعه توسعه یافته سیاسی ،چندین بحران میتواند در آن به وجود آید
که عبارتند از :بحران هویت ،مشروعیت ،مشارکت ،نفوذ و توزیع .در نتیجه کشوری
توسعه سیاسی یافته تلقی میگردد که بتواند از به وجود آمدن این بحرانها جلوگیری
کند و یا از پس آنها برآید تا نظام سیاسی در ثبات و تعادل باقی بماند.
در کل در جمعبندی کلیه نظریههای توسعه سیاسی ویژگیهای یک جامعۀ
توسعهیافته را میتوان چنین برشمرد :تفکیک نهادها ،تخصصی و عقالنی شدن
ساختارها ،افزایش ظرفیت نظام سیاسی ،تسلط مشارکت مردم در تصمیمسازیها و
تصمیمگیریها ،تمرکززدایی در قدرت سیاسی؛ جامعهپذیری سیاسی مردم و وجود
احزاب و گروههای سیاسی.
 .1-4توسعه همهجانبه

در رویکردی در دهه  ،4331با قزرار دادن مسزاله انسزان در محوریزت توسزعه ،روح
توسعهگرایی تازهای به وجود آمزد و در آن توسزعه اقتصزادی و توسزعه سیاسزی بزا
یکدیگر در ارتباط تنگاتنگ قرار گرفتند .این رویکرد که با اهداف توسعه هزاره ملزل
متحد مشخص شده است ،تأمین نیازهای اساسی مردم فقیر را هدف عمده خود قزرار
داده و موضوع پایداری را به عنوان شزاخص عمزده رشزد و توسزعه جامعزه قلمزداد
مینماید ،تا نیازهای اساسی مردم بدون آسزیب رسزاندن بزه منزابع زیسزت محیطزی،
اجتماعی و حفظ تعادل زیست بومی برآورده شود(گوستا و اسزتوا .)45 :4999 ،ایزن
رویکرد ،بیش از همه توسعه همهجانبه را در نظزر دارد ،توسزعهای کزه جوامزع را بزا
بحران روبهرو نمی کند و تضمین کننده تدوام توسعه است« .توسعه همهجانبه ،توسعه
را در تمامی ابعاد و جنبههزای آن بزه طزور همزمزان و همگزام بزا یکزدیگر تعریزف
مینماید ،به طوری که توجه به یکی از ابعاد توسعه دلیلزی بزرای غفلزت از تزأثیرات
رشد نهادهای مدنی در جوامع صورت میپذیرد .به عبارتی افزایش تولیزد همزراه بزا
بهبود کیفی روشها با افزایش آزادی و انعطافپذیری ارتباط مستقیمی دارد ،بزه ایزن
ترتیب ،اگر ارتباط تنگاتنگی بین ابعاد توسعه اقتصادی ،سیاسی ملی و انسانی برقزرار
گردد ،ابعاد توسعه به صورت موزون و منسجم با یکزدیگر حرکزت مزی نماینزد کزه
حاصل این امر توسعه همه جانبه در جوامع میباشد»(رزاقی.)95 :4934 ،
 .2تاریخچه توسعه چین
در سال  4313با انقالب کمونیستی در این چین ،حکومت به دست حزب کمونیست
با رهبری مائو تسه تونگ افتاد ،حکومت متمرکزی که تا کنون نیز ادامه دارد« .چین
مساحتی بالغ بر  3/531/311کیلومتر مربع دارد که از این مقدار3/981/141 ،
کیلومترمربع آن را خشکی و  891/551کیلومتر مربع آن را آب ،تشکیل میدهد .این
کشور پس از روسیه ،کانادا و آمریکا چهارمین کشور پهناور جهان است .به عالوه
این کشور پر جمعیتترین کشور جهان با جمعیتی بالغ بر  4/911/911/111طبق
آخرین اطالعات در سال 8141

میباشد» ).(World Bank, 2016
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ابعاد دیگر نمیباشد .در مفهوم توسعه چندجانبه رشد اقتصادی همراه با دموکراسی و
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چین کمونیست که در سال  4313تاسیس شد ،برای دستیابی به توسعه ،نخست از
مدل اتحاد شوروی و سپس از انگارههای بومی چینی تبعیت کرد ،اما در هر دو،
سخت متمرکز و قدرتمدار بود .چین اصالحات خود را با قهر و اعمال فشار بر
جمعیتی همگن (اقلیتهای کم جمعیتی در غرب این کشور ساکناند) ،به مرحلۀ
اجرا درآورد و امر اشتراکی کردن وسایل تولید و برنامهریزی را با استفاده از
شیوههای سختگیرانه به سامان رسانید»(بادیا لووراس.)151-155 :4935 ،
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سپس چین وارد انقالب فرهنگی شد که توسط مائو به پیش میرفت ،اما باز هم هیچ
توفیقی در توسعه به دست نیارود .همزمان با رهبری دنگ شیائوپینگ ،چینیها برای
انجام اصالحات دو الگو را در پیشرو داشتند ،یکی بازگشت به الگوی کمونیستی
روسی و تداوم آن ،و دیگری ،الگوی سرمایهداری غربی .به سخن دیگر« ،دولت
مردان چین بعد از پذیرش این نکته که از  4313منابع انسانی ،معنوی و مادی جامعه

پیامدهای بحرانی توسعه نامتوازن اقتصادی و سیاسی جمهوری خلق چین

با شعارهای بدون مبنای تئوریک به هدر رفته است ،با دو الگو و مدل متفاوت برای
ارتقاء به جایگاه متناسب و اعتبار یافتن جهانی روبهرو بودند .مدل شوروی که تأکید
بر توفیق در دستیابی به برابری را در صورت امکان برتری نظامی بر آمریکا به عنوان
مسیر دستیابی به اقتدار جهانی و توسعه میدانست که در آن ،سرمایهگذاری به سوی
بخش نظامی سرازیر میشد و آن بخش از سرمایه هم که به بخش تولیدی و رفاهی
هدایت میشد ،به حیطههایی تخصیص مییافت که استفاده دوگانه (نظامی-
غیرنظامی) از آن میسر باشد .به همین روی در این مدل ،بخش مصرفی کمترین میزان
سرمایهگذاری را جلب میکرد.
این مدل ،در تجربه روسی نشان داد که از عرضه کاالهای قابل رقابت در بازار جهانی
عاجز و از راضیکردن تودهها و ارتقای کیفیت سطح زندگی آنها ناتوان است .این
مدل توسعه در نهایت با نادیده انگاشتن واقعیات تجارت جهانی در عین دستیابی
به برابری در زمینههای گوناگون و حتی برتری نظامی ،تنها مقام یک قدرت درجه
دوم اقتصادی را در عمل تجربه میکرد»(دهشیار .)14-18 :4931 ،در برابر این الگو،
مدل توسعه سرمایهداری غربی وجود داشت« .مدلی که از قرن نوزدهم ،بر اساس

اولویت دادن به بزرگی و اعتبار اقتصادی به عنوان سنگ بنای ارتقا بینالمللی،
پایهگذاری شده بود .غربیها با تجربه دست یافتن به توسعه ،این باور را گسترده و
معتبر ساخته بودند که تنها در صورتی میتوان در گستره جهانی به ایفای نقش
تعیین کننده پرداخت که در داخل رفاه اقتصادی ،و در خارج برای بازار جهانی ،کاالی
با کیفت باال برای عرضه وجود داشته باشد ..از همین روی ،رهبران چین برای
دستیابی به توسعه با برگزیدن مدلی غربی ،اما فقط در عرصه اقتصادی و نه در
عرصه سیاسی که به دموکراسی ختم میشد ،از  ،4393عمده سرمایهگذاری را به
بخش اقتصادی معطوف کردند .در کنار آن ،این کشور سعی کرده در صحنه جهانی از
ماجراجویی دوری جسته و سیاست همکاری و همراهی با اجماع جهانی را دنبال
نماید ..رهبران چین تصمیم را بر این قرار دادهاند که دو نسل را کامال در اختیار
توسعه یافتگی اقتصادی قرار دهند و به دنبال مطرح شدن در بازارهای جهانی بهعنوان
آیندهای که رسیدن به آن چند دهه به طول خواهد انجامید ،بنمایند»(دهشیار:4931 ،
.)14-19
الگوی توسعه غربی ،اصالحاتی را در پی داشته است که مهمترین ویژگیهای آن تا
زمان حاضر عبارتند از« :نخستین اصالحات انجام شده از سوی رهبران چین اساسا
اقتصادی بوده و به کمترین اصالحات سیاسی تا حدی که الزمۀ اصالحات اقتصادی
است ،بسنده شود .دومین فرایند اصالحات در چین ،برخالف شیوۀ آغاز شده از
سوی کشورهای اروپای شرقی و اتحاد شوروی سابق ،به صورت تدریجی ،افزایش
یابنده و آزمایشی است.
از دیدگاه تصمیمگیران چینی ،این رهیافت تدریجی مزایایی از جمله موارد زیر را
داشته است :از شکستهای عمدۀ اقتصادی اجتناب شده و ناکاراییهای سیاست ها
بر اساس تقاضاهای ملی و محلی تعدیل میشوند .به عالوه ،با اجرای این
سیاستهای اولیه ،حمایت سیاسی الزم جهت اصالحات بیشتر حاصل میگردد.
همچنین ،چارچوبهای قانونی و تنظیمی و نهادهای مربوطه تدارک دیده میشود.
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یک غول اقتصادی ،سعی در تأثیرگذاری سیاسی و خودنمایی در صحنه نظامی ،در
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سومین مورد از اصالحات انجام شده ،استفاده از مکانیسمهای واسط به منظور آرام
کردن گذار از نظام مبتنی بر برنامهریزی به نظام مبتنی بر بازاراست؛ از جمله این
مکانیسمها عبارتند از :ایجاد یک نظام قیمتگذاری دوگانه بهمنظور بهبود تخصیص
منابع ،ایجاد بازار مبادله ارز خارجی (پایین نگه داشتن مصنوعی ارزش یوان) ،ایجاد
مناطق آزاد اقتصادی برای ترویج سرمایهگذاری و ورود فناوریهای خارجی ،استفاده
از نظام مسئولیت قرارداد به منظور تشویق رفتار عوامل اقتصادی ،و تمرکززدایی از
112

س ی ا س ت ج ها ن ی

تصمیمات به منظور تشویق مقامات در سطح محلی .چهارمین تالش رهبران چین در
جهت حفظ ویژگی سوسیالیستی اقتصاد میباشد؛ به عبارت دیگر ،هم
خصوصیسازی در سطحی وسیع صورت گرفته است و هم حاکمیت مالکیت
عمومی و کنترل بخشهای راهبردی اقتصادی از سوی دولت همچنان باقی مانده
است .پنجمین نوع از اصالحات صورت گرفته ،تمرکززدایی تصمیمگیریهای
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اقتصادی است؛ تمرکززدایی که در این دوره صورت گرفته از یک سو اساسا با قطع
رابطه کارگزاران اقتصادی و دولت مشخص میشود ،بدین معنا که کارگزاران
اقتصادی برمبنای عالئم بازار تصمیمگیری میکنند ،و از سوی دیگر ،به حکومتهای
محلی (به شکل عدم تمرکز اداری ،نه به شکل تکثرگرایی غربی آن) استقالل عمل
قابل مالحظهای در تخصیص منابع اقتصادی داده میشود»(شیرزادی-11 :4935 ،
 .)19چینیها همچنین با دقت توانستهاند به مدیریت جهانی شدن دست زنند و از
فرصتهای به وجود آمده توسط جهانی شدن اقتصاد 4همچون افزایش سرمایهگذاری
خارجی 8،درهای باز اقتصادی 9،فعالیت پویا در سازمان تجارت جهانی 1برای توسعه
استفاده کنند (حسینخانی .)91-441 :4933 ،با انجام این امور و سیاستگذاری
سیاسی متمرکز حزب کمونیست برای توسعه چین،با استفاده از اقتصاد سرمایهداری،
این کشور توانسته است در سال  8113با پیشی گرفتن از ژاپن به دومین اقتصاد
بزرگ جهان تبدیل شود.
1 - Economic Globalization
2 - Froing Direct Investment
3 - Open Economy
4 - World Trade Organization

 .3چالشها و پیامدهای توسعه نامتوازن اقتصادی و سیاسی چین
 .3-1موفقیت چین در توسعه اقتصادی
در  15سال اخیر ،اقتصاد چین از برنامهای نزدیک به تجارت بینالمللی تبعیت میکند
که به سرعت در حال رشد به سوی بخش خصوصی است .این بهسازی نیز از اواخر
دهه  4391با خروج تدریجی از به کارگیری کشاورزی و توسزعۀ آزادی در نزر هزا،
عدم تمرکز مالیاتی ،افزایش آزادی در تشزکیالت اقتصزادی ،ایجزاد اسزاس مختلزف
بانکداری ،توسعه مراکزز خریزد ،رشزد مراکزز غیرخصوصزی و فضزای بزاز تجزارت
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خارجی و سرمایهگذاری حاصل گردید (ضیغمی.)13-91 :4939 ،
به این ترتیب ،چین با اجرای سیاستهای اقتصاد بازار به سوی توسعه اقتصادی گزام
برداشت ،توسعهای که با داشتن ابعاد مختلف ،تمامی جوانب را باید در نظر میگرفت
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تا نتیجۀ مطلوبی را در برداشته باشد .توسعه مورد نظر ،امور داخلی را نشانه گرفت تا
جلززوگیری از چززالشهززای ناشززی از آن اقززداماتی را انجززام داد کززه مهززمتززرین آنهززا
هماهنززگسززازی ابعززاد مختلززف در ایززن زمینززه مززیباشززد « .از ایززن جهززت چززین
هماهنگ سازی را در پنج زمینه تعریف کرده است :نخست ،هماهنگ سزازی شزهر و
روستا :ساخت اقتصادی چین دوگانه است ،بزین شزهر و روسزتا فاصزله خیلزی زیزاد
است .چین درصدد است تفاوت و فاصله شهر و روستا را کم کرده و به سزه مسزأله
اهمیت میدهد :کشاورزی ،روستا ،روستاییان .دوم ،هماهنگسازی منطقهای  :توسزعه
اقتصادی در مناطق مختلف نامتوازن است .مناطق شرقی خیلی پیشرفته است .منزاطق
غربی و مرکزی عقبمانده است.
سیاست راهبردی چین پروژۀ توسعه مناطق مرکزی و غربزی بزا هزدف تزوازن بزین
مناطق است .سوم ،هماهنگی رشد اقتصادی و اجتمزاعی :سزرعت توسزعه اقتصزادی
خیلی سریع تر از تکنولوژی ،آموزش ،بهداشت و درمان است .چین بایزد بزه توسزعه
فرهنگی و بهداشتی مردم اهمیزت بدهزد تزا بزه توسزعه همزهجانبزه برسزد .چهزارم،
هماهنگسازی طبیعت و انسان :باید از محیطزیست حفاظت کرد و مصرف انرژی را
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بعدها در بعد بین الملل عرض اندام کنزد .چزین بزرای دسزتیابی بزه تزداوم توسزعه و

بهینه نمود .از نظر چین این کشور به عنوان کارگاه جهانی مطرح است ولزی منزابع و
انرژی آن غیر بهینه استفاده میشود .چینیها میگوینزد تولیزد چزین جهزانی اسزت و
آلودگی آن متعلق به کشور ما است ،ما به بهسازی و کنترل مصرف اهمیت میدهزیم.
پنجم ،هماهنگ سازی داخلی و خارجی :صادرات و واردات چین بزه طزور عادالنزه
باید توسعه یابد و از صادرات و واردات و سرمایهگذاری داخلی و خارجی بزه طزور
مناسب استفاده شود»(فرزیننیا .)49 :4933 ،اما آنچه در این میان سیاستگذارن چینزی
111

س ی ا س ت ج ها ن ی

از آن مغفول ماندهاند ،هماهنگ سازی میان توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی است که
در میان این سیاستها دیده نمیشود ،امری که دارای عواقب وخیمی خواهد بود.
درآمد ناخالص ملی 4چین بر اساس روش اطلس و به نر دالر جاری از  31میلیارد
و  941میلیون دالر در سال  4391به رقم  41تریلیون و  39میلیارد دالر در سال
 8141رسیده است که نشان دهنده رشد  443برابری در  11سال میباشد.
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جدول شماره  .1درآمد سرانه چین (روش اطلس) به نرخ دالر جاری 2112-2114

8115

8111

8119

8113

8113

4951

8151

8131

9191

9151

8141

8144

8148

8149

8141

1911

5111

5391

1941

9111

Source: World Bank (2016), at: http://www.google.com/publicdata

درآمد سرانه چین بر اساس روش اطلس و به نر دالر جزاری از  481دالر در سزال
 4391به رقم  9هزار و  111دالر در سال  8141رسیده است که نشزان دهنزده رشزد
 14برابری در  11سال بوده است.
برای تداوم توسعه اقتصادی «چشمانداز در چین تا سال  8151بهگونهای برنامهریززی
شده که در دهه  51قرن  ،84این کشور به یک قدرت اثرگذار در عرصزه بزینالمللزی
تبدیل شود .بدیهی است برای تحقق این هدف کالن باید برنامزهریززی کزرد .دولزت
چین نیزرسیدن به این مهم را در قالب سه مرحله پیگیری مینمایزد .از دیزد رهبزری
چین در مرحله اول (یعنی قبل از  )8141برنامه صنعتیشدن کشور به طور کامل اجرا
)1 - Gross National Income or Gross National Product (GNP

خواهد شد ،در مرحله دوم (قبل از  ،)8191توسعه فناورانه و علمی چزین در شزرایط
متوسط جهانی قرار میگیرد .برآوردها نشان میدهد ،با یزک رشزد بزه طزور متوسزط
ساالنه  5/1درصدی تا سال  ،8191رشد ناخالص داخلی این کشور به  18/9تریلیزون
یوان خواهد رسید .شاخصهای استاندارد زندگی مردم تا این سال ،در سطح متوسزط
کشورهای توسعهیافته خواهد بود .در مرحله سوم (قبل از  ،)8151اقتصاد ملزی چزین
با فناوری اطالعات تا سال  8151با رشد متوسط ساالنه  1/9درصد ،تولیزد ناخزالص
داخلیاش به  459/4تریلیون یوان (تقریبا  411هزار یوان سرانه هر نفر) میرسزد کزه
چین را از لحاظ این شاخص به کشور اول جهان تبدیل خواهد کرد .در عرصزه علزم
و فناوری ،چین به کشورهای توسعه یافته خواهد رسید و در برخی بخشها حتزی از
آنها پیش خواهد افتاد .سهم بخش کشاورزی در تولید ناخزالص داخلزی تقریبزا بزه
نصف کاهش یافته و بخش صنعت به دو برابر افزایش مییابد .البته تحقق برنامههزای
حل مشکالت اجتماعی و جمعیتی ،اشتغال و  ...است» (عسگری.)5 :4931 ،
 .3-2توسعه نیافتگی سیاسی چین
از نقطه نظر تاریخ سیاسی جدید و روی کار آمدن جمهوری خلق در این کشور نیز،
باید به تاریخ مبارزههای کمونیستی در این سرزمین مراجعه کرد« .حزب کمونیست
چین در سال  4384تأسیس شد و در پی مبارزههای طوالنی و جنگهای داخلی در
سال  4313به رهبری «مائو تسه تونگ» ،قدرت را به دست گرفته و چین جدید
تأسیس شد .کشور چین جهش بزرگ به پیش و انقالب فرهنگی مائو را پشت سر
گذاشت و دوره اصالحات را نیز طی کرد .مردم چین سالهای سخت و دشواری را
تجربه کردند ،پس از آن اصالحات دنگ انجام شد و تاکنون که  19سال از تأسیس
چین جدید میگذرد حزب کمونیست حاکم بالمنازع کشور است .مسأله اینجاست
که چگونه از بطن تئوری مارکسیستی -لنینیستی ،بازار آزاد سربرآورده است؟ این
حزب مدعی است تئوری کمونیسم مورد استفاده آنان شکل چینی شده آن است و
صرفا تشابه اسمی با کمونیسم دارد و بهتر است آن را کمون -کاپیتالیسم نامید .حزب
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فوق منوط به تداوم رشد اقتصادی همراه با دستیابی به انرژی و دیگزر منزابع طبیعزی،

111

کمونیست چین در دوره اخیر ( 4393به بعد) بازی با کلمات و شعارهای ویژه
کمونیستها را کنار گذاشته و به تحلیل وضعیت داخلی و موقعیت جهانی خود
پرداخته است و از شعارگرایی به واقعگرایی رسید.
نقد از درون را آغاز و از خط قرمزهای فرضی عبور کرد .خود را از قید شعارهای
تهی از واقعیات رهانید و واقعیتها را پذیرفت .اینک ،مقامات حزبی به صراحت از
انحرافات ،کاستیها و عقب ماندگیهای چین سخن میگویند و از نقد خود ابایی
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ندارند و برای به دست آوردن چنین نقدهایی درباره خود ،تالش میکنند» (فرزیننیا،
 .)44 :4933با این حال هنوز از توسعه سیاسی و حرکت به سوی مشارکت دادن
طبقه متوسط گسترش یافته و رو به گسترش فزاینده در قدرت سیاسی چین ،نشانهای
دیده نمیشود .در واقع دلیل اصلی آن است که «شیائوپینگ برنامه اصالحات خود را
بر این مبنا استوار کرد که سیاست های اصالح طلبانه تا آنجا مشروعیت دارند که
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ضمن افزودن بر نر

رشد اقتصادی کنترل حزب بر ساختار سیاسی ،کشور را

تضعیف نکند .اگرچه فضای غیرسیاسی جامعه نسبت به دوره ای که مائو بر سرکار
بود اندکی بازتر شد ،ولی انحصار قدرت سیاسی در دست حزب باقی ماند و هیچ
اصالحی برای رسیدن به دموکراسی سیاسی انجام نگرفت .... .به این ترتیب در پکن
سیاست پردازی می شد و نقش ارتش نیز حفظ «ثبات سیاسی» بود و همان گونه که
تظاهرات میدان تیان آن من نشان داد ،از قتل عام نیز پروا نکردند»(سیف،4933 ،
.)835-831
اگر چین میخواهد با بحرانی همچون انقالب در اثر توسعه نامتوازن اقتصادی و
سیاسی روبهرو نشود« ،در زمینه داخلی ،میبایست اصالحات سیاسی بهعمل آورد،
دموکراسی و آزادی را گسترش دهد ،آزادی های مذهبی و حقوق بشر را محترم
شمارد ،ملی گرایی را کنترل و فعالیت های نظامی خود را شفاف سازی نماید اما در
روندی کامال آرام .رهبران چین به این امر واقفند که گذار داخلی در این کشور در
وضعیت سیالی است و در نوسان قرار دارد ،لذا نمیتوان از الگوی توسعه چینی
سخن گفت.(Deng, 2009: 69) ».

 .4چالشهایی با پیامدهای سیاسی برای چین ناشی از توسعه اقتصادی
در چین توسعه سیاسی به اندازه توسعه اقتصادی پیشرفت نداشته است .درست است
که توسعه اقتصادی موقعیت بینالمللی چین را ارتقا بخشیده است ،اما چالشهایی در
عرصه سیاست داخلی این کشور نمود پیدا میکند که به ویژه در بلند مدت و به
دنبال به ثمر نشستن ملموستر دستاوردهای توسعه ،خودنمایی میکند .بدین جهت
لزوم اصالح یا تغییر ساختار سیاسی چین از مهمترین این چالشها به شمار
میرود(».رستمی )451 :4931 ،البته چالشهای دیگری نیز وجود دارد که پیامدهای
سیاسی دارند.
 .4-1چالشهای ملیگرایی در چین :سرکوب ملیگرایی غیرواقعگرا
ملی گرایی به یکی از مؤلفه های مهم توسعه در چین تبدیل شده است به صورتی که
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از ملیگرایی برای رسیدن به اهداف توسعه استفاده میشود .پس از سقوط سلسله
جامعۀ سیاسی چندنژادی تعریف کردند .اما پس از مائو چین ترجیح داد که به یک
ملیگرایی یکپارچه پناه ببرد ،اما امروزه ملیگرایی نژادی تنها در میان اقلیتهای
مرزی چین مانند تبتیها8،اویغورها 9و مغولها که حق ایجاد ایالتهای مستقل را
ندارند ،زنده باقی مانده است .از نظر پکن این گروهها تهدیدی جدی برای اتحاد یک
کشور چینی چند نژادی را مطرح میکنند و در نتیجه برای سرکوب ملیگرایی نژادی
دقت فراوانی میکنند» ( .)Laxman, 2007: 91بنابراین ،رهبران چین سعی در رواج
نوعی ملی گرایی حکومتی دارند تا با استفاده از آن ،بتوانند تهدیدهای ثبات کشور را
از بین ببرند .از این رو «ملیگرایی حکومتی (ملیگرایی واقعگرا) با تقویت اطمینان
ملی چین ،به ابزار موثری برای باال بردن مشروعیت حزب کمونیست چین تبدیل
شده است» (.)Hunt,1994: 68

1 - Kuomintang
2 - Tibetans
3 - Uygurs
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مینگ در  4344کومین تانگ 4و در  4313حزب کمونیست چین ،این کشور را یک

ملی گرایی واقعگرا ابزاری است که حزب کمونیست در جهت تقویت اعتقاد مردم به
یک نظام سیاسی متمرکز ،و منسجم نگه داشتن کشور در طول دورۀ انتقال سریع و
متالطم آن به یک جامعۀ پساکمونیسم ،از آن استفاده میکند .این رهبران می دانند که
چنانچه به احساسات ملیگرایی اجازۀ عرض اندام نامحدود داده شود ،میتواند
اهداف بزرگ ثبات سیاسی و مدرنیزه کردن اقتصادی را که مشروعیت حزب
کمونیست چین بر آن استوار است ،به خطر بیاندازد» (فرزیننیا .)83 :4933 ،اما از
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طرفی ،ملی گرایی واقعگرا بیشتر از آنچه طرفدار عمل باشد ،واکنشی است .رهبران
چین وقتی به ملیگرایی متوسل میشوند که بخواهند به فشارهای خارجی که منافع
ملی چین را به خاطر انداخته ،واکنش نشان دهند»

(2005: 99

 .)Bijian,به عنوان

نمونه میتوان در این زمینه از نگرانی خطر ترکیب بحران خارجی و ملیگرایی
داخلی که در رابطه با تایوان بروز کرده ،جنبش ایغورها و استقاللخواهی تبتیها نام
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برد.
در برابر ملیگرایی واقعگرای حزب حاکم ،رقبای ملیگرا ،بهعنوان چالش اصلی
سیاسی ،عبارتند از :بومیپرستی 4،ضدسنتگرایی 8و ملیگرایی لیبرال .رهبران حزب
کمونیست چین بر خطراتی که این سه منبع برای ثبات کشور ایجاد میکنند ،واقفند.
اگرچه دو مورد نخست بدون هیچ فعالیتی کمین کرده و در انتظار فرصتی میباشند،
اما ابراز عقیدههای محکم و فزایندۀ ملیگرایی لیبرال ،انحصار قدرت کمونیستها را
مورد تهدید قرار میدهد .از اینرو رهبران چینی مصمم به کنترل احساسات
ملیگرایی لیبرال هستند تا به روابط خارجی این کشور آسیبی وارد نیاید» (

Zhao,

 .)2005: 62چین یک دموکراسی نیست ،از این رو با احساسات ناشی از ملیگرایی
محتاطانه برخورد میکند و چون از عواقب آن مطمئن نیست ،در اینکه باید آن را
سرکوب یا حمایت کند ،تردید دارد .شک دارد که با گروهی چون اتحاد میهن
پرستان و یا احساسات ضد ژاپن چه رفتاری باید داشته باشد .هر دو این اعتراضها
بدوا مورد حمایت دولت بود ،اما نهایتا بیش از حد انتظار شدت یافت؛ به ویژه
1 - Nativism
2 - Antitraditionalism

تظاهرات ضد ژاپنی آوریل  ،8115برای مقامات پکن که نگران خطر رویارویی با یک
قدرت خارجی بودند این مساله را مطرح میکرد که تعصب شدید عمومی می
توانست علیه دولت جهت گیری شود

(2005: 5

 .)Kahn,ظاهرا این رویدادها به

تأمالتی دامن زده است که در این اواخر به کاهش حمایت پکن از ملیگرایی و
تمسک به رهیافتی مالیمتر در سیاست و دیپلماسی منجر شده است» (زکریا:4939 ،
 .)489از این رو ،رهبران چین ،ملیگرایی واقعگرا را در مقابل انواع دیگر آن قرار می
دهند .به عنوان مثال به رغم وضعیت افزایش قدرت چین ،رهبران این کشور دارای
یک احساس عمیق ناامنی سیاسی هستند که با مشکالت فزایندۀ مشروعیت و
حاکمیت در یک جامعۀ کثرت گرا تشدید شده است.
 .4-2شکافهای اجتماعی چین :طبقه متوسط و خواست مشارکت سیاسی
در چین توسعه نامتوازن مناطق به گونهای است که برخی مناطق نسبت به بعضی
اطراف شهرهای بزرگ شده است ،جدای از آنکه روستاها خود به حاشیه تبدیل
شده اند ،به این ترتیب شکاف اجتماعی بزرگی در کشور پدید آمده است .بر این
اساس چین چالشهای مربوط به شکاف اجتماعی را شناسایی کرده است« :فاصله
بین مناطق شرقی و جنوبی با مناطق مرکزی و غربی از نظر اقتصادی؛ فاصله زیاد بین
شهرها و روستاها از لحاظ تامین تسهیالت ،امکانات ،درآمد ،رفاه ،سواد و امکانات
بهداشتی و درمانی؛ توسعه مناطق شرقی و جنوبی مشکالت زیست محیطی به وجود
آورده و مصرف بیش از حد انرژی و مواد اولیه( ».فرزین نیا.)44: 4933 ،
دولت چین باید برنامه ریزی گسترده ای را انجام دهد تا این شکاف اجتماعی بین
مناطق از بین برود در غیر این صورت با بحران سیاسی در آینده ای نزدیک رو به رو
خواهد شد .با دقت بیشتر می توان به این مساله پی برد که طی  81سال گذشته
مناطق شرقی نسبتا توسعه یافته است .اکنون دولت برای بسط عدالت و توسعه
اصالحات تصمیم گرفته در مناطق مرکزی و غربی ،توسعه را به اجرا گذارد»
(شاهنده .)13 :4933 ،عالوه بر این درآمد مردم در مناطق توسعه یافته و توسعه نیافته
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دیگر ،توسعه نیافتهتر هستند و این توسعه نیافتگی منجر به حاشیهنشینی زیادی در
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بسیار متفاوت است و فاصله شدید طبقاتی ایجاد شده است ،فاصلهای که برای دولت
نگران کننده است ،چرا که با تداوم آن ،مشروعیت حزب حاکم در نظر مردم این
مناطق کمرنگ خواهد شد که پیامدهای منفی سیاسی به همراه خواهد داشت.
ضریب جینی 4چین در سال  8141برابر با  18/11بوده است که به نسبت باال است.
این رقم تا سال  8141به  99رسیده است که نشانه بهبود وضعیت چین در این زمینه
میباشد ،اما با کشورهای با توسعه بسیار باال دارای فاصله  48واحدی است .برای
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جبران این مساله ،البته دولت تالش کرده است تا نر تورم را پایین آورد تا از فشار
بر مناطق کمتر توسعه یافته بکاهد ،اما این امر نمیتواند در بلند مدت شکاف
اجتماعی حاصله را جبران نماید ،بدون آنکه در ضریب جینی تغییر زیادی به وجود
آید.
شکاف اجتماعی دیگر به ویژه در مقایسه میان مناطق روستایی و شهری ،شکلگیری

پیامدهای بحرانی توسعه نامتوازن اقتصادی و سیاسی جمهوری خلق چین

طبقه متوسط شهری است که در کنار مهاجرت روزافزون روستاییان به شهرها که در
شهرها نیز به دلیل کارگر ساده بودن ،حاشیهنشین میشوند وضعیت را ناعادالنهتر
نشان میدهد و آنها در یک انقالب بزرگ میتوانند به عنوان ناراضیان به سرعت به
آن دامن زنند« .در چین همه روزه ،دهها هزار نفر ،در حال حرکت از روستاها به
شهرها ،از مزارع به کارخانجات و از غرب به شرق هستند .این جابجایی ها تنها بعد
جغرافیایی ندارد ،بلکه آنان خانواده ،طبقۀ اجتماعی و تاریخ خود را نیز پشت سر می
گذارند .تالش حکومت چین برای همگامی با این خیزش اجتماعی نمیتواند تعجب
برانگیز باشد»

(2006: 93

 .)Pei,به عنوان نمونه در شهر چونگ کینگ 8همه ساله

سیصد هزار نفر بر جمعیت افزوده میشود و چونگ کینگ تنها نمونه ای از بیست
شهری است که شتابانترین رشد را در سطح جهان دارند و همه در چین هستند»
(.)Liu, Ansfield, Hewitt 2007:10
چالش بزرگ برای دولت چین آن است که اکنون در برخورد با طبقه متوسط شهری،
با مطالبات گستردهای مواجه می شود که عالوه بر نیازهای اقتصادی احتیاج به فضای
1- GINI Index or GINI Coefficient
2 - Chongqing

بازسیاسی دار ند که بتوانند در آن آزادانه فکر کنند ،سخن بگوید و فعالیت مدنی
داشته باشند .گسترش طبقه متوسط نیز پیامد اصالحات و توسعه اقتصادی است .چرا
که «پیش از اصالحات همه باید برای دولت کار میکردند ،اما حال هر کس آزاد
است برای خود کار و تولید و تجارت کند( ».فرزیننیا )45 :4933 ،شمار طبقه
نوظهور متوسط چین ،یعنی آنها که درآمد ساالنه  91111دالری دارند ،باالتر از
یکصد میلیون نفر است و آهنگ رشد این رقم حدود  81درصد در سال است.
مشکالت ناشی از وجود یک طبقه متوسط گسترده ،در یک رشته از تنشهایی که
پکن باید با آنها مقابله کند منعکس میشود :بین رشد تولید ناخالص داخلی باال و
پیشرفت اجتماعی ،بین تکنولوژی پیشرفته و فرصتهای شغلی فزاینده ،بین کنترل
پیشرفت در مناطق ساحلی و تسریع آن در داخل ،بین تقویت شهرسازی و ارتقاء
وضعیت اراضی کشاورزی ،بین کاهش خأل میان غنی و فقیر و حفظ کارایی و انرژی
بومی ،بین تشدید اصالحات و حفظ ثبات اقتصادی ،بین افتتاح بازارهای داخلی و
تحکیم استقالل ،و بین ترویج رقابت بازارمدار و رسیدگی به مردم محروم»

( Bijian,

 .)2005: 67باوجود مشکالت ناشی از شکل گیری طبقۀ متوسط جدید رهبران چین
نیز به دنبال برنامهریزی دقیقی هستند تا مشروعیت نظام سیاسی حفظ شود بنابراین
راهبرد توسعه بنابر مالحظاتی چون باالبردن استاندارد زندگی جمعیت کثیر کشور،
تعدیل نارضایتی اجتماعی از نابرابری در عرصههای مختلف و حفظ مشروعیت رژیم
پس از رنگ باختن ایدئولوژی کمونیستی بهعنوان یک اصل سازمان دهنده قابل قبول
در پیش گرفته شده است .)Yongjin, 2009: 56( ».این استراتژی اتخاذ شده از جانب
حزب کمونیست نشانگر این مسأله است که آنها وجود بحران در آینده را درک
کرده اند و به دنبال از بین بردن آن هستند ،اما هنوز مشخص نیست ،بدون توسعه
سیاسی و ایجاد ظرفیتهای دموکراتیک ،همچون انتخابات شفاف ،نهادهای مدنی
مستقل و مطبوعات آزاد ،آن هم با گسترش تحصیالت دانشگاهی در این کشور ،این
امر چگونه ممکن خواهد شد.
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اقتصادی ،بین جذب سرمایۀ خارجی بیشتر و افزایش رقابت سرمایه گذاریهای
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 .1-9چالشهای حقوق بشر در چین :نقض گسترده حقوق بشر
بخشی از چالشهای حقوق بشری در چین ،بهجز وجود یک حکومت متمرکز ،نبود
آزادیهای مدنی ،سرکوب سیاسی که مهمترین نمودهای آن سرکوب قیام تیانآنمن،
کشتار ایغورها و دستگیری مخالفان است ،ناشی از شکل اقتصادی آن نیز میباشد که
کارگران را به استثمار کشیده است .چرا که «اقتصاد چین با وجود اصالحات هنوز
هم با مداخالت گسترده دولت مشخص میشود .با این تفاوت که ،برخالف دیگر
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کشورهای منطقه ،یک حزب اقتدارگرا با تمرکزی چشمگیر ،انحصار قدرت سیاسی
را در دست دارد .در عین حال ،کنترل دولت در اقتصاد چین به حدی است که
جفری هندرسن آن را «اقتصاد استالینیستی بازارگرا» میخواند .در چین ،مداخله و
کنترل دولت بر بخش خصوصی بسیار گسترده است .به گفته گانگو پاتیه ،بخش
خصوصی به واقع زاییده بروکراسی دولتی است»( .سیف)893-899 ،4933 ،

پیامدهای بحرانی توسعه نامتوازن اقتصادی و سیاسی جمهوری خلق چین

درک نقض حقوق بشر در این نظام اقتصادی و سیاسی ،محتاج چند نمونه است،
«کارخانههایی که در چین برای والدمارت اسباب بازی تولید میکنند متهم شدهاند که
همه مقررات کاری را زیر پا می گذارند و کمپانی هم بر خالف تعهدات خویش این
خالفکاری ها را نادیده میگیرند .متوسط دستمزد کارگران ساعتی  4165سنت است،
در حالی که طبق قانون حداقل مزد نباید از  94سنت کمتر باشد .کارگران هفته ای
هفت روز کار می کنند ،در حالی که حد قانونی  5روز کار در هفته است .اتفاق
افتاده است که در کارخانه هایی که برای وال مارت تولید می کنند ،کارگران را
مجبور کرده اند که در هر شیف  8165ساعت نیز کار بکنند .در کارخانه
هیییالکترونیک ،به طور مرتب دستمزد کارگران با تاخیر به آنان پرداخت می شود،
وقتی در ژانویه  8111کارگران اعتراض کرده و خواستار پرداخت به موقع
دستمزدشان شدند ،مدیریت کارخانه  51کارگر را اخراج کرده و با یک ماه تاخیر مزد
بقیه را پرداخت کرد.کارگران حق استعفا از کار در کارخانه را ندارند و اگر بخواهند
این کار را بکنند ،باید برای یک غیبت داوطلبانه و خودکار تقاضا بدهند که به این
معناست که برای یک ماه و نیم آخر اشتغال خود مزدی دریافت نخواهند کرد .در این

کارخانه هیچگونه قرارداد قانونی وجود ندارد د و فاقد هر گونه بیمه بهداشتی و
اجتماعی است .کارگران باید در جایی که کارخانه تعیین می کند زندگی کنند و هر
بیست کارگر در یک اتاق می خوابند .تشکیل اتحادیه کارگری به طور جدی
غیرقانونی است .اگرچه نر رشد اقتصادی چین بسیار چشمگیر است ولی از بررسی
آمار ارائه شده در زمینه حقوق کارگران و وضعیت وخیم آنان نباید غفلت
کرد»(سیف831-831 ،4933 ،و .)911این مساله به ویژه در زمانی که یک جنبش
سراسری آغاز شود ،موجب توسعه بحران سیاسی خواهد شد ،چرا که کارگرانی
استثمار شده با خشم فروخورده به جمع دانشجویان فعال در زمینه حقوق بشر،
شهرنشینان طبقه متوسط خواستار مشارکت سیاسی ،قومیتهای خودمختاریخواه و
اقلیتهایی چون زنان و دگرجنسگراهای خواستار رهایی از سرکوب ،خواهند
پیوست ،آنها پیاده نظام شورش خواهند بود.
در سالهای اخیر رهبران جدید چین ،با انتقاد مالیم از وقایع میدان تیانآنمن
نمایشی صوری را از حرکت به سوی توسعه سیاسی را فراهم آورده اند .آنها با ارائه
استراتژی توسعه برای همه انسانها چنین ژستی را گرفتهاند اما مساله اصلی نگرانی از
توقف روند رو به جلوی رشد اقتصادی و تأثیر ابزارهای قدرتمند عصر دیجیتالی مثل
ماهوارهها ،اینترنت و ...است که رهبران چینی را به شروع چنین نمایشی مجبور کرده
است .آنها دریافتهاند که گسترش آزاد اطالعات بر پایه شبکه متعامل اینترنت میتواند
بر ساختار سیاسی ،مشروعیت سیاسی و خواست مشارکت سیاسی تاثیرگذار باشد.
چرا که «روابط درون شبکه به ویژگیهایی همچون همبستگی ،وفاداری ،دوجانبگی و
اعتماد میان افراد را به همراه دارد .افزون بر این ،شبکههای مجازی به طور بالقوه
شبکههای اجتماعی واقعی را تقویت و توسعه میبخشد .برعکس ،احتمال زیادی نیز
وجود دارد که کسانی که در فضای واقعی اجتماعی روابط شبکهای مستحکم دارند
در فضای سیبرنتیک نیز شبکههای مجازی قدرتمندی تشکیل دهند و این امر میتواند
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 .4-4چالشهای جهانی شدن ارتباطات و افزایش دسترسی به اطالعات در چین
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در ایجاد یک حوزه عمومی دمکراتیک نقش مرکزی و محوری داشته باشد»

(Avis.

) 2002: 5مسالهای که رهبران چین خطر آن را میدانند.
از این رو «با وجود جریان فزاینده اطالعات از ماهوارهها و اینترنت ،حزب
کمونیست بیشتر رسانهها را قرص و محکم در چنگ دارد و در نابود کردن
سازمانها ،حتی سازمانهایی چون جنبش معنویت فالونکنگ که جنبشی بر پایه
اینترنت بوده است ،اما بالقوه میتواند با حکومت سرشا شوند ،درنگ نمیکند».
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(هنرنمایی چین )91 :8118 ،رهبران چین بسیاری از آزادیهایی که یک جامعه
پیشرفته به آن احتیاج دارد را حتی در زمینه دنیای مجازی محدود کردهاند .پکن برای
نظارت بر اینترنت نظام پیچیدهای ایجاد کرده که به نحو شگفتانگیزی اثربخش بوده
است (زکریا )411 :4939 ،به طوری که مانع از شکلگیری یک جامعۀ مدنی پویا و
فعال شده است.

پیامدهای بحرانی توسعه نامتوازن اقتصادی و سیاسی جمهوری خلق چین

در کل ،به سادگی میتوان دریافت که «مسیر توسعه در چین ،به شکلگیری انواع
پیامدهای اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی منجر شده که از جملۀ آنها ،چالشهای
مستقیم رهبری نخبگان حزب کمونیست و شرایط تهدید کننده زندگی برای افرادی
است که رو به سوی پیشرفت دارند .اکنون نه تنها میتوان خطرات چالش آفرین
مسیر توسعه در چین را مشاهده کرد ،بلکه همچنین میتوان خطراتی اقتصادی و
سیاسی را در این کشور مشاهده کرد که ناشی از حکومت تک حزبی کمونیستی
است».

)(Gorrie, 2013: 23

بر اساس نظرات اقتصاد سیاسی ،یکی از این چالشها در شرایط بسته بودن فضای
سیاسی ،عبور درآمد سرانه از مرز ده هزار دالر در فرآیند توسعه سیاسی است که به
آن آستانه انقالبی گفته می شود .چنانچه میانگین رشد درآمد سرانه این کشور از
 8115تا  8141محاسبه شود ،این میانگین رشد برابر با  4/49خواهد بود .چنانکه این
میانگین رشد را برای پیشبینی تا سال  8181به صورتی محافظهکارانه برابر با 41
درصد در نظر گرفته شود.

بر اساس برآوردها چین در سال  8143به آستانه درآمد سرانه  41111دالر میرسد،
البته این درآمد تنها یکی از پیامدهای خیزش طبقه متوسط برای مشارکت سیاسی
است ،اما مهمترین پایه آن .بنابراین ،اگر در چنین شرایطی حزب کمونیست چین «از
روشهای اصالحطلبانه واقعی بهره نبرد که میتواند آزادی بیان و نهادهای جامعه
مدنی را گسترش دهد و از آنها برای نهادینه کردن پاسخگویی سیاسی استفاده نکند و
اقدامی در جهت جدایی حزب کمونیست از دولت نکند و یا شرایطی به وجود
نیاورد که در این حزب و خارج از آن ایجاد رقابت شود ،دیر یا زود ،دچار معضالت
سیاسی عمیقی خواهد شد .چرا که به طور فزایندهای گسترش تحصیالت ،منجر به
خواست مشارکت در جامعه شده و اگر حزب کمونیست دست به اصالحات نزند،
ناامیدی و ناآرامی حاصله منجر به آن میشود که به طور فزایندهای مشروعیت آن به
سیاسی جدید ،به طور ناگهانی و کامل در معرض خطر سقوط از قدرت ،قرار خواهد
گرفت ،البته چنین تغییرات سیاسی ناگهانی و متشنجی میتواند برای چین و جهان
خطرناک باشد .اما در عین حال ،اگر حزب کمونیست چین در مسیر اصالحات
سیاسی جدی که قدرت خویش را محدود میکند ،حرکت نماید ،قدرت نهادهای
مستقل و جامعه مدنی در این کشور افزایش خواهد یافت و دیر یا زود ،با سرنوشت
رژیمهای اقتدارگرای دیگر که چنین راهی را به سوی آزادی رفتهاند روبهرو خواهد
شد ،چرا که به تدریج رقابت انتخاباتی در سطوح باالتر و مهمتر ،به افزایش قدرت
سیاسی همه جانبه آن خواهد انجامید»). (Changjaing, 2014: 99-100
نتیجهگیری
فرضیه مقاله آن بود که «با توجه به شتاب توسعه اقتصادی چین که طبقه متوسط را
گسترش میدهد و بیتوجهی به توسعه سیاسی در آن کشور که خواست مشارکت
سیاسی طبقه متوسط را سرکوب میکند ،پیامد توسعه نامتوازن چین میتواند با باز
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چالش کشیده شده و آنگاه این حزب ،در برابر برخی از بحرانهای اقتصادی و
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شدن شکافهای مختلف قومی ،فرهنگی ،سنتی ،اجتماعی ،مذهبی و ...به بحران
بیثباتی سیاسی و در نهایت انقالب ختم شود ».در کل با استفاده از آمارها ،میتوان
به این نتیجه رسید که چین یک روند توسعه اقتصادی را در عین توسعهنیافتگی
سیاسی برای چهار دهه طی کرده است؛ روندی که به نظر میرسد همچنان در حال
تداوم است .با این حال ،جابهجایی نخبگان در حزب کمونیست این کشور افزایش
داشته است ،اما چشماندازی از کنارهگیری این حزب از قدرت در حال حاضر وجود
111
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ندارد و هرچه هست ،درباره افزایش تغییرات رقابتآمیز درون همین حزب واحد
است .این تغییرات ،البته چین را از کشورهای مشابه تکحزبی جدا میکند که در آن-
ها کنارهگیری یک رهبر فقط با مرگ او امکانپذیر است .پس جابهجایی رهبران چین
در حزب کمونیست ،کمینه میتواند نقطه امیدی در آینده باشد .اما طبق نظرات خود
مارکس ،سیاست روبنایی از اقتصاد است و این تغییرات اقتصادی و مالکیت ابزار
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تولید است که تعیین کننده ساخت سیاسی و ...جامعه است .هر چند نخواهیم نگاه
ارتدوکسی مارکس را به اقتصاد بپذیریم ،کمینه میتوان به اقتصاد سیاسی رجوع کرد.
بر این اساس ،در هر جامعهای که در حال توسعه اقتصادی باشد و این توسعه ،به-
ویژه بر پایه سرمایهداری صورت گیرد ،امری که در چین در حال وقوع است ،طبقه
سرمایهدار و از آن مهم تر متوسط (اقتصادی ،فرهنگی ،آموزشی و )...گسترش خواهد
یافت که خواست اصلی آنها مشارکت در قدرت سیاسی است .حال اگر چنین
جامعهای دچار شکافهای اجتماعی نظیر توسعهیافتگی شهر در برابر توسعه نیافتگی
روستا ،چالشهای قومیتی مثل سرکوب ایغورها ،تبتیها و ،...سرانه بهداشت پایین و
شکافهای جنسیتی ،چالشهای اقتصادی مثل نابرابری در تقسیم درآمد و بهرهکشی
از کارگران ،چالشهای سیاسی همچون سرکوب سیاسی ،بهویژه در مورد ملیگرایان
چینی که میتوانند فرهنگ سیاسی مقاومت را سامان دهند و وضعیت وخیم حقوق
بشر ،چالش جهانیشدن مثل افزایش آگاهیها ،چالشهای جهانی یعنی رقابت در
خارج مثل رقیب شمرده شدن توسط آمریکا (که البته چین در عرصه نظامی از آن
پرهیز دارد اما در عرصه اقتصادی در پی آن است) و ...باشد ،متسعد آن خواهد بود

که تحوالتی عظیم در آن ر دهد؛ تحوالتی که میتواند از شورش تا انقالب را در بر
گیرد .اما باز بر پایه اقتصاد سیاسی و نظریات انقالب ،رسیدن به آستانه انقالبی
محتاج رسیدن درآمد سرانه به حدی مشخص است ،کارشناسان بر اساس محاسبات،
این مقدار را برابر ده هزار دالر میدانند که چین با سرعت در حال نزدیک شدن به
آن است و در سال  8143از آن حد خواهد گذشت .در کنار این افزایش درآمد در
اثر توسعه اقتصادی ،به شرط آنکه به ناگهان در روند توسعه اقتصادی خللی به
وجود آید که آن را دچار چالش نماید و منجر به ایجاد فقر نسبی (منحنی جی) شود،
توسعه یافتگی اقتصادی و توسعه نیافتگی سیاسی به وقوع شورشی گسترده در چین
منتج خواهد شد و در آن زمان اگر دولت حزب کمونیست چین خواست مقاومت را
به دلیل فرسودگی از دست دهد ،یک انقالب اجتماعی بزرگ در راه خواهد بود که
نه تنها توسعه اقتصادی چین را ،تا حدود توقف کاهش خواهد داد ،که با توجه به
روشنی قرار دارد و آن دستکشیدن رهبران چینی از انحصار و تمرکز قدرت است،
امری که توسعه نامتوازن را از میان خواهد برد ،البته توسعه سیاسی باید روندی آرام
و تدریجی را طی کند ،امری که رهبران حزب کمونیست آن را تا سال  8151قابل
دسترس نمیدانند ،البته اگر تا آن زمان هنوز بر سر کار باشند.
یادداشت
این مقاله برگرفته از طرح پژوهشی با عنوان «پیامدهای بحرانی توسعه نامتوازن اقتصادی و سیاسی جمهوری خلق
چین :تجربهای کاربردی برای توسعه در جمهوری اسالمی ایران» است که با حمایت مالی معاونت پژوهش و فناوری
دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج انجام یافته است و به این وسیله از این معاونت محترم سپاسگذاری میگردد.
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پیوستگی اقتصادی جهان ،منجر به ایجاد بحرانی جهانی خواهد شد .در برابر راه
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واژگان کلیدی :شورای امنیت ،نظارت پذیری ،دیپلماسی هسته ای ،توافق جامع هسته-
ای
 -1استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ،تهران.
 -2دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی
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دیپلماسی ،پدیده ای چند وجهی و مشروع در عرصه بین المللی است که در حقوق و
روابط بین الملل ،در زمینه تکوین اصول و هنجارهای مشترک و تامین منافع دولت ها
دارای اهمیت است .از سویی دیگر ،عملکرد بعضا ناصواب شورای امنیت سازمان ملل
متحد به مثابه کانونی از چانه زنی های دیپلماتیک ،مسئله نظارت پذیری شورای امنیت
را به یکی از موضوعات مورد مجادله و همواره مطرح در حقوق بین الملل ،تبدیل نموده
است .در این خصوص  ،گروهی از اندیشمندان ،با تمسک به موازین حقوقی و فرا حقوقی،
معتقدند که در یک نظام قانونمند جهانی موسوم به سازمان ملل متحد ،هر رکن و مقامی
ولو شورای امنیت ،بایستی در مقابل عملکردش ،پاسخگو باشد .این مقاله بر اساس این
دیدگاه ضمن احصاء موازین حقوق بین الملل در خصوص محدود نمودن صالحیت
شورای امنیت ،دیپلماسی هسته ای جمهوری اسالمی ایران را بعنوان پدیده ای نوینیاد،
بطور مبسوط مورد بررسی قرار داده و نظارت پذیری نهاد بین المللی مذکور را به استناد
دیپلماسی با تکیه به دیپلماسی هسته ای ایران ،تبیین و توافق هسته ای و برجام را
بعنوان شیوه و راهکار مناسب حقوق و روابط بین الملل در عصر حاضر ،جهت به چالش
کشیدن تصمیمات و عملکرد شورای امنیت ،شناسانده و دستاوردهای آن را بیان کرده و
نشان داده ایم که دیپلماسی ،چگونه ممکن است ،عالی ترین مرجع مقتدر سیاسی بین
المللی یعنی شورای امنیت را به تجدید نظر اساسی در تصمیماتش ،وا دارد.
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مقدمه
دیپلماسی چه به مثابه یک نهاد چه به مثابه یک ابزار ،از دیر باز نقش غیر قابل
انکاری در حل و فصل اختالفات و منازعات بین دولت ها داشته است .بر همین
مبنا ،در نظام حقوقی ملل متحد و روابط بین الملل برای این پدیده ،ارزش و جایگاه
ویژه ای قائل می باشند .مطابق منشور سازمان ملل متحد یکی از راه حل ها و روش
های حل و فصل مسالمت آمیز اختالفات ،استفاده از شیوه مذاکره و دیپلماسی
162
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است .از سوی دیگر ،شورای امنیت بعنوان یکی از ارکان ششگانه ملل متحد ،دارای
یک سلسله وظایف و اختیارات در حفظ صلح و امنیت بین المللی و جهانی و مقابله
با تهدیدات بر علیه صلح و امنیت بین المللی و بویژه حفظ صلح و امنیت بین المللی
بعنوان وظیفه اولیه و البته نه انحصاری ،بوده ودائما و بصورت مستمر در حال
فعالیت می باشد .برمبنای این اختیارات وسیع ،و از ابتدای تأسیس این مرجع بین-
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المللی تاکنون ،این بحث در مجامع سیاسی و علمی مطرح بوده است که آیا عملکرد
شورای امنیت قابل نظارت و ارزیابی میباشد یا خیر؟ افزون بر این ،با توجه به
جایگاه رفیع شورای امنیت ،آیا می توان با استفاده از دیپلماسی ،تصمیمات این مرجع
مقتدر بین المللی را به چالش کشاند و این نهاد سازمان ملل متحد را پاسخگوی
عملکردش ،نمود؟ برخی از اندیشمندان ،معتقدند که با توجه به مسئولیت شورای
امنیت در حفظ و تأمین صلح و امنیت بینالمللی ،بر این باور هستند که لحاظ ناظر
و اعمال نظارت بر تصمیمات و اختیارات شورای امنیت ،موجب تنزل شأن و برهم
خوردن سیستم امنیت جمعی و مآال نظم و انتظام بینالمللی و جامعه جهانی است .اما
عدهای دیگر ،براین اعتقادند که شورای امنیت بعنوان یکی از تابعان حقوق بین
الملـل و مانند هر نهاد و ارگـان سیاسی و اداری بایستی در اتخاذ تصمیمات و
اختیارات الزاما و البد از یکسری قواعد و نظامات پیروی نماید و نبایستی مطلق
العنان و مبسوط الید باشد و اال تصمیماتش ،قابل ارزیابی و خدشه و– شاید –
محکوم به بطالن باشد (

Rep 1993 ,31 ,325.1.1,ICJ Rep 1992.61

.) ICJ

با این همه ،برای ارزیابی و پاسخگوئی و به عبارت دیگر ،نظارت پذیری تصمیمات
شورای امنیت ملل متحد ،در حقوق بین الملل معیارهائی حقوقی -که جوهره و
وجود آنها ،ذاتا حقوقی بوده ،درحقوق بین الملل عام ،دارای جایگاه ویژه وپایگاه
حداکثری– هم از نظر کمیت و هم از نظر کیفیت است -و فراحقوقی -که جوهره و
وجود آنها ذاتا غیرحقوقی بوده ،بیشتر جنبه میان رشته ای دارند و با علومی چون
سیاست ،روابط بین الملل و جامعه شناسی سیاسی ،بیشتر مانوس هستند -وجود دارد
 .معیارهای فرا حقوقی عبارتند از  -1 :نظریه مهار و توزیع قدرت -2 ،وجدان
جمعی جامعه بین المللی -3،اخالق بینالمللی-4 ،جامعه مدنی جهانی -5 ،سیاست
دانش مدار یا دانائی محور -6 ،افکار عمومی ،و معیارهای حقوقی عبارتند از -1:
اهداف و اصول ملل متحد و حقوق بین الملل -2 ،قواعد آمره  -3،تعهدات عام
الشمول -4 ،مبانی عدالت و خیر مشترک جهانی -5 ،موازین و قواعد و کنوانسیون-
بشر -7،طی نمودن فرایند های قانونی و پاسداشت – اصل حاکمیت -8 ،اصل و
نظام تفکیک قوا -9 ،نقش تحدید کننده ترویج مسئولیت بین المللی شورای امنیت،
 -11ظرفیت قواعد بین المللی غیرالزام آور .در این زمینه در فصل ششم منشور ملل
متحد و اختصاصا در ماده  33آمده است{:طرفین هر اختالف که ادامه آن محتمل
است حفظ صلح و امنیت بین المللی را به خطر اندازد ،باید قبل از هر چیز از طریق
مذاکره  ...یا سایر وسائل مسالمت آمیز بنا به انتخاب خود  ،راه حل آن را جسنجو
نمایند  } .دراین میان ،دیپلماسی ،معیار و ترازویی دوسویه است که هم می تواند در
عداد موازین حقوقی و هم درعداد موازین فراحقوقی ،طبقه بندی گردد .ما دراین
نوشتار ،با تکیه به معیار دیپلماسی و بویژه دیپلماسی هستهای جمهوری اسالمی ایران
به سه سئوال ذیل می پردازیم .نخست این که جایگاه دیپلماسی ،در موازین حقوقی
و فراحقوقی حقوق بین الملل ،چگونه است؟ دوم این که با توجه به موازین حقوق و
روابط بین الملل ،رویکرد دولت جمهوری اسالمی ایران در پاسخگو نمودن شورای
امنیت در موضوع هسته ای ،چگونه تجزیه و تحلیل میشود و سوم این که
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دستاوردهای حقوقی و سیاسی توافق هسته ای و برجام کدامند؟ این پرسشها مساله
مقاله را روشن نموده و در ادامه به تبیین آن پرداخته می شود.
.1ديپلماسي مقبول ملل متحد
دیپلماسی چه بعنوان فرایند و چه بعنوان مکانیسم ،مفهومی مختلف االبعاد و متکثر
است (واتسون .)18 ،1385 ،مهمترین نقش دیپلماسی ،پرورش افکار عمومی سایر
کشورها ،ترویج موضوعات و امور مربوط به روابط خارجی ،انتشار فراملی اطالعات
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دولت متبوع و تالش برای فهمیدن ،آگاهی دادن و تحت تاثیر قرار دادن افکار
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عمومی خارجی ،با هدف دنبال کردن منافع ملی هر کشور است(بیات - 42 : 1385،
 ) 45آنچه در بطن دیپلماسی نهفته است ،تالش برای جلوگیری از تخاصم ،جنگ و
گسترش همکاری و – صلح – است ) ظریف و سجادپور.) 43: 1387 ،

دیپلماسی هسته ای جمهوری اسالمی ایران و نظارت پذیری شورای امنیت

عباراتی همچون ما مردم ملل متحد ،به تساهل و مدارا رفتار کردن ،زیستن در حال
صلح با یکدیگر با روحیه حسن همجواری و متحد ساختن قوای خود برای
نگاهداری صلح و امنیت بین المللی که در دیباچه منشور سازمان ملل متحد آمده
است ،همگی به نوعی یادآور دیپلماسی و منافع و محاسن کثیره آن است .یقینا ،در
عصر و زمانی که تسامح و تساهل و مدارا شاخصه اصلی زیست و همکاری بین
المللی است ،دیپلماسی بعنوان قدرت نرم که ستون اصلی آن بر ارزشهای برگرفته
از صلح متمرکز است ،نقشی پررنگ در رفع محدودیتهای مقرره از شورای امنیت
برای کشورها و دولت ها ناقض یا تهدید کننده صلح و امنیت بین المللی به زعم
مرجع بین المللی مذکور ،داشته و دارد .صرفنظر از تنوع ،کثرت و فراوانی دیپلماسی
در ابعاد و اقسام و اشکال ،در حقوق بین الملل ،به دیپلماسی بعنوان یک فرایند و
ابزار کارآمد که مبنای آن بر مذاکره بعنوان یکی از روشهای مسالمت آمیز حل و
فصل و اختالفات بین المللی از طرق غیر حقوقی استوار است ،نگریسته می شود.
بر همین مبناست که موضوع دیپلماسی بخصوص دیپلماسی پیش گیرانه  /بازدارنده
در اندیشههای تمامی صاحب نظران حقوق بین الملل باالخص دبیران کل سازمان

ملل متحد  ،جهت مقابله با تصمیمات و عملکرد شورای امنیت در بسیاری از
مناقشات جهانی  ،هماره مطرح و مورد تاکید بوده است .داگ هامر شولد که اصطالح
دیپلماسی پیشگیرانه را با فعالیت های او در سازمان ملل مرتبط می دانند ،بر این
اعتقاد بود که مداخله به موقع سازمان ملل می تواند جلوی ویرانگری های منازعه و
جنگ را بگیرد (گریفیتس.) 532 :1394 ،
پطروس غالی دبیر کل پیشین سازمان ملل متحد در گزارش خود تحت عنوان دستور
کار برای صلح در سال  ،1392در تبیین دیپلماسی پیشگیرانه ،آنرا اقدام برای
جلوگیری از بروز اختالف میان طرفین ،جلوگیری از تشدید اختالفات موجود و
تبدیل شدن آنها به درگیری و در صورت بروز درگیری ،محدود ساختن دامنه آن،
می دانست.دیپلماسی پیشگیرانه جدید ،شبیه رویه دیپلماتیک مرسوم است و از
مجموعه ای از ابزارهای سیاسی ،از جمله مذاکرات رسمی ،میانجیگری ،جمع آوری
از آن جا که بر اساس فصل ششم ،منشور ملل متحد ،شورای امنیت می تواند درباره
اختالف یا هر موقعیتی که ممکن است به برخورد منجر شود یا باعث اختالف شود،
تحقیق کند ،لذا مرجع مذکور نقشی بسیار موثر در دیپلماسی پیشگیرانه دارد .بنابراین،
دیپلماسی صرفنظر از اینکه ،آن ها را بعنوان تکنیکی حقوقی یا تکنیکی سیاسی
قلمداد نمائیم ،بر مبنای ساختار و شاکله مسالمت آمیز آن ،در حفظ صلح و امنیت
بین المللی که غایت و مقصود شورای امنیت سازمان ملل متحد میباشد ،نقشی
کلیدی داشته و غیر مستقیم ،کنترل کننده تصمیمات و عملکرد شورای امنیت بوده و
می باشد.
 .2ديپلماسي هسته اي ايران غلبه تعامل بر تقابل
دیپلماسی هسته ای جمهوری اسالمی ایران ،دارای سابقه و پیشینهای چهارده ساله
است ،که با توجه به نوع تفکر دولت های حاکم اعم از اصالح طلب ،مهرورز و
تدبیر و امید ،رویکردهای بعضا متفاوت و حتی متضاد در این سیر تاریخی مشاهده و
مالحظه مینمائیم .با این همه ،در دولت موسوم به تدبیر و امید ،این دیپلماسی با
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توافق هستهای ،نتیجه داد و به بار نشست که ما ابتدائا سیر تاریخی و سپس
دستاوردهای آن را مورد بررسی قرار می دهیم.
 .3تبیین مساله هسته اي ايران
بالشک ،موضوع هسته ای ایران -که در ادبیات و گفتمان مرسوم از آن تعبیر به
بحران میشد و از جمله مسائل مهمی بود .که بیش از یک دهه ،جامعه جهانی،
سازمان ملل متحد ،شورای امنیت و دولت جمهوری اسالمی ایران را در گیر خود
166
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ساخت .در این مسئله و بحران ،آمریکا توانست با اعمال طیفی از فشارها و ارایه
مشوق ها  ،اعضای دائم و عمده اعضای غیر دائم شورای امنیت را با خود همراه
سازد به نحویکه این مرجع مهم بین المللی تحت فصل هفتم منشور ملل متحد ،رفتار
ایران در موضوع هسته ای را ،تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی تشخیص داد و
شدید ترین و شاید بی سابقه ترین قطعنامه های تحریمی(کلینتون 631 :1394 ،و652
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و ) 667را علیه ایران صادر نمود .به عبارت دیگر ،در این بحران حداقل دوازده سال
ایرا ن در مظان اتهام و درگیر بزرگترین تحریم های یک جانبه و چند جانبه بود وبه
همین تعداد سال در سطح جهانی ،تنش ،بی اعتمادی بین ایران و گروه پنج بعالوه
تشدید شده بود .موضوعاتی که مدعی اصلی یا بازیگر پشت پرده آن ،آمریکا – با
رویکرد دیپلماسی تنش و سیاست چماق با نگرش تنبیهی و ترغیبی با نگاه تشویقی
و راهبرد دوگانه فشار و تعامل بود.
ایاالت متحده با بکار گیری منابع خود ،قدرت های بزرگ عضو دایمی شورای امنیت
را در خصوص اعمال رژیم تحریم های بین المللی بر علیه ایران با خود همراه کرد و
فراتر از آن نیز اتحادیه اروپا و متحدین خود را در آسیا در جهت اعمال تحریم هایی
بیشتر بر علیه ایران همراه نمود ..عالوه آنکه ،باتصمیم شورای حکام آژانس بین-
المللی انرژی اتمی پرونده ایران به شورای امنیت ارجاع ،این مرجع مهم بین المللی
رفتار ایران در موضوع هسته ای راتحت فصل هفتم منشورملل متحد ،تهدید علیه
صلح و امنیت بین المللی تشخیص داد .در مقابل ،جمهوری اسالمی ایران ،علی رغم
نگرانی ها و دغدغه های به حقی که از صدور قطعنامه های شورای امنیت ذیل فصل

هفتم منشور ملل متحد و آثار خطیر حقوقی آن داشت ،قطعنامه های تحریمی مذکور
را غیر عادالنه و ناقض اصول بنیادین حقوق بین الملل و ناشی از فشار و زور می-
دانست (.البرادعی.) 226 - 24 : 1392 ،
این دالئل نزد اغیار نیز مقبولیت نسبی داشت به نحوی که محمد البرادعی مدیر کل
وقت آژانس بین المللی انرژی اتمی ،بعضی از قطعنامه ها را فاقد منطق و مشکوک
می دانست و نسبت به مشروعیت آن تردید داشت (کلینتون ) 631 :1394،و حتی
در گامی فراتر ،وی به اعتبار یک شخصیت و حقوقدان معتبر بین المللی ،قطعنامه
 1696شورای امنیت را استفاده اشتباه از اختیار و قدرت شورا – سوء استفاده از
اختیارات  -طبق فصل هفتم منشور دانست (روحانی.) 57 : 1391 ،
با وجود این ،گرچه در دوره استقرار دولت نهم و دهم در کشور ایران تصمیمات
شورای امنیت بعنوان قدرتمند ترین مرجع بین المللی نامشروع اعالم شد ،لیکن آثار
تاثیر گذار شده بود .برای برون رفت از این بن بست و تنش بین المللی و با روی
کار آمدن دولت موسوم به تدبیر و امید – که رئیس آن سابقه  16ساله هدایت پرونده
هسته ای ایران را داشت – این ذهنیت در ایران و جهان پدیدار گردید که با تعامل و
از راه دیپلماسی می توان این مساله را حل و فصل کرد .بر این اساس دیپلماسی و
مذاکره موثر مبنای کار قرار گرفت .امری که دارای خاستگاه فکری جدی و پیشینه
به شرح پیش گفته بود.
بنا به گفته رئیس دولت یازدهم ،در داخل کشور ،در بحث مساله هسته ای از آغاز
در سال  ،1381شاهد بروز دو جریان فکری در کشور بودیم .جریان تعامل با جهان با
درایت و حوصله و جریان تقابل و سرعت عمل .در جریان تعامل ،دیپلماسی و
گفتمان ،نقش کلیدی و محوری را دارا بود و در داخل و خارج کشور ،از دیر باز،
پایگاه مستحکم و طرفداران معتبری داشت .محمد البرادعی دبیر کل پیشین آژانس
بین المللی انرژی اتمی به جد این اعتقاد را داشت که دیپلماسی و گفتگو می تواند
بعنوان راهبرد برای غلبه شدن بر بحران اتمی بکار آید .او میگفت دیپلماسی هسته
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ای گرچه یک تجارت مالل آور و فریبنده بوده اما جاده ی پیش رو روشن است.
وی ادامه می دهد که ما یک خانواده بشری واحد و بهم پیوستهایم و چه بخواهیم و
چه نخواهیم برای تأمین امنیت گروهی– در جامعه جهانی – تنها جستجو و تالشی
که می تواند برای – حل بحران هسته ای – معنا داشته باشد و ارزش پیگیری دارد،
دیپلماسی است .محمد البرادعی در برابر اقدامات تنبیهی که غرب و به خصوص
آمریکا و به ویژه دولت بوش تمایل به انجام آن داشت ،معتقد بود که اقدامات
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تنبیهی نمی تواند یک سیاست درست را بنیان نهد و عمال هیچ نوع استراتژی را
بوجود نمی آورد .شاید بتواند بر نامه تسلیحات اتمی را به تاخیر اندازد .به زعم و
عقیده او ،دیپلماسی هسته ای تنها از راه مذاکره و مداخله مستقیم ،خویشتن داری و
تعهد بلند مد ت امکان پذیر است .او به نیکی معتقد بود که ایاالت متحده آمریکا و
متحدانش باید بطور فعال در مذاکرات حضور داشته باشند و با ایران مذاکره کرده و
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نشان دهند که حاضرند برای حل نا امنی های – بی اعتمادی ها  -بوجود آمده،
تعهداتی را متقبل شوند .تمام طرفین – اعم از ایران و کشور های پنج بعالوه یک –
باید پای میز مذاکره ،حاضر شوند ( البرادعی 352 ، 138 : 1392،و .) 353
طرفداران داخلی جریان تعامل با جهان در ایران نیز  -که نهایتا موفق به حل بحران
هسته ای شدند ،-مراحل مختلفی را برای حل بحران مذکور در نظر داشتند .نخست
رفع اتهامات و دفع خطر .دوم دیپلماسی برای حل و فصل مسئله .سوم تالش برای
پیشبرد برنامه هسته ای بر مبنای ظرفیت داخلی و چهارم ایجاد فرصت برای تامین
منافع ملی و از جمله ارتقاء روابط با کشور های صنعتی .آنها دیپلماسی آرام و مذاکره
به منظور حصول نتیجه را مطمح نظر داشتند ودر این راستا دارای سه هدف بودند1 :
– جلوگیری از به بن بست رسیدن همکاری های ایران و آژانس و جلوگیری از
ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت – 2 .فراهم کردن شرایط مناسب برای تکمیل
فن آوری هستهای  – 3 .جلوگیری از جنجال رسانه های غربی و تغییر و متقاعد
کردن افکار عمومی جهان به نفع ایران و تبدیل موضع ایران از متهم به مدعی و حفظ
و ارتقای روابط با کشورهای صنعتی .راهبرد و اعتقاد حامیان این نحله ،عالوه بر

حرمت و حرام بودن شرعی سالح اتمی -،مستند به فتوای عالیترین مقام حکومتی و
مذهبی کشور ایران ، -بر این نکته کلیدی و اخالقی استوار بود که برنامه صلح آمیز
هسته ای ایران هیچ تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی محسوب نمیشود(.
روحانی  57: 1391،و  .) 149سالح هسته ای نه تنها برای منطقه – خاورمیانه –
خطرناک است ،بلکه برای خود ایران نیز پرخطر است .یعنی داشتن سالح هسته ای
برای ایران نه امنیت ایجاد می کند ،نه باز دارنده است (محمد جواد ظریف ) 1385
براین اساس و مبانی ،دیپلماسی و مذاکره موثر در دستور کار جمهوری اسالمی ایران
قرار گرفت .امری که دارای خاستگاه فکری جدی و پیشینه قوی به شرح پیش گفته
بود .برای اجرای این منظور دولت ایران اوال مدیریت دیپلماسی هسته ای را از
شورای عالی امنیت ملی به وزارت خارجه سپرد .معنی این کار این بود که پرونده
هسته ای از فاز امنیتی خارج و بعنوان موضوعی در سیاست خارجی مطرح می گردد
بود که ایران و آمریکا بجای انتقال پیام از طریق طرف سوم ،مستقیما دغدغه های
خود را با یکدیگر مطرح کنند .ثالثا رئیس جمهور ورود جدی تری به پرونده هسته
ای نمود .وی که از جزئیات پرونده به خوبی آگاه بود ،حمایتی همه جانبه برای
تسهیل توافق نمود ( موسویان  .) 236 :1394،با این نوع نگرش و تغییر روش بازی،
این طیف از کارگزاران حکومتی ایران که از ابتدا هدف شان این بود که بار را از
دوش نظام بردارند و فضای داخلی و خارجی را آرام کنند و کشور را از بحران دور
نمایند و گام به گام پرونده هسته ای را به سمت حل و فصل ببرند (روحانی :1391 ،
 ،) 621سرانجام توانستند با پنجه تدبیر و با ظرافت و با دیپلماسی موثر و فعال و
سازنده و با استفاده از سیاست دانش محور و روش های متعارف و مقبول در روابط
بین الملل و با پاسداشت اصل حسن نیت مقبول حقوق بین الملل و با پشتوانه قوی
افکار عمومی داخلی و بین المللی و بده و بستان معقول گره و قفل بحران هسته ای
را باز کرده ،با برجام و متعاقب آن ،قطعنامه  2231شورای امنیت – که تمامی
قطعنامه های تحریمی علیه ایران البته از نوع هسته ای را از نظر آثار معلق و پدیده-
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و ثانیا تابو و ممنوعیت مذاکره مستقیم با آمریکا را رفع نمود .این امر نیز بدین معنی
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های جدیدی را وارد ادبیات حقوق بین الملل نمود – دنیای جدیدی را بر روی
ایرانیان و جهانیان بگشایند و برای اولین بار در تاریخ حقوق و روابط بین الملل ،مهم
ترین و جدی ترین پرونده متشکله در آژانس بین المللی انرژی اتمی ،را به صورت
مسالمت آمیز حل نمایند ..دیپلماسی اجرای سیاستهای یک بازیگر جهانی در مقابل
بازیگر دیگر است که اگر ماهرانه اجراشود ،می تواند بطور بالقوه و بالفعل ،قدرت و
نفوذ را در صحنه جهانی ارتقاء بخشد و برعکس اگر به خوبی اجراء نشود ،قدرت
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بازیگر را کاهش داده ،حتی ایجاد بحران می نماید( سیمبر و قربانی شیخ نشین،
 ) 93 : 1391و دیپلماسی مطلوب برای انجام مذاکرات در برگیرنده نوع مهارت ها،
زیرکی و فراست ،آداب دانی ،صبوری و قدرت متقاعد سازی است( بیات:1385 ،
 .) 51 - 42تیم مذاکره کننده ایران با تلفیقی ازشگردهای دیپلماسی سنتی ،عمومی،
شبکه ای و دیجیتال (بیات  ) 43 - 42 :1385،و با درک صحیح مناسبات قدرت بین

دیپلماسی هسته ای جمهوری اسالمی ایران و نظارت پذیری شورای امنیت

المللی و شناخت عمیق فلسفه مذاکره و گفتگو در ماراتن مذاکرات ژنو ،لوزان و
وین ،این مهم را که به تعبیری نفس گیرترین مذاکرات بین المللی پس از جنگ سرد
بود(سجاد پور .) 1394 ،در پرتو عقالنیت و در سایه خرد با تحمل و سعه صدر و
مدارا ،محقق و برجام هسته ای با کشورهای پنج بعالوه یک را با تفهیم این مطلب
به آنان که زور ابزار حل و فصل این مساله نیست ،بعنوان تاسیسی ویژه و پدیده ای
نو در حقوق و روابط بین الملل با نرمش قهرمانانه و رعایت قواعد بازی ،پایه گذاری
و کاری سترگ را در راستای وظایف و منافع ملی و میهنی و صلح سازی انجام داد و
رژیم تحریم های بین المللی بر علیه کشور را فروریخت.
 .4دستاورد هاي حقوقي و سیاسي
تقریبا موافقان و مخالفان داخلی و خارجی برجام ،براین باور هستند که سند مذکور
دستاوردهای عدیده سیا سی و حقوقی برای ایران داشته است .ما بدون ورود به
مجادالت ،بحث را با تمسک به اسناد برجام و قطعنامه  2231و منشور ملل متحد،
متمرکز بر موضوعات علمی نموده ،دستاورد های سیاسی و حقوقی برجام را اجماال
از منظر حقوق بین الملل ،مستدال تبیین می نمائیم.

 .4-1دستاوردهاي سیاسي
الف  -ترويج آموزه هاي جديد ديپلماسي و صلح سازي
برخی از تحلیل گران  ،معتقدند که کار تیم مذاکره کننده هسته ای هر دو طرف در
برجام مخصوصا طرف ایرانی در طول مذاکرات به قدری سترگ ،آموزنده ،عالمانه و
مدبرانه بود که می توان تا سال های متمادی برای دولت مردان و بطور خاص برای
دیپلمات های کشورهای مختلف ،دانشجویان و حتی اساتیدی که به نوعی با مسائل
مربوط به دیپلماسی ،مطالعات صلح ،مطالعات بین المللی و بطور کلی روابط و
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حقوق بین الملل سروکار دارند ،به عنوان یک مطالعه موردی آموزنده و مفید واثر
واقع شود .اینان ادامه میدهند که موفقیت تیم مذاکره کننده در نیل به اهداف مشترک
ثابت کرد که دیپلماسی بعنوان هنر ،فن و علم می تواند نه تنها مانع تنش ودرگیری و
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حتی جنگ گردد  ،بلکه قادر است به خدمت صلح درآید و دولت های بسیاری را از
.) 1394
ب  -احیاء معاهدات تاثیر گذار بر صلح
گروهی از حقوق دانان با یاد آوری نقش بی بدیل معاهدات صلح در طول تاریخ
حقوق و روابط بین الملل ،برجام را بسان معاهده صلح وستفالی -که بنیان حقوق
بین الملل است  -قلمداد نموده ،همتراز با معاهدات منعقده پس از جنگ جهانی اول
و دوم ،می دانند ،قیاس می کنند و بعنوان نقطه عطفی در روابط بین الملل احصاء
مینمایند .عالوه آنکه این توافق را در عصر حاضر از این منظر نیز واجد اهمیت می-
دانند که یک کشور در حال توسعه توانست در رابطه با یک معضل بین المللی ،با
جامعه بین المللی آن هم پنج قدرت بزرگ دنیا و اتحادیه اروپا پای میز مذاکره
نشسته و در جایگاهی برابر با آنها تعامل داشته باشد ،چانه زنی کند و طرف مذاکره
کننده هم رویک رد مثبتی در این خصوص داشته باشد که از طریق مذاکرات می توان
به نتایج قانع کننده دست یافت (قنبری جهرمی .)1394،18 ،
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ورطه هولناک و هراسان مخاصمه حتی جنگ سرد رهایی بخشد (ضیایی بیگدلی،

ج – توسل به ديپلماسي در سیاست خارجي
برخی ازاندیشمندان حقوق بین الملل با لحاظ و بررسی فروض مختلف با عنایت به
اینکه نتیجه حاصل از مذاکرات ژنو و لوزان و وین یعنی برجام در حوزه روابط بین
الملل رخ داده ،برجام– بدون قطعنامه  2231شورای امنیت -را یک پدیده دیپلماتیک
می دانند که از این منظر اساسا وارد حوزه حقوق بین الملل نشده است .اینها انجام
دهنده کار را دیپلمات ها ومقامات رسمی کشورها می دانند که مذاکرات را هدایت
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کردند و کار را تمام کردند و نقش حقوقدانان را موثر و تعیین کننده ای نمی دانند .
برهمین مبنا،برجام یک توافق سیاسی است که در حوزه روابط بین الملل انجام شده
و سازکار حل و فصل اختالفات احتمالی ناشی از آن نیز ،یک سازکار دیپلماتیک
است ( محبی ،) 52 : 1394 ،و از این منظر توافق هسته ای ایران را تجلی دیپلماسی
در سیاست خارجی ایران در مواجهه با چالشی بیرونی است.
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 .4-2دستاورد هاي حقوقي
الف -وصف تجريدي سند
حقوقدانان گرچه همگی برجام را پدیده ای نو ظهور و جدید می دانند اما در
توصیف حقوقی برجام دارای اختالف نظر هستند .عده ای سندی که در چارچوب
برجام تنظیم شده را از نوع حقوق نرم می دانند که قالب الزام آور داشته ولی در
محتوا و چگونگی اجرا منعطف و فاقد ضمانت اجرای حقوقی متعارف است و الزام
آنرا الزام سیاسی مبتنی بر نحوه ی توزیع قدرت و معادله قدرت در عرصه بین المللی
می دانندکه گاه ازضمانت اجراهای حقوقی بین المللی موثرتر است .لذا مایلند برجام
را در حوزه روابط بین الملل و نه حقوق بین الملل دسته بندی کنند.
عالوه آنکه ،استنادا به ماده ی  2کنوانسیون 1969وین در تعریف معاهده ،با عنایت
به اینکه برجام عناصر متشکله یک معاهده در حقوق بین الملل ،بخصوص از جهت
قصد طرفین مبنی برایجاد تعهد را نداشته است ،صرفا یک سند و توافق سیاسی مثل
موافقتنامه نزاکتی )11( ،موافقت نامه دو فاکتو ،غیر رسمی ،غیر حقوقی و یادداشت
تفاهم بوده و معاهده قلمداد نمی گردد تا تحت حاکمیت حقوق بین الملل قرارگیرد.

بنابراین ،ایجاد تعهد حقوقی نمی نماید (.محبی و قنبری جهرمی و محمودی1394 ،
) .گروهی دیگر ،با رد عقیده مخالفین – مبنی بر معاهده ندانستن برجام – که دالئلی
چون فقد قصد و نیت طرفین در انعقاد معاهده  ،عدم امضاء و برگشت پذیر بودن
نظام ضمانت اجراء در آن ،تفاوت ترتیبات حل و فصل اختالفات در برجام باروش
های سیاسی و حقوقی معمول و متعارف حقوق بین الملل ،افعال و الفاظ بکار رفته
در آن ،نداشتن امین ،عدم طرح و تصویب آن در مراجع تقنینی کشورهای آلمان،
انگلیس ،فرانسه ،روسیه و چین و مهمتر از همه معاهده ندانستن بر جام توسط
آمریکا بعنوان طرف اصلی مذاکره با ایران ،را برای اثبات ادعای خود طرح نموده اند،
برجام را واجد اوصاف معاهده موضوع ماده  2کنوانسیون  1969وین در حقوق
معاهدات دانسته و آنرا یک معاهده بین المللی تلقی می کنند ،توصیف برجام با
عناوینی چونان موافقتنامه نزاکتی ،دوفاکتو ،غیر رسمی ،غیر حقوقی و یادداشت تفاهم
ب  -وصف عیني سند
اگربرجام را بعنوان ضمیمه قطعنامه  2231شورای امنیت تلقی نمائیم  -که در عالم
واقع و حقیقتا چنین است - ،باید بپذیریم با عنایت به اینکه قطعنامه مزبور شورای
امنیت  ،یک قطعنامه الزام آور برای همه اعضاء ملل متحد بوده و نظر به اینکه برجام
به قطعنامه یاد شده منضم شده است ،بنابر این هر دو الزم االتباع هستند هر چند که
ذیل فصل هفتم منشورآورده نشده و به آن استناد نگردیده باشد .به عقیده این طیف
از حقوقدانان ،استناد به مادتین  25و  41منشور در قطعنامه یاد شده ،نشان دیگری از
الزم االجراء بودن اسناد مذکور بوده و دول عضو ملل متحد متعهد به قبول
تصمیمات شورای امنیت و اجرای فرامین آن در این خصوص هستند (قنبری جهرمی
و عبداللهی) 1394 ،
ج  -ضمانت اجراء و مكانیسم ماشه
نظام ضمانت اجراء در برجام برگشت پذیر بوده و در آن یک سیستم خود بسنده
وجود دارد که اقدام به مقابله به مثل از آن مستفاد می گردد ( ضیائی بیگدلی) 1394 ،
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را مبتنی بر اشتباه می دانند (ضیائی بیگدلی.)1394 ،
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البته نبایداز ا ین موضوع چنین برداشت شود که هر دولت به سادگی با ادعای نقض
فاحش یا نقض مهمی از سوی ایران ،می تواند با اقدام متقابل ،مبادرت به سرگیری
اعمال تحریم بکند .واقعیت این است که با سازکار پیش بینی شده در برجام به نوعی
تالش گردیده که جلوی خود قضاوتی و خودسری دولت ها گرفته شود .این مسئله
در چارچوب ساختار شورای امنیت که کامال قدرت محور است ،واضح و روشن
است  .مضافا به اینکه پیش بینی الیه های حقوقی متعدد و وجود قیود حفاظتی مثل
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آنچه در بند  14قطعنامه آمده است ،بحث بازگشت پذیری قطعنامه های پیشینی علیه
ایران را محدود و تا حدودی خنثی می کند .عالوه اینکه به فرض پذیرش خود بخود
بازگشت تحریم ها با خود سری و تشخیص یک دولت و بدون ارائه دالئل قابل
قبول  ،همراهی اتحادیه اروپا به این آسانی صورت نخواهد گرفت و یقینا تحریم های
یک جانبه ای که اتحادیه مذکور علیه ایران وضع کرده است ،به راحتی اعاده و باز
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نخواهدگشت (عبدالهی .)1394 ،
اگر بخواهیم از دریچه دیگر به موضوع ضمانت اجراء بنگریم ،به عقیده بعضی از
حقوقدانان ،پیش بینی شیوه الغاء و بی اثر کردن برجام وقطعنامه نیز از جمله
ابتکارات سند هست .به طوریکه اساسا تحت هیچ شرایطی مناسبات میان طرفین
م نتهی به اختالف حقوقی نمی گردد و به تبع آن به یک مرجع قضائی نیز ارجاع نمی
شود که این اساسا امر نادر و پدیده جدیدی است .به عبارتی ،پایبندی واجرای
تعهدات توسط طرفین ضمانت اجرای آن است و در صورت نقض جدی ،برجام و
قطعنامه ظرف مدت کوتاهی لغو و بالاثر می گردد .براین اساس و استنادا به بند 11
و  12قطعنامه  2231چنانچه مراحل پیش بینی شده طی شود و یکی از کشورهای
صاحب حق وتو در مرحله راستی آزمائی واعتبار سنجی و اعتمادسازی به این جمع
بندی برسد که پایبندی به تعهدات از سوی ایران صورت نگرفته و تخلفی انجام داده
است  ،همه ی تحریم هایی که از سوی شورای امنیت لغو شده بود ،بالفاصله طی31
روز  ،الزم االجراء می شود -.یعنی ماشه وار و خود به خود اعاده می گردد( -قنبری

جهرمی )1394 ،ناگفته نماند قسمت اخیر بحث قابل طرح در شق پنجم دستاوردهای
حقوقی موضوع این مقاله نیز می باشد.
د  -طول عمر و زمان اختتام
در متون اسناد قطعنامه  2231و برجام ،نص صریحی راجع به خاتمه خود برجام
دیده نمی شود  .گفتمان فانتزیک وزیر انرژی آمریکا مبنی بر اینکه برجام سندی
هست که در آن غروب پیش بینی نشده ،گرچه مبالغه آمیز می نماید ،بیانگر این
موضوع و عدم تعیین تاریخ دقیق اختتام در قالب یک ماده قانونی خاص است .در
برجام فواصل زمانی سه گانه 11،15و  25سال و در قطعنامه نیز به اعداد  8و 11
سال اشاره شده است .با وجود این ،هر چند برجام ماده در خصوص خاتمه خودش
ندارد ولی عمال پس از سپری شدن ده سال مهمترین تعهدات طرفینی خاتمه پیدا می
کند و بر این اساس شاید با اندکی غمص و مسامحه می توان برجام را سندی ده
طی  15و  25سال باقی می ماند (عبدالهی .) 1394،
ه  -پیش بیني سازكار خاص جهت حل و فصل اختالفات
نظام حل و فصل اختال فات برجام به ویژه از لحاظ طول عمر مناقشه برانگیز است .
از یک طرف قطعنامه  2231اعالم می کند که پس از ده سال به شرط اینکه از سازکار
بازگشت پذیری در این ده سال استفاده نشود ،کلیه تحریم ها و قطعنامه های
تحریمی و خود قطعنامه  2231خاتمه پیدا می کند و وضعیت ایران از شورای امنیت
خارج خواهد شد .اما از طرف دیگر به موجب مادتین  36و  37برجام طول عمر
نظام حل و فصل اختالفات به  25سال تسری پیدا کرده است .از نظر مراجع
رسیدگی کننده به اختالفات نیز ما شاهد بدعتی در حقوق بین الملل هستیم و یک
سازکار چند الیه در این خصوص از مذاکرات طرفینی تا رسیدگی کمیسیون خاص و
نهایتا ورود شورای امنیت بعنوان آخرین الیه سازکار ،لحاظ گردیده است .با وجود
این ،سازکار حل اختالف در برجام را باید قابل قبول بدانیم (عبدالهی.) 1394 ،
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ساله دانست هر چند که تعهدات مختصری برای ایران به خصوص در حوزه نظارت
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و -پذيرش حق غني سازي هسته اي ايران در قالب يك سند بین المللي
یکی از مسائلی که در بحران هسته ای ایران نمود چشمگیر داشت و در مجامع ملی
و بین المللی از آن ،بارها سخن گفته و مطرح می گردید ،موضوع حق یا عدم حق
غنی سازی هسته ای بود  .واقعیت آن است که در هیچ سند بین المللی به صراحت
به حق غنی سازی بعنوان یکی از حقوق اولیه ی اصل حق فعالیت مسالمت آمیز
هسته ای اشاره نشده است .لیکن در برجام هیچکس نمی تواند انکار کند که کمینه
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بطور ضمنی حق بر غنی سازی برای دولت ایران به رسمیت شناخته شده است .این
ایهام درونی شاید به خاطر مسائل سیاسی و نگرانی هایی باشد که دولت های دیگر
در حال توسعه بخصوص کش ورهای حوزه خلیج فارس در این رابطه داشته اند
.احتمال دیگر از عدم پیش بینی صریح حق غنی سازی در برجام،آن است که رفع و
دفع بهانه از دولت هائی نماید که شاید بخواهند به استناد سند موصوف به فعالیت
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های هسته ای مبادرت ورزند و از جامعه جهانی خواستار به رسمیت شناختن
ومطالبه چنین حقی شوند .براین مبنا است که به عقیده حقوقدانان  ،قطعنامه  2231و
برجام احتماال هیچ رویه ای را درباره اصول یا رویه های بین المللی ایجاد نمی کند (
عبدالهی ) 1394 ،
ز -كار آمدي مذاكره بعنوان ابزاري متقن در حل و فصل اختالفات
مذاکره،گفتگو و تعامل در طول تاریخ همیشه رافع بسیاری از منازعات ومشکالت و
درگیری ها در سطح ملی و فراملی بوده است.در موضوع بحث ،هیأت مذاکره کننده
ایرانی ویقینا گروه پنج بعالوه یک ،کامال به این موارد واهمیت ماده  33منشور ملل
متحد موضوع فصل ششم در خصوص حل و فصل مسالمت آمیز اختالفات از طریق
مذاکره واقف بودند و مذاکره و دیپلماسی را یکی از طرق حقوقی و سیاسی حل
مناقشات بین المللی و منجمله بحران هسته ای می دانستند  .معرفت اینان نسبت به
آداب مذاکره و پذیرش این نکته که مذاکره یک نوع داد و ستد و بده بستان برای
حصول نتیجه است ،راه را برای بازکردن بن بست به وجود آمده و حل بحران،
هموار ،توافق مطلوب که مرضی طرفین بود ،محقق ساخت.

ح -پذيرش توأمان قطعنامه شوراي امنیت و برجام بعنوان سند بین المللي مرجح
مرتبت و فضل قطعنامه های سازمان ملل متحد براساس فصل هفتم منشور بر دیگر
قطعنامه های توصیه ای بر هیچکس مستور نیست .دراین راستا ،توافق ایران با
کشورهای پنج بعالوه یک ویژگی خاص و نودیگری نیز در خصوص نحوه الزام آور
کردن برجام در حقوق بین الملل با منضم ساختن آن به یک قطعنامه الزام آور شورای
امنیت برای همه اعضای سازمان ملل دارد.
بنابراین ،قطعنامه  2231و برجام که جزء منضمات الینفک آن می باشد ،مطابق ماده
 25منشور که به آن اشاره گردیده ،برای همه کشورها چه آن کشوری که مورد
خطاب قرار گرفته و چه سایر کشورها ،الزم االتباع و فراگیر بوده و همگی دولت ها
موظف به رعایت هر دو سند هستند  (.قنبری جهرمی) 1394 ،
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ط -مهار قدرت با قدرت
تصویب یا لغو قطعنامه های موضوع فصل هفتم منشورملل متحد ،از همه ی ظرفیت
ها برای گفتگو با تمامی اعضاء استفاده ،بده و بستان های سیاسی و حقوقی را در
دستور کار قرار داده ،بر همین مبنا نیز عمل نمود ( سادات میدانی) 1394 ،
سوم – دستاورد هاي خاص منطقه اي
برجام و توافق هسته ای ،پیامدهای منطقه ای نیز برای سیاست جمهوری اسالمی
ایران داشته است .در این خصوص،اگرچه دو روایت وجود دارد وعده ای،برجام را
فرصتی برای جمهوری اسالمی ایران و منطقه دانسته وآنرا مثبت وسازنده ارزیابی می
کنند وعده ای دیگر ،برجام را غیر سازنده و چالش بر انگیزمعرفی می نمایند( نوازانی
و دیگران ) 1394 ،با وجود این ،به زعم ما ،فرصتهای منطقه ای برجام ،بر تهدیدات
منطقه ای چربش داشته و غالب است .با این نوع دیدگاه،ما فقط فرصت ها را در
قالب دستاورد به شرح ذیل شمارش می نمائیم -.با این توضیح که خیلی از اینها
جزء دستاوردهای سیاسی به شرح پیش گفته نیز محسوب وشاید با لسانی کامل تر
در آنجا ،آمده است.

فصلنامه علمی پژوهشی سیاست جهانی،دورة پنجم ،شمارة سوم ،پاییز 5931

ایران بعنوان یک راهبرد و با توجه به نقش ممتازه پنج عضو دائم شورای امنیت در

-1

ارتقاء وزن دیپلماسی کشور در معادالت منطقه ای

-2

تقویت جایگاه اقتصادی و رشد موقعیت سیاسی و نظامی وژئوپلیتیک ایران

-3

رویارویی با پروژه ایران هراسی وتنش های منطقه ای وفراهم نمودن زمینه

برای غیر امنیتی سازی پرونده هسته ای
-4

ایجاد آرامش و تلطیف فضای منطقه و جهان و فراهم نمودن فضای خوش

بینی و تشویق کشورهای مختلف دنیا به توسعه روابط با ایران
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-5

مهیا نمودن بستههای تشویقی برای همکاری کشورهای اسالمی با ایران

جهت مبارزه با تروریسم و افراط گرائی
-6

افزایش ظرفیت همکاری با قدرت های جهانی برای مقابله با گروه

تروریستی داعش

دیپلماسی هسته ای جمهوری اسالمی ایران و نظارت پذیری شورای امنیت

-7

ترفیع مشروعیت بین المللی حکومت ایران

-8

ارتقاء اهمیت ژئو پلیتیک و هژمونی منطقه ای ایران

-9حذف تهدید هسته ای از سپهر امنیتی خاور میانه
ایجادگفتمان وادبیات جدید در حقوق بین الملل نقش ممتاز این رشته حقوقی را
میتوان ازدیگردستاوردهای حقوقی برجام دانست .به هرروی ،دولت ایران در این
مساله پیچیده ،با بهره گیری از دیپلماسی هوشمندانه ،از شمول تصمیمات شورای
امنیت موضوع فصل هفتم منشور ملل متحد ،خارج ،به خواسته مدنظرخودکه
همانامختومه کردن مهمترین پرونده متشکله درطول عمرآژانس بین المللی انرژی
اتمی ولغو شش قطعنامه ی تحریمی هسته ای شورای امنیت به موجب یک قطعنامه
بود ،رسید و برای اولین بار در تاریخ حقوق بین الملل ،وقوع چنین تصمیمهای مهم
حقوقی -سیاسی درشورای امنیت ،بنام ایران ،نگاشته ،ثبت وضبط گردید.بااین همه،
اطالق صفت اولین وتحسین برانگیز برای این دستاورد ،گرچه به خودی خود امتیاز
وارزش نیست، .باوجوداین وصرف نظر از ارزش شکلی ،ظاهری ،رسانه ای و
تبلیغاتی آن برای دولت ایران ،از نظر علمی ،موفقیت فوق راهی جدید را فراروی
دیپلماسی قرار داده ،کارائی پویائی وتوانمندی حقوق بین الملل راجهت غلبه

برچالش های بین المللی ومشکالت موجود جامعه جهانی ،نشان داده ،نوآوری ها
وتوانائی دیپلماسی دویاچندجانبه را تبیین ،از این جهات یقینا ارزشمندودارای ارج
وقرب ماهوی و قابل اعتناء است .چنانچه این امرباعث بهترشدن وترفیع چهره بین
المللی ایران وامن ترشدن جهان گردید.
ازسوی دیگر ،برجام که ماحصل مذاکرات تاریخی ایران وکشورهای پنج بعالوه یک
است،سندی بین المللی ،تعهدآور ،پرحجم ومفصل ،پیچیده ،حساس ،چندوجهی،
خاص و چه بسا الگوساز و افتخارآفرین از نظر حقوق و روابط بین الملل بوده
،باوجود این ،شواهد و قرائن نشان میدهدکه سندمزبور ،نشانگر معامله ای مرضی
الطرفینی ،دربرگیرنده خواسته های حداقلی و نه حداکثری ایران وگروه پنج بعالوه
یک است.

دیپلماسی بعنوان معیاری حقوقی وفراحقوقی به شرح پیش گفته ،یکی از ابزارهای
کارآمدجهت نظارتمند نمودن شورای امنیت تلقی شده و نقش غیر قابل انکاری در
محدود نمودن و کنترل اختیارات شورای امنیت دارد .بر همین مبنا بود که دولت
جمهوری اسالمی ایران با پشتوانه عالی ترین مقام حکومتی و مذهبی و تمام قوای
حکومتی و آحاد ملت ایران و در مقطع خاص زمانی ،با کشورهای پنج بعالوه یک به
توافق دست یابد به نحویکه ،توافق هسته ای و برجام بعنوان نماد اعالی دیپلماسی
در عصر حاضر ،توانست موضوع نظارت پذیری شورای امنیت را با تعلیق قطعنامهای
شورای امنیت علیه جمهوری اسالمی ایران ،عمال محقق و به منصه ی ظهور رساند.
عالوه آنکه ،دیپلماسی هسته ای دولت جمهوری اسالمی ایران توانست جایگاه
حقوق و روابط بین الملل و نظم جامعه جهانی را ترفیع و بهبود بخشد و با
دستاوردهای بدیع سیاسی و حقوقی ،به خوبی نشان داد و تصدیق نمود که اوال:
سنجه مذکور «دیپلماسی»  ،یکی از قوی ترین معیارهای پاسخگوئی شورای امنیت
در دنیای امروز تلقی می شود و ثانیا :امر مزبور بعنوان یکی از موازین حقوق و
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نتیجه گیري
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روابط بین الملل– منظور حقوق بین الملل مبتنی بر همکاری و همدلی است و نه
حقوق بین الملل نشأت گرفته از قدرت و متاثر از منافع بازیگران قدرتمندتر است
بنابراین دفاع موثر از منافع ملی نیز مستلزم افزایش قدرت ملی است.
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در سالهای اخیر روابط اسراییل -آذربایجان در منطقه خاورمیانه و قفقاز در مرکز توجه
سی اسی قرار گرفته است .ماهیت روابط میان آذربایجان و اسراییل باید فراتر از دشمنی
ایدئولوژیک و سیاسی با ایران یا ارمنستان و در جهت درک توازن قوا و موضوع نیازهای
متقابل اقتصادی و امنیت انرژی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد .اگر چه در ادبیات
سیاسی موجود ،به نقش فاکت ورهای سیاسی و امنیتی پرداخته شده است ،اما به صورت
چشمگیری نقش فاکتورهای اقتصادی و تکنولوژیک و تاثیر آن در پیشبرد رابطه میان دو
کشور مورد غفلت قرار گرفته است .هدف محقق در مقاله حاضر آن است دریابد عالوه بر
اهداف ،منافع و الزامات سیاسی و امنیتی ،عوامل اقتصادی و تکنولوژیک و نیازهای
متقابل حیاتی دو طرف در این زمینه چه نقشی را در شکل دهی و تحکیم روابط در
سطح کنونی ایفا کرده است .به همین دلیل ،در مقاله حاضر توجه خاصی به نقش
آذربایجان به عنوان یک تولید کننده عمده نوظهور انرژی و همچنین نیازهای حیاتی
اسراییل در حوزه امنیت انرژی شده است .برای پاسخ به سوال پژوهش ابتدا تاریخچه
روابط دو کشور و اهداف ،انگیزه ها و اولویت های سیاست خارجی که باعث ترغیب باکو و
تل آویو به ایجاد و گسترش روابط گردیده ،واکاوی می شود و سپس نقش فاکتورهای
اقتصادی ،تکنولوژیک و نظامی در پیشبرد این روابط به تفکیک مورد تجزیه و تحلیل قرار
می گیرد .یافته های تحقیق نشان می دهد نیازهای متقابل حیاتی اقتصادی دو کشور در
حوزه امنیت انرژی و نیز دسترسی به تکنولوژی پیشرفته نظامی و دانش مدرن برای
دستیابی به توسعه پایدار تاثیرگذارترین فاکتورها در شکل دهی سطح کنونی رابطه میان
آذربایجان و اسراییل بوده است.

مقدمه
آذربایجان کشوری نفت خیز با جمعیتی عمدتا شیعه است که در همسایگی دو
قدرت ای شامل ایران و روسیه قرار گرفته و از زمان استقالل ،سیاستی سکوالریستی
برمبنای کمالیزم ترکیه ،نزدیکترین متحد منطقهای خود برگزیده است .در سالهای
اخیر ابعاد و عمق روابط میان اسراییل و آذربایجان به گونه ای گسترش یافته که به
موضوعی مهم در منطقه قفقاز و خاورمیانه تبدیل شده و می تواند به عنوان یک
581

س ی ا س ت ج ها ن ی

نمونه استثنایی از روابط میان دو بازیگر تلقی شود ،چرا که در زمینه قومیت ،دین،
فرهنگ و سطوح توسعه اقتصادی نقطه اشتراکی با یکدیگر ندارند .همچنین
آذربایجان یکی از اعضای سازمان همکاری اسالمی است که متعهد شده تالش های
خود را با سایر کشورهای اسالمی به گونه ای هماهنگ کند که به آزادسازی و حفظ
اماکن مقدس مسلمین بیانجامد و از مبازرات ملت فلسطین جهت تشکیل یک کشور
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فلسطینی حمایت کند ..ابعاد و عمق رابطه سیاسی ،امنیتی و اقتصادی آذربایجان با
اسراییل بارها مورد اعتراض همسایه جنوبی این کشور یعنی ایران قرار گرفته است.
اگر چه روابط میان دو کشور همسایه از ابتدای استقالل آذربایجان با بحرانهایی
همراه بوده اما به صورت مشخصی در سالهای  2102و  2102تنش در روابط ایران و
آذربایجان به باالترین حد خود رسید .تحریمهای بین المللی بر علیه ایران و انتظار
حمله اسرائیل به زیرساختهای هسته ای این کشور که می توانست از طریق خاک
آذربایجان انجام گردد ،روابط تهران  -باکو را در سالهای اخیر تیره تر ساخت .این
تیرگی به شکل بسته شدن چندین باره مرزها و حضور نیروی دریایی دو کشور در
منطقه مورد مناقشه دریایی در دریای خزر خود را نشان داد

& (Lindenstrauss

).Celniker, 2012: 2
در همین حال از سال  2102شاهد گسترش بسیار چشمگیر روابط بااکو -تال آویاو
بوده ایم که اوج آن امضای قرارداد یک میلیارد و ششصد میلیون دالری فروش پهبااد
و سیستم ماهواره ای بسیار پیشرفته باه آذربایجاان
)2

باود (Lindenstrauss & Celniker,

 .2012:در همین زمان عنوان شد آذربایجان اجازه استفاده از هشت پایگاه هاوایی

خود را به اسرائیل داده است که موجب نگرانی ،اعتراض و تهدید تهران گردید .اگار
چه این خبر هم از سوی اسرائیل و هم از سوی آذربایجان تکذیب شد ولی ادعا شده
که فضای پر تنش ایجااد شاده پاز از آن از یاک ساو بار وخامات رواباط ایاران-
آذربایجان افزود و از دیگر سو باعث تقویت بیش از پایش رواباط بااکو -تال آویاو
گردید ). (Greenwood, 2012
تنش مداوم در روابط ایران و آذربایجاان و دشامنی ایادئولوژیک و سیاسای ایاران و
اسرائیل خصوصا در سایه مناقشه هسته ای واحتمال حمله اسراییل باه زیرسااختهای
هسته ای ایران باعث شده بود روابط گسترده دو کشور اسراییل و آذربایجاان عمادتا
از منظر مواجه با ایران و موضوع الزامات سیاسی و امنیتی مورد توجه محققاان قارار
گیرد و الزامات و وابستگی های تکنولوژیک و اقتصادی دو جانبه نهفته در پشت این
روابط در ادبیات سیاسی موجود به صاورت چشامگیری ماورد فلات واقاش شاود.
روابط میان ترکیه و اسرائیل ،گسترش و تحکیم روزافزون رواباط میاان آذربایجاان و
اسرائیل در سالهای اخیر اثبات کرده است که این روابط را بایاد فراتار از تضاادهای
سیاسی و ایادئولوژیک با ا ایاران ،روسایه یاا ارمنساتان تحلیال کارد و ریشاه هاای
پراگماتیستی قوی آن خصوصا در موضوعات اقتصاادی و تکنولوژیاک بایاد ماورد
توجه و ارزیابی عمیق قرارگیرد .امروز آذربایجان بزرگترین شریک تجااری اساراییل
در میان کشورهای تازه استقالل یافته است و حجام تجاارت پانی میلیاارد دالری دو
کشور تا سپتامبر  2102حتی از حجم روابط تجاری اساراییل باا فرانساه نیاز پیشای
گرفته است ). (Jewishpress, 2015/09/17
در سال  2102اسراییل بیشتر یک چهارم نفت مصرفی خود را از آذربایجان خریداری
نموده و ششمین شریک تجاری این کشور به حساب می آید ) .( Shiriyev, 2012یک
تلگرام از سفارت امریکا در آذربایجان که توسط ویکی لیکز منتشر شد اظهار مای-
دارد که الهام علی اف رئیز جمهور آذربایجان روابط میان اسراییل با کشورش را باه
کوه یخی تشبیه کرده که تنها بخش اندکی از آن در معرض دید قرار دارد و ناه دهام
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علیر م همه تحوالت سیاسی و ژئوپلتیکی منطقه در دو دهه اخیار ،همانناد تانش در
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آن در عمق آب قرار گرفته و قابل رویت

نیست), 2009

 .(WikiLeaksواقعیات فاو

نشان می دهد که نیاز ضروری به تحلیل مجددی از بنیادها و الزاماتی که رابطاه میاان
دو کشور را در این زمان کوتاه شکل داده و تا سطح استراتژیک موجاود ارتقااد داده
اند وجود دارد؛ رابطه ای که نشانگر نیاز متقابل هر دو کشور باه یکادیگر باوده و در
نهایت می تواند تعادل سیاسی و اقتصادی موجود در منطقه را تحت تاثیر قارارداده و
متحول سازد.
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همانگونه که اشاره شد به دلیل سایه اناداختن موضاوع رواباط باا ایاران بار ادبیاات
سیاسی موجود ،پژوهش های عمیقی در ارتباط با بنیادهاای اقتصاادی و تکنولوژیاک
رابطه آذربایجان و اسراییل صورت نپذیرفته است و خال عمیقی در این بخش وجاود
دارد .آثاری نیز که در آن موضوع روابط و نیازمنادیهای اقتصاادی و تکنولوژیاک دو
کشور مورد توجه قرار گرفته تنها به صورت موردی به بخشی از این نیازمنادیهاا و
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الزامات متقابل پرداخته اند .به عنوان مثال کوهن و دیکارلو سوزا در پژوهش خود باا
عنوان منابش انرژی اوراسیا و انتخابهای اسراییل 0به بررسای مناابش انارژی موجاود در
روسیه ،آسیای میانه و قفقاز و نیز خطوط انتقال انرژی در منطقه پرداخته و فرصتهای
موجود در بخش انرژی منطقه برای صنایش و بازارهای اسراییلی را مورد ارزیابی قارار
می دهد .نویسندگان در عین حال به تحلیل خطرات پایش روی انتقاال امان انارژی
همچون موضوع تروریزم و مناقشات مرزی و قومی و تأثیر آن بر آینده امنیت انارژی
اسراییل می پردازند .الکسااندر مورینساون نیاز در پاژوهش خاود باا عناوان رواباط
آذربایجان  ،ترکیه و اسراییل :نقاش عامال انارژی 2کاه در ساال  2112منتشار شاد
موضوع امنیت انرژی را در روابط میان سه کشور فو مورد توجاه قارار داده اسات.
مورینسون در پژوهش خود خطرات موجود در وابستگی ترکیاه باه گااز وارداتای از
روسیه و وابستگی اسراییل به گاز وارداتی از مصر و وابستگی آذربایجان به مسیرهای
انتقال انرژی روسیه را مورد ارزیابی قرار داده و نگرانیهای امنیتی – سیاسی ناشی از
1

Cohen, Ariel & DeCorla-Souza, Kevin. (2011). Eurasian Energy and Israel's Choices, Mideast
Security and Policy Studies, No. 88 (February).
2
Murinson, Alexander, (2008), ‘Azerbaijan–Turkey–Israel Relations: The Energy Factor’, Middle
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آن را در نزدیک سازی سه کشور به یکدیگر مورد تجزیاه و تحلیال قارار مایدهاد.
«جودت بهجت» نیز در پژوهش خود در ارتباط با بحث امنیت انرژی برای اساراییل

0

که در سال  2100منتشر شده به بررسی نیازهای انرژی اسراییل پرداخته و مشاکالت
این کشور برای تضمین امنیت انرژی خود را مورد توجه قرار می دهد .وی سپز باا
توجه به گمانه زنیهای موجود در ارتباط با منابش گاز کف دریای مدیتراناه ،تاأثیر آن
را بر اقتصاد اسراییل و روابط این کشور با ترکیه ،لبنان ،اردن و مصر به عنوان رقباای
احتمالی در مسیر اکتشاف و استخراج منابش انرژی موجاود ماورد ارزیاابی قارار مای
دهد .شمخال ابیلوف در مقاله رابطه آذربایجان با اسراییل :رابطاه ای یار دیپلماتیاک
ولی استراتژیک 2به بررسی رابطاه دو کشاور در ساه ساطح سیاسای ،اساتراتژیک و
اقتصادی پرداخته و تاثیر بحرانهای داخلی آذربایجان و نیز بحرانهای منطقاه ای را در
شکل گیری این رابطه استراتژیک مورد بررسی قرار داده است .نویسنده در بخشی از
است.
این پژوهشها اگر چه مشکالت مربوط به بحث امنیت انرژی اسراییل و آذربایجان را
مورد توجه قرار داده اند ،اما نقش ایان فااکتور در کناار ساایر الزاماات اقتصاادی و
تکنولوژیک در ایجاد رابطه استراتژیک دو کشور مغفول واقش شده است .در مجماوع
می توان بیان نمود که یک خاالد مطالعااتی جادی در ارتبااط باا بررسای بنیادهاا و
الزامات اقتصادی و تکنولوژیک رابطه میان باکو و تل آویاو وجاود دارد و ضارورت
انجام پؤوهشی که به صورت جامش این بنیادها و الزاماات را ماورد تجزیاه و تحلیال
قرار دهد کامال به چشم می خورد.
در مقاله حاضر ،پز از بررسی الزامات و بنیادهای سیاسای و امنیتای رابطاه میاان دو
طرف ،توجه ویژه ای به نقش مباحث اقتصاادی ،تکنولوژیاک و معاامالت نظاامی و
خصوصا موضوع انرژی و جایگاه آذربایجان به عنوان یک تولید کننده عمده نوظهاور
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مقاله خود تاثیر عامل انرژی در نزدیک سازی دو کشور را به ماورد توجاه قارار داده
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انرژی که قابلیتهای آن می تواند تاثیر عمیقی در تغییر موقعیت اقتصادی منطقه قفقااز
و حوزه خزر داشته باشد می گردد .مقاله همچنین به ارزیابی نقش خاط لولاه بااکو-
تفلیز  -جیهان به عناوان یاک هااب انارژی و تواناایی آن در انتقاال نفات و گااز
آذربایجان به اسراییل و سایر نقاط جهان از یک سو و از دیگر ساو اهمیات موضاوع
امنیت انرژی برای اسرائیل و ایجاد تنوع در مسیرهای تهیاه نفات و گااز بارای ایان
کشور می پردازد تا تاثیر امار امنیات انارژی را در گساترش رابطاه میاان اسارائیل و
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آذربایجان مورد تحلیل قرار دهد.
.1چارچوب نظری
همگرایی 0و واگرایی 2دو رفتار متضاد در روابط دولتها و بازیگران سیاسی می-
باشند .شکل گیری ،بقا و یا سقوط فرآیند همگرایی و واگرایی تابعی از تلقی دولتها
و با زیگران نسبت به منافش ملی جمعی یا فردی خود است؛ به عبارتی دیگر بازیگری
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که تن به شرکت در فرآیند همگرایی یا واگرایی با سایر بازیگران را می دهد به این
می اندیشد که این عمل تا چه اندازه منافش او را تامین و تهدیدات را از او دور می
کند (حافظ نیا .)272 :0222 ،بر این اساس همگرایی ناظر بر رفتار جمش گرایی
کشورها و دولت ها نسبت به یکدیگر است و به فرایند هم پیوستگی و همبستگی
دولتهای ملی همگرایی گفته می شود .در این چارچوب ،واحد های سیاسی مستقل
و جدا از هم به طور داوطلبانه و آگاهانه در جهت مشارکت در تصمیم گیری و اقدام
مشترک حرکت می کنند.
در بین جوامش انسانی چهار نوع همگرایی مد نظر میباشد که شامل همگرایی
سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و ایستاری می باشد .در همگرایی سیاسی کشورهای
همگرا سعی بر آن دارند که در مسائل جهانی و منطقه ای سیاست های واحدی را از
خود ارائه دهند .همگرایی اجتم اعی از توسعه روابط اجتماعی و گسترش مبادالت در
میان اعضاد کشورهای یک منطقه که می تواند به ایجاد یک حز اشتراک منافش و
جامش بودن در آنها منجر شود ناشی می شود .در همگرایی اقتصادی ،میزان حمایت
Convergence
Divergence

1
2

دولت ها از اقتصاد ملی و نحوه ارتباطات اقتصادی آنها مورد بررسی قرار می گیرد.
برخی این نوع همگرایی را در سطح مناطق به عنوان یک استراتژی رشد برای
کشورهای درحال توسعه مطرح می کنند .در همگرایی ایستاری از یک نوع حز
مشترک در بین اعضاد که باعث ایجاد یک نوع تعهد متقابل بین اعضاد می شود بهره
می گیرند ( کوالیی.)01-6 :0271 ،
مقوله همگرایی گاه به عنوان یک فرآیند 0در نظر گرفته می شود که شامل فعل و
انفعاالت و اقداماتی است که برای نیل به مرحله وحدت صورت می گیرد و گاه به
عنوان یک وضعیت یا محصول نهایی 2وحدت سیاسی است .عده ای از اندیشمندان
مانند آنزیلوتی 2و دویچ 4بیش از آنکه همگرایی را یک فرآیند فعل و انفعاالت برای
نیل به مرحله وحدت بدانند ،آنرا یک وضعیت نهایی قلمداد می کنند (فرانکل،
 .)24 :0270از طرفی عده ای دیگر نظیر فیلیپ ژاکوب 2و هنری تیون 6هستند که از
امر مطلق که ضمن در بر گرفتن همکاری دولت ها در زمینه های محدود ممکن
است به وضعیت نهایی آن یعنی اد ام واحدهای سیاسی منجر نشود

(Etzioni, 1965:

) . 23اما آن چیزی که صرف نظر از نوع همگرایی مد نظر است کاهش تضاد و تقابل
میان واحدهای سیاسی است که می توان گفت مهمترین جنبه مثبت همگرایی است.
از منظر تئوریسین های همگرایی ،واحدهای جداگانه سیاسی قادر به تامین خواستها
و نیازهای انسانی در چارچوب بسته خود نیستند؛ زیرا احتیاجات جوامش بشری را
باید در ورای مرزهای ملی جستجو کرد و همین امر همکاری های گسترده ای را
میان دولتهای ملی ایجاب می کند .آنها همچنین معتقدند توسعه و گسترش همکاری-
ها در زمینه های مختلف به یک حوزه خاص جغرافیایی محدود نمی شود (قوام،
 .) 242 :0220انگیزه اصلی دولتها برای چنین همکاری های نزدیکی ،دسترسی آنها به
1 Process
2 State end product
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4 Deutsch
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این پدیده به عنوان یک فرآیند یاد میکنند و آنرا بیشتر یک امر نسبی می دانند تا یک
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منافش و امکاناتی است که قبل از ورود به فرایند همگرایی دست یافتن به آن برایشان
یر ممکن بود .در فرایند همگرایی بازیگران (دولتها) تصمیم می گیرند با یکدیگر در
سطح بین المللی اشتراک مساعی کنند تا بتوانند براساس یک سلسله کارکردهای
تکنیکی ،منافش فردی و جمعی خود را تامین کنند .رسیدن به این هدفها با همکاری
نزدیکتر میان بازیگران سیاسی امکان پذیر است .از دیدگاه همگرایان ،هر اندازه میزان
و حجم مبادالت میان واحدهای سیاسی افزایش یابد به همان نسبت بر درجه
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همگرایی میان واحدهای سیاسی افزوده می شود (قوام.)222 :0220 ،
همچنین یکی از مسایلی که در ارتباط با همگرایی واحدهای سیاسی باید مورد توجه
قرار گیرد سطح یکپارچگی است .این مقوله را باید از ابعاد یکپارچگی اقتصادی،
امنیتی ،فرهنگی و سیاسی میان واحدها ،مورد تجزیه و تحلیل قرار داد .به این معنا که
باید دید اعضای اتحاد در چه زمینه های اقتصادی ،تجاری ،تکنولوژیک و مالی می-
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توانند به یکدیگر کمک کنند .با مطالعه شاخصهای مورد نظر محققان نظریه
همگرایی می توان به این نتیجه رسید که همگرایی مفهومی چند بعدی است که
میتوان در آن به عامل اقتصاد و وابستگی متقابل اقتصادی و نیز همکاری های سیاسی
و حتی همگرایی های فرهنگی توجه کرد .در تحقیق حاضر محقق ضمن مد نظر قرار
دادن فاکتورهای موثر در ایجاد همگرایی در روابط میان آذربایجان و اسراییل ،انگیزه
ها و الزامات سیاسی ،امنیتی و اقتصادی که هر دو کشور را بر آن داشت تا روابط
خود را به سطح فعلی ارتقاد دهند مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته وتاثیر نیازهای
متقابل حیاتی اقتصادی ،تکنولوژیک و نظامی را بر شکل دهی همگرایی موجود مورد
ارزیابی قرار می گیرد.
 .2تاریخچه شکلگیری روابط میان اسراییل -آذربایجان
بعد از بدست آوردن استقالل در سال  ،0110از اولین اولویات هاای رهباران جدیاد
کشور آذربایجان ،تدوین راهبردالزم بارای شاکل دادن باه اصاول بنیاادین سیاسات
خارجی این کشور و یافتن متحدین استراتژیک قدرتمناد سیاسای و اقتصاادی بارای
حفاظت از استقالل و تمامیت ارضی کشور بود .از آنجایی که انجام ایان امار بسایار

پیچیده بود باکو تالش کرد تا در کوتاهترین زمان ممکن با کشورهای قدرتمند منطقه
و جهان روابط دیپلماتیک برقرار نماید .آذربایجان ابتدا روابط دیپلماتیاک خاود را باا
ترکیه و ایران و سپز ایاالت متحده بهعنوان یک ابرقدرت که می توانست ابزار الزم
را برای کمک به آذربایجان برای فاصله گرفتن از میراث تزاری ،کمونیستی – روسای
در اختیار این کشور قرار دهد برقرار ساخت .رابطه میان اسراییل و آذربایجان نیاز در
همین راستا توسعه بافت .به صورت تاریخی آذربایجاان بارای دوهازار ساال ،خاناه
گروههای مختلفی از بهودیان ،شامل یهودیان کوهستان ،یهودیان اشکنازی و یهودیاان
بخارایی و گرجی بوده و از معادود منااطقی در روسایه تازاری و شاوروی باود کاه
یهودیان در آن همواره در فضایی صلح آمیز با همساایگان خاود زنادگی کردناد .باه
همین دلیل باکو یکی از مناطق اصلی استقرار یهودیان در عصر امپراطاوری روسایه و
همچنین حکومت کمونیستی بوده است .در سال  0171حدود چهل هزار یهاودی در
یهودیان به اسراییل کوچ کردند اما هنوز بایش از شاش هازار یهاودی در آذربایجاان
زندگی می کنند ).)Dashefsky, 2010, 55
اسراییل موجودیت آذربایجاان را در  22دساامبر  0110باه رسامیت شاناخت .در 6
آوریل  0112دو کشور رواباط دیپلماتیاک خاود را آ ااز و در ساال  0112سافارت
اسراییل در باکو افتتاح شد ،ولی علیر م وعده های داده شده آذربایجان هنوز سفارت
خود در تل آویو را ایجاد نکرده است .عدم افتتاح سافارت آذربایجاان در تال آویاو
می تواند از یک سو نشانه عدم عالقه مقامات بااکو باه بارانگیختن خشام ایاران و از
دیگر سو به خطر انداختن عضویت این کشور در ساازمان همکااری اساالمی باشاد.
شرکت هواپیمایی ملی آذربایجان ( )AZALو نیز دفتر کاناال تلویزیاونی آذری الیادر
) (liderبه عنوان نمایندگان یار رسامی دولات آذربایجاان در اسارائیل عمال مای-
کنند ).(Abilov, 2009: 151
از زمان ایجاد روابط دیپلماتیک ،مالقاتهایی در سطح مقامات عالیرتبه دو طرف در
باکو و تالویو برگزار شده است؛ با این وجود در بیشتر موارد این مقامات عاالیرتباه
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آذربایجان زندگی می کردند .علیر م اینکه بعد از فروپاشی شوروی بخش بزرگای از

599

اسراییلی بوده اند که به باکو سفر نموده اند .در سال « 0117نتانیاهو» بهعنوان نخست
وزیر وقت اسراییل در اولین دور نخسات وزیاری خاود باا حیادر علای اف رئایز
جمهور وقت آذربایجان در باکو دیدار کرد .در سال  ،2111شیمون پرز رئیز جمهور
وقت اسراییل به همراهی سه وزیر و  21نفر از صااحبان صانایش اساراییل باه بااکو
سفرکرده و با الهام علی اف رییز جمهور جدید مالقاات کردناد .ساپز در 2101
ایهود اولمرت نخست وزیر جدید اسراییل به باکو سفر کرد .وزیار خارجاه اساراییل
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اویگدور لیبرمن سه بار در سالهای  2102 ،2101و  2104از باکو دیدن کرد.
در سپتامبر  2104موشه یالون وزیر دفاع اسراییل عالیرتبه ترین مقام نظاامی اساراییل
بود که عازم باکو شد .همچنین مقامات آذری نیز به تناوب از اسراییل دیدن کردند که
از آن میان می توان به دیدار وزیر محیط زیست و منابش طبیعی در سالهاای  2112و
 ،2116وزیر ارتباطات و تکنولوژی در سال  ،2112وزیر حوادث یر مترقبه و شرایط
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اضطراری و نیز وزیر حمل و نقل در سال 2117اشاره کرد .در سال  2102نیز وزیار
خارجه آذربایجان ،المار محمدیارف در رأس یک هییت عالیرتیه به تال آویاو سافر
کرد .اسراییل اکنون در میان پنی شریک عمده تجاری آذربایجان قرار گرفته است .در
مقابل باکو نیز عمده ترین تامین کننده نفت اساراییل اسات و چهال درصاد از نفات
مصرفی اسراییل را تامین می کند

)2013

 .(Shaffer,همچنبن یکی از شرکتهای زیار

مجموعه صنایش نفت آذربایجان در عملیات اکتشاف نفت و گاز در ساواحل اساراییل
مشارکت دارد

(2013

 .)Shaffer,بعد از دو دهه روابط میاان اساراییل و آذربایجاان و

پز از سفر وزیر دفاع اسراییل به آذربایجان روابط نظامی این کشورها نیاز اکناون در
باالترین سطح خود قرار گرفته است.
 .3انگیزهها و الزامات سیاسی  -امنیتی اسراییل و آذربایجان برای گسترش روابط
.3-1

انگیزهها و الزامات سیاسی – امنیتی اسراییل

در ادبیات سیاسی موجود تأثیر مسائل و انگیزههای سیاسی امنیتی در شاکل گیاری و
گسترش روابط دو کشور ،به عنوان یکی از تاثیرگاذارترین فاکتورهاا پرداختاه شاده
است .آنچه در این میان مورد بحث و توجه قرار گرفته ،بحران امنیت ملی است کاه

مسئله اساسی هر دو کشور آذربایجان و اسراییل از ابتدای تشکیل خاود باوده اسات:
بحران اسراییل محاصره شده باا همساایگان متخاصام عارب خاود از ساال  0142و
درگیری بر سر منطقه قره باغ با ارمنستان که بالفاصله پز از استقالل در ساال 0110
اتفا افتاد .هر دو بحران که تا امروز به شکل حل نشدهای بااقی ماناده باه صاورت
مداومی بر شکل دهی سیاست خارجی و سیاستهای ملی امنیتای ایان کشاورها ماوثر
واقش شده است .گستره تأثیر اجتماعی موضوعات امنیتی برای هر دو کشور باهگوناه
ای بوده که بعضی از محققان ،سیاسات خاارجی اساراییل و آذربایجاان را تاابعی از
سیاستهای ملی امنیتی آنها می دانناد ) . ) Bourtman, 2006: 50باورتمن در ایان بااره
اظهار داشته هر دو کشور احساس می کنناد باه گوناه ای توساط همساایگان خاود
محاصره شده اند که به صورت بالقوه ای می تواناد موجودیات ایان کشاورها را باه
خطر بیاندازد

). )Bourtman, 2006: 50

ویژهای عالقهمندی تل آویو به باکو در امتداد سیاستی است که اسراییل در دهه هاای
 21و  61میالدی آن را دنبال می کرد .رابطه اسراییل با آذربایجان می تواند به عناوان
بخشی از تالش ایان کشاور بارای شکساتن ایزولاه ای کاه در جهاان اساالم باا آن
روبروست تفسیر شود .از آ از تشکیل اسراییل موجودیات ایان رژیام ماورد حملاه
کشورهای عرب قرارگرفت و مجموعه ای از دشمنان این کشور را احاطه کردند .باه
مرور زمان ،یکی از اهداف اصلی سیاست خارجی این کشور بار گساترش رابطاه باا
کشورهای مسلمان یر عرب قرار گرفت تا به این کشور کمک کند از طریاق یاافتن
متحدانی جدید چهره ضد اسالمی که از این کشور ترسیم شده است را بهبود بخشاد
و در سطح بین المللی مشروعیت خود را ارتقاد دهد .به همین دلیال یاافتن متحادان
خاصی فراتر از جهان عرب در میان کشورهای مسلمان از جمله اهاداف اساتراتژیک
اسراییل برای مدت زمانی طوالنی بوده است ).)Bourtman, 2006: 53
در دهه پنجاه میالدی و پز از اولین جنگ اعراب و اسرائیل ،بن گورین رهبر وقات
اسراییل استراتژی جساتجوی متحادان یرعارب کاه در حاشایه منطقاه ژئاوپلتیکی
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سیاست خارجی فعال اسراییل در منطقه قفقاز پز از فروپاشی شوروی و به صاورت
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خاورمیانه قرار گرفته اند را اعالم کرد .این کشورها شامل ایران ،ترکیه و اتیاوپی مای
شد .این استراتژی که به "اتحاد پیرامونی یا دکترین پیرامونی"  0معروف شاد اسااس
سیاست خارجی اسراییل در منطقه خاورمیاناه بازرو و حاشایه آن را شاکل داد .باا
شکل دادن روابط گسترده با کشاورهای یرعارب خاورمیاناه ،اسارائیل توانسات از
حمایتهای ضروری منطقه ای برخوردار شده و به ناوعی حلقاه محاصاره کشاورهای
عربی بر علیه خود را دچار ضعف نماید .به همین دلیل اسراییل روابط گسترده ای را
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با ایران در زمان شاه و با ترکیه در دهه  11میالدی شکل داد .با این وجود ایران بعاد
از انقالب اسالمی تبدیل به یکی از دشمنان اصلی اسراییل شد و در عمال اساتراتژی
اتحاد پیرامونی با شکست روبرو شد.
فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی این فرصت طالیی را در اختیار اسراییل قارار داد تاا
گزینه های موجود در سیاست خارجی خود را گسترش دهاد و در میاان کشاورهای

روابط استراتژیک اسراییل و آذربایجان :بنیادها و الزامات

تازه استقالل یافته متحدین جدیدتری برای خود جساتجو کناد .تاالش بارای ایجااد
رابطه نزدیک و مستحکم با آذربایجان و کشورهای مسلمان آسیای میانه که بالفاصاله
پز از استقالل شکل گرفت نتیجه سیاستی اسات کاه ساالها پایش از اساتقالل ایان
جمهوری ها طراحی شده و در دستور کار دستگاه سیاسات خاارجی اساراییل قارار
داشت ) . (Aras, 1998: 68تاکنون اساراییل باا ناه کشاور مسالمان یرعارب رواباط
دیپلماتیک ایجاد کرده است که در نوع خود موفقیت بزرگی بارای دساتگاه سیاسات
خارجی این رژیم محسوب می گردد .اسراییل امیدوار است تا رابطاه قاوی و صالح
آمیز با کشورهای اسالمی اثبات نماید که یک مناقشه دایمی میاان اساراییل باا جهاان
اسالم و میان یهودیان با مسلمانان وجود ندارد .این امر در حمایت قاطش از آذربایجان
در مناقشه قره باغ و پشتیبانی تسلیحاتی این کشور از آ از مناقشه و دقیقاا در زماانی
که باکو به این حمایت سیاسی و نظامی نیاز داشت خود را نشان می دهد.
عالقمندی وافر اسراییل به گسترش رابطه با آذربایجان در اوایل دهاه  11مایالدی از
سوی بعضی از کارشناسان منطقه به تالش پیش دستانه برای محدود کاردن تااثیرات
1 Alliance of the periphery or the Periphery doctrine

احتمالی ایران بر کشوری که پیوندهای تاریخی ،مذهبی و قاومی مشاترکی باا بخاش
قابل توجهی از جمعیت ایران دارد تعبیر شده اسات

(Ehteshami & Murphy, 1994:

) .99اسراییل روابط خود با سایر کشورهای مسلمان جدا شده از شاوروی ساابق در
آسیای میانه چون ترکمنستان و قزاقستان را نیز بالفاصله پز از استقالل این کشورها
شکل داد .اما رابطه تل آویو با هیچ کدام این کشورها تبدیل باه یاک رابطاه قاوی و
مستحکم همه جانبه نشد .این امر می تواند نشانه ای درخاور از اهمیات فاکتورهاای
امنیتی و اقتصادی باشد که باه صاورت نیااز متقابال در هار دو کشاور وجاود دارد.
موقعیت ویژه جغرافیایی آذربایجان در شمال ایران می تواناد باه عناوان یاک عنصار
تاثیرگذار در شکل دهی و استحکام رابطاه میاان دو کشاور انگاشاته شاود .موقعیات
مناسب آذربایجان در شمال مرزهای ایران در هر نوع مناقشه احتمالی میاان تهاران و
تل آویو می توانست برو برنده ای را در اختیار اسراییل قارار دهاد .بناابراین ایجااد
را افزایش داد و هم به این کشور فرصت حضور مستقیم در کنار مرزهای ایران را باه
آن بخشید.
از دیدگاه اسراییل ایران مهمترین تهدید برای امنیت این کشور است .به هماین دلیال
اسراییل استراتژی دیپلماسی فعال بارای محاصاره ایاران را در دساتور کاار سیاسات
خارجی خود قارار داد

).(Khalifa Zadeh, 2013: 63

بناابراین موقعیات اساتراتژیک

آذربایجااان در شاامال مرزهااای ایااران انگیاازه خااوبی باارای اسااراییل باارای اجاارای
دستورالعمل محاصره دیپلماتیک فعال ایران را فراهم می سازد .زمانی کاه نتنیااهو در
سال  0117از با کو دیدن کرد ادعاا کارد محاور اساراییل ،ترکیاه و آذربایجاان بارای
ایستادن در برابر بنیادگرایی اسالمی که ایران از مروجان آن است تشکیل شده اسات.
با توجه به نارضایتی باکو از تهران در ارتباط با بحران قره باغ ،مسائوالن اساراییلی از
این ناخرسندی نهایت بهره برداری را انجام دادند .انگونه که وزیر بهداشات اساراییل
افریم سن 0بیان کرده است اسراییل و آذربایجان منافش استراتژیک متقاابلی در توساعه
1 Efraim Sene
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رابطه با یکدیگر دارند ،چرا که این رابطه به آنها امکاان مای دهاد تاا باا بنیاادگرایی
اسالمی که ایران آن را گسترش می دهد مقابله کنند ) .(BSWS, 1995بخش بزرگی از
تالش های اسراییل برای اجرایی سازی محاصره دیپلملتیک فعال ایاران در گساترش
همکاری های نظامی و امنیتی دو کشور مشهود است .به عناوان بخشای از همکااری
های نظامی و امنیتی ،مراکز الکترونیکی جمش اوری اطالعات توسط اسراییل در طول
مرزهای ایران و آذربایجان در دهه  11میالدی ایجاد شاد و در ساال  2100اساراییل
598
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فروش پهبادهای پیشرفته را به آذربایجان آ از کرد .ایران در طول سالهای گذشته باه
کرات نسبت به فعالیتهای مشترک جاسوسی و خرابکاری های هادایت شاده توساط
عوامل موساد که با استفاده از خاک آذربایجان برعلیه ایران انجام مای پاذیرد هشادار
داده است.
 .3-2انگیزهها و الزامات سیاسی -امنیتی آذربایجان

روابط استراتژیک اسراییل و آذربایجان :بنیادها و الزامات

بررسی سیاست خارجی آذربایجان آشکار می سازد که که اصول مشخصای هساته-
اصلی سیاست منطقه ای و بین المللی ایان کشاور را شاکل داده و ساایر اصاول در
امتداد آن قرار گرفته اند .دراین میان بالتردید زمینه سازی موثر برای حل منازعه قاره
باغ و بازپسگیری سرزمینهای اشغالی که حدود بیست درصد از کل خاک آذربایجاان
را تشکیل می دهد ،اولویت اصلی سیاست خارجی این کشور است و پز از آن می-
توان اصل تبدیل تهدیدات منطقه ای به فرصت ها و شرکای استراتژیک را برشامرد.
روابط آذربایجان با روسیه و ایران و تالش برای ارتقاا رواباط باا اساراییل و ایااالت
متحده مثال خوبی از کاربرد این سیاست است.
سابقه منازعه آذربایجان و ارمنستان در قره باغ به سالهای اولیاه شاکل گیاری اتحااد
جماهیر شوری باز می گردد که کمیسیون ترسیم خطوط مرزی میان جمهاوری هاای
سوسیالیستی تصمیم گرفت تا منطقه قره باغ که بیشتر جمعیات آن ارمنای بودناد باه
عنوان یک منطقه خودمختار در درون مرزهای آذربایجان قرار گیارد .در اواخار دهاه
هشتاد میالدی و در واپسین سالهای عمر اتحااد جمااهیر شاوروی ،ارامناه قاره بااغ
درخواست الحا مجدد به خاک ارمنستان را نموده و پز از فروپاشی به سارعت باا

انجام یک همه پرسی اعالم استقالل نمودناد .در خشاونتهایی کاه باه واساطه اعاالم
استفالل قره باغ میان آذری ها و ارامنه صورت گرفت تعداد زیاادی کشاته و حادود
چهارصد هزار نفر از دو طرف آواره

شدند ).(Herzig: 1999: 66

از آنجایی که از مهمترین اولویت های سیاست خارجی آذربایجان از زماان اساتقالل
این کشور ،حفظ استقالل و صیانت از تمامیت ارضی کشور بوده است ،بنابراین یکی
از انگیزه های اساسی و انتظارات آذربایجان در گسترش رابطه با اسراییل ،بهره گیری
از نفوذ البی یهود در امریکا است .از ابتدای استقالل آذربایجان ،این کشور اهمیات و
قدرت البی یهود در امریکا را به عنوان یک اهرم پیش برنده سیاسی مد نظر قرار داده
و از آن بهره برده است .از طریق گسترش رابطه با اسراییل و نزدیکی به البی یهودی
 امریکایی آذربایجان کوشیده است هم باعث ارتقا وجهاه و سیاساتهای ماورد نظارآذربایجان در واشنگتن شود و هم سمپاتی ایجاد شاده در میاان اکثریات کشاورهای
به نیویورک و در دیدار باا نماینادگان ساازمانهای یهودیاان آمریکاا بارای مقابلاه باا
سیاستهای البی ارمنی درخواست کمک کرد ).(Khalifa Zadeh , 2013: 61
این کشور عالقمند اسات تاا از یکساو دولتماردان امریکاایی را تشاویق باه اتخااذ
مواضعی نماید که در نهایت نقش یک قدرت تعادل دهنده در منطقه ای که روسایه و
ایران در آن نفوذ زیادی دارند را ایفا نماید و از دیگر ساو نفاوذ البای هاای ارمنای-
امریکایی را که تاثیر زیادی در روند تصمیم سازی در واشنگتن دارند را محدود سازد
و بتواند متحدان قدرتمندی برای حمایت از موضش خود در ارتباط با بحران قاره بااغ
بیابد.
یکی از نمونه های قدرت تاثیر گذاری البی های ارمنی در امریکا به تصاویب قاانون
حمایت از آزادی و تجارت آزاد 0در کشورهای تازه استقالل یافته باز می گردد که در
اکتبر  0112به امضای رییز جمهور وقت ایاالت متحده رسید و بر اساس آن دولات
ایاالت متحده متعهد شد تا کمکهای ماالی و تکنیکای بارای جمهاوری هاای جدیاد
Freedom for Russia and Emerging Eurasian Democracies and Open Markets Support Act of 1992
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ربی به نفش ارمنستان را کمرنگ سازد .در سال  ،0117حیدر علی اف در جریان سفر
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التاسیز فراهم کند .با این وجود بر اساس تالش های البای هاای ارمنای در معرفای
آذربایجان به عنوان یک نیروی متجاوز در مناقشه قره باغ ،این کشور نمی توانست از
این کمکها بهره گیرد .تنها با حمایت اسراییل و البی یهود از متحدان آذری خود باود
که آذربایجان موفق شد تا دولت ایاالت متحده را متقاعد ساازد تاا محادودیت هاای
ایجاد شده را مورد تجدید نظر قرار داده و ملغی سازد؛ امری کاه در آن مقطاش بارای
پرسااتیژ جمهااوری آذربایجااان در جامعااه جهااانی از اهمیاات بساایاری برخااوردار
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بود

).(Abilov, 2009: 154

همچنین در نیمه دوم دهه  0111البای هاای نزدیاک باه

اسراییل در واشنگتن ،فعاالنه در جهت پیشبرد اهاداف و مناافش آذربایجاان در زمیناه
سرمایه گذاری و حمایت از ساخت خطوط جدید انتقال انرژی در این کشور و حال
سریعتر بحران قره باغ با مقامات امریکایی وارد رایزنی شدند ).(Ismayilov, 2013: 70
باکو انتظار دارد نزدیکی هر چه بیشتر به اسراییل باعث جلب نظر روزافزون مقاماات
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امریکایی به این کشور شده و امکان توسعه هرچه بیشتر روابط با واشنگتن را فاراهم
آورد.
مسئله سطح روابط ایران و ارمنستان نیز همواره موجب بر انگیخته شادن حساسایت
آذربایجان بوده است .ایران تنها سه ماه پز از استقالل جمهوری ارمنستان این کشور
را به رسمیت شناخت .در سال  0112به دلیل داشتن مرز مشترک و مناافش سیاسای و
امنیتی در منطقه و در راستای توسعه روابط اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی ایران با ایان
کشور روابط دیپلماتیک برقرار کرد .به دلیل اهمیات موقعیات جغرافیاایی ارمنساتان
برای ایران و همچنین ایفای نقش بازیگر مؤثر در منطقاه قفقااز جناوبی ایان کشاور
همواره سعی در گسترش رواباط خاود باا ارمنساتان داشاته اسات .از طارف دیگار
ارمنستان نیز به دلیل عدم برخورداری از منابش طبیعی انرژی و نیز عادم دسترسای باه
آبهای آزاد و البته اختالفات عمیق تاریخی  -نژادی با دو همساایه دیگار خاود در
شر و رب یعنی جمهوری آذربایجان و ترکیاه باه سامت ایاران ساو داده

شاد.

جمهوری آذربایجان گسترش روابط ایران با ارمنستان را به نوعی همپیمانی با دشامن
از سوی ایران دانسته و این امر هماواره بار رواباط دو کشاور ساایه انداختاه اسات.

تالشهای انجام یافته از سوی ایران برای کاهش تنش در روابط در سالهای اخیر که
در شکل مساافرت مقاماات عالیرتباه کشاوری و ماذاکرات دیپلماتیاک نمایاان شاد
نتوانست از سردی روابط میان دو کشور بکاهد .به همین دلیل باکو با نزدیک شدن به
اسراییل در تالش است تا از یک سو متحد قدرتمندی بارای خاود یافتاه و از ساوی
دیگر ایران را مجبور سازد برای جلوگیری از تیره شدن بیشتر رواباط ،در سیاساتهای
اتخاذ شده در قبال آذربایجان تجدید نظر کند.
البته گسترش رابطه میان اساراییل و آذربایجاان را تنهاا باه واساطه احسااس تهدیاد
مشترک از جانب ایران نمیتوان تحلیل نمود .آذربایجاان باهعناوان کشاوری کاه در
حیات خلوت روسیه قرار گرفته ،از ابتدا در تالش بود تاا تعاادل مطلاوبی در رواباط
خود با روسیه ایجاد کند .اگر چه آذربایجان آرزومند آن است که کشاوری وابساته و
تابش روسیه نباشد ،اما در عین حاال باه خاوبی آگااه اسات کاه تقابال باا روسایه و
آذربایجان معتقد است بدون حمایت و کمکهای مسکو باه ایاروان ،ارمنساتان قاادر
نیست تا تسلط خود را بر قره باغ حفظ کند .این کشاور وجاود پایگااه هاای نظاامی
روسیه در ارمنستان را مانعی اساسی برای مقابله با این کشور مای پنادارد .باه هماین
دلیل باکو از ابتدا رابطه با رب و اساراییل را ضارورتی اجتنااب ناپاذیر بارای یاک
سیاست خارجی مستقل به حساب می آورد .این در شرایطی باود کاه ارب نیاز باه
رهبری امریکا برای تضاعیف موقعیات روسایه باه دنباال نفاوذ و تسالط در حاوزه
کشورهای جدا شده از شوروی بوده و قفقاز به دلیل اهمیت ژئوپلتیک و مناابش نای
آن یک اولویت به حساب می آمد.
 .4انگیزهها و الزامات اقتصادی و تکنولوژیک اسراییل و آذربایجاان در گساترش
روابط
.4-1

انگیزه ها و الزامات اقتصادی و تکنولوژیک اسراییل

تأکید محققان بر عنصر مهار و مقابله با ایران به عنوان یک اولویت اساسای در رابطاه
اسراییل با آذربایجان باعث شده است در ادبیات سیاسی موجود ،عالقاه اساراییل باه
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سیاستهای منطقه ای آن تاا چاه انادازه مای تواناد بارای ایان کشاور زیانباار باشاد.
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مشارکت در پ روژه های انرژی آذربایجان و مشارکت در طراحای و اجارای خطاوط
لوله نفت و گاز این کشور تا حدود زیادی مورد فلت قرار گیرد؛ خطوط لوله ای که
تولیدات نفت و گاز آذربایجان را از طریق گرجستان و ترکیه به سااحل مدیتراناه در
مجاورت مرزهای اسراییل می رساند .به علات فقادان مناابش نفات و گااز در خااک
اسراییل ،این بازیگر کامال به واردات انرژی وابسته

اسات )Decorla-Souza: 2011: 1

&  .)Cohenبه همین دلیل از ابتدای تاسیز این بازیگر  ،مسئله امنیت انرژی همپاای
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امنیت نظامی یک اولویت مهم برای دولتمردان آن بوده است .بارای اساراییل همانناد
هر بازیگر صنعتی دیگری مساله امنیت دسترسی باه مناابش انارژی ماورد لازوم یاک
چالش اقتصادی و امنیتی و یک اولویت اساسی محسوب می گردد .امنیات دسترسای
به منابش انرژی به معنای توانایی یک کشور برای دسترسی مداوم به منابش امن و کافی
انرژی چه در داخل خاک کشور خود و چه از طریق منابعی در بیرون مرزهاا اسات.

روابط استراتژیک اسراییل و آذربایجان :بنیادها و الزامات

امروزه رقابت برای دسترسی به منابش قابال اتکاای انارژی و امنیات انارژی در راس
اولویتهای جامعه جهانی قرار گرفته است.
با تشکیل کشاور مساتقل آذربایجاان ،مناابش نفتای گساترده ایان کشاور و موقعیات
جغرافیایی آن که به نوعی کریدور طبیعی شرقی  -ربای بارای انتقاال مناابش انارژی
موجود در دریای خزر و آسیای میانه می باشد تبدیل به یکی از انگیزه هاای اساسای
اسراییل برای شکل دادن و گسترش رابطه اش باا آذربایجاان شاد .از زماان تشاکیل
کشور اسراییل در سال  ،0142دسترسی به منابش نفات و گااز از موضاوعات چاالش
برانگیز برای این کشور بوده است .چرا که اصلی ترین تولیاد کننادگان نفات منطقاه
کشورهای عربی بودند که موجودیت این کشور را به رسمیت نمی شناختند .به همین
دلیل منطقه سرشار از انرژی خزر برای اسراییل و اروپا درست در زماانی کاه ساطح
تولید در دریای شمال کاهش یافته بود اهمیت اساسی یافات .در دوران جناگ سارد،
اسرایی ل نفت مورد نیاز خود را از مصر ،رب آفریقا و مکزیک تامین می کرد .اماا از
زمان فروپاشی شوروی ،اسراییل اولویت های مربوط به خرید مناابش انارژی خاود را
تغییر داده و به سوی روسیه و کشورهای تازه استقالل یافته متمایل شده است که این

امر به واسطه ارزان تر بودن قیمت تمام شاده واردات نفتای مای باشاد

(Murinson,

) .2008: 50اکنون اسراییل بیشتر انرژی مورد نیاز خود را از جمهاوری هاای مساتقل
شده از شوروی سابق تأمین می کند که عمده ترین این کشورها عبارتناد از روسایه،
ترکمنستان ،قزاقستان و آذربایجان که در میان این کشورها آذربایجان بیشترین میازان
صادرات انرژی به اسراییل را به خود اختصاص داده اسات .اساراییل در ساال 0110
واردات نفت از آذربایجان را آ از کرد و پز از ده ساال ،در ساال  2112تبادیل باه
دومین وارد کننده بزرو نفت از آذربایجاان گردیاد ) . (Bourtman, 2006: 53در ایان
میان خط لوله باکو – تفلیز – جیهان که نفت آذربایجان را باه گرجساتان ،ترکیاه و
حاشیه دریای مدیترانه منتقل می کند بهعنوان یک مسیر قابل اتکا برای تضمین امنیت
انرژی رژیم صهیونیستی انگاشته شده است؛ مخصوصا اگر پروژه امتداد ایان خاط از
درون دریای مدیترانه تا داخل خاک اسراییل اجرایی گردد.
ترکیه ،پروژه خط لوله بااکو -تفلایز  -جیهاان را طراحای و باه دولات آذربایجاان
پیشنهاد دادند؛ طرحی که به صورت مستقیم توسط کابینه اسراییل مورد حمایت قارار
گرفت و حتی البی های یهودیان در واشنگتن از نفاوذ خاود بارای متقاعاد سااختن
دولت آمریکا برای اجرایی ساختن طرح اساتفاده کردناد ) .(Murinson, 2008: 50در
مراسم رسمی افتتاح خط لولاه در ساال  2116نیاز وزیار زیرسااختهاای اساراییل،
بنیامین بن الیزر 0به نمایندگی از رژیم اصب حضور یافت .بالفاصله بعاد از افتتااح
خط لوله ،آذربایجان شروع به فروش نفت از طریاق ایان خاط باه اساراییل نماود و
نفتکش های اسراییلی نفت خریداری شده را از جیهان به اسراییل منتقل کردند .خاط
لوله باکو جیهان نقشی اساسی در استحکام بخشایدن باه رابطاه میاان دو باازیگر در
سالهای گذشته ایفا کرده است .از زمان افتتاح خط لوله در سال  ، 2116روزانه یاک
میلیون و دویست هزار بشکه نفت به سواحل مدیترانه ارساال مای شاود کاه بخاش
بزرگی از آن به اسراییل منتقل می گاردد

(Hafner, Tagliapietra & El Elandaloussi,

1 Binyamin Ben-Eliezer
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بالفاصله پز از استقالل آذربایجان در سال  ،0110دولت ترکیه و کمپانی دولتی نفت

119

) . 2012: 50طرح دیگر بلند پروازانه اسراییل در این رابطه سااخت یاک خاط لولاه
چند منظوره در زیر دریای مدیترانه از جیهان تا خاک اساراییل اسات کاه مای تواناد
نفت ،گاز طبیعی ،آب و الکتریسیته را به این کشور منتقل کند .این طرح اگر چاه باه
واسطه اختالفات پیش آمده میان ترکیه و اسراییل بر سر کشاتی نااوی مرماره هناوز
اجرایی نشده ،اما بهبود های اخیر در روابط دو کشور بعد از سارگیری رواباط میاان
آنکارا -تل آویو در سال  2106می تواند زمینه اجرایی شادن طارح را فاراهم ساازد.
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آذربایجان و اسراییل مشارکت کنندگان اصلی طرح اعالم شده اند

(Murinson, 2008:

) .56در صورت اجرایی شدن طرح ،آذربایجان می تواند سهم بزرگتری در بازارانرژی
اسراییل پیدا کند .بر اساس این طرح خط لوله باکو  -جیهان تا بندر اسراییلی ایالت

0

در حاشیه دریای سرخ امتداد یافته و نفت آذربایجان را از طریاق خااک اساراییل باه
بازارهای هند ،کره جنوبی و ژاپن می رساند.

روابط استراتژیک اسراییل و آذربایجان :بنیادها و الزامات

در سال  2111ذخایر اثبات شده نفت دریای خزر در حدود  22میلیارد بشکه بود ،در
حالی که آخرین گمانه زنی ها منابش احتمالی نفت خزر را حدود  212میلیاارد بشاکه
تخمین می زند ) .)Cohen & Decorla-Souza: 2011: 5در سال  2111ذخاایر اثباات
شده گاز آذربایجان  221میلیارد متر مربش و نفت آن  7میلیاارد بشاکه

باودDecorla-

) .) Cohen &Souza: 2011: 6تخماین هاای جدیاد حتای ارقاام بزرگتاری را بارای
آذربایجان پیش بینی می کنند :بیست و پنی درصد از کل ذخایر نفت دریای خزر کاه
این رقم ذخایر آذربایجان را تا  61میلیارد بشکه افزایش مای دهاد

Decorla-Souza:

) .)Cohen &2011: 1باید توجه کرد که اهمیت آذربایجاان بارای اساراییل تنهاا بار
اساس میزان ذخایر نفت و گاز این کشور نیست ،چرا که کشورهایی همانند روسیه و
قزاقستان در همین منطقه میزان ذخاایر بااالتری در اختیاار دارناد .بلکاه تجاارت باا
آذربایجان به اسراییل امکان تنوع بخشیدن به مسیرهای واردات انرژی را مای دهاد و
این امر ریسک امنیت انرژی را برای اسراییل به شدت کاهش می دهد.

1 Eilat

اگر چه بعضی از کارشناسان ادعا کرده اند که منابش گاز طبیعی که اخیرا در اساراییل
کشف شده می تواند وابستگی این کشور به واردات گااز را کااهش دهاد
)26

(Bahgat,

2011:اما سیاست اعالم شده اخیر تل آویو مشهور باه "انقاالب انارژی "2121

0

این امر را مورد تردید قرار می دهد .بر اساس این طرح ،زیر ساختهای انارژی مبتنای
بر نفت و ذ ال سنگ به گاز طبیعی و انرژی خورشیدی تغییر ساوخت خواهناد داد.
در شرایطی که  62درصد از سوخت مورد استفاده در اسراییل از نفت و تنها  6درصد
از گاز تامین می شد ) ،(Bahgat, 2011: 26منابش اکتشافی گاز در اسراییل تاوان تاامین
گاز مورد نیاز تا سال  2121را برای زیر ساختهای این کشور نخواهند داشت؛ چرا که
بر اساس این طرح تا سال  2121چهل درصد از انرژی مورد نیاز این کشور از طریاق
گاز تامین خواهد شد ) . (Marcus, 2009: 67این به این معنا است که نیاز اسراییل باه
گاز طبیعی به صورت فزاینده ای در دهه آینده افزایش می یابد و تجارت انرژی ایان
 2100آذربایجان  21درصد از کل انرژی مورد نیاز اسراییل را تامین می کارد ،انتظاار
می رود نقش باکو در تامین انرژی اسراییل افزایش یافته و این امر وابستگی اقتصادی
دو کشور به یکدیگر را عمیق تر سازد.
باید توجه نمود که اهمیت انرژی آذربایجان برای استراتژی امنیت انرژی اسراییل تنها
به منابش انرژی تولید شده در این کشور محدود نیست .آذربایجان توانایی قرار گرفتن
در مسیر انتقال نفت و گاز ترکمنستان و قزاقستان و تبدیل شدن به یک هااب انارژی
همانند ترکیه را دارد .طراحی ها و سرمایه گذاری های اولیه در این رابطه نیز توساط
شرکت اسراییل مرحاو 2انجام یافته است که به همین علت به معامله مرحاو 2معروف
شده است .در سال  0112مرحاو طرحی سه میلیارد دالری را باا دولات ترکمنساتان
برای دریافت اجازه احداث خط لوله در دریای خزر بارای انتقاال نفات و گااز ایان
کشور و سایر کشورهای منطقه شامل قزاقستان و ازبکستان به مذاکره گذاشت که باه
1 Israel’s Energy Revolution 2020
2 Merhav
3 Merhav Deal
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کشور با آذربایجان بر همین اساس گسترده تر نیز خواهد شد .در حالی کاه در ساال
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علت فشارهای وارده از سوی مسکو به عشق آباد قابلیات اجرایای نیافات .چارا کاه
مسکو عالقمند است منابش انرژی کشورهای فو از طریق خط لوله ای صاادر شاود
که از خاک روسیه به ساحل دریای سیاه و ساپز ترکیاه و کشاورهای اروپاایی مای
گذرد .با این وجود آذربایجان و اسراییل همچنان اشتیا و پی گیاری خاود را بارای
این خط لوله نشان می دهند.
عالوه بر خرید نفت از آذربایجان ،اسراییل چندین پروژه را نیاز بارای احاداث خاط
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لوله ای که می توانست به موازات خط لوله باکو جیهان ایجاد شود و گاز آذربایجاان
را به این کشور منتقل کند پیشنهاد کرد .این خط که بعدا به خط لوله قفقاز جنوبی یاا
خط لوله باکو-تفلیز -اررزروم معروف شده و در ساال  2117عملیاات سااخت آن
اجرایی شد 7 ،میلیارد متر مکعب گاز طبیعی از شاه دنیز آذربایجان در دریای خازر را
به بازارهای جهانی منتقل می

کناد (Hafner, Tagliapietra & El Elandaloussi, 2012:
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) . 50از سال  2111که خط لوله فو به باالترین ظرفیت خاود دسات یافات ساهم
آذربایجان نیز در بازار نفت اسراییل باه صاورت تصااعدی افازابش یافات .در ساال
 2100آذربایجان هجده و نیم میلیون بشکه نفت به ارزش دو و نایم میلیاارد دالر باه
اسراییل صادر کرد ) . (Khalifa Zadeh, 2013: 64همانگونه که کارشناساان اساراییلی
تصریح نموده اند اسراییل می تواند از پروژه های انتقال نفت و گااز خازر و آسایای
میانه که برای رساندن نفت و گاز به بازارهای ربی طراحی شده است منتفاش شاود
)2011

 .)Cohen &Decorla-Souza:این مسیرها به اسراییل اجازه مای دهاد انارژی

مورد نیاز خود را از مسیرهای متنوع تر و با قیمت مقرون به صرفه تری فراهم ساازد.
همچنین اسراییل این فرصت را می یابد تا از تجارب شرکتهای نفتی آذربایجاان در
حفاری و استخراج نفت و گاز در ساحل و عمق آب بهرهمند شود .در راساتای ایان
همکاری علمی -تکنولوژیک اکنون شرکت حفاری آذربایجاان 0کاه از شارکتهاای
تابعه شرکت نفت دولتی 2این کشور اسات پانی درصاد از ساهام تنهاا میادان نفتای

)1 Caspian Drilling Company (CDC
)2 Oil Company of Azerbaijan (SOCAR

اسراییل ،مید اشدود 0را به دست آورده و همچنین در حال تبدیل شدن به بزرگتارین
پیمانکار عملیات حفاری نفت و گاز در آبهای مدیترانه ای اسراییل

است (Ismayilov,

).2013: 72
نیازهای انرژی و مالحظات استراتژیک ،ضرورت ایجاد یک رابطه مستحکم و ماداوم
با آذربایجان را که خود نیز برای خارج شدن از زیر سلطه روسیه ،بدنبال متحدانی در
رب می گشت ،برای ایاالت متحده ،اروپا و اسراییل فراهم ساخت .در طول بیسات
و پنی سال گذشته مسیرهای انتقال منابش انرژی منطقه خزر و آسیای میانه با حمایات
های مالی و تکنولوژیک رب و اسراییل گسترش یافتند .این خطوط از یک ساو باه
عنوان تضمینی برای حفظ گرایشات رب گرایاناه آذربایجاان و کشاورهای آسایای
میانه عمل می کنند و از سوی دیگر به تنوع و تکثر منابش دسترسی به انارژی کاه باه
صورت خاص تری مورد توجه و نیاز مبرم اسراییل محصور در خاورمیانه است مای
زمانی که ما درباره آذربایجان صحبت می کنیم ،ما در باره نفات صاحبت مای کنایم.
انرژی یک عنصر اساسی در این رابطه است).(Murinson: 2008
 .4-2انگیزهها و الزامات اقتصادی و تکنولوژیک آذربایجان
سیاست خارجی آذربایجان در ارتباط با اسراییل یک نمونه عاالی از عمالگرایای در
تصمیم سازی توصیف شده است) . (Marcus, 2009: 7زماانی کاه پاز از فروپاشای
شوروی در سال  0110آذربایجان به استقالل رسید ،با حمله ارمنستان به قره بااغ باه
سرعت با خطری اساسی در حفظ موجودیت و حاکمیت خویش روبرو شاد .عاالوه
بر آن این کشور از ضعف اقتصادی شدیدی رنی برده و حجم تجاارت معادودی باا
کشورهای خارج از حوزه شوروی سابق داشت .اقتصاد ملی کشور محصول دهاه هاا
برنامه ریزی اقتصادی مسکو بود و بر این اساس تمام فعالیتهای اقتصادی و بازارهاای
داخلی جمهوری های عضو در جهت تأمین نیازهای مسکو طراحی شده باود و ایان
امر باعث تداوم تاثیر مسکو بر کشورهای عضو حتی پز از فروپاشای باود .در ایان
1 Med Ashdod
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انجامد .شایان توجه است که یک دیپلمات اسراییلی در هماین رابطاه اظهاار داشاته:
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شرایط همانگونه که مارکوس اظهار می دارد اسراییل تمام ابزارهای الزم برای حذف
یا تضعیف تسلط مسکو بر باکو را به آذربایجان ارائه داد :مهارتهای اقتصادی و اینکاه
چگونه آذربایجان بتواند در جهت استقالل اقتصادی مبتنی بر توساعه پایادار حرکات
کند

)2009: 8

 .(Marcus,توانایی های تکنولوژیک اسراییل و توانایی آن برای تضمین

شکل دهی و گسترش رابطه پایدار با جهان رب و خصوصاا ایااالت متحاده و نیاز
کمکهای مالی اسراییل به آذربایجان در تماام طاول دهاه  0111از میاان فاکتورهاایی
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هستند که می توان بار اسااس آن اهمیات رابطاه دو جانباه باا اساراییل را از منظار
آذربایجان توضیح داد.
جنگ قره باغ و پیروزی سریش ایروان نشان داد که ارمنساتان از برتاری نظاامی قابال
تاوجهی نسابت باه آذربایجاان برخااوردار اسات .در ایان شارایط نیروهاای نظااامی
آذربایجان به شدت به آموزش و تجهیز نظاامی و تکنولوژیاک نیااز داشاتند .در پای
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شکست نظاامی در جناگ ،بااکو در شارایط شاکننده ای در همساایگی دو همساایه
قدرتمند خود ،ایران و روسیه قرار داشت که هر دو در جناگ از ارمنساتان پشاتیبانی
کردند .ایران این پشتیبانی را با فروش نفت و گاز نشان داد که بنا بر ادعاای مقاماات
آذری در تهیه سوخت جنگ افزارهای نظاامی ارمنساتان باه کاار رفات .روسایه نیاز
حمایت خود را با فراهم کردن یک میلیارد دالر تجهیزات نظامی برای نیروهای ارمنی
نشان داد .حمایت ایران و روسیه از ارمنستان ،آذربایجان را به سامت یاک همکااری
استراتژیک با اسراییل سو داد .از ابتدای دهه  11میالدی اسراییل حمایت خود را از
آذربایجان اعالم کرده و ادعا شده در طول بحران قره باغ و پز از آن ،تال آویاو باه
دفعات تجهیزات نظامی متنوعی را بارای بااکو ارساال کارده اسات

& . (Cagaptay

) Murinson, 2005حمایت اقتصادی و نظامی اساراییل از آذربایجاان باه ایان کشاور
کمک کرد تا از بحران روانی و سیاسی ناشی از جنگ عبور کند .از همان ابتدای دهاه
 ،11شرکتهای اسراییلی نقشی اساسای در مادرن ساازی صانایش و تجهیازات نظاامی
آذربایجان ایفا کردند .تاثیر ایان معاامالت نظاامی در رواباط میاان دو کشاور بسایار
اساسی بوده است .از زمان استقالل آذربایجان ،تنها راه دسترسی بااکو باه تکنولاوژی

مدرن نظامی از طریق شرکتهای اسراییلی بوده است .چرا که وزارت خارجاه آمریکاا
تحت فشار البی ارمنی در این کشور هرگونه فروش اسلحه به باکو را ممناوع اعاالم
کرد .در این حال کشورهای اروپایی نیز از فروش سالح به این کشور خودداری مای
کنند ،زیرا نگرانند در صورت تغییر تعادل نظامی موجود میان آذربایجان و ارمنساتان،
باکو دست به حمالت انتقام جویانه ای برای باز پز گیاری قاره بااغ بزناد .در ایان
شرایط نیاز شدید باکو به تهیه تجهیزات نظامی مدرن و تکنولوژی پیشرفته موجود در
سالحهای اسراییل تصمیم گیرندگان سیاسی در باکو را متقاعد باه شاکل دهای یاک
رابطه استراتژیک با اسراییل نمود .حمایت اسراییل از آذربایجان در بخش تکنولاوژی
نظامی خصوصا در ارتباط با تهیه تجهیزات مدرن نظاامی و آماوزش ،پایاههاای ایان
رابطه را از منظر باکو تشکیل داده است.
در ارتباط با اصل زمینهسازی مؤثر برای بازپزگیری سرزمینهای اشاغالی در جناگ
قره باغ به نتیجه الزم دست نیابد این کشور جنگ را به عنوان گزینه نهاایی ماد نظار
قرار خواهد داد .روابط گسترده نظامی آذربایجان با اسراییل بخشای از تاالش دولات
جهت ایجاد آمادگی نظامی برای چنین برخوردی اسات .علیار م تاالش هاای باین
المللی برای حل بحران ،هنوز یک راه حل نهایی برای منطقه قره باغ که مورد توافاق
هر دو دولت باشد یافته نشده و این منطقه در کنترل دولت ارمنستان باقی مانده است.
به همین دلیل دولت آذربایجان با خریدهای گسترده نظامی و دریافات آماوزشهاای
الزم برای تربیت کادر نظامی ماهر در تالش است تا خود را بارای ساناریوی نهاایی
این بحران که برخاورد نظاامی اسات آمااده ساازد .اساراییل در ایان شارایط بارای
آذربایجان یک متحد حیاتی محسوب می شود چرا که تنها کشوری است کاه حاضار
شده تا سالحهای نظامی پیشرفته را به آذربایجان بفروشد .در جریان منازعه قره بااغ،
اسراییل از همان ابتدا به حمایت از آذربایجان پرداخات و هماراه باا ترکیاه تعادادی
موشاک اساتینگر را باه نیروهاای آذری رسااندند ( (Cagaptay & Murinson, 2005؛
حمایتی که آذربایجان آن را برای حل این بحاران طاوالنی در منطقاه قفقااز جناوبی
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قره باغ ،آذربایجان همواره تهدید نموده است که اگر در مذاکرات بارای حال مسائله
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بسیار حیاتی می پندارد .در جریان دیدار شایمون پارز در ساال  2111و لیبارمن باه
عنوان وزیر خارجه اسراییل در سال  2102از باکو ،هر دو مقام اسراییلی تاکید نمودند
که هرگونه راه حل سیاسی برای بحران قره باغ باید متضامن حفاظ تمامیات ارضای
آذربایجان باشد.
در همین رابطه صادرات نظامی یکی از کلیدی تارین جنباه هاای رواباط دو باازیگر
اسراییل و آذربایجاان اسات .پاز از بازدیاد نتانیااهو از آذربایجاان در ساال ،0117
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همکاری های دفاعی آذربایجان و اسراییل گسترش یافت .اسراییل آز آن زمان تبادیل
به عمده ترین فروشنده تجهیزات نیمه سنگین توپخانه ،ضد تاناک و ضاد نفار شاده
است و نقش اساسای را در مادرن ساازی تجهیازات نظاامی آذربایجاان ایفاا کارده
است ).(Cagaptay & Murinson, 2005
صنایش مربوط به تکنولوژی هوا فضای اسراییل که یکی از پیشرفته ترین هاا در ناوع
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خود است نیز مورد توجه شادید آذربایجاان قارار داشاته اسات .همچناین اساراییل
تکنولوژی الزم برای گسترش و نوسازی صنایش نظامی آذربایجاان را در اختیاار ایان
کشور قرار داده است .برای آذربایجان درگیر در بحران قره باغ کاه بایش از  21ساال
تالش نافرجام برای بازپز گیری سرزمین های اشاغالی خاود را بادون کاوچکترین
نتیجه ای پشت سر گذاشته ،احتماال جنگ تنها گزینه ای خواهد باود کاه مای تواناد
سرنوشت نهایی این منطقه را روشن سازد .به همین دلیل متنوع سازی مقاصد خریاد
و نیز تنوع و کاارایی تجهیازات نظاامی اهمیات بسایاری بارای آذربایجاان دارد .در
شرایطی که بیشاتر کشاورهای اروپاایی ،فاروش تجهیازات نظاامی باه آذربایجاان و
ارمنستان را به علت بحران قره باغ متوقف کرده اند ،اسراییل شریکی است که هام از
تجهیزات دفاع هوایی مدرن و هواپیماهای بدون سرنشین پیشرفته برخوردار اسات و
هم عالقمند به فروش آن به آذربایجان می باشد .خرید تجهیزات نظاامی از اساراییل
درعین حال به معنای کاستن از وابستگی به بازار ساالحهای روسای باه عناوان تنهاا
گزینه موجود برای آذربایجان نیز می باشد .متعاقب بازدید شیمون پارز از آذربایجاان
در سال  ،2111تجارت نظامی دو کشور افزایش محسوسی یافت .آذربایجان ناه تنهاا

از خریداران عمده صنایش نظامی اساراییل اسات بلکاه بخاش بزرگای از آموزشاهای
نیروهای ویژه ارتش آذربایجان ،محافظین مقامات ارشد و نیاز ایجااد سیساتم امنیتای
فرودگاه باکو نیز توسط شرکتهای اسراییلی انجام می گاردد

(Murinson, 2014: 22-

) .24در سال  2102میزان خریدهای نظامی آذربایجان از اسراییل به یک و شش دهام
میلیارد دالر رسید و تا سال  2102حجام ایان معاامالت باه بایش از  4میلیاارد دالر
رسیده است ) . (Opall-Rome, 2014این در حالی است که حجم و ابعااد خریادهای
نظامی آذربایجان از اسراییل ،نگرانی های عمیقی را در میان بعضی از صاحب نظاران
در ارتباط با شکل گیری انگیزه کافی در آذربایجان برای انجاام یاک تحارک نظاامی
خشااونت بااار برعلیااه ارمنسااتان و باااز پااز گیااری قااره باااغ ایجاااد کاارده اساات
).(Lindenstrauss, 2015: 71
دلیل دیگری که در تصمیم آذربایجان در ارتقا روابط خود تا سطح استراتژیک فعلای
و صنعت نفت و گاز آن به صورت خاص باوده اسات .صانعتی کاه توساعه آن مای
توانست منجر به افزایش تولید ناخالص ملی و ایجااد اشاتغال

شاود (Marcus, 2009:

) .42همکاری با شرکتهای اسراییلی برای آذربایجان امکان دسترسی به دانش تولید و
اد ام در بازارهای جهانی را می داد .بیشتر همکاری اقتصاادی دو کشاور در دو دهاه
گذشته در بخشهای ارتباطات ،کشاورزی ،صنعت سااختمان ،توریسام ،ماشاین آالت
سنگین و علوم کامپیوتری بوده است .بعد از صنعت نفت ،کشااورزی دوماین بخاش
بزرو در اقتصاد آذربایجان است و برنامه هاای آموزشای اساراییل در ایان بخاش و
فراهم کردن تجهییزات و ماشین آالت مورد نیااز آن ،بارای تضامین رشاد اقتصاادی
آذربایجان ضروری بوده است .
در بحث روابط اقتصادی همانگونه که پیش از این به آن اشاره شاده ،مسائله انارژی
یکی از مهمترین عناصر تاثیرگاذار در رابطاه آذربایجاان و اساراییل اسات .سیاسات
انرژی آذربایجان مبتنی بر متنوع سازی مسیرهای صادرات به جاای مسایرهای سانتی
است که از طریق خاک روسیه می گذشت و می توانست به اهرم فشاری برای کنترل
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موثر بوده است ،خواست این کشور برای مدرن سازی اقتصاد کشور به صاورت عاام
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باکو تبدیل شود .بعد از استقالل آذربایجان ،اساراییل واردات نفات از ایان کشاور را
آ از کرد و در سال  2112تبدیل به دومین خریادار عماده نفات آذربایجاان پاز از
ایتالیا شد ) .(Bourtman, 2006: 53با ایجاد خط لوله باکو -تفلیز  -جیهاان در ساال
 ،2112میزان مبادله نفت میان دو کشور به صورت قابل مالحظه ای افزایش یافت .در
همین زمان اسراییل نیز عالقمندی خود را برای گسترش خط لوله تا حاشایه دریاای
سرخ اعالم نمود تا بتواند نفت آذربایجان را به هناد ،ژاپان و کاره جناوبی از طریاق
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خاک خود صادر کند .فرصتی که اسراییل با گسترش خطاوط لولاه نفتای در اختیاار
آذربایجان قرار می دهد از یک سو تضمین کننده ایجاد تنوع در مسایرهای صاادراتی
نفت و گاز است و از دیگر سو امکان انتقال مقدار بیشتری از تولیادات نفات و گااز
این کشور را به مشتریان متنوع تری در اقصا نقاط جهان به آذربایجان می بخشد.
یکی از مهمترین نگرانیهای آذربایجان پاز از اساتقالل ،وابساتگی ایان کشاور باه
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خطوط انتقال انرژی بود که از خاک روسیه می گذشت و باعث وابستگی این کشاور
به روسیه می گردید .نزدیکی به ایالت متحاده مای توانسات تعاادلی در رابطاه ایان
کشور با روسیه ایجاد کند و هم با توجه باه نیااز متحادین امریکاا در ارب و نیااز
اسراییل به منابش انرژی حوزه خزر ،امکان ایجاد و توسعه خطوط ارتباطی جدیدی را
برای این کشاور فاراهم ساازد .ایااالت متحاده از زماان اعاالم اساتقالل جمهاوری
آذربایجان اهمیت ژئوپلتیکی این کشور را مدنظر قرارداده بود .اما ذخایر هیادروکربن
دریای خزر و مسیرهای بالقوه انتقال نفت و گاز ،اهمیت آذربایجاان را بارای ایااالت
متحده مضاعف ساخت .برای آذربایجان عالقمندی مضاعف ایاالت متحده به منطقاه
به این معنا بود که این کشور می توانست با استفاده از چتر امنیتی که ایااالت متحاده
در منطقه برای حفاظت و بهره برداری از منافش خود ایجاد می کند خطر تسلط مجدد
روسیه را بر خود کاهش داده و در عین حال از فرصت سرمایه گذاری هاای ایااالت
متحده در بخش انرژی نیز برای پیشرفت اقتصادی خود بهرهمند

شود (Cohen, 2012:

) .28-29در این ارتباط ،باکو نزدیکی و همکاری هر چه بیشاتر باا اساراییل و بهاره-

مندی از قدرت البی های یهودی در ایاالت متحده را راهی مؤثر برای نزدیکتر شادن
به واشنگتن به حساب می آورد.
اگرچه جمهوری آذربایجان اهمیت زیادی برای رابطه خود با کشور ترکیه برخاوردار
است اما اختالفاتی نیز میان دو کشور در سالهای اخیر ایجاد شده است .زمانی کاه در
سال  2111ترکیه دکترین به صفر رساندن مشکالت با همسایگان را به عنوان دساتور
العمل سیاست خارجی خویش برگزید و برمبنای آن شروع به تغییر سیاست خاود در
قبال ارمنستان نمود ،آذربایجان نشانه های تغییر در اتحاد استراتژیکش با ترکیه را باه
وضوح مشاهده کرد .از دیدگاه آذربایجان انجام مذاکرات میان ایروان -انکارا و تالش
برای عادی سازی روابط دو کشور نشان داد که در یک جنگ احتماالی در قاره بااغ،
باکو نمی تواند به حمایت نظامی و سیاسی آنکارا تکیه و اعتماد کند .این در شرایطی
است که ارمنستان به عنوان عضوی از پیمان امنیت دسته جمعی ،0تضمینهای امنیتای
موجود در روابطش با ارمنستان و امضای تفاهم نامه گسترش روابط در سال  2111را
بدون آنکه تغییری در شرایط منطقه اشغالی قره باغ روی داده باشد را ناوعی خیانات
محسوب کرده است ).(De Waal, 2010: 130
بعد از امضای توافقنامه میان ترکیه و ارمنستان ،آذربایجان بودجه دفاعی خاود را باه
طرز قابل توجهی افزایش داد .از سال  2101تا  ،2100هزینه های نظامی آذربایجان از
یک میلیارد و پانصد و نود میلیاون دالر (%2912از تولیاد ناخاالص داخلای) باه ساه
میلیارد و یکصد میلیون دالر ( %692تولید ناخالص داخلی) افزایش یافات .عاالوه بار
هزینه های مستقیم نظامی ،در سال  ،2100یک میلیارد و سیصد و شصت میلیون دالر
نیز در بخش صنایش نظامی هزینه شد که کل بودجه دفاعی آذربایجاان را باه  % 291از
تولید ناخالص داخلی رساند

)February 22, 2011

 .(Az.News.در  ،2102هزینه های

نظامی آذربایجان به رقم یک میلیارد و هفتصد و هفتاد میلیاون دالر و در ساال 2102
به رقم یک میلیارد و نهصد میلیون دالر رساید ) .(Az.News. October 12, 2011ایان
1 Collective Security Treaty Organization
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الزم را از روسیه دریافت می کند .آذربایجان تالش ترکیه بارای آب کاردن یا هاای

159

حجم افزایش بودجه نظامی نه تنها در میان کشورهای مستقل مشترک المنافش بی نظیر
است ،بلکه بر اساس گازارش موسساه مطالعاات باین المللای صالح از بسایاری از
کشورهای جهان در این زمینه پیشی گرفته و از سال  2114تا  2104چهارصد و ناود
و سه درصاد رشاد نشاان مای دهاد) .(Asia Defense News, April 19, 2014بیشاتر
خریدهای نظامی باکو از سال  2100تاکنون از شرکتهای اسراییلی انجام شده است
که شاامل موشاکهای زماین باه هاوا ،موشاک اناداز ،تجهیازات مخاابراتی نظاامی،
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هواپیماهای بدون سرنشین و ماهواره های نظامی و نیز ارتقاد تانکهای قادیمی
ساخت روسیه بوده اسات

).(Shiriyev, 2012

T-72

در فوریاه  2102قراردادهاای نظاامی

جدید میان اسراییل و آذربایجان به ارزش  6/0میلیارد دالر مورد تایید نهایی مقاماات
اسراییل قرار گرفات کاه شاامل موشاکهای ضاد هاوایی ،سیساتم دفااع موشاکی و
هواپیماهای بدون سرنشین بود ( .)Shiriyev, 2012اکونومیست در همان ساال اعاالم
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کرد یک سرمایه گذاری انتفاعی مشترک میان دو بازیگر برای تولید پهبادهاای نظاامی
در خاک آذربایجان مورد تایید مقامات هر دو باازیگر قارار گرفات
)2012

(Economist, 21

 . Januaryباکو با اطالع از عالقه مندی اسراییل به گسترش روابط باا بااکو از

این فرصت بهره برده و با برپایی یک نمایشگاه بین المللی تجهیزات نظاامی در ساال
 2104که شرکتهای اسراییلی به صورت چشمگیری از آن استقبال کردند ،اقادام باه
خرید گسترده تجهیزات نظامی از این شرکتها نمود.
نتیجهگیری
بر اساس آنچه در صافحا ت قبال ماورد بررسای قارار گرفات نشاان داده شاد کاه
مجموعهای از ضعفها ،نیازها و الزامات سیاسی ،اقتصادی و تکنولوژیک باعث شاده
دو کشور آذربایجان و اسراییل برای یکدیگر به عنوان گزینههای یرقابل جایگازین
در سطح بین المللی ظهور کنند .این موقعیت خاص و امکانی که هر کدام از ایان دو
کشور برای یکدیگر برای وصول به اولویتهای اساسای سیاسات خاارجی یکادیگر
فراهم می کنند باعث شکل گیری یک رابطه عمیاق و چناد جانباه در مادت زماانی

کوتاه گردیده است .همانگونه که به آن پرداخته شد ،اگرچه انگیزههای سیاسای باه-
عنوان عنصری مؤثر در شکل گیری و گسترش روابط بوده است ،اما مزایای اقتصادی
و تکنولوژیک نهفته در روابط میان باکو و تل آویو که ریشه در نیازهای متقابل حیاتی
دو کشور دارد به صورت آشکاری مهمترین نقش را در استحکام بخشیدن به رواباط
ایفاد کرده است .از طریق رابطه راهبردی که میان آذربایجاان و اساراییل در دو دهاه
گذشته شکل گرفتاه آذربایجاان توانساته یاک متحاد قدرتمناد سیاسای ،اقتصاادی،
تکنولوژیک و نظامی بیابد تا ساطح تهدیادات سیاسای ،نظاامی اعماال شاده توساط
همسایگان این کشور تازه استقالل یافته و درگیر در یک بحران ارضی تاا حاد قابال
مالحظه ای کاهش یابد .آذربایجان از طریق ایجاد یک رابطاه مساتحکم باا اساراییل
خود را زیر چتر امنیتی ایاالت متحده قرار داد و مهمتر از همه آنکه از طریق حمایت
تل آویو و البی یهود توانست باا گساترش خطاوط اتنقاال انارژی رواباط اقتصاادی
خود بپر دازد .همچنین این کشاور موفاق شاد در ساایه رواباط موجاود از وابساتگی
اقتصادی و نظامی خود به روسیه بکاهد .برای اسراییل نیز اگرچه انگیزههاای مرباوط
به حضور در مرزهای شمالی ایران و نیز اجرایی ساازی دکتارین اتحااد پیراماونی از
مهمترین انگیزهها و الزامات سیاسی اولیاه گساترش رواباط باه شامار مایآماد ،اماا
دسترسی به منابش انرژی حوزه خزر و به تبش آن متنوع سازی مسیرهای دسترسای باه
انرژی برای کشوری که توسط دشمنانش احاطه شده و از نبودامنیت در بخش انرژی
رنی می برد اولویت اساسی گسترش رابطه استراتژیک میاان دو کشاور باوده اسات.
بنابراین رابطه شک ل گرفته مبتنی بر نیااز متقابال حیااتی مساتقیم هار دو کشاور باه
یکدیگر بوده و راهی برای کاهش تهدیدات خارجی و اطمینان یافتن از ارتقاد امنیات
منطقه ای و به تبش آن ارتقاد جایگاه بین المللی برای هر دو بازیگر می باشد.
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گستردهای را با رب شکل داده و از طریق فرصت بدست آمده به بازسازی اقتصادی
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پساساختارگرایی در ادبیات روابط بینالملل رهیافتی کامال شناختهشده همراه با ادبیاتی
غنی محسوب میشود .با توجه به قلت منابع تألیفی در زبان فارسی ،هدف این مقاله این
است که اندیشههای پساساختارگرایانه و پژوهشهای ملهم از این اندیشهها را بررسی
کرده و ابعاد چالش برانگیز یا فرصت ساز آن برای تحول دانش روابط بین الملل در قرن
بیست و یکم را مورد بررسی قرار دهد .به طور دقیق سؤال مقاله این است که
پساساختارگرایی که بنا به تعریف میخواهد از سازههای متعارف خرد بشری فراتر رود و
رویههای دلبخواهانه سازنده این خردمندی ظاهرا جاودان بشری را برمال کند ،چه
بصیرتهایی را در حوزه هستیشناسی و روششناسی روابط بینالملل و مسائل محتوایی
آن از جمله قدرت ،سیاست خارجی و تحول خود رشته روابط بینالملل برای انسان
پرمسئله قرن بیست و یکمی فراهم میکند و چه نقدی بر این رویکردها میتوان وارد
کرد .این مقاله با بررسی هستیشناسی ،معرفتشناسی ،موضوعشناسی و نقدشناسی
پساساختارگرایی در روابط بینالملل ،نتیجه میگیرد که توجه به مفاهیمی مانند زبان،
روابط قدرت ،مقاومت ،تاریخیت ،مرزبندی خود /دیگری ،اهمیت صداهای حاشیهای،
امکان گریز از رویههای دولتمحور و باز کردن فضا برای مفصلبندی مجدد رشته روابط
بینالملل به عنوان مؤلفههای هسته سخت پساساختارگرایی ،امکان عاملیتهای جدید در
عرصه زیست جهانی را برای انسان فروبسته امروز فراهم میکند.

مقدمه
بری بوزان در مقاله تأثیرگذار و خواندنی خود با عنوان «خرد جاودان واقع گرایعی »
(2008

1

 )Buzanنشان معیدهعد هعه اگر عه عنر وعری واقع گرایعی ننگونعه هعه

نوواق گرایان رض میهنند ،نمیتواند واجد خردی جاودان و همیشگی برای تحلیع
اختارهای بنیادین زندگی بینالمللی بشر در را ر تاریخ باشد ،اما مقوالتی را مانند
یا ر قدرت ،منطق بقا و معمای امنیر پیش میهشد هه میتواننعد عنارعر نعوعی
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خرد و حومر جاودان غیرزمانمند و غیرموانمند را تشوی دهند .به همعین قیعا ،
میتوان پر ید هه نیا پسا اختارگرایی هه بنعا بعه تعریعی معیخواهعد از عاز هعای
متعارف خرد بشری راتر رود و رویههای دلبخواهانه ازند ایعن خردمنعدی هعاهرا
جاودان بشری را برمال هند ،ه بهر و مساهمتی در مسیر بصیرتن زایی برای بیرون
نمدن انسان خردمند از پو ته خودتنید جهالر مدرن عراه معیهنعد ایعن نوشعتار

پساساختارگرایی و تحول دانش در روابط بین الملل

تالش می هند به این ؤال پا خ دهد هه نر حاال جاا تاد و بالغ پسا اختارگرایی،
واجد ه ش ا ندازهای نظری برای انسان پرمسئله قرن بیسعر و یومعی در عررعه
روابط بینالمل ا ر.
پسا اختارگرایی را میتوان مجموعهای از اندیشهها و اید هعای رادیوعال در لسع ه
علوم اجتماعی دانسر هه بر خالف جریان متعارف اثبات گرایی هعه بعه دنبعال ارا عه
شواهد تجربی برای اثبات در تی رضیه های علمی دربعار واقعیعر ا عر ،ا ا عا
وجود ذاتی حقیقر /واقعیر را انوار می هند ،دعاوی حقیقر /واقعیر را بعه مقولعه
هایی مانند زبان و قدرت تحوی می برد .به تعبیعر دقیعق هعولی

و ا عمیر اثبعات

گرایان به دنبال «تبیین علی» یا «از باال به پا ین» 2واقعیر اند اما پسا عاختارگرایان یعا
طر داران هرمونوتیک به دنبال « ه غیرعلی» یا «از پا ین به بعاال» 3واقعیعر (
Smith 1991, 7

Hollis

 .)andاین دو نر وری را می توان موم یوعدیگر بعرای تحلیع

دقیق و جام رویدادهای بین المللی دانسر ،راهه به نظر الوساندر ونر هعر هعدام
?1 Timeless Wisdom of Realism
2 Top-down
3 Bottom-up

از ننها به ؤاالت مت اوتی پا خ می دهند و هیچ هعدام مهع تعر از دیگعری نیسعتند
( .)Cited in Chernoff 2005, 20نر پسا اختارگرایی در روابط بینالمل هه زمعانی
به تعبیر هورهی از «نظریات حاشیه ای»

(2008, 15

 )kurkiمحسوب می شد ،امعروز

به رهیا تی هامال شناختهشد همرا با ادبیاتی غنی تبدی شد ا ر .با توجه به قلعر
مناب در زبان ار ی ،هدف این نوشتار این ا ر هه اندیشههای پسا عاختارگرایانه و
پژوهشهای مله از این اندیشهها را برر ی هند.
پسا اختارگرایی به مجموعهای از دیدگا ها و تأمالت نظری و پژوهشهای تجربعی
اطالق می شود هه اروال نسبر به تحقق شناخر عینی از پدید هعای بعینالمللعی بعا
ا ت اد از روشهای متعارف علوم اجتماعی بدبیناند .پسا اختارگرایان معتقدند هعه
یزی به نام وژ شنا ای مستق از زمینه شناخر وجعود نعدارد .تحقعق شعناخر
منوط به برر ی زمینههای تووینبخش موضوع مورد مطالعه و واهاوی زبعان مسعلط
و حتی ابزارهای شناخر انسانی در بسترهای تاریخی تووین مییابند و نمیتعوان بعه
ننها به مثابه یزهایی تعینیا ته و قطعی در بیرون نگریسر بلوه ننها را باید همعوار
در حال تووین و توون دانسر .اگر شناخر حقیقی ناهر بر ه ما از پدید ها وجود
ندارد ،طبعا ما با مجموعه متوثری از گ تمانها مواجه هستی هه در نسبر بعا عوامع
شارحان و ماهیر زبانی گ تمانها شو میگیرند.
پسا اختارگرایی دیدگا انتقادی نسعبر بعه عاختارگرایی و تجعددگرایی دارد .ژا
دریدا در مقاله « اختار ،نشانه و بازی در گ تمان علوم انسانی» به نقعد عاختارگرایی
در اندیشه مدرن می پردازد .به نظر او م هوم اختار هموار با نوعی مرهزیر ،ار و
شالود

رو هار دارد هه نام های مختل ی بر نن نهاد شد ا ر مانند غایر ،ماهیر،

حقیقر ،ا تعال و نگاهی .او با تویه بر نثار نیچه و هایدگر و روید نشان میدهد هعه
هیچ مرهز و شالود ای وجود ندارد و بنابراین همه یز به گ تمان تبدی شعد ا عر
(طیب  .)1332بنابراین پسا اختارگرایی به تحلی

اختارهای تولید معنا متنا عب بعا

تحوالتی میپردازد هه به تعبیر ژی دلوز نشعانگر پیعدایش « عوبژهتیویته جدیعد» در
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بر شناخر ا ر .ه پدید های مورد مطالعه و ه مجموعه شناخرهای تحققیا ته،
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اواخر قرن بیست ا ر

(Campbell 2013, 231–32

 .)Davidپسا اختارگرایی غالبا به

ماهیر ،نقش و هارهرد/هژهارهردی زبعان معی پعردازد و نشعان معی دهعد هعه مععانی
اجتماعی گونه از طریق زبان بر اخته معیشعوند ( .)Steans 2010, 130بعه عبعارت
دیگر ،پسا اختارگرایی ،یوی از ابزارهای تحلیع نقادانعه وضععیر پسعاتجدد ا عر
( .)David Campbell 2013, 231اگر بخواهی معنای پسا اختارگرایی در روابعط بعین
المل را در قالب ند گزار بیان هنی می توانی از تحلیع ریچعارد دیویتعا همعک
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بگیری هه هار ار را برای نن بر میشمارد .1 :توجه به روابط قدرت و دانعش .2
به هارگیری روش هایی مانند شالود شونی و تبارشنا عی  .3نقعد دولعر ،مرزبنعدی،
خشونر و هویر و  .4بازنگری بنیادین رابطه بین یا ر و اخالق

( Burchill et al.

 .)2005, Chapter 7در این نوشتار به ترتیعب بعه برر عی رابطعه پسا عاختارگرایی و
روابط بین المل و پ

هستیشنا ی ،روششنا ی ،موضعوعشنا عی و نقدشنا عی

پساساختارگرایی و تحول دانش در روابط بین الملل

پسا اختارگرایی در روابط بینالمل میپردازی .
.1پساساختارگرایی در رشته روابط بینالملل
ورود مباحث پسا اختارگرایانه به روابط بین المل بعا منعاهر نظعری هعارم هلیعد
خورد .در مناهر

هارم ،برخالف ه مناهر پیشین هه عمدتا موضعوعات نظعری و

محتوایی روابط بین المل مانند ننارشیک بودن نظام بین الملع  ،منطعق یا عر بعین
المل  ،یستی نظ بین المل و اموان همواری در نظ ننارشیک مورد بحث قرار می
گر ر ،مباحث رانظعری ماننعد هسعتی شنا عی ،معر عر شنا عی و روش شنا عی
موضوع مناهر بود .به عبارت دیگر ،ننچه در مناهر

هارم بیش از همعه بعه عالش

هشید می شد ،خود رشته روابط بین المل و مبعانی رانظعری نن بعود تعا تولیعدات
معر تی در این دانش .در مناهر

هارم هه با نام هایی مانند نیوال

اونی ،ردریش

هراتو ویعع  ،مایوعع شععاپیرو و جیمععز دردریععان بععه عنععوان پیشععروان نظریععه
پسا اختارگرایی روابط بین المل شناخته می شود ،هویر خعود رشعته روابعط بعین
المل با اتواء به د تاوردهای پسا اختارگرایی مانند تأهید بر نقش زبعان در عاختن
واقعیر ( ،)Onuf 2013; Friedrich V. Kratochwil 1991نگا به یا ر بعین الملع

به مثابه متن ،نقش گ تمان در اختن از های معر تعی ( )Neal 2009, 166و پیونعد
وثیق نن با اختارهای قدرت ( ،)Neal 2009, 162–63مورد ؤال قرار میگیرد.
هراتو وی تا جایی پیش می رود هه زبان را نه بازتاب هنش انسانی بلوه خود هنش
می داند

(Kratochwil 1993, 76

 .)F.زبان به مثابه متن زمانی هه در رامتن یعا زمینعه

قرار می گیرد ،گ تمان را پدید می نورد .نگا بعه دانعش روابعط بعینالملع بعه مثابعه
گ تمان ،این اموان را پدید معینورد هعه نعه تنهعا بعه رویعههعای گ تمعانی بعازیگران
بین المللی مختلی بلوه به خود گ تمانهای دانش روابط بعینالملع هعه عوژ هعای
بینالمللی و حوز نظریه روابط بینالمل را پدید مینورند نیز توجه هنعی یعنعی نعه
تنها رویههای هنشگران بینالمللی بلوه رویههایی را برر ی هنی هه پدیعد هعا را بعه
عنوان هنشگران قادر به بازنمایی قوام می بخشند .بنابراین باید ه رویههای رهنگی،
یا ی ،اجتماعی و اقتصادی مولد هنشگران و هع نقعش نظریعهپعردازان و نظریعات
نظریات روابط بین المل به جای ابزار تحلی به عنوان موضوع تحلی معورد برر عی
قرار گیرند .از این طریق میتوان نشان داد هه گونه رهیا عرهعای تحلیلعی ،برخعی
ادراهات از یا ر بینالمل را مرجح میدارند و برخی دیگر را به حاشیه معیراننعد
(.)David Campbell 2013, 236–37
به نظر واهر دانش روابط بینالمل نه دربار « گونگی جهان» بلوعه دربعار «شعرایط
نگاهی از گونگی جهان» ا ر (گری یت

 .)1333در برر ی های پسا اختارگرایانه

این شرایط نگاهی از جهان در قالب دانش روابط بعینالملع  ،عه گعرایش عمعد را
می توان ت ویک هرد :بازخوانی متون نظری ،تحلی گ تمان انتقادی بیرونعی و تحلیع
گ تمان انتقادی درونی.
هدف بازخوانی متون نظری روابط بینالملع  ،نشعان دادن تناقاعات و ارا عه ت ا عیر
جدید از ننها ر .در واق  ،هدف نشان دادن این ا ر هه یک متن ،گونه عر هع
میشود و روایر مسلط عی میهند با وجود تنشهای درونی ،نوعی ثبعات هعاهری
را به نن تحمی هند( .دیویتا  .)44–242 ,1331اشعلی و واهعر بعه بعازخوانی نثعار
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روابط بینالمل در ارا ه بازنمایی های خاص از هنشگران خاص را برر ی هرد .یعنی
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هال یک روابط بین المل از جمله نثار والتز و ماهیاولی معی پردازنعد و ضعمن نشعان
دادن تناقاات درونی ننها ،به ارا ه ت ا یر جدیدی از ننها معیپردازنعد هعه لزومعا بعا
گ تمان های جریان ارلی ازگار نیسر .از جمله واهر با برر ی نثار ماهیاولی نشعان
میدهد هه اوال میتوان به هتابهای دیگر ماهیاولی به جز شهریار هع رجعوع هعرد
ثانیا هالم ماهیاولی خاص و محدود به زمان و موان ا ر نعه ععام و تعمعی پعذیر و
ثالثا ماهیاولی ا ا
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بر ضد عامگراییهای عصر خود شورید ا ر و نر وری او

بیشتر با انسانگرایی جمهوریخواهی و اای مدنی عازگار ا عر تعا بعا یا عر
قدرت .از نظر واهر تعهد ماهیاولی به اختن اجتماعات یا عی مبتنعی بعر اشعترا
ارزشی ،هیچ قرابتی با ت سیر واق گرایان از نثار او ندارد .اشلی نیعز معتقعد ا عر هعه
مورگنتا به یک اجتماع بین المللعی قا ع بعود ا عر و بعا تأهیعد بعر تأویع گرایعی،
نسبیگرایی در شناخر و پرهیز از عامگراییهای راتعاریخی ،رگعههعایی از اندیشعه

پساساختارگرایی و تحول دانش در روابط بین الملل

پسر مدرن را در درون خود داشته ا ر (مشیرزاد .)42–243 ,1332
هدف تحلی انتقادی بیرونی ،نشاندادن پیوند رویههای معر تی تثبیرشعد در دانعش
روابط بینالمل و رویههای عملی یا ر بعینالمللعی و بعه عبعارت دیگعر ،روابعط
قدرت /دانش در عرره روابط بینالمل ا ر .از جمله توما

بیر عتور بعا برر عی

یالبهای در ی در دانشود های مهع و پیشعرو علعوم یا عی در امریوعا نشعان
میدهد هه انگیزة مباحث عمد نظعری در روابعط بعینالملع دغدغعههعای یا عر
خارجی امریوا بود ا ر نه هارهرد جهانی یست بینالمللی .به نظعر او بسعیاری از
از ها ،ار وبها و مباحث نظری روابط بینالمل ا ا ا بعا محعر دغدغعههعای
یا ر خارجی امریوا شو گر ته ا ر.
موضوعات پژوهشی ،م اهی به هار گر ته ،گسعترة جهعانی مسعا

و حتعی واژگعان

معورد ا ععت اد ا ععاتید روابعط بععینالملع  ،بازتععاب دهنعدة بسععیاری از دغدغععههععای
یا تگذاران خعارجی امریوعا و مشعوالت پعیشروی ننهعا در بععد جهعانی ا عر.
بیرستکر این دیدگا خود را با برر ی زمینههای عملی تووین نظریه ثبات هژمونیعک
در دهه  ،1341نظ نوین جهانی دهه  1331و جنگ بعر ضعد تروریسع دهعه 2111

نشان میدهد .به نظر بیر تور مباحث نظ جهانی پع

از جنعگ عرد ماننعد پایعان

تاریخ وهویاما ،برخورد تمدن های هانتیگتون ،هشدار مرشایمر دربعارة نعابودی نظع
جنگ رد ( ،)1331تحلی جوزف نای از اجتنابناپذیری رهبری امریوعا ( )1331و
هشدار رابرت هاپالن دربارة ننارشی پعیشروی جهعان ( )1334از دیگعر نشعانههعای
تأثیرگذاری یا ر خارجی نمریوا بر نظریه روابط بینالمل ا ر .این پیوند نظریعه
و رویه بعد از  11پتامبر نیز ادامه یا ر و مطالعه تروریسع را از حاشعیه مطالععات
امنیتی به متن نورد ()Biersteker 2009
در مقاب این دیدگا هه در قالب رویوردی پسا اختارگرایانه میخواهد تحول رشعته
روابط بینالمل را بر ا ا

پیوند نن با رویههای عملی یا ر خعارجی هشعورهای

بزرگ به خصوص نمریوا توضعیح دهعد ،برایعان اشعمیر در قالعب تحلیع گ تمعان
انتقادی درونی روابط بینالمل  ،به برر ی شالود هعای دانعش روابعط بعینالملع بعر
نظر او گ تمان ننارشی ،گ تگوی محوری رشته روابط بعینالملع بعود ا عر و ایعن
گ تمان ،به ار وب ارلی برای تحلی طیی و یعی از موضوعات از جمله امنیر،
یا ر خارجی ،و ازمانهای بینالمللی تبدی شد ا ر .در واقع مطالععه تعاریخ
گ تمانی روابط بعینالملع معیخواهعد مراحع مختلعی ترییعر م هعومی ننارشعی و
ا تلزامات خاص نن را نشان دهعد ( .)Schmidt 1998امعا پسا عاختارگرایی نعه تنهعا
هویر مبنایی روابط بین المل بلوه ا ا ا موضوعات مطالعاتی و وژ های معر تعی
نن را مورد ؤال قرار می دهد مسئله ای هه در ادامه در قالب هسعتی شنا عی معورد
برر ی قرار می گیرد.
 . 2هستی شناسی پساساختارگرایی
در این بخش به برر ی محورهای ارلی پسا اختارگرایی در روابط بینالملع یعنعی
گ تمان ،روابط قدرت /دانش ،بازنمایی و یا ر هویر می پردازی  .را هه به تعبیر
دیوید همب بازنمایی ،روابط قدرت و دانش و یا ر هویر ،نقش مهمی در تولید و
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ا ا

گ تمانهای ارلی جاری در درون این حوز از معر ر بشری معیپعردازد .بعه
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ه روابط بینالمل دارند و پسا اختارگرایی مستقیما به این موضوعات معیپعردازد

.

)(David Campbell 2013, 223

2-1

گفتمان

گ تمان رویه زبانی ا ر هه مجموعهای از قواعد و رویههای را برای شعو دادن بعه
ابژ ها ،خنگویان و موضوعات به هار میاندازد

(1990

 .)Shapiroوهعو گ تمعان را

گروهی از عبارات متعلق به یک رورت بندی گ تمعانی (مشعیرزاد  )221 ,1332یعا
نوعی «دارایی» 1مشتم بر رویههای زبانی ارزشمند ( )Shapiro 1990تعریی میهنعد.
992

او گ تمان را یک رویداد یا رخداد میداند هه اقد وحدت و تداوم ا عر .مسعئله او
این ا ر هه گونه گروهی از گزار ها با یودیگر وحدت مییابند و یک گ تمعان را

س ی ا س ت ج ها ن ی

شو میدهند .شو گیری گزار های یعک گ تمعان تحعر تعأثیر عه مول عه مراجع
برخوردار از رالحیر (مثال پزشوان) ،نهادهای مشروعیر بخش (مث بیمار عتان) و
موقعیر اع شنا ایی (مث پزشوان) شو میگیرد (طیب .)1332

پساساختارگرایی و تحول دانش در روابط بین الملل

دریدا نیز گ تمان را نظامی از تمایزها میداند هه بر ا عا

بعازی بعیپایعان دالهعا و

بدون وجود یک مرهز و مبنا ،موقتا معنا را تثبیر معیهنعد (طیعب .)11–142 ,1332
توجه به گ تمان به معنای ن ی عال واق و اهمیر ماد نیسر .بلوه ن ی این دیعدگا
ا ر هه عال خارج را می توان بیرون از گ تمان در هرد .ننچعه مهع ا عر اینوعه
همین پدید های غیرزبانی و راگ تمانی را ه باید از طریق رویههای گ تمعانی در
هرد ( .)David Campbell 2013, 235–36یوی از مهمترین رویه های گ تمانی روابعط
بین المل  ،پیوند قدرت/دانش ا ر هه در ادامه برر ی میشود.
 2-2روابط قدرت/دانش
در این بخش ابتدا قدرت و پ

روابط قدرت /دانش برر ی میشوند .وهو قدرت

را در قالب «روابط قدرت» 2برر ی می هند نه هنشگران دارای قدرت .به این معنا هه
قدرت در اختیار یک مرهز راحب قدرت نیسر بلوه بعه شعولی پراهنعد در قالعب
روابط یا منا بات قدرت تولید می شود .به همین دلی ا ر هه وهو از یزیک خعرد
1 Asset
2 Power Relations

روابط قدرت 1خن میگویعد( .ادهینعز  .)21–224 ,1331از نظعر وهعو قعدرت و
شناخر دو روی یک وهاند هه از طریق موعانیزمهعای تحدیعد ،حعذف ،نظعارت و
عینیربخشی به وجود مینیند (مشیرزاد  .)221 ,1332او در واق نشان میدهعد هعه
دانش هموار ناشی از خوا ر قدرت برای دانش ا ر و بنعابراین همعرا بعا نعوعی
خشونر ا ر (طیب  .)24–122 ,1332د اع جیمز دردریان از رهیا عر بینعامتنی در
روابط بینالمل نیز ناهر بر این هدف ا ر هه جایگیری و عدم جایگیری 2نظریعههعا
را ب همد و نشان دهد هه یک نظریه گونه مرجح بر دیگعران و من عک از رویعدادها
قرار میگیرد ( .)Der derian 1989, 6بازنمایی نقش محوری در رهیا ر بینعامتنی دارد
هه در ادامه مورد برر ی قرار می گیرد.
 2-3بازنمایی
ا توارت هال بازنمایی را به معنای ا ت اد از زبان برای گ تن یزهای معنعادار یعا بعه
و ایماژهایی میشود هه به بازنمایی میپردازد .بنابراین بازنمایی ،تولیعد معنعا از طریعق
ار وبهای م هومی و گ تمانی ا ر .از دیدگا هال ،ما جهان را از طریق بازنمعایی
می ازی و بازنمایی میهنی .واقعیر معنای ثابتی نعدارد بلوعه از طریعق بازنمعاییهعا
معنادار میشود (ربیععی و احمعدزاد نعامور  .)44–41 ,1334یا عر بازنمعایی یعا
یا ر گ تمانی ،به برر ی نقش نمادها ،متون و تصویرهای عاخته شعد از طریعق
ر انههای مختلی در بر اختن معانی و د رهاری برداشرهای ذهنی گ ته میشعود
(مشیرزاد  .)31–244 ,1332در ادامه به نمونههایی از تحلی های بازنمایانه در قالعب
پسا اختارگرایی اشار میشود.
مایو شاپیرو به برر ی نظامهای بازنمایی رقیب در یا ر خعارجی نمریوعا یعنعی
گ تمانهای ا تراتژیک ،تجاری ،مارهسیستی و لیبرال را می پعردازد .ایعن گ تمعانهعا
دررددند روایرهای مت اوتی از یا ر خارجی نمریوا و اقدامات مشروع و ممون
در این حوز ارا ه هنند .البته گ تمان ا تراتژیک ،پرقدرتترین گ تمان ا ر اما ایعن
1 Microphysics of Power Relations
2 Placement and Displacement
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دخالر ر انه ها از طریق ارا ه تصاویر ،اقتصاد گ تمانی ر می و غیر ر عمی نمریوعا
را ترییر میدهد .را هه عوام را در موقعیر قااوت مستقالنه در معورد یا عرهعا
قرار میدهد .این اقتصاد ترییریا ته ،ا تراتژیهای گ تمانی بعه خصعوص تعوازن بعین
جنبههای نشوار و پنهان ننها را بعه شعدت ترییعر معیدهعد.

(1990

 )Shapiroحعرف

شاپیرو این ا ر هه ر انه های تصویری قط روایتگر ررف نیستند

را هه تصاویر

ننها می توانند روایر حاه را زیر ؤال ببرند .یعنعی بازنمعایی بصعری مثع
992
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عو

عیل و

می تواند با راه هردن اموان قاعاوت بعه مخاطعب ،را را بعرای بعه عالش

هشیدن روایر های غالب باز هند ( .)Shapiro 1990برادلی هالین نیز در برر ی خود
نشان میدهد هه ناتو گونه میتواند با ا ت اد از یا ر بازنمایی ،به یعک انسعجام
رهنگی ،هویتی و یا ی د ر یابد (مشیرزاد  .)31–244 ,1332یا ر بازنمعایی
در عرره هویر ،یا همان یا ر هویر یا یا ر هعویتی در ادامعه معورد برر عی

پساساختارگرایی و تحول دانش در روابط بین الملل

قرار می گیرد.
 2-4سیاست هویت
بر ا ا

اندیشه پسا اختارگرایی ،هویر ماهیتی خاص و حعاد

هیچ حقیقر یا ذاتی ندارد

(1989

دارد و اشعار بعه

 .)Connollyهویر وژ هعای اجتمعاعی از طریعق

تمایزگذاری دا می با محیط بیرونی تووین مییابعد .ایعن راینعد توعوین هویعر ،در
مورد همه وژ های اجتماعی از جمله دولر رادق ا ر .بر این ا عا  ،دولعرهعا
دارای هویرهای پیشا اجتماعی و پیشا گ تمانی عرض نمعیشعوند بلوعه در تعامع
مستمر و پویا با محیط بیرونی ا ر هعه هویعر پویعا بعه د عر معینورنعد .هویعر
محصول رویههای اناباط بخشی جمعیر در داخع  ،و رویعههعای بعرونگذارانعهای
ا ر هه هویر داخلی را از طریق تمایز موعانی و رویعههعای دیپلماتیعک ،نظعامی و
د اعی شو میدهند .بنابراین همه «دیگران» داخلی و خارجی بایعد مهعار شعوند تعا
هویر یا ی تووین یابد .این رایند دا می هسب هویر و بازتولید امنیر دولعر را
یا ر هویر مینامند ).(Campbell 1998

در رابطه با از های هالن رهنگی و تمدنی مانند شرق و غرب نیز میتوان ههورات
این یا ر هویتی را در طحی بزرگتر مشاهد هرد هه نمود عینی نن شرقشنا ی
در غرب و غرب شنا ی در شرق ا ر هعه موجودیعر دیگعری را بعرای هعر هعدام
معناپذیر میهنند

(2011

 .)Duncombeدر همین عطح تحلیع  ،بدرالعدین نر عی بعه

برر ی دو از هالن «اروپا /ا الم» میپردازند .او بر این نظر ا ر هه نحعو ت وعر/
عدم ت ور ،خن گ تن /ووت هردن ،بیان /راموش هردن دربار جنبههای مختلی
از ا الم در اروپای غربی ،بسیار تحر تعأثیر م عاهیمی ماننعد «هویعر» و «دیگعری»
ا ر .بنابراین ضروری ا ر هه این م اهی «شالود شونی» شوند تا بتوان ا ق ت وعر
در باب اموان پذیری «اروپا ع ا الم» 1را باز هرد .نر ی ا عتدالل معیهنعد هعه ت وعر
دربار اروپا ع ا الم ،مستلزم یا ر نپوریاتیعک «دیگر عازی» 2ا عر و بعا هعاربرد
رهیا تی جدید دربار ا الم در اروپا میتوان از این نپوریا راتر ر عر (.)Arfi 2010a
بتوان روشهای پژوهش مبتنی بعر پسا عاختارگرایی را مشعخر هعرد .در ادامعه بعه
برر ی این روش ها در پرتو معر ر شنا ی پسا اختارگرایی می پردازی .
 . 3معرفت شناسی و روش شناسی پساساختارگرایی
در این بخش ابتدا معر ر شنا ی پسا اختارگرایی را توضیح داد و پ

ابزارهعای

روش شناختی برگر ته از این معر ر شنا ی مورد برر عی قعرار معی گیعرد .عخن
گ تن از «معر رشنا ی» ،بال ارله یادنور اثباتگرایی و روشهعای پعژوهش عمعدتا
همی گرایانه برگر ته از ننها ر هه برای مطالعه تجربعی عوژ هعای عینعی در علعوم
اجتماعی متعارف به هار میروند .نقد ارلی رابعرت هعوهن از ننچعه او دیعدگا هعای
«بازتابی» در روابط بینالمل می نامد همین ا ر هه نمیتواننعد روشهعای پعژوهش
مشخصی را برای برر ی موضوعات بینالمللی ارا ه هنند.

1 Euro-Islam
2 Aporiatic Politics of Othering
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 .3-1معرفت شناسی
معر ر شنا ی به تعبیر اولی ویور پا خ به این ؤال ا ر هعه « گونعه معی دانعی
یزی را هه می دانی  ،می دانی » .ویور معر عر شنا عی را در معنعای و عی تعر نن
شام برخی مباحث روش شناختی به هار می برد .به نظر او مباحث معر ر شناختی
می تواند شام طیی بزرگی از ؤاالت دربار « لس ه عل » و نحله های مختلعی نن
مانند ا تقراگرایان ،ابطال گرایان ،واق گرایان و ابزارگرایان تا مباحث روش شعناختی
992
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یعنی ابزارهای عملی هسب شناخر باشد .به نظر ویور معر ر شنا ی در روابط بین
المل به این معنا ر هه ه نوع دانشی می توان دربار روابط بین الملع بعه د عر
نورد ،با ه ابزارهایی و با ه درجه ای از قطعیر ( .)Waever 1997, 16بعه تعبیعری
دیگر ،معر ر شنا ی نشان می دهد هه دانشی هه به د ر می نید ،دانشی مبتنعی بعر
واقعیر عینی ا ر یا رر ا بر ت سیر ذهنی وژ شنا عا ا عتوار ا عر

( Bieler and

پساساختارگرایی و تحول دانش در روابط بین الملل

 .)Morton 2010, 163در این مقاله همین تلقی از معر ر شنا ی ،مبنا قرار می گیعرد
و به همین دلی  ،معر ر شنا ی و روش شنا ی در هنار یودیگر معورد بحعث قعرار
می گیرد.
ابقه مباحث معر ر شناختی در ادبیات روابط بین المل به مناهر بیناپعارادایمی در
دهه  1331باز می گردد .موضوع ارلی این مناهر  ،به عالش هشعیدن پعیش عرض
های معر ر شنا ی شالود انگعار جریعان غالعب روابعط بعین الملع یعنعی مواتعب
خردگرای واق گرایی و لیبرالیس بود .شالود انگاری به این معنا ا عر هعه دععاوی
معر تی محو و متقنی را می توان دربار عال واق عرضه هرد ( .)Smith 2013, 5اما
معر ر شنا ی پسا اختارگرایانه ه پیش رض ا ا ی علع شعالود انگعاران یعنعی
واق گرایی معر تی 1،وجود زبان علمی جهانشمول 2و نظریه تناهری رعدق 3را رد و
به جای ننها ه مول ه پسااثباتگرایانه یعنی اعتقاد به تووین اجتماعی معنا ،بر عاخته
بودن زبانی واقعیر و تاریخی بودن دانش ( )David Campbell 2013, 227–28را قرار
1 Epistemic Realism
2 Universal Scientific language
3 Correspondence Theory of Truth

می دهد .اگر ه پسا اختارگرایان وجود مشاهد گر جدا و مستق از یا ر جهان را
رد میهنند (ادهینز  )14–212 ,1331و به ذهنبنیادی 1،زبان ،گ تمان ،منا بات قدرت
و یا ر زیستگانی (ادهینز  )22–213 ,1331به عنوان موضوعات ارلی مورد نظعر
در تحلی های اجتماعی باور دارند ،اما این بعه معنعای ن عی اموعان برر عی روشعمند
مول ههای بازنمایی ،روابط قدرت /دانش و یا عر هویعر بعرای در امعور جهعانی
) (David Campbell 2013, 225نیسعر .پسا عاختارگرایی بعا گریعز از ذهنیعر علع
اثبات گرایانه ،از تعام دیالوتیوی تاریخ و اختار و پیوند روشهای تاریخی و علمی
برای تحلی حواد

و پیشامدهای متوثر زنعدگی بشعر

(1989

 )Walkerو ضعرورت

را ح های تاریخی /همدالنه در مقابع را حع هعای جهعانشعمول /شعناختی و نیعز
«بازیابی تاریخی» ( )Friedrich Kratochwil 2007, 504–9د اع میهند .بر این ا عا ،
دو روش تحلی ع پسا ععاختارگرایانه هععه در ادامععه مععورد برر ععی قععرار مععیگیرنععد،
 3-2تبارشناسی
تبارشنا ی یک بک وری تاریخی ا ر هه اهمیعر روابعط قعدرت  -شعناخر را
نشان میدهد و ثبر میهند .تبارشنا یها «بر رایندهایی تمرهز دارند هه ما از طریعق
ننها ر شمهها را بر اختهای و به بازنماییهعایی خعاص از گذشعته معنعا داد ایع ،
بازنماییهایی هه پیو ته زندگی روزمعر معا را هعدایر معیهننعد» (دیویتعا ,1331
 .)33–234به نظر وهو ،وهی ه تبارشنا

رد هرگونه ار و منشأ و هویر و غایعر

و نشان دادن هثرت ،گسسعتگی و پراهنعدگی رویعدادها و پدیعد ها عر .تبارشعنا
تالش میهند خوا ر قدرت و بازی بیپایان لطه را در پ

ایعن رویعدادها نشعان

دهد (طیب  .)24–122 ,1332تبارشنا ی به معنای «تحلی تبعار و گعونگی ههعور
پدید ها» تالش میهند «دریابد هه گونه از دل عوام متعدد رویدادی خاص ر بر
مینورد هه ضروری به نظر میر د» (مشیرزاد  .)221 ,1332تبارشنا عی بعه معنعای
نگارش پادتاریخ ها 2مبتنی بر این رض ا ر هه بعه تعبیعر وهعو تعاریخ بعه معنعای
1 Subjectivity
2 Counter-history
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ا شای تدریجی حقیقر نیسر بلوه «بازی مورر و بی پایان لطهها» ا ر .بنعابراین،
تبارشنا ی تالش میهند رورتبندیهای هویتی غالب و طبیعی رضشعد را معورد
الش و پر ش قرار دهعد (دیویتعا  .)42–233 ,1331بنعابراین بعه تعبیعر وهعو،
تبارشنا ی به معنی «نوشتن تاریخ حال یا اهنون» ا ر یعنی ه یزی باععث شعد
ا ر وضعیر هنونی را هنجارمند و طبیعی ببینی

و ه یزی از تاریخ هنار گذاشته

شد ا ر تا جریان هنونی امور مشروع جلو هند (دیویتا
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.)44–242 ,1331
 11عپتامبر

یوی از نمونههای عملی تبارشنا ی در دوران اخیر ،تبارشنا ی حعواد

ا ر .تبارشنا ی به جای تحلی های مبتنی بر عاملیر واحد و رابطه یعک عویه بعین
علر و معلول ،در ردد ا ر تحلی ارا ه هند هه بر ا ا

نن بتوان نقعش غعرب در

تولید ناوری های مولود خشونر و نیز ایجاد نارضایتیهای منجر به این رویعدادهای
خشن را برر ی هند .تبارشنا

در این نوع تحلی  ،تالش میهند بعه تعبیعر دریعدا از

پساساختارگرایی و تحول دانش در روابط بین الملل

واژگان و ت ا یر تحمیلعی رعاحبان قعدرت راتعر رود (دیویتعا .)44–242 ,1331
همب بر ا ا

اید

ش اندازگرایی 1بر این نظعر ا عر هعه رویعداد  11عپتامبر را

میتوان از مناهر مختلی برر ی و ه هرد (دیویتا

.)33–233 ,1331

 3-3شالود شونی
پسا اختارگرایان به رابطه تووینی متقاب بین امر واق و متن قا ع انعد ژا دریعدا
جهان را متن میداند و معتقد ا ر هه جهان «واقعی» همچون یک متن قوام می یابعد
و الجرم ت سیر این متن از اهمیر وقالعاد برخوردار ا ر« .بازی متقاب متنی» بعه
همین رابطه قوامبخشی متقاب میان ت ا یر مختلی و تووین جهان اشعار دارد .یوعی
از مهمترین روشهای پسا اختارگرایان برای شوستن این رابطه متقاب متنی ،شالود
شونی 2ا ر (دیویتا

.)41–244 ,1331

یوی از ازوهارهای متنی هه به تووین وژ منجعر معیشعود ،روابعط معنعایی بعین
ج رهای دوگانه ا ر .هدف شعالود شعونی نشعان دادن روابعط معنعایی دوگانعه و
لسلهمراتبی ای ا ر هه وژ «خود» را به عنوان عوژ ای معرجح ،ارعی  ،نعاب و
1 Perspectivism
2 Deconstruction

خوب و «دیگری» را بعه عنعوان عوژ ای خطرنعا  ،غیرارعی و د عر دوم تولیعد
میهنند .ژا دریدا با وا ازی یا شالود شونی درردد ا ر این نظع هعاهرا طبیععی
بین ج رهای دوگانه را روبشوند و نشان دهد هه برونگذاری و حعذف «دیگعری»
ه نقش ا ا ی در تووین «خود» دارد (.)David Campbell 2013
نمونه بارز شالود شونی در روابط بینالمل  ،اختالف نظعر دربعار بنیعانهعای دانعش
روابط بین المل ا ر به این معنا هه دانش روابط بینالمل هعه معدعی د عتیابی بعه
حقایق جهانشمول دربار زندگی هلی بشر ا ر ،د تخوش ت ا یر و دگرگعونیهعای
م هومی مختل ی بود ا ر هه یوپار گی هاهری نن را از بین می برد .معثال تحلیع
اختارگرایانه هه مدعی دانش عام در روابط بینالمل ا ر از تنوع درونی برخوردار
ا ر .مثال الگوهای ر تاری مورد نظر معاره

یعا والرشعتاین در معورد تقسعی هعار

جهانی و یا تحلی های اختاری زبانشنا انی مانند و ور و دریدا ،به هلی مت اوت
پسا اختارگرایانه تبارشنا ی و شالود شونی باید دید هه موضوعات محعوری دانعش
روابط بینالمل تحر تأثیر این رویورد و روشها ه امانی پیدا میهنند.
 . 4موضوع شناسی پساساختارگرایی
در این بخش ،از منظر پسا اختارگرایی به برر ی م اهی محوری روابعط بعینالملع
یعنی ننارشی ،دولر دارای حاهمیر ،قدرت و یا ر خارجی میپردازی  .در اینجعا
نشان داد می شود هه ایعن م عاهی

گونعه تحعر تعأثیر پسا عاختارگرایی ،تصعویر

مت اوتی از دانش روابط بینالمل ارا ه میهنند.
 4-1آنارشی
ریچارد اشلی مشوله ننارشی از «لحظه تعرییهنند » اهثر تحقیقات روابط بعینالملع
میداند .هدف اشلی این ا ر هه ا تنتاج یا ر قدرت از قدان حوومعر مرهعزی
را زیر ؤال ببرد .او این هار را از طریق تحلی ج عر دوگانعه حاهمیعر در داخع /
ننارشی در خارج انجام میدهد (دیویتا  .)43–244 ,1331بعه نظعر ریچعارد اشعلی
ننارشی حار قیا

داخلی مورد اشار هدلی بول ا ر هه تجربه رهنگعی معدرن را
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از تحلیع هعای عاختاری والتعز هسعتند

(1989

 .)Walkerبععد از برر عی دو روش
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به عنوان ار و مبنا میپذیرد و خارج از نن را را ر مخاطر  ،بینظمی و بی معنایی
ا سارگسیخته تلقی میهند .گ تمان ننارشی از طریق رویههای شعناختی بعه مرزبنعدی
جانبدارانه تاریخ و ابهعامزدایعی از ررعرهعا و تهدیعدهای پعیشروی انسعان معدرن
میپردازد و عررههای متمرد و نا رمان زندگی انسان در محیط بینالمللی را اهلعی یعا
رام میهند .به طور ه اشلی با رویوردی پسا اختارگرایانه ،در رعدد شعالود شعونی
گ تمانهای ننارشی و حاهمیر ،با هعدف نشعان دادن تععارضهعای درونعی ،ماهیعر
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یا ی و تاریخی بودن ادعاهای جهانشمولی ت ور غرب در عرره روابط بینالمل و
در نتیجه بازشدن عرره برای توثر ،ابهام و ندگانگی معنایی به عنوان ابزارهای جدید
قدرت در عرره جهانی ا ر ) . (Ashley 1995اشلی در این از حما عی از اندیشعه
خود ،م اهی محوری رویوردهای هژمونیعک روابعط بعینالملع را معورد نقعد قعرار
میدهد .راهه هدف اشلی رها هردن نظریه از هنترلهای تونیوعی و جهعر دادن نن

پساساختارگرایی و تحول دانش در روابط بین الملل

به مر رهایی ا ر ( .)Jarvis 1999, 93–119هدف ارلی اشلی ،زیعر عؤال بعردن
لطه دولر دارای حاهمیر ا ر هه در ادامه به نن پرداخته می شود.
 4-2دولت دارای حاکمیت
یوی از موضوعات مورد تأهید پسا اختارگرایی ،توجه بعه رویعههعای دولعرمعداری
ا ر یعنی اینوه گونه دولر ها به لحاظ تاریخی و م هومی به وجعود معینینعد و
رورتبندی یا ی ،تووین اقتصادی و برونگذاری اجتمعاعی ننهعا گونعه شعو
میگیرد

2013, 226

 .)Campbellپسا عاختارگرایان دو عؤال دربعار دولعر مطعر

میهنند :دولر برخوردار از حاهمیر گونه طبیعی جلو میهنعد و گونعه دولعر
نععان بععه نظععر ر ععاند مععیشععود هععه گععویی ذاتععی دارد در واق ع

ععؤال ارععلی

پسا اختارگرایان دربار دولر این ا ر هه شرایط و نتایج تووین دولعر برخعوردار
از حاهمیر یسر .اشلی با ا ت اد از م هوم هژمعونی نشعان معیدهعد هعه گونعه
معنای خاری از وژگی یا عی در قامعر دولعر دارای حاهمیعر معدرن ،مسعلط
میشود و وژگی یا ی بدی ن ی می شود .اما ؤال این ا ر هعه دولعر گونعه
می تواند به این لطه وژگی د ر یابد .اشلی این علطه دولعر را بعه رویعههعای

یا ی مربوط میداند هه دولرها هموار اجرا میهنند ماننعد اعمعال یا عرهعای
داخلی و خارجی ،راهبردهای امنیتی و د اعی ،پروتو های معاهد ازی و رویههعای
بازنمایی در ازمان مل متحد به د ر مینورد .ینتیا وبعر نیعز دولعر را محصعول
هستیشناختی رویههای اجرایی میداند .به بیان او «دولرملرهعای واجعد حاهمیعر
وژ هایی از قب داد شد نیستند ،بلوه وژ هایی در حال شدناند» .به تعبیر دوتعی
دولر «هرگز متحقق نمیشود اما در رایند متداوم اناعمامیشعدن ا عر» (دیویتعا
.)23–213 ,1331
هدف نظریه پسا اختارگرا از به الش هشیدن م هوم حاهمیر ،ن عی اموعان وجعود
وژ حاه برتر از دیگران یعنی دولر به عنوان ا ا

همبستگی یا داوری اخالقعی

در جامعه بشری ا ر .از این نظر ،تر ی مرزهعای جررا یعایی را نمعیتعوان عملعی
معصومانه ،بیطر انه و ناشی از مالحظات جررا یایی خنثعی دانسعر .بلوعه بعه تعبیعر
ازماندهی ،تصرف ،و ادار اا ر» .البته امروز اهمیر تسلط یزیوی بر مرزهای
رزمینی ،جای خود را به اهمیر هنترل بر شبوههای معالی ،اطالععاتی و معواد خعام
داد ا ر .امروز ابزار هژمونی بیشتر تسلط بر شبوهها ر نعه عرزمینهعا .ضعمن
اینوه عام تو عه هشورها ش ا یر مرزها ر نه تصلب مرزهعا (

Biersteker 2002,

 .)161–70در این رورت میتوان همید هه پسا اختارگرایی به دنبال یا تی ععاری
از حاهمیر ا ر را هه حاهمیر را به لحاظ هستیشنا ی گمرا هنند و بعه لحعاظ
اخالقی زیانبار میدانعد (دیویتعا  )21–422 ,1332و دیگعر نمعی توانعد را حلعی
تاریخی برای مشو توثرگرایی /جهانشعمولی رهنگعی بعه حسعاب نیعد

(Guzzini

).2000, 154
بدرالدین نر ی نیز با رویورد پسا اختارگرایانه تالش میهند تلقی از دولر در نظریه
از انگاری ونر را با ا ت اد از م هوم « انتزی» به عالش بوشعد .بدرالعدین نر عی
نظریه از انگاری اجتماعی ونر را یک گ تمان می داند .به این معنا هه ایعن نظریعه
1 Tuthail
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جرالد توتای 1ننها «محصول تاریخ مبارز میان مراج اقتعدار رقیعب بعر عر قعدرت
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مبتنی بر شرایط اموان پذیری گ تمانی 1معینی بنا شد ا ر .نر ی بعا بهعر گیعری از
نظریه گ تمان الهان این شرایط اموانپذیری را برر ی میهند و ا تدالل میهنعد هعه
تمای به بسر گ تمانی 2در نظریه ونر از طریق انتزی 3پدید مینید

(2010b

.)Arfi

نظریه ذاتانگارانه دولر به عنوان شعخر ،عانتزی نظریعه ونعر ا عر و در واقع
توجیهی برای دولر ذاتانگارانه عراه معی هنعد ،عرا هعه دولعر دارای دو جنبعه
پیشااجتماعی راگ تمانی و نقش ع هویر به عنوان موضوع گ تمان یستمیک نظریعه
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روابط بینالمل
تو

رض میشود و ونر عی میهند بعا برداشعر حعداقلی از دولعر،

به واق گرایی علمی و رضهردن دولر به عنوان شخر ،نشان دهد هه هسته

پیشااجتماعی دولر در درون گ تمان نظری او قرار ندارد و وابسته بعه بیعرون نظریعه
ا ر ( .)Arfi 2010b, 442–43یوی از مهمترین ویژگی های دولعر دارای حاهمیعر،
بعد قدرت ا ر هه در بخش بعدی به نن پرداخته می شود.

پساساختارگرایی و تحول دانش در روابط بین الملل

 4-3قدرت
پسا اختارگرایی بر م هوم قدرت نیز تأثیر گذارد ا ر .امروز قدرت به عنوان یعک
«رابطه» تعریی شد ا ر نه رر ا یک «خصوریر» .رابرت دال قدرت را «توانعایی
بازیگر الی در واداشتن بازیگر ب به انجام هعاری هعه در غیعر ایعن رعورت انجعام
نمیداد» و بارنر و دووال «تاثیرگذاری بر توانمنعدی بعازیگران در تعیعین شعرایط و
رنوشر خود» تعریی هرد اند .بارنر و دووال در برداشر پیچید خعود از قعدرت
ننرا به قدرت تعاملی یا «قدرت بعر» 4و قعدرت توعوینی یعا «قعدرت بعه» 1تقسعی
میهنند .در قدرت تووینی تاثیرگذاری بر دیگران از طریق توعوین هویعر اجتمعاعی
هنشگران میسر میشود .در واق قدرت تووینی هیستی و یستی بازیگران اجتمعاعی
را مشخر هرد و گزینههای ممون را برای ننها مشخر میهنعد .بنعابراین قعدرت
تووینی ،قدرت بر اختن هویر های دیگعران مطعابق بعا اهعداف معورد نظعر ا عر.
1 Discursive conditions of possibility
2 Discursive closure
3 Fantasy
4 Power over
5 Power to

( .)Barnett and Duvall 2005, 42–49بارنر و دووال قدرت را به قدرت عاختاری،
نهادی ،اجباری و مولد تقسی می هنند .قعدرت مول د بعه معنعای توعوین عوژ هعای
اجتماعی از طریق «نظامهای شناخر» 1و «رویههای گ تمانی» 2ا ر .ایور نیومن نیز
قدرت م هومی 3را قدرتی تعریی میهند هه زمینههای گ تمعانی خعود را بعه و عیله
خلق رویههای جدید یا ح ظ رویههای قبلی به د ر مینورد و زمینه بسط اقتعدار را
راه میهند

(2002, 636

 .)Neumannتلقی پسا اختارگرایانه از قدرت ،می تواند به

پیشبرد یا ر خارجی هشعورها همعک هنعد راهعه یا عر خعارجی در معنعای
پسا اختارگرایانه نن ،لزوما بر ا ا

میزان قدرت هشورها شعو نمعی گیعرد بلوعه

تلقی و ت سیر از قدرت خود و دیگری نقش پعر رنگعی در رعورت بنعدی یا عر
خارجی هشورها دارد .این موضوع را در ادامه مورد برر ی قرار می دهی .
 4-4سیاست خارجی
برای د تیابی حداهثری به منا
همب

ملی عینا تعریی شد نیسر .بلوه بعه تعبیعر دیویعد

یا ر خارجی رویه مرز ازی بین داخلی و خارجی و به تعبیر هلیتر ،خعود

و دیگری ا ر هه در درون گ تمان مدرن و ج رهای دوگانه نن مانند ععین /ذهعن،
عقالنی /غیرعقالنی ،نظ  /نش تگی ،عمومی /خصوری و غیر شعو معیگیعرد (
1998

D.

 .)Campbellبه تعبیر مایو شاپیرو یا ر خارجی رایندی ا ر هه طعی نن

موضوع مورد برر ی« ،بیگانه» 4میشود تا از «معا» متمعایز گعردد و بعه عنعوان خطعر
بازنماییشود .بنابراین می توان یا ر خارجی را رویههای یا ی دانسر هه خطعر
را در عرره بینالمللی تعریی میهند و از این طریق هویر نن هشور را تووین معی
بخشد (جورج و همب  .)121 ,1341برر ی هال یک همب دربار

یا ر خعارجی

و هویتی نمریوا در قبال «دیگران» نشان میدهد هه خطعر و تهدیعد پدیعد ای معلعول
ت سیر ما از مرزبندی داخلی /خارجی و خود /دیگری ا ر هه در درون گ تمانهعای
1 Systems of knowledge
2 Discursive practices
3 Conceptual power
4 Strange
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یا ر خارجی در اندیشه پسا اختارگرا به معنای روابط ر عمی هنشعگران دولتعی

997

یا ی شو می گیرند و بنابراین در

گونگی بر اخته شدن خطر ،باید به شالود

شعونی ایعن گ تمعانهعای یا عی بپعردازی

(Campbell 1998

 .)D.طبععا رویوعرد

پسا اختارگرایی هه بی محابا به موضوعات و م اهی محوری روابط بینالمل و بنیان
این رشته علمی می تازد ،باید انتظار داشته باشد هه منتقعدان ،همعین جعن

انتقعادات

رادیوال را دربار نن مطر هنند .این انتقادات را در ادامه برر ی میهنی .
 . 5نقدشناسی پساساختارگرایی
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انتقادات وارد به پسا اختارگرایی را معی تعوان در قالعب هعار نقعد نقصعان هسعتی
شنا انه ،نسبی گرایی معر ر شنا انه ،خأل روش شنا انه و برج عاج نشینی برر عی

س ی ا س ت ج ها ن ی

هرد.
 5-1نقصان هستی شناسانه

پساساختارگرایی و تحول دانش در روابط بین الملل

برخععی منتقععدان ،پسا ععاختارگرایی را واجععد تنععاق

درونععی مععیداننععد .ععرا هععه

پسا اختارگرایی از یک طرف به دنبال ن ی عامگرایی و تالش برای تحلی پدیعد هعا
بر ا ا

ما هیر خاص ،اقتاایی و حعاد

بعودن ننهعا و ارجعاع بعه گ تمعان بعرای

شناخر پدید های بعینالمللعی ا عر ،ولعی از طعرف دیگعر ،در ننهعا از یا عر
بینالمللی به عنوان جهان امور خاص و این اید هه امور بینالمللعی از طریعق تعوالی
ترییرپذیر دیدگا ها و گ تمانهای خاص تووین مییابد به ایعن معنا عر هعه «همعه»
یا ر بینالمللی را میتوان با ارجاع به امور خاص توضعیح داد (.)Lizée 2011, 64
ریچارد اشلی نیز این تنعاق

را بعه نعوعی معورد اشعار قعرار معیدهعد و از نن بعه

«بنبسر» تعبیر میهند .به نظر او رهیا ر پسا اختارگرایی ،به معنای تأیید ه ایعر و
در تی مدل عالیر انتقادی ا ر هه خودش محصول یک منب  ،ار و وبژهتیویته
ا ر .به عبارت دیگر ،پیش رض این رهیا ر ،وجود یک عوبژهتیویته پارادایمیعک
در قالب نوع اید نلیز شد ای از مدل عالیر انتقادی ا عر (.)Ashley 2008, 246–47
در این مدل اید نلیز شد  ،برخی م اهی بدون توجه ها ی به بسترها و پیو رهعای
نظری همرا با ننها وارد روابط بین المل شد اند و در عین حال برخی از مؤل ههای

م یدتر و هاربردیتر دیگر مثال دربار اقتصاد یا ی معورد غ لعر قعرار گر تعه انعد.
حتی جاروی

تا جایی پیش میرود هه پسا اختارگرایی را «ابزاری ا تثمارشعد » در

خدمر جا طلبیهای یا ی و نظری پسا عاختارگرایان تورعیی معیهنعد (

Jarvis

.)1999, 108
 5-2انتقاد معرفت شناسانه از نسبیگرایی
یوی از نقدهای مه معر رشنا انه به پسا اختارگرایی این ا عر هعه راهعی بعرای
تمایز میان دانش خوب و بد باقی نمی گذارد

را هه اگر قدرت همه جا هسر ،پ

نمی توانی دربار اعتبار گ تمعانهعای مختلعی قاعاوت هنعی  .در واقع بعدبینی بعه
روایرهای هالن باعث شد ا ر هه پسا اختارگرایان به ایعن معته شعوند هعه بعه
مطالعات تجربی بی رانجامی می پردازند هه یزی جعز ت سعیر یعا بیعان دا عتانهعا
دربار موضوع مورد برر ی در بر ندارد (.)Steans 2010, 152–53
جمله دولر واقععا وجعود نعدارد ،بعر هعیچ یعزی نمعیتعوان نعام نهعاد عوژ هعا
اختمانهای ره بندیشد ای هستند هه هویر تهی ننها در طول تاریخ حک شد
ا ر و تاریخ نیز رر ا ت سیری مبتنی بر رویه لطه ا ر ،پ

میتعوان از «شعواف

پوچگرایانه»« 1،ذهنگرایی لس ی» 2و «ننارشیسع خعالر» خعودمخرب در رویوعرد
پسا اختارگرایانه انتقاد هرد .را هه پسا عاختارگرایی هعیچ نظریعه و دانشعی بعرای
تصمی گیری ،قااوت ،تجویز و اقدام ارا ه نمیهند ).(Jarvis 1999, 199–202
اما پا خ پسا اختارگرایان این ا ر هه انوار شالود نهعایی و حقانیعر یعک جهعان
بینی یا ارزش یا متن خاص به این معنا نیسر هه نمیتوان با برخی مواض مخال عر
هرد .را هه نقد و شالود شونی ،ابزارهای یا ی خوبی برای بعرمال هعردن تعصعب
اید ها یا مواض خاص هستند .این انتقاد ،مبتنی بر وءبرداشر از م هوم «مسئولیر»
ا ر .عدم وجود «حقیقر جهانشمول» و «هارگزار جهانشمول» به این معنا نیسر هه
Nihilistic chasm
Philosophical mentalism

1
2
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اگر پسا اختارگرایی به این معنا ر هه هیچ یز معنای ذاتی ندارد هعیچ یعزی از
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پسا اختارگرایان نمیتوانند مسئولیر اقدامات خود را بر عهد گیرنعد .ننهعا حقعایق
تمامیرخوا را رد و از تنوع ا تقبال میهنند (.)Steans 2010, 152–53
 5-3انتقاد روش شناسانه جریان خردگرا از فقدان برنامه پژوهشی
مشهورترین نقد وارد بر دیدگا های پسا اختارگرایانه ،نقدی معر ر شناختی رابرت
هوهن در خنرانی خود در انجمن مطالعات بین المللی نمریوا در ال  1333ا عر.
از نظر هوهن تا زمانی هه طر داران پسا اختارگرایی نتوانند برنامعه ای پژوهشعی یعا
912
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مطالعات موردی مبتنی بر پیش رض های پسا اختارگرایانه عرضه هنند ،به گونه ای
هه منجر به ارا ه «نظریه های قاب نزمون» 1شود ،به نا ار منعزوی شعد و در حاشعیه
قرار خواهند گر ر ( .)Cited in Smith 2013, 6ا ت ن والر نیز بر این نظر ا ر هعه
نظریات پسا اختارگرا ،قط به تخریب جریان ارلی روابط بین الملع معی پردازنعد
ولی نظریات جایگزینی عرضه نمی هنند

(1998, 32

 .)Waltا عتدالل جریعان ارعلی

پساساختارگرایی و تحول دانش در روابط بین الملل

روابط بین المل این ا ر هه نظریات خردگرا ،علی رغ برخی نقعاط ضععی شعان،
برنامه مدونی برای تولید و نزمون رضیه های علمی منتج بعه شعناخر پدیعد هعای
جهان خارج عرضه می هنند حال ننوه پسا اختارگرایی رر ا جنبه تخریبی دارند و
ارععوال بععا اموععان شععناخر منطبععق بععا واقعع مشععو دارنععد .بنععابراین رهیا ععر
پسا اختارگرایی نمی تواند در درون رشته روابط بین المل هعه بنعا بعه تعریعی ،بعه
دنبال شناخر پدید های بین المللی ا ر ،جایگاهی داشته باشد .ضعمن اینوعه ن عی
مرج بیرون از متن برای تحقق شناخر ،روابط بین المل را از برر ی زندگی واقعی
بین المللی دور می هند و محققان را رگرم موضوعات خیالی و بعدون هعاربرد معی
هند (مشیرزاد  )234 ,1332موضوعی هه م ص تر در بخعش بععدی معورد برر عی
قرار می گیرد.
 5-4برج عاج نشینی
منتقععدان بععر ایععن نظرنععد هععه پسا ععاختارگرایی رویوععردی لس ع ی ،غیر یا ععی و
ناعم گرایانه در پیش گر ته ا ر و از ننجا هه به هنشگران و مسئولیر ننها بی توجه
1 Testable theories

ا ر

(2005, 78

 ،)Weberنمیتواند توریه عملی برای برطرف هردن نعابرابریهعا و

نابسامانیهای زندگی بینالمللی انسان ارا ه هند .از جملعه ا عتینز بعه دیعدگا برخعی
منتقدان اشار میهند هه پسا اختارگرایی را اقعد موضعوعیر در روابعط بعینالملع
میدانند راهه به مسا

عملی بیتوجه ا ر و نمیتوانعد ر تارهعای بعینالمللعی را

تحلی هند .پسا اختارگرایی از این جهر به محا ظههاری معته معیشعود هعه هعیچ
پیشنهاد جایگزینی برای عم رهاییبخش ارا ه نمیهنند و بعه خشعونر و عرهوب
ذاتی نظام رمایهداری بیتوجه اند .ایعن اندیشعه همعه ارزش هعا را بر عاخته هعایی
مصنوعی می داند هه منجر به برقراری رابطه لطه می شود و بنعابراین اموعان هعنش
انسانی برای پایان دادن به لطه را ن ی می هند (مشعیرزاد  .)231 ,1332منتقعدان از
نقد بیعملی پسا اختارگرایی راتر میروند و ادعا میهنند هه این دیعدگا منجعر بعه
ناتوانعایی 1یعنعی ن ععی هعارگزاری و عاملیععر عوژ هععای حاشعیهای مععیشعود .نقععد
در همهجا حاور دارد ،اما زمینه و نحو اقدام مشتر

برای مقاومر در مقاب روابط

قدرت و اقدام یا ی برای اختن جهانی بهتعر را نشعان نمعیدهعد (

Steans 2010,

.)152–53
برخی منتقدان ،متنگرایی ا راطی را عام بعیتعوجهی پسا عاختارگرایان بعه مسعا
عملی میدانند .از جمله جاروی

معتقد ا ر هعه پسا عاختارگرایی قعط معیتوانعد

محدودیرهای یک متن خاص را با شنا ایی ریشهها ،پیش رضهعا و عووتهعای
نن نشان دهد .ولی نمیتواند به مشوالت واقعی و عملی روابط بینالمل بپردازد .بعر
رض هه پسا اختارگرایی توانسته باشد روابط بینالمل را با جدیدترین تحوالت در
نظریه یا ی و علوم انسانی نشنا هرد باشد و محقق روابط بینالمل همان هعاری را
انجام دهد هه منتقدان ادبی انجام میدهند .اما باید گ ر هه خواندن و نقد یعک معتن
ادبی با هاری هه در دانشود های علوم یا ی و روابط بینالمل انجام میشود بسیار
مت اوت ا ر .روابط بینالمل با بازی خطرنا قدرت مادی رو هار دارد و ادبیعات
1 Disempowering
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مارهسیسرها و مینیسرها این ا ر هه پسا اختارگرایی نشان میدهد هعه قعدرت
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با ح  .بنابراین نمیتوان ابزارهای ادبی را برای روابط بینالملع نیعز م یعد دانسعر
(.)Jarvis 1999, 198
در همین را تا ،ایور نیومن با انتقاد از تأهید ررف بر « رخش زبانی» ،هنش هالمعی
و رویورد متن گرایانه در علوم اجتماعی ،از بیرون ماندن ایر اشوال هعنش از دایعر
تحلی انتقاد میهند .بعه نظعر نیعومن بایعد بعه دیعدگا هعای واقععی مت ورانعی ماننعد
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ویتگنشتاین و وهو بازگردی هه به رویهها ه به عنوان موم

رخش زبانی توجعه

داشتهاند .بنابراین نیومن از « رخش رویهای» 1به عنوان موم

رخش زبعانی د عاع

میهند .به نظعر او رهنعگ ،زاییعد تعامع دوگانعه رویعههعا و گ تمعانهعا در بسعتر
دا تانها ر .نیومن تحلی گ تمان ررف را تحلی از را دور و هاهالنه میداند هعه
نسبر به اطالعات میدانی و رویههای عملی یا ر بیتوجهاند .بعه نظعر نیعومن بعا
تحلی گ تمان میتوان شرایط تحقق هنش را برر ی هعرد امعا در عرخش رویعهای،

پساساختارگرایی و تحول دانش در روابط بین الملل

خود هنش اجتماعی مورد برر ی قرار میگیرد .منظور از رویه ،اشوال هنش ا ر هه
به طور اجتماعی به ر میر شناخته شد ا ر .به عبارت دیگر ،گ تمان ،پعیششعرط
عم ا ر و رویه ،الگوهای اجتماعیشد عم (.)Neumann 2002, 628–31
البته پسا اختارگرایان هموار به انتقاد بیعملعی و بعرج ععاجنشعینی پا عخ داد انعد.
مهمترین پا خ ننها این ا ر هه در ر هه پسا عاختارگرایی را نمعیتعوان در زمعر
ت ور یا ی پ یا را ر طبقهبندی هرد اما این به معنای بیعملی یا ی نیسعر.
انتقاد پسا اختارگرایان از پروژ های وری نولیبرال و رهیا ر نو عازی بعه تو ععه،
اید های پسا اختارگرایانه مانند اخالق

(2010, 152–53

 ،)Steansتأهیعد بعر برر عی

بیوق ه قدرت و تأثیر نن بعر تثبیعر هویعرهعا ( ،)Weber 2005, 78برجسعته عازی
م هوم حاهمیر دولر به عنوان موضوع هویر یا ی تالش برای ر یدن به عاز و
هارهععای بععدی بععرای ععازماندهی حیععات یا ععی

(1997, 355–56

 ،)Hansenو

شالود شونی گ تمانهای مسلط و در نتیجه باز شدن اا برای وژ هعای حاشعیهای

1 Practice turn

( )Steans 2010, 152–53نشانه توجه هام ننها به مقتایات عملی و تبععات یا عی
اندیشهورزی انتقادی پسا اختارگرایان ا ر.
نتیجه گیری
پسا اختارگرایی با به الشهشیدن روایرهای هالن و از جمله ادعاهای جهانشمول
عقالنیر مدرن غربی در عرره شناخر اجتماعی ،امیعد تعاز ای را در میعان هسعانی
ایجاد هرد ا ر هه به دنبال ارا ه روایر های بدی بر ضد هژمونی روابط بین المل
غربی و به خصوص نسخه نمریوایی نن هستند .تأهیعد بعر مقعوالتی ماننعد گ تمعان،
رابطه قدرت /دانش ،بازنمایی و یا ر هویر و برمال هردن رویعههعای تعاریخی و
زبانی ازند نن از طریق شالود شونی و تبارشنا ی ،اموان راتعر ر عتن از مرزهعای
هنونی روابط بین المل را برای وژ های غیرغربی راه هرد ا ر .نوتعه جالعب
غیرغربی روابط بین المل  ،در محا

غربی تحر عنوان موج «ژ وهالچر» روابط بعین

المل یاد می شود .موج ژ وهالچر هه نشان از روتنی دانش روابعط بعین الملع دارد،
به این معنا ر هه در تولید گزار های علمی و هاربسر نظریات روابط بعین الملع
باید مؤل ه های رهنگی و محلی جوام را در نظر داشته باشد .شاید بتوان ادععا هعرد
هه نقطه نغازین این روتنی ،توجه پسا اختارگرایی به نقعش زبعان ،روابعط قعدرت،
اموانهای جدید مقاومر ،نقش مشروعیربخعش تعاریخ ،مرزبنعدی خعود /دیگعری،
اهمیر رداهای حاشیهای ،اموان گریز از رویههای دولعرمحعور و بعاز هعردن اعا
برای م ص بندی مجدد رشته روابط بین المل بود ا ر .به همعین دلیع ا عر هعه
امععروز محققععان روابععط بععینالمل ع ماننععد اول عی ویععور و نرلععن تیونععر نشععوارا از
«جهانپردازی ورای غرب»( 1تیونر  andویور  )22 ,1331و برخی دیگر ماننعد نمیتعا
ن اریا از «دانش روابعط بعین الملع جهعانی»

(2014

 )Acharyaعخن معیگوینعد.

2

1 Worlding behind the West
 9نگارنده نیز در فصلی با عنوان «دانش روابط بین الملل :از هژمونی آمریکایی تا بسترهای دانش جهانی» در کتاب مشیرزاده و
ابراهیمی ( ) 1922به همین موضوع اشاره کرده است .ادعای نگارنده این بود که تلفیقی از عناصر هویتگرایی پسا استعماری،
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این ا ر هه امروز گریز از «هوته بینی» روابط بین المل غربی و توجه به بسعترهای
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بنابراین بعا ا عول نسعبی هژمعونی نمریوعایی در مجعالت معتبعر روابعط بعین الملع
( ،)Kristensen 2015جای امیدواری ا ر هه پسا اختارگرایی به اموعانی بعرای زیعر
ؤال بردن وژ های حاه  ،باز هردن را بعرای عوژ هعای جدیعد و اموعان ههعور
رورتهای جدیدی از عاملیر انسانی در عرره زیسر جهانی تبدی شود.
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تحلیل رویه شورای امنیت در مدیریت
نقضهای شدید حقوق بشر
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چکیده

واژگان کلیدی :نقضهای شدید ،شورای امنیت ،حق وتو ،حقوق بشر ،حقوق بین الملل

 -1استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی .تهران.
-9دانشجوی دکتری حقوق بینالملل عمومی ،دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.
نویسنده مسئولm_shafe@sbu.ac.ir :
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شورای امنیت سازمان ملل متحد مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بینالمللی را بر
عهده دارد .مباحث زیادی در باب نحوه مدیریت و قواعد حاکم بر شورای امنیت در
بحرانهای بینالمللی در جهان به ویژه موارد نقضهای شدید حقوق بینالملل بشر مطرح
شده است .از یکسو؛ دیدگاه سنتی به صلح و امنیت بینالمللی تغییر یافته و شورای
امنیت سازمان ملل متحد وظیفه رعایت موازین حقوق بینالملل بشر را نیز بر عهده دارد.
از سوی دیگر؛ جامعه جهانی با استفاده از حق وتو توسط اعضای دایم شورا در موارد نقض
حقوق بین الملل بشر دچار تناقض گردیده است .این در حالی است که به باور بسیاری از
تحلیلگران شورای امنیت میتوانست با اقدام به موقع از نقض حقوق بینالملل بشر
جلوگیری کند ،حال آنکه؛ مواردی در دام سیاسیکاری افتاده و کاری از پیش نبرده
است .این مقاله با رویکردی تحلیلی-توصیفی در پی پاسخ به این مساله بنیادین است که
آیا مدیریت شورای امنیت در موارد نقضهای شدید حقوق بینالملل بشر منصفانه و
مبتنی بر هنجارهای بنیادین در حقوق بینالملل بوده است و آیا توانسته است رویهای
مستقل از منافع اعضای دائم شورای امنیت در این موارد تدوین کند .مقاله حاضر ،در
صدد اثبات این فرضیه است که تعدیل رویه شورای امنیت در مدیریت نقضهای شدید
حقوق بینالملل بشر و تاثی رپذیری کمتر از مباحث سیاسی به منصفانه شدن آن منتهی
میشود.
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مقدمه
عضویت دائم پنج قدرت بزرگ و داشتن امتیاز بیبدیل وتو نه تنها جنبهای بحث-
برانگیز برای شورای امنیت ساخته بلکه به اصلیترین مسأله در فرآیند اصالحات
تبدیل شده است .همانطور که گفتیم قاطبه کشورهای عضو سازمان ملل متحد ،حق
وتو را امری سیاسی میدانند که ناقض برابری حاکمیت دولتها تأکیدشده در منشور
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سازمان ملل متحد است .در این صورت ،حق وتو باید مابهازای درخوری داشته باشد
که بتوان با کمک آن چنین نابرابری بین دولتها را توجیه کرد .نماینده ایاالت متحده
آمریکا در کنفرانس سانفرانسیسکو گفت« :قدرتهای فاتح توانایی حفظ صلح جهانی
را دارند به شرط آنکه متحد باشند .اگر اختالف بین آنها وجود داشته باشد و متحد
نباشند نمیتوانند صلح جهانی را پایدار نگه دارند .قدرتهای فاتح هر ابزاری که

تحلیل رویه شورای امنیت در مدیریت نقضهای شدید حقوق بشر

الزمه اتحاد برای اهداف بدیع است را در اختیار دارند زیرا آنها دیگر بار نمی-
خواهند جان و مال میلیونها انسان را در جنگ دیگری نابود کنند او هشدار داد که
مرگ وتو به معنی مرگ منشور سازمان ملل متحد خواهد

بود.

با وجود مدیریت بحرانها توسط شورای امنیت ،این امر خودنمایی میکند که از
یازده نزاع بینالمللی در سال  4102ده مورد آن (افغانستان ،اوکراین ،جمهوری
آفریقای مرکزی ،سودان جنوبی ،سوریه ،سومالی ،عراق ،کنگو ،لیبی و یمن) در
دستور کار شورای امنیت قرار گرفته است ولی ،شورای امنیت چندان موفقیتی به
دست نیاورده است .برای نمونه ،با آغاز تنشها در سوریه ،شورای امنیت جلساتی
تشکیل داد و تالش کرد با تصویب پیشنویس قطعنامهای اوضاع را کنترل و از بی-
ثباتی در سوریه جلوگیری کند اما ،کشورهای دارنده حق وتو بر حسب مورد از
جمله ایاالت متحده آمریکا و روسیه مانع از تصویب قطعنامه شدند .نخستین پیش-
نویس قطعنامه مربوط به تنش سوریه به سال  4100و به پیشنهاد آلمان ،بریتانیا و
پرتغال باز میگردد که در آن به پایان فوری نقض شدید حقوق بشر ،اجرای کامل
حقوق بشر و آزادیهای اساسی و بازگشت آوارهها به خانههای خود تاکید شد .با

این وجود ،چین و روسیه مانع از تصویب پیشنویس قطعنامه یادشده شدند .دو
پیشنویس قطعنامه دیگر نیز در سال  4104پیشنهاد شد که بار دیگر به دلیل مخالفت
این دو کشور تصویب نشد .همچنین ،سایر پیشنویس قطعنامهها تاکنون ره به جایی
موثر نبرده است .مورد سوریه نمونهای دیگر از ناتوانی شورای امنیت در تصمیم-
گیری بدون در نظر گرفتن منافع و مالحظات اعضای دائم شورای امنیت

است.

بهمنظور آنکه تحلیلی بر رویه شورای امنیت در نقضهای شدید حقوق بینالملل
بشر داشته باشیم ،ضروری است ابتدا با مفهوم نقضهای شدید حقوق بینالملل بشر
آشنا شویم .بدین منظور ،بخش نخست مقاله که متشکل از دو قسمت است به
شناسایی و تمییز نقضهای شدید حقوق بینالملل بشر از سایر مفاهیم میپردازد.
همچنین در این بخش ،معیارهای شناسایی نقضهای شدید حقوق بینالملل بشر
تحلیل میشود .پس از آن ،در بخش دوم مقاله ،رویه شورای امنیت در موارد نقض-
شورای امنیت در این موارد است و در قسمت دوم مسئولیتپذیری اعضای دائم
شورای امنیت مورد پرسش قرار گرفته است .همانطور که میدانیم ،اعضای دائم
شورای امنیت ابزاری بهعنوان حق وتو در اختیار دارند که به آنها این مجوز را می-
دهد با طرح موضوع و تصمیمگیری در شورای امنیت بر اساس فصول ششم و هفتم
منشور ملل متحد ،مخالفت کنند.
بنابراین ،از آنجا که نقضهای شدید حقوق بینالملل بشر از جمله مسائلی است که
افکار عمومی جهان نسبت به آن حساسیت دارد ممکن است کشمکشی ولو درونی
در استفاده از حق وتو در موارد نقضهای شدید حقوق بینالملل بشر و مسئولیت
حمایت از مردمان در معرض نقضهای شدید روی دهد .بدین ترتیب ،به این
پرسش مهم میرسیم که آیا رویه شورای امنیت در موارد نقض حقوق بینالملل بشر
منصفانه و با رعایت الزامات هنجارهای بنیادین در حقوق بینالملل بوده است و
اساسا شورای امنیت این ظرفیت را دارد اعضای دائم شورای امنیت را وادار به
تصمیمگیری درباره این مسائل فارغ از منافع خودشان نماید؟

سیاست جهانی
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های شدید حقوق بینالملل بشر تبیین میشود .قسمت نخست آن درباره مدیریت
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.1شناسایی و تشخیص نقضهای شدید حقوق بینالملل بشر
نقضهای شدید از نظر درجه در برابر نقض حقوق بینالملل بشر قرار میگیرد.
نقض حقوق بینالملل بشر به صورت روزانه در سراسر جهان ممکن است بروز یابد
و اگرچه ناراحتکننده است اما جامعه جهانی بهعنوان پدیدهای معمولی و قابل
اغماض از آن عبور میکند .برای نمونه ،عدم استماع دفاعیات متهم در دادگاه توسط
قاضی یا عدم رعایت اصل تناظر ،نقض حقوق بشر است اما شدید نیست .در مقابل،
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نقضهای شدید اشاره به وضعیتی غیر قابل اغماض دارد بهطوریکه بشریت در برابر
آن نمیتواند سکوت کند .درواقع ،مراد از واژه شدید یا جدی در اینجا اشاره به
بزرگی تخلف دارد تا نقض تعهد کماهمیت شمره نشود ،بنابراین منظور از شدید یا
جدی این نیست که هرگونه تخلفی در زمره التزامات خطیر است (مدنی:0831 ،
 .)408میتوان اینطور گفت که گستردگی تخلف مد نظر است؛ یعنی تخلفهایی که
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ماهیتی آشکار دارد و به منزله تهاجم به ارزشهای صیانتشده از سوی قاعده در نظر
گرفته میشوند .قصد تخلف از قاعده ،تعداد نقضها و دامنه پیامدهای آن برای زیان-
دیدگان

است).(Gasser, 1993:191

.1-1مفهوم نقضهای شدید
نقضهای شدید اشاره به نقضهای سیستماتیک برخی از حقهای بشری و نه همه
آنها دارد .برخی از حقهای بشری مانند آپارتاید ،تبعیض نژادی ،بردهداری ،جنایت
و نسلکشی اهمیتی باالیی پیدا کردهاند بهطوریکه امروزه میتوان آنها را در زمره
هنجارهای بینالمللی قلمداد نمود .سازمان ملل متحد تالشهای زیادی برای تعریف
نقضهای شدید داشته است ) .(Conde, 2004:103از متن «آیین  »0018سازمان ملل
متحد که در خصوص نقضهای جدی و شدید حقوق بشر است ،به نظر میرسد
نقض حقوق مدنی ،سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی در گوشهای از جهان
حتی در شرایط درگیری نظامی ،تهدید صلح و نقض حقوق بینالملل بشردوستانه در
شماره نقض شدید قرار میگیرند .برای نمونه سیاست آپارتاید کامال با این تعریف
برابری

میکند).(Alston, 1995: 151

رویه بینالمللی بر آن است که عبارت «نقض شدید» را میتوان به بیشتر از یک راه
تفسیر کرد .از یکسو ،نقض هر حق بشری میتواند بهعنوان نقض شدید تلقی شود.
از سوی دیگر ،تاثیر راهنمای تفسیری درباره مسئولیت شرکتی انتشاریافته توسط
کمیسیون عالی ملل متحد در حقوق بشر اشعار میدارد« :اگرچه هیچ تعریف واحدی
از نقض شدید حقوق بشر در حقوق بینالملل وجود ندارد ،این موارد را میتوان به
عنوان نقض شدید در نظر گرفت :نسلکشی ،بردهداری ،شکنجه ،بازداشت
خودسرانه ،اعدام خودسرانه و تبعیض سیستماتیک ».همچنین در این راهنما تصریح
شده است که نقضهای دیگر حقوق بشر از جمله نقض حقوق اقتصادی ،اجتماعی
و فرهنگی در صورتیکه سیستماتیک و شدید باشند ،بهطور مثال ،گروههای جمعیتی
مشخصی را هدف قرار دهند یا در مقیاس وسیع اعمال شوند ،میتواند به عنوان
نقض شدید در نظر گرفته

شود).(OHCHR, 2012: 6

سازمان ملل ،تعریف مختلطی را میپذیرد و سه رژیم حقوقی مختلف حقوق بین
الملل بشردوستانه ،حقوق بینالملل بشر و حقوق پناهندگی را با هم ترکیب میکند.
بدین ترتیب ،نقضهای شدید در بر گیرنده :شکنجه ،ناپدیدسازی عمدی ،بردهداری،
تجاوز جنسی ،اعدام بدون دادرسی و کشتار غیرقانونی) .(UN, 2011: 3در مطالعهای
که پروفسور «تئو فن بافن» در خصوص نقضهای شدید انجام داد ،چنین استدالل
شد که واژه «شدید» توصیفکننده نقضها (اشاره به خصوصیت جدی نقضها دارد)
و نشانگر نوع حقهای بشری که مورد نقض قرار

گرفتهاند ).(Boven, 1993: 6-7

در این زمینه به ماده  8مشترک کنوانسیونهای ژنو اشاره میشود که در آن
استانداردهای حداقلی بشردوستانه تصریح شده است و رعایت آنها را در هر زمان-
ومکانی ضروری میداند .پروفسور بافن نتیجه میگیرد که اگر مفهوم نقضهای
شدید بهصورت ثابت و جامع درک شود ،دیگر امری غیرشفاف در این خصوص
باقی نمیماند .بنابراین پیشنهاد میکند از فرمول مصداقی برای نقضهای حقوق بشر
استفاده شود« :وقتی در حقوق بینالملل ،نقض هر حق بشری به حق جبران خسارت
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برای قربانی منتج میشود ،توجه ویژهای باید به نقضهای شدید حقوق بشر شود که
به شرح زیر هستند :نسلکشی ،بردهداری ،اعدام خودسرانه ،شکنجه ،رفتار یا تنبیه
غیرانسانی ،کوچاندن اجباری ،تبعیض سیستماتیک به ویژه بر اساس نژاد و جنسیت
)2011:3

 .(UN,همچنین ،برخی دیگر از متخصصان برای نقضهای شدید چهار

عنصر را در نظر گرفتهاند -0 :کمیت -4 ،مدت -8 ،کیفیت (نوع حق نقضشده و
ماهیت عمل) و  -2برنامهریزی .البته تصریح میکنند که کیفیت میتواند ترکیبی از
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سه عامل یادشده باشد؛ بنابراین خواهیم داشت -0 :نوع حق نقضشده -4 ،ویژگی
نقض و  -8خصوصیات

قربانیان).(Quiroga, 1988:16

بررسی رویه و به عبارتی تعریف شورای امنیت از نقضهای شدید میتواند راهگشا
باشد .در ادبیات شورای امنیت از صفات جدی ،شدید و فاحش برای نقض حقوق
بشر استفاده شده است که به نظر میرسد تمایل شورای امنیت به یکسان دانستن

تحلیل رویه شورای امنیت در مدیریت نقضهای شدید حقوق بشر

مفهوم آنها است .برای نمونه ،در بندهای  04و  08قطعنامه شماره  4111مورخ 42
جوالی  4100از واژههای شدید و جدی برای نقضهای حقوق بشر به یک معنی
استفاده شده است .البته ،استفاده صرف از عبارت نقض حقوق بشر در ادبیات
شورای امنیت بدین معنا نیست که نقض صورتگرفته شدید نیست .برای نمونه ،در
جریان تصویب قطعنامه شماره  4111از عبارت نقض شدید حقوق بشر در ساحل
عاج سخن به میان آورد و به افعالی مانند استفاده از کودکان در جنگ ،کشتار
غیرقانونی و بازداشت خودسرانه اشاره کرد .اما در قطعنامه شماره  4104سال 4108
مجددا به همین اعمالی که در ساحل عاج صورت میگرفته ،اشاره شده است اما
عنوان منتخب ،نقضهای حقوق بشر است .به نظر میرسد ،شورای امنیت وضعیت
قربانیان را برای ارزیابی شدت نقض حقوق بشر در نظر میگیرد

(Karimova,

)2014:26

 .1-2معیار شناسایی نقضهای شدید
وقتی رعایت حقوق بینالملل بشر بهعنوان تعهدی بینالمللی شناخته شده است،
نقض آن به عملی نامشروع میماند و این امکان را فراهم میکند که سازمانهای بین-

المللی و دولتها نسبت به آن در چارچوب حقوق بینالملل واکنش نشان دهند .از
سوی دیگر ،نقض شدید حقوق بینالملل بشر به واکنش افکار عمومی جهان منجر
شده و سازمانهای بینالمللی را بر آن داشته است برای تضمین رعایت حقوق بین-
الملل بشر به تدابیر مختلفی توسل جویند (خوزهجیل .)402 :0821 ،تا بدینجا با
مفهوم نقضهای شدید حقوق بینالملل بشر آشنا شدیم .اکنون ،پرسشی که باید بدان
پرداخته شود این است که برای شناسایی و تشخیص نقضهای شدید از چه طریقی
ممکن است؟ در این قسمت معیارهای شناسایی نقضهای شدید تبیین

شدهاند.

الف -نهادهای بینالمللی :نهادها و سازمانهای بینالمللی نقش عمدهای در شناسایی
نقضهای شدید حقوق بینالملل بشر دارند .در این زمینه میتوان به سازمان ملل
متحد که یکی از شناختهشدهترین سازمانهای بینالمللی است ،اشاره کرد .بخشی از
مسئولیت این سازمان ،ملتزم کردن دولتها به رعایت حقوق بشر است که در این راه
به منظور اجرای موازین حقوق بشر -4 .عرف بینالمللی شمردن برخی از مفاهیم و
موازین حقوق بشری و از این رهگذر ،تضمین رعایت آنها از سوی دولتها
(مهرپور.)04 :0822 ،
صدور قطعنامه توسط ارکان مختلف سازمان ملل متحد یکی از ابزارهای تاثیرگذار آن
برای مدیریت جنبههای بحرانی نقض حقوق بشر و هدایت طرفین آن است .برای
نمونه ،قطعنامه شماره  A/RES/60/170سال  4110مصوب مجمع عمومی سازمان ملل
متحد تصریح شده است «در مناطق اشغالی فلسطین ،میثاق حقوق مدنی و سیاسی،
میثاق حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی و کنوانسیون حقوق کودک باید رعایت
شوند و از اسرائیل به عنوان دولت اشغالگر میخواهد فعالیتهایی که به نقض
حقوق بشر فلسطینیان میانجامد را متوقف کند.
یکی از ویژگیهای مثبت سازمانهای بینالمللی در مقوله حقوق بشر این است که
آنها کمتر دچار مالحظات سیاسی میشوند این در حالی است که دولتها همیشه
مالحظاتی در این زمینه دارند ،به همین دلیل سازمانهای بینالمللی با تالش بیشتری
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از دو ابزار بهره میبرد -0 :تصویب کنوانسیونها و قطعنامهها و ایجاد الزام قراردادی
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به ارتقای حقوق بشر پرداختهاند .البته ،از آنجا که سازمان ملل متحد قدرت اجرایی
خود را از دولتهای عضو میگیرد و این دولتها مستقل هستند و مداخله قدرت
خارجی در حاکمیت خود را نمیپذیرند ،به نظر میرسد جلب همکاری دولتهای
عضو به رعایت موازین حقوق بشر در مقابل عدم توسل به زور و فشار از جمله
فعالیتهای عمده سازمان ملل متحد در حوزه حقوق بشر است (مهرپور:0833 ،
 .)40سازوکار کلی نهادهای نظارتی بینالمللی این است که دولتهای عضو باید در
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بازههای مشخصی گزارشی از تدابیر و اقدامهایی که در زمینه مقررات معاهده به
عمل آوردهاند از تصویب قوانین الزم ،اصالح قوانین موجود و شیوههای قضایی و
اجرایی و مشکالتی که در این راه دارند بهوسیله دبیرکل سازمان ملل متحد و خطاب
به او ارائه دهند .این گزارشها بهطور اصولی در کمیته مربوطه بررسی میشود؛ از
نمایندگان دولت توضیح خواسته میشود و کمیته مربوطه نیز نظر خود را درباره
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پیشرفتهای حاصلشده به آن دولت ،دولتهای عضو و نهاد مربوطه سازمان ملل
متحد ارائه میدهد (مهرپور.)43-42 :0833 ،
ب -سازمانهای غیردولتی :سازمانهای غیردولتی را میتوان از کنشگران اصلی طرح
موضوعات حقوق بشری در برنامههای منطقهای و جهانی دانست .برای نمونه این
سازمانها حتی در تدوین اعالمیه جهانی حقوق بشر ،میثاق حقوق مدنی و سیاسی و
حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ،کنوانسیون منع شکنجه ،کنوانسیون حقوق
کودک و نظارت بر اجرای این کنوانسیونها نقش داشتند .به نظر میرسد ،در بسیاری
از مواردی که قواعد بینالمللی ظهور یافتهاند ،اتحادیههای بینالمللی یا مجموعهای از
افراد در سازمانهای غیردولتی ،فعالیتهای بنیادین به منظور اقناع دیگران درباره
اهمیت و ارزش هنجارهای جدید به عمل آوردهاند .مسائلی مانند آپارتاید ،رای زنان
و منع خشونت علیه زنان از این دست است (شریفی طرازکوهی.)811 :0811 ،
با کمک سازمانهای غیردولتی نقض حقوق بشر را میتوان تحت نظارت قرار داد و
آن را ثبت و ضبط کرد؛ همچنین فعالیتهای ناقضان حقوق بشر با مشاهده و جمع-
آوری اطالعات شفافسازی میشود و این اطالعات شکل پروندههایی را به خود

میگیرند که ممکن است در آینده به اصالح رفتار دولتهای ناقض حقوق بشر بی
انجامد (آمورو و استیل.)400-401 :0830 ،
بهطور اصولی ،سازمانهای غیردولتی از سه روش برای جمعآوری ادله و شواهد
نقض حقوق بینالملل بشر میپردازند :الف -انجام مصاحبه با پناهجویان ،مقامهای
محلی و اعضای گروه پزشکی و تهیه گزارشهایی از این اطالعات برای کنشگران
مهم بینالمللی ،ب -ثبت موارد نقض حقوق بینالملل بشر و انعکاس آنها در افکار
عمومی جهان .ج -گردآوری اطالعات از گروه های داخلی موجود در جوامعی که
نقض حقوق بشر در آن روی داده است و انتشار آن (اس پیس.)402 :0830 ،
ممکن است این پرسش طرح شود که آیا حضور نمایندگان سازمان های غیردولتی
در زمان نقض حقوق بشر ضروری است یا خیر؟ پاسخ به این پرسش منفی است،
زیرا مبنای گزارش های این سازمان ها شاهدان عینی هستند که در زمان وقوع نقض
گویند که ای بسا بهتر از گزارش رسمی دولت مستندسازی شده است

(De

)Schutter, 2010: 800برای نمونه ،افراد گرفتار در نسل کشی ،شاهدان عینی تلقی می
شوند .پس از بررسی این گزارش ها ،سازمان های غیردولتی این اطالعات را به
صورت گزارش در می-آورند .بدین ترتیب ،سازمان های غیردولتی بدون آن که در
صحنه نقض حقوق بشر حضور داشته باشند ،گزارش خود را تدوین می کنند (اس
پیس.)400-402 :0830 ،
کمیته بین المللی صلیب سرخ یکی از سازمان های تاثیرگذار در خصوص اطالع
رسانی نسبت به نقض های شدید حقوق بشر و بشردوستانه است .گزارش ها و
بیانیه های این کمیته درباره بحران های انسانی برخاسته از درگیری های مسلحانه را
می توان اقدامی تأثیرگذار به منظور آگاهی بخشی مردم جهان دانست .برای نمونه،
کمیته بین المللی صلیب سرخ طی گزارشی درباره بحران سوریه ،از طرفین درگیری
ها می خواهد به حقوق بشردوستانه از جمله دسترسی غیرنظامیان به کمک های
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حقوق بشر ناظر بوده اند .به این نحوه گزارش دهی اصطالحا گزارش در سایه می
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پزشکی ،عدم تخریب تاسیسات زیربنایی و اعمال اصول بشردوستانه در رفتار با اسرا
احترام

بگذارند(ICRC Emergency Appeal, 2015: 3).

اگرچه این قسمت درباره راه های شناسایی نقض حقوق بین الملل بشر است اما باید
در اینجا اشاره شود که برخی از نویسندگان نسبت به سازوکار صدور بیانیه و
دستورالعمل در زمان جنگ ها که از سوی کمیته بین المللی صلیب سرخ در پیش
گرفته شده است ،اعتراض دارند و به شکست در فعالیت های امدادرسانی این کمیته
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در بسیاری از مخاصمات بین المللی اشاره می کنند .درواقع ،این نویسندگان پیشنهاد
کرده اند کمیته بین المللی صلیب سرخ باید در مخاصمات بین المللی از
سازوکارهای جدیدی چون استفاده از افکار عمومی ،وسایل ارتباط جمعی و جایگاه
آن در سازمان ملل متحد به عنوان عضو ناظر طرف بندد و ادبیات سنتی خود را
تصحیح کند (مروت.)800-801 :0811 ،

تحلیل رویه شورای امنیت در مدیریت نقضهای شدید حقوق بشر

ج -افکار عمومی :امروزه این باور ترویج می شود که حقوق بین الملل بشر به
صورت جهانی شده است و فراتر از سازوکارهای دولت ها عمل می کند .این حقوق
بخشی از گفتمانی را شکل می دهد که نخبگان ،رهبران ،ستمدیدگان و نهادها را
متأثر می کند (شریفی طرازکوهی.)403 :0811 ،
رفتار دولت ها دیگر متاثر از ارزش های ملی نیست بلکه از ارزش های بنیادین
بشری نیز تأثیر می پذیرد .به عبارت دیگر ،همان گونه که هیچ دولتی نمی تواند به
حقوق دولت یا ملت دیگر تجاوز کند به همان ترتیب ،نمی تواند به استناد اصل
سرزمینی بودن ،الزامات جهانی رعایت حقوق بشر را درباره شهروندان خود نادیده
بگیرد (آرامش.)2 :0831 ،
پیدایش مفاهیمی مانند «منافع مشترک جهانی»« ،صلح و امنیت بین المللی»« ،صیانت
از شأن و کرامت انسانی»« ،میراث مشترک بشریت» و «حفظ محیط زیست» روح
واحد جهانی را مورد خطاب قرار می دهد که این امر نیز نظم حقوقی بین المللی
جدیدی را می طلبد (شریفی طرازکوهی.)02 :0811 ،

ماکیاول درباره افکار عمومی می گوید« :خلق نیرومندترین عنصر تشکیل دهنده
جامعه است ،حکومت ها همواره باید توجه خاصی به آن داشته باشند ».به باور
«هابس» دنیا در سلطه افکار عمومی است« .تمپل» بر این اعتقاد است نظریه قدرت
باید بر افکار عمومی بنیان نهاده شود« .ژان ژاک روسو» نیز از اراده عمومی سخن
می گوید و این اراده را رهنمود همه حکومت ها و قدرت ها می داند (اسدی،
.)82-80 :0820
افکار عمومی امروزه مرزهای ملی را درنوردیده و جنبه بین المللی به خود گرفته
است .این پدیده به آن انسجام و عینیت رسیده است که خود به عنوان بازیگر یا
نیروی سیاسی تازه طرح می شود .افکار عمومی با افکار رایج تفاوت دارد ،زیرا افکار
رایج شیوه قضاوت یا نگرشی نسبتا گسترده اما بدون پویایی است ولی افکار عمومی
تشکیل دهنده نیروی جمعی است اعمال فشار را نیز با خود به همراه دارد (غفوری و
امروزه به دلیل جهانی شدن ،حاکمیت به طور فزاینده ای تحت تأثیر این قضاوت
قرار دارد که یک حکومت با شهروندانش چگونه رفتار می کند .در حال حاضر
رعایت موازین حقوق بشر و پایبندی به اصول و قواعد مردم ساالری از آسیب
پذیری حاکمیت ها در مقابل تصمیمات خارجی جلوگیری و استقالل کشور را در
جهانی که وابستگی متقابل یکی از ویژگی های آن است تضمین می کند .در جهان
معاصر دولت های برخوردار از حاکمیت ملی ضمن داشتن مشروعیت قانونی باید از
مشروعیت اخالقی نیز بهره مند باشند .در غیر این صورت ،با فشار افکار عمومی بین
المللی متأثر از اظهارنظرهای نهادهای رسمی حقوق بشری سازمان های بین المللی و
دولت های دیگر مواجه خواهد شد .این فشار چنان چه دیگر شرایط نیز فراهم باشد
می تواند تا حد توسل به زور برای وادار ساختن دولت نقض کننده حقوق بشر به
رعایت مقررات مربوط پیش برود (شایگان.)480 :0834 ،
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 .2شورای امنیت در مسیر مدیریت بحران های تهدیدکننده صلح و امنیت بین-
الملل
وشلردر سال  4112میالدی ادعا کرد« :هیچ کس دیگر به صورت جدی ارتباط
حقوق بشر به شورای امنیت و ضرورت دسترسی به اطالعات حقوق بشری و تحلیل
عملکرد شورا را مورد پرسش قرار نمی دهد ».درواقع ،همگان با یافته های آن موافق
هستند ) .(Weschler, 2004: 55مقایسه موارد نقض های شدید حقوق بین الملل بشر
922
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و تصمیم گیری های شورای امنیت در این راه این امر را آشکار می کند که مسائل
حقوق بشری در شورای امنیت به مثابه مسائل حقوق بشری نزد متخصصان حقوق
بین الملل نیست .به باور برخی از صاحبنظران «شورای امنیت در تصمیم گیری ها و
واکنش های خود کمترین ثبات را از نظر اعمال استانداردهای حقوق بین الملل بشر
در پیش گرفته است ).» (Luck, 2006: 86اگرچه شورای امنیت ابتدا برای واکنش به

تحلیل رویه شورای امنیت در مدیریت نقضهای شدید حقوق بشر

اختالف های بین دولت ها ایجاد شد اما به تدریج این شورا مشروعیت خود تحت
منشور ملل متحد را به جنگ های داخلی با سازوکارهای میانجی گری ،تحقیقات،
تحریم ها ،عملیات حفظ صلح و به کارگیری نیروی نظامی نیز تعمیم داد .بدین
ترتیب ،شورای امنیت به بازیگر اصلی در نظام مدیریت بحران های بین المللی تبدیل
شد.

 .2-1مدیریت نقض های شدید حقوق بین الملل بشر توسط شورای امنیت
اغلب ،وحدت اعضای دائم شورای امنیت درباره واکنش به یک بحران به ندرت به
عزم آن ها در مدیریت شعله های اولیه اختالفات منتهی می شود .این در حالی است
که منشور ملل متحد بر نقش بازدارنده و واکنش فوری شورای امنیت تأکید داشته
است .ماده  11منشور نیز اشعار می دارد« :دبیرکل سازمان می تواند توجه شورای
امنیت را به مسائلی که به عقیده وی ممکن است به تهدیدی علیه حفظ صلح و
امنیت بین الملل تبدیل شود ،جلب کند ».اما نگرانی ها نسبت به حاکمیت کشورها،
منافع اعضای دائم و ترس از اقدام های قهری احتمالی ،شورای امنیت را از واکنش
های فوری باز می دارد .حتی تالش های اندک برای تقویت توانایی شورا به منظور

پیش بینی بحران ها با مشکالت عدیده ای از سوی اعضا روبه رو می شود .چنان که
«چسترمن» در این باره می گوید« :تالش ایاالت متحده آمریکا ،چین و روسیه به
منظور نظارت انحصاری بر دستور کار شورا نشان می دهد که چرا طی این سال ها
به طور صریح ،دوبار به ماده  11منشور استناد شد اگرچه به صورت ضمنی به آن
استناد می

کردند).(Chesterman, 2015: 446

شورای امنیت به منظور مدیریت نقض های شدید حقوق بین الملل بشر بر اساس
سازوکارهای تعریف شده از استفاده از زور ،اعمال تحریم ها ،عملیات حفظ صلح یا
ارجاع به دیوان کیفری بین المللی استفاده می کند .در این قسمت این چهار اقدام
توضیح داده می

شود.

الف -استفاده از زور :اگر به اختیارات حقوقی بالقوه که در برگیرنده فصل هفتم
منشور است نگاهی بیاندازیم متوجه خواهیم شد شورای امنیت به خودی خود فاقد
بازوهای اجرایی مبتنی باشد و بنابراین در راستای اراده سیاسی و تفاهمی که شکل
می گیرد حرکت کند .برای نمونه ،وقتی در سال « ،4101لورن باگبو» رییس جمهور
وقت ساحل عاج نتایج انتخابات آزاد را رد کرد و خشونت ها باال گرفت ،شورای
امنیت با هدایت فرانسه سعی در مدیریت اوضاع نمود .شورای امنیت نخست با
دیپلماسی و حفظ صلح وارد عمل شد و در انتها اقدام های جدی از جمله استفاده از
نیروهای حافظ صلح جامعه اقتصادی آفریقای غربی و نیروهای نظامی فرانسه را در
دستور کار قرار داد .اما در واقعیت ،شورای امنیت نتوانست به نحو موثری در
حمایت از شهروندان و حمالت سیستماتیک نیروهای باگبو عمل

کند.

البته باید تصریح شود مداخالت بشردوستانه شورای امنیت به هیچ وجه بدون هزینه
نیست .چنان که «رایزمن» می گوید« :ظرفیت و اراده مشارکت در جنگ مستقیم باید
وجود داشته باشد .ما سخن از  011سرباز از فیجی و  0011سرباز کاله آبی از کانادا
برای ایجاد مناطق غیرنظامی و امن نمی گوییم بلکه صحبت از فعالیت هایی است که
مشارکت مستقیم کشورهای صنعتی توسعه یافته را می طلبد ) .(Reisman, 1993,12از
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سوی دیگر ،شهروندان این کشورها تا زمانی که منافع ملی آنها تامین نشود تمایلی
به هزینه های سنگین مبارزه علیه نقض های حقوق بشر ندارند .برای نمونه ،در سال
 0183میالدی وقتی از نخست وزیر وقت بریتانیا درباره بحران چکسلواکی سوال شد
او این گونه پاسخ داد« :این بحران تا چه اندازه وحشتناک و باورنکردنی است که ما
باید سنگرهایی حفر کنیم و با تسلیحات خود به میانه نزاع بین مردمی برویم که هیچ
اطالعاتی از آنها
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نداریم).(Churchill, 1938: 95

ب -اعمال تحریم ها :برخی از فعالیت های اجرایی شورای امنیت غیرنظامی و بر
اعمال تحریم های متعدد مبتنی است .البته ،شورای امنیت پس از تحریم های همه
جانبه علیه رژیم صدام که به گزارش یونیسف و صلیب سرخ جهانی مصائب زیادی
را بر شهروندان عراقی تحمیل کرد ،تالش می کند جانب احتیاط را رعایت کند تا در
اعمال تحریم ها کمترین آسیب به شهروندان برسد .درواقع ،شورای امنیت در مسیر

تحلیل رویه شورای امنیت در مدیریت نقضهای شدید حقوق بشر

اعمال تحریم ها نباید خود از اصول حقوق بین الملل و حقوق بین الملل بشر تخطی
کند

).(Fassbender, 2011: 75

بنابراین شورای امنیت از تحریم های هدفمند و

هوشمندانه استفاده کرد تا صرفا افراد و نهادهای دخیل در نقض های شدید حقوق
بین-الملل بشر را مجازات کند .اگرچه اعمال این تحریم ها نسبت به کنگو،
صربستان ،سیرالئون ،سودان و لیبریا به تغییرات عمده منتهی نشد اما دست کم
نگرانی های بین المللی از نقض حقوق بین الملل بشر را نشان داد .آنچه می توان
گفت این است که اعمال تحریم ها جایگاهی بین مذاکرات دیپلماتیک و اقدام های
نظامی دارد .بنابراین ،اعمال تحریم ها جذابیت بیشتری برای اعضای دائم شورای
امنیت دارد زیرا توافق بر عملیات نظامی و مشروعیت آن قدری دشوار

است.

ج -عملیات حفظ صلح ملل متحد :طی دهه گذشته ،عملیات حفظ صلح به مهم
ترین ابزار صلح و امنیت سازمان ملل متحد تبدیل شده است .در برخی موارد
شورای امنیت عملیات حفظ صلح موضوع فصل ششم منشور ملل متحد را پیاده می
کند .اگرچه این امر بیشتر برگرفته از خالقیت دهه های  21و  01میالدی و نه پیش
بینی منشور بوده است .این نوع از دیپلماسی نظامی کامال بر زور مبتنی نیست بلکه

سربازان کاله آبی سازمان ملل متحد بین طرفین درگیری قرار می گیرند و بر فعالیت
های طرفین نظارت می کنند یا گزارش هایی درباره موارد نقض حقوق بین الملل
بشر به شورا ارائه می دهند .البته استفاده از نیروهای حافظ صلح سازمان به طور
اصولی ،عدم عزم سیاسی بر مداخله مستقیم شورای امنیت در موارد نقض های شدید
حقوق بین الملل بشر را نشان می دهد .برای نمونه ،نسل کشی در دارفور سودان به
رغم حضور نیروهای حافظ صلح ادامه داشت و گزارش های متعدد در این
خصوص به هیچ وجه شورای امنیت را به انجام اقدام هایی ذیل فصل هفتم منشور
ملل متحد مجاب

نکرد).(Forsythe, 2012:7

بنابراین ،نیروهای حافظ صلح نه تنها

کارکرد امنیتی دارند بلکه حاکمیت خوب را تقویت می کنند ،حقوق بین الملل بشر
را ترویج می دهند ،کمک های بشردوستانه را بهبود می بخشند ،بر روند خلع سالح
نظارت و زمینه را برای گفتگوی ملی یا سازش فراهم می کنند

(Einsiedel,

د -دیوان کیفری بین المللی :به نظر می رسد ،به دلیل ناتوانی در پاسخی مناسب به
وضعیت دارفور ،شورای امنیت بر حقوق کیفری بین المللی تأکید نمود .در سال
 4110میالدی ،شورای امنیت تصویب کرد که وضعیت سودان غربی باید به دیوان
کیفری بین-المللی ارجاع شود .استفاده از حقوق کیفری بین المللی ابزار دیگری
است که شورای امنیت در موارد نقض های شدید حقوق بین الملل بشر از آن
استفاده می کند .بدین منظور ،شورای امنیت از محاکم موقت مانند دادگاه یوگسالوی
سابق و رواندا ،تاسیس محاکم جنایی اختصاصی مانند سیرالئون و لبنان استفاده می
کند یا این مسائل را به دیوان کیفری بین المللی ارجاع می دهد .ارجاع به دیوان بر
اساس اساسنامه آن

است(Forsythe, 2012: 9-10.).

برخی از پژوهشگران نظام بنیادی شورای امنیت یعنی امنیت دسته جمعی را به امنیت
گزینشی تعبیر می کنند .در این نظام ،معیار عینی برای تعیین این که آیا و چگونه
شورای امنیت باید در بحرانی ورود کند وجود ندارد ،بلکه محاسبات سود-زیان
هریک از اعضای دائم شورا ،متحدان آن ها ،کشورهای داوطلب فرستادن نیروهای
حافظ صلح و کشورهای درگیر در بحران تعیین کننده سطح دخالت شورای امنیت
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است .به همین دلیل است که  40درگیری نظامی در سطح جهان از بعد از جنگ
سرد ،شورای امنیت تنها در  01مورد آن قطعنامه صادر کرد

& (Wallensteen

)Johansson, 2015:31

 .2-2مسئولیت پذیری اعضای دایم شورای امنیت در قبال نقضهای شدید بشر
به منظور عیارسنجی مسئولیت پذیری اعضای دائم شورای امنیت در قبال نقض های
شدید حقوق بین الملل بشر ابتدا باید ارکان مسئولیت حمایت بررسی شود .مسئولیت
حمایت مفهومی است که بر سه رکن مبتنی
924

الف -مسئولیت هر دولت به حمایت از شهروندان در برابر نسل کشی ،جنایات
جنگی و جرایم علیه
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است:

بشریت.

ب -مسئولیت جامعه جهانی در تشویق و کمک به دولت ها به منظور انجام
مسئولیت وتوانمندشدن در حمایت مقتضی از

مردم.

ج -مسئولیت جامعه جهانی در اقدام جمعی بر اساس منشور ملل متحد در مواردی

تحلیل رویه شورای امنیت در مدیریت نقضهای شدید حقوق بشر

که اقدام های یادشده ناکافی باشند و دولتی نتواند از مردمان در برابر جنایات جنگی،
نسل-کشی و جرایم علیه بشریت حمایت

کند.

شورای امنیت به نمایندگی از کلیه اعضای سازمان ملل متحد ،متعهد به حفظ صلح و
امنیت بین الملل است .از آنجا که اعضای دایم شورای امنیت با توجه به توانایی های
مالی و نظامی خود می توانستند هر منطقه ای را به آشوب بکشند ،حق وتو در نظر
این امکان را می دهد که دست کم از بروز این فجایع جلوگیری شود .اما از همان
ابتدای فعالیت شورای امنیت ،به دالیلی چون استفاده بیش از حد و غیرمسووالنه از
وتو از سوی اعضای دایم ،توفیق های اندکی حاصل شد و شورا نتوانست از پس
مسئولیتهای خطیر خود به شکل کارآمدی

برآید.

باوجود این ،عامل تغییرناپذیر این است که به دالیل سیاسی ،پیش نویس قطعنامه
هایی که واجد نقض حقوق بشر در کشورهای متحد اعضای دائم است با ریسک
وتو اعضای دائم روبه رو می شود .به همین دلیل ،اقدام های نظامی شورای امنیت،
عملیات حفظ صلح و صالحیت دیوان کیفری بین المللی تنها دامن گیر دولت های

کوچک و ضعیف می شود که جزو متحدان اعضای دائم به حساب نمی آیند .حتی
تالش ها برای اصالح منشور ملل متحد با وتوی اعضای دائم ممکن است روبه رو
شود .بنابراین ،استانداردهای دوگانه در زمینه مسائل واجد نقض های شدید حقوق
بین الملل بشر همچنان وجود خواهد داشت .برای نمونه ،اگر روسیه ،چچن و
گرجستان را مورد حمله قرار می دهد یا چین پذیرای عمرالبشیر می شود که تحت
تعقیب دیوان کیفری بین المللی است ،نمی توان از شورای امنیت انتظاری داشت.
چنان که یکی از محققان در این زمینه اظهار می کند« :استانداردهای دوگانه حاکم
هستند .نظم الزاما با انصاف برابر نیست .در شورای امنیت ،کشور قدرتمند آنچه را
که می تواند تحمیل می کند و کشور ضعیف آنچه را که باید باشد ،تحمیل می کند
) .(Malone, 2004: 614دهه های نخستین فعالیت شورای امنیت سازمان ملل متحد با
رقابت بین ابرقدرت ها همراه بود که خود را در استفاده افراط گونه از حق وتو نشان
تهدید به استفاده از آن در مذاکرات پشت پرده اعضا باقی ماند که از آن به «وتو
پنهان )» (Shafa, 2012: 274-275یاد می کنند .این وتوی پنهان در مقابل وتوی واقعی
بود که در نتیجه آن بسیاری از تصمیمها که از سوی اکثریت شورا نیز حمایت می
شد کامال مسکوت گذاشته شد (نوازنی.)081 :0811 ،
تاثیر وتوی پنهان به اندازه ای بود که شورای امنیت نتوانست واکنش مناسبی به نقض
های شدید حقوق بین الملل بشر در موارد متعدد دهد .برای نمونه در رواندا به دلیل
وتوی پنهان ایاالت متحده آمریکا و فرانسه ،جهان چشم خود را به روی نسل کشی
بیش از  311111نفر بست .در گزارش مستقل سازمان ملل متحد در سال  0111به
کرات اشاره شده است که سازمان ملل متحد مسئولیت مستقیم نسبت به نسل کشی
رواندا داشت که به دلیل عدم تمایل اعضای دایم شورای امنیت تشدید شد« :اراده
سیاسی قوی بین اعضای دایم شورای امنیت مبنی بر اقدام یا اقدام قاطع وجود
نداشت .نبود اراده سیاسی پاسخ و تصمیم گیری شورای امنیت را تحت تاثیر قرار
میدهد .البته ،اقدام های برخی از اعضای دائم شورای امنیت در موارد نقض حقوق
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بین الملل بشر که به تعبیری خارج از چارچوب شورای امنیت و بدون مجوز آن بوده
است را میتوان پاسخی به این نبود اراده سیاسی دانست .برای نمونه ،این امر در
سال  0111میالدی ،در زمان نقض های شدید حقوق بین الملل بشر در کوزوو به
وضوح دیده شد که طی آن ،ناتو راسا اقدام به بمباران صربستان نمود
)2012:12

(Forsythe,

همچنین ،شورای امنیت در قضیه لیبی ،با وجود آنکه این کشور عضو

سازمان ملل متحد بوده است ،برای نخستین بار با هدف حمایت از غیرنظامیان نسبت
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به استفاده از قوه قهریه چراغ سبز نشان داد .تفسیر ناتو از این مجوز فراتر از ایجاد
منطقه پرواز ممنوع بود که به عملیات نظامی گسترده تر و سقوط رژیم قذافی
انجامید .عوامل متعددی در این برخورد دوگانه تاثیر داشت و چنین مداخله ای با
هدف حمایت از غیرنظامیان به ندرت پیش می آید
840).

(Bellamy & Williams, 2011:

البته ،این رویه همیشه تحقق نمی یابد ،زیرا مسئولیت پذیری اعضای دائم در
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زمینه نقضهای شدید حقوق بین الملل بشر به رویکرد هزینه -فایده آن ها وابستگی
زیادی دارد .برای نمونه ،برخی از پژوهشگران بر این باورند حتی در نبود وتوی
روسیه و چین در خصوص بحران سوریه ،شورای امنیت اقدام تأثیرگذاری که به
تغییر رویدادها در این منطقه منجر شود ،دست نمی زد.
بخشی از آن به دلیل بی میلی ایاالت متحده آمریکا به مداخله نظامی در این بحران
بود .ایاالت متحده آمریکا تجربه مشابهی در عراق داشت که با وجود هشدارهای
«کالین پاول» عملیات نظامی در آن کشور انجام شد؛ بدون توجه به این مساله که
وقتی شما نظم چیزی را بر هم بزنید ،به مالک آن نیز تبدیل می-شوید .بخشی دیگر
به دلیل تفاوت هدف های ایاالت متحده آمریکا (تغییر رژیم) ،چین و روسیه
بود)& Ugarte, 2015: 8

.(Einsiedel, Maloneاز سوی دیگر ،وقتی دولت سریالنکا

عملیات نظامی را علیه جدایی طلبان تامیل آغاز کرد که به مرگ تقریبا 21111
غیرنظامی انجامید ،شورای امنیت به دلیل مخالفت روسیه ،چین و اعضای آسیایی
غیردائم شورای امنیت نتوانست حتی جلسه ای رسمی برگزار

کند.

همچنین ،حمله نظامی ایاالت متحده آمریکا و بریتانیا به عراق در سال  4118میالدی،
ظرفیت این دو کشور در دور زدن شورای امنیت در موارد ضروری را نشان می دهد.
این جنگ با مخالفت بسیاری از کشورها و بدون رضایت شورای امنیت آغاز شد.
پیش از آن ،قطعنامه  0220تصویب شده بود که در آن ،دولت عراق را به نقض
اساسی آتش بس و تعهدات مندرج در قطعنامه  023متهم می کرد .باوجود این  ،به
گفته نماینده دائم ایاالت متحده آمریکا «جان نگروپونته» این قطعنامه به هیچ وجه
مجوزی برای استفاده از زور علیه عراق نیست

). (UNSC, 2002, 4644th meeting

البته باید گفت ،شورای امنیت نیز ناتوان از محکوم کردن چنین اقدام هایی و
مسئولیت پذیر کردن اعضای دائم است .اگرچه امکان برآورد خسارات وارده
برخاسته از وتوی پیش نویس قطعنامه توسط اعضای دائم شورای امنیت و برقراری
رابطه علیت دشوار است ،اما به نظر می-رسد اعضای دائم دست کم نسبت به مسئول
وتو با روش های جای گزین مسئوالنه تر شده است.
نتیجه گیری
بنیان حقوقی که زمینه را برای رشد فعالیت های شورای امنیت مهیا نمود ،تفسیر
موسع از مفهوم امنیت بین المللی بود .امروزه ،شورای امنیت صالحیت خود را به
بسیاری از مسائل جهان گسترانده است .درواقع ،شورای امنیت تمرکز خود را از بین
المللی بودن یک مساله به امنیتی بودن آن تغییر داده است .از سوی دیگر ،شورای
امنیت ابزارهای واکنشی خود را نیز متنوع کرده است .در حالی که در گذشته ،شورای
امنیت به اورژانس دیپلماسی شباهت داشته که حق پاسخگویی به بحران های جهانی
را از طریق استفاده از زور برای خود در نظر می گرفت ،امروزه شورای امینت در
فعالیت های پیشگیرانه نقش بسزایی بازی می کند .به عبارت دیگر ،مسئولیت اولیه
برای حفظ صلح و امنیت بین المللی را بازتعریف نموده است .برای نمونه ،مبارزه با
تروریسم یکی از مصادیق چنین بازتعریفی است که مهر تاییدی است بر کارآمد شدن
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شمرده شدن نزد افکار عمومی و رسانه های جمعی آگاهی یافته ،روند استفاده از حق
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و روزآمد شدن این نهاد .باوجود این ،مساله حائز اهمیت این است که اعضای دائم
شورای امنیت در روند تصمیم گیری نسبت به موارد تهدیدکننده صلح وامنیت بین
المللی و در موارد خاص نقض های شدید حقوق بین الملل بشر با توجه به همه
جوانب اقدام نمایند و از حق وتو به صورت موردی استفاده شود ،زیرا این امر دست
کم مشروعیت شورای امنیت نزد افکار عمومی را ارتقا می دهد و به مبانی بنیادین
حقوق بین الملل نزدیک تر است .البته ،استفاده از حق وتو در وضعیت های
922
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تهدیدکننده صلح و امنیت بین المللی می تواند یکی از شواهد مدیریت ناکارآمد و
غیرمنصفانه شورای امنیت باشد و صرف استفاده از حق وتو را نمی توان به عنوان
دلیل قطعی آن دانست .برای مثال ،قطعنامه  4400درباره مناقشه یمن که بدون در نظر
گرفتن همه جوانب تصویب شد با وجود عدم استفاده از حق وتو ،فاقد توازن و
مدیریت عملگرای شورای امنیت بود .درواقع ،اگر اعضای دائم شورای امنیت به-

تحلیل رویه شورای امنیت در مدیریت نقضهای شدید حقوق بشر

صورت مستمر از حق وتو در وضعیتهای خاص به منظور حمایت از منافع ملی و
ترجیحات خود به هزینه بیتوجهی به نقضهای شدید حقوق بشر استفاده کنند،
اعتبار خود و شورای امنیت را زیر سوال خواهند برد .این مساله ،کنشگران را به دور
زدن شورای امنیت و تعقیب سیاستهای بحثانگیز خارج از سازمان ملل متحد
تشویق میکند .البته این امر همیشه تحقق نخواهد یافت ،بنابراین به منظور مدیریت
بحران های واجد نقض های شدید حقوق بین الملل بشر باید سازوکار مستقلی در
درون شورای امنیت ایجاد شود تا اعضای دائم را به تصمیم گیری مبتنی بر حفظ
صلح و امنیت بین الملل ترغیب کند.در نتیجه ،به منظور مدیریت منصفانه و
عملگرای شورای امنیت در موارد نقض های شدید حقوق بین الملل بشر ،به نظر می
رسد پیشنهاد دولت فرانسه نیز می تواند تاثیرگذار باشد .فرانسه پیشنهادی ارائه نمود
مبنی بر این که حق وتو نباید به عنوان امتیاز تلقی گردد .حق وتو متضمن مسئولیت
و وظایف خاصی است که توسط منشور ملل متحد بر اعضای دائم بار شده است.
درواقع ،حق وتو به منظور تقویت همکاری بین اعضای دائم برای حل وفصل
اختالفات بین المللی ،تضمین رعایت حقوق بین الملل و حمایت از غیرنظامیان است

بنابراین ،از حق وتو دست کم در موارد نقض های شدید حقوق بین الملل بشر نباید
استفاده شود و منصفانه آن است که اعضای دائم شورای امنیت همانند اعضای
غیردائم صرفا نظر مثبت و در موارد مخالفت نظر ممتنع خود را اعالم کنند .این
راهکار ،ضمن پرهیز از ایده های افراطی مبنی بر حذف حق وتو یا گرفتارشدن در
مباحث بی پایان اصالح ساختار شورای امنیت ،اقدام های شورای امنیت در موارد
نقض های شدید حقوق بین الملل بشر را قاعده مند و شفاف می کند.
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An Analysis of the Security Council Procedures in
Managing Severe Violations of the International
Human Rights
Mirshahbiz Shafee
Faculty Member, Department of Environmental Law, Law Faculty,
Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
Abdolsamad Doulah
PhD Candidate, Department of Environmental Law, Law Faculty,
Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

The UN Security Council is primarily in charge of maintaining
international peace and security. There has been raised various
debates on how the Security Council manage international crises
in the world, particularly severe violations of international human
rights law. On the one hand, the traditional view to international
peace has altered and the Security Council is also in charge of
observing the standards of the international human rights. On the
other hand, the international community has faced inconsistencies
in the use of the veto by its permanent members on the
international human rights violations. However, many analysts
believe that the Security Council could take timely action to
prevent violations of international human rights law. At that time,
they fell into the trap of politics and proved insufficient. This
article in response to this important issue, indicating that the
management of the Security Council has been fair in the case of
international human rights violations and in accordance with the
fundamental norms of international law. This study also aims to
prove fairness shall be the outcome of moderated procedure of
Security Council.
Keywords: Severe Violations, Security Council, Veto, the
International Human Rights

11

سی ا س ت ج ه ا ن ی
World Politics
A Quarterly
Journal
Vol .5 \ No. 3
Winter 2013

Post Structuralism and Evolution in International
Relations Discipline
Heidar Ali Masudi
Faculty Member of Politics and Economy, Shahid Beheshti
University

10

سی ا س ت ج ه ا ن ی
World Politics
A Quarterly
Journal
Vol .5 \ No. 3
Winter 2013

Post structuralism can be thought as a well-known approach with
a mature theoretical literature. Due to the poverty of genuine
theoretical resources in Iranian IR community, the article thus
aims to explain poststructuralist thought and current international
relations research agendas that are framed within an
understanding that presumes certain readings of postsrtucturalism
It behooves the article to ask what can be gained from
postsrtucturalis in the fiels of ontology, epistemology and subject
areas such as power, foreign policy and IR scholarship and how.
Having four sections including ontology, epistemology, subject
area and criticism, the article concludes that poststructuralist
concepts such as language, power/ knowledge nexus, historicity,
self/other duality, resistance and possibility of rearticulating of IR
scholarship can ascertain a possibility for new forms of human
agency in the global life. The article claims that this approach has
been a horizon of new thinking in IR for some decades and it is
time for reticulation of this approach in IR by paying serious
attention to criticism.
Keywords Post structuralism, International Relations, Ontology,
Epistemology, Criticism.
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Israel and Azerbaijan Relationship: Foundations,
Necessities and Constraints
Masoumeh Rad Goudarzi
University of Guilan, Political Science Department, Faculty Member

Relation between Republic of Azerbaijan as a member of
Organization of Islamic Countries and Israel have formed and
expanded in political, economic, security and technologic levels
immediately after Azerbaijan independence in 1991 and reached
to a peak. Despite some internal and regional obstacles and
objections, two countries successfully extended their relationship
to a strategic level in recent years. A telegram from the US
embassy in Azerbaijan that was published in Wikileaks claimed
that the resident of Azerbaijan, Ilham Aliyev, compared IsraelAzerbaijan relations to an iceberg, with most of the relations
being below the surface. In the current article researcher aims to
investigate objectives, characteristics, mutual interests as well as
internal, regional and international necessities that forced two
countries to expand their relationship to the current level. In
addition, researcher will investigate internal and external
constraints that two countries are confronted and how these
constraints could affect diplomatic normalization of their
relationship. To doing so, the role of Iran and turkey pressures
and their reasons to undermine Azerbaijan and Israel alliance will
be discussed
Keywords:Azerbaijan, Israel, Political and Security Relationship
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Diplomacy is a multifaceted ,acceptable phenomenon in United
Nations which has legal and meta legal stand in international law
and relations from another point , the fallible functions of the
security council have questioned the issue of responsibility of this
body in international law . Regarding this matter , a group of
scholars be live that, in the framework of law and meta legal ,
everybody , including the security council, must be responsible
for its functions We fallow this line of thinking and after
recognizing the relevant international law of limiting the
competencies of the security council, we consider thoroughly the
nuclear diplomacy of IRI as a new phenomenon .We have also
pointed to the Joint Comprehensive plan of Action as the legal
solution for challenging the decisions and functions of the
security Council . We have also shown that the correct form of
diplomacy has made the security council to review essentially its
decisions .
Keywords: Diplomacy, Security Council, Super Visibility
Nuclear Diplomacy, Legal Achievements.
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Branch, International Relations Dep., Iran, Isfahan

One of the main concerns of the world's leaders in the
contemporary period is Development. But, development maybe
be stopping, if it be Unbalance, especially when between
economic development and political development be creating
unbalance. Although some countries, only speculated on
economic development and political development have left. For
example, the People's Republic of China, as a country those three
decades ago has been a developing country, and now is
developed country by economy. Although China's economic is
develop, but in spite of government of Communist Party, this
country on political view is undeveloped. The article question is
that: "Unbalance development in China, how can develop this
country is facing a crisis?". This method research of article is
scientific, historical, descriptive and field. The overall result of
this research is that in the next few decades consequences of the
crisis, the imbalance in China's development will appear that
would be a revolution.
Keywords: Development, Unbalance Development, Politics,
Economy

7

سی ا س ت ج ه ا ن ی
World Politics
A Quarterly
Journal
Vol .5 \ No. 3
Winter 2013

Nuclear Diplomacy and Compromise Model in
Iran’s Foreign Policy
Abbas Mossalanejad
Post Doctorate of Strategic Policy Making and Professor of Tehran
University

6

سی ا س ت ج ه ا ن ی
World Politics
A Quarterly
Journal
Vol .5 \ No. 3
Winter 2013

The strategy of compromise in foreign policy has diversified
outcomes and consequences. John J. Mearsheimer believes that
compromise can provide the ground for escalation of crisis and
raise the growing expectations of the players in the regional and
international environments. James Richardson takes the policy of
compromise as end of ideological controversy among countries.
He considers compromise as the strategy of meeting peace and
security through diplomacy. Under certain conditions,
compromise can gain strategic importance in diplomacy of
countries and reveal signs of cooperation to attain balanced
national security and interests to counter threats. The nuclear
diplomacy and its outcome base on the Joint Comprehensive
Action Plan (JCAP) show that compromise can control and check
the national goals and strategic powers of such countries as Iran
that is subject to international commitments. The main question
of the article is: “What a sort of outcome has the strategy of
compromise in nuclear diplomacy left in the field of national
interest and foreign policy?” The hypothesis of the article is:
“Nuclear diplomacy based on the strategy of compromise has
given way to minimizing threats and phased removal of economic
and strategic sanctions.” In designing the article, the “strategy of
institutionalized neoliberal” was used as the theoretic framework
of the paper.
Keywords:Nuclear Diplomacy, Compromise Strategy, Balanced
Interest, Sanction, Joint Comprehensive Action Plan

Complex and Chaotic Systems: Model of Sensitive
Dependency, Deterrence and War
Farhad Ghasemi
Associate Professor of International Relations at Tehran University

Chaotic and complex systems exhibit surprising and nonlinear
behaviors in complexity situations. Although scientists have
studied these theories for many years, but in theoretical field of
international relations, especially war and deterrence hasn’t been
survived. Fundamental idea in this article is uneven distribution
of sensitive dependency among states and in complex and chaotic
international system as a network is driving force and key
variable in explaining of war. The author believes that
distribution patterns of sensitive dependency in system will form
nonlinear strategic stability equation or make it dysfunctional.
Therefore war control system especially deterrence is faced to
nonlinear state with transitional equilibrium. This system should
operate in self-organized method. Every instability in this system
could lead to war. By this way by undermining the deterrence
system, nonlinear instability could trigger of war. This argument
conceptualizes an understanding of war and deterrence drown
from complexity and chaotic theory and suggests that future
researches into question of war and deterrence must be aimed to
develop such theories and models.
Keywords:Chaotic and Complex System, Sensitive Dependency,
Nonlinear Strategic Stability, War, Self-Organized Deterrence
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This study aimed to provide a theoretical framework of critical
analysis to foreign policy. The main argument of this study is that
critical analytic approach to foreign policy because of the
negation of the principles and assumptions of the international
relation’s traditional approach in its trans-theoretical foundations
and as a result, a distinct conceptual framework, is more capable
to explaining the foreign policy behavior of such an international
actors that are not satisfied to the existing world order. The
authors believe, however the reactionary theories of international
relations in general and critical theories of international relation
in particular, has most emphasis on trans-theoretical aspect of the
theory of global politics, however, according to the normative
and critical aspects of the this approach, it probable to extract
general principles and guidelines to processing the foreign policy
trends of formal international actors (states) and informal actors
(such as associations, organizations and NGOs) that advocate
changes in the existing system of international law and the world
order.
Keywords: Critical Theory, Foreign Policy, Emancipation.
Trans-Theoretical. World Politics.

Abstracts
Identity Gaps and Political Economy of ISIS
Hossein Daheshyar
Professor of International Relations at Allameh Tabataba’i
University

As of early 2017, ISIL controlled approximately 45,377
square kilometers of territory in Iraq and Syria and 7,323
square kilometers of territory elsewhere, for a total of
52,700 square kilometers. This represents a substantial
decline from the group's territorial peak in late 2014,
when it controlled over 100,000 square kilometers of
territory in total.
ISIS's territory has declined
substantially in almost every country since 2014, a result
of the group's unpopularity and the military action taken
against it. It threatened both Baghdad and Irbil in Iraq
while consolidating control over more of eastern Syria
and taking its fight toward Aleppo The root cause of this
region-wide crisis is the failure of state authorities to be
able to control their borders and their territories, to
provide services to their populations and, ultimately, to
forge a common political identity that could be the basis
of political community. In the absence of central
government control, local forces emerge, based on
sectarian, ethnic, tribal and regional identities, to fill the
gap. It has become largely self-funding, earning revenue
from banditry, protection rackets, control of trade routes
and taking over lucrative assets like oil refineries and gas
stations. It recruits broadly, in the Middle East and North
Africa and globally, its very success spurring jihadists and
sympathizers to join it. It is extremely well organized and
disciplined.
Keywords: Identity Gaps, Political Economy, ISIS, Iraq
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