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 )ECCE) E-Collaborative for Civic Educationیک سازمان غیرانتفاعی
در ایاالت متحده آمریکا ،تحت  501c3است که از فنآوری اطالعات و
ارتباطات برای آموزش و ارتقای سطح شهروندی و زندگی سیاسی دموکراتیک
استفاده میکند.
ما به عنوان بنیانگذاران و مدیران این سازمان ،اشتیاق عمیق مشترکی
داریم که شکلدهنده ایدههای جوامع باز است .همچنین برای ما ،شهروند،
دانش شهروندی ،مسئولیت و وظیفه شهروندی یک فرد در محافظت از یک
جامعۀ سیاسی دموکراتیک پایه و اساس کار است؛ همان طور که حقوق عام
بشر که هر شهروندی باید از آنها برخوردار باشد ،اساسی و بنیادی هستند.
 ECCEدموکراسی را تنها نظام سیاسی قادر به تأمین طیف کاملی از آزادیهای
شهروندی و سیاسی برای تک تک شهروندان و امنیت برابری و عدالت میداند.
ما دموکراسی را مجموعهای از ارزشها ،نهادها و فرایندها میدانیم که مبشر
صلح ،توسعه ،تحمل و مدارا ،تکثرگرایی و جوامعی شایستهساالر که به کرامت
انسانی و دستاوردهای انسانی ارج میگذارند ،است.
ما پروژۀ اصلی  ECCEیعنی «آموزشکده توانا :آموزشکده مجازی برای
جامعۀ مدنی ایران» را در سال  2010تأسیس کردیم .آموزشکده توانا در ارائه
منابع و آموزش در دنیای مجازی در ایران ،یک نهاد پیشرو است .توانا با ارائه
دورههای آموزشی زنده در حین حفظ امنیت و با ناشناس ماندن دانشجویان،
به یک جامعۀ آموزشی قابل اعتماد برای دانشجویان در سراسر کشور تبدیل
شده است .این دروس در موضوعاتی متنوع مانند نهادهای دموکراتیک ،امنیت
دیجیتال ،حقوق زنان ،وبالگنویسی ،جدایی دین و دولت و تواناییهای رهبری
ارائه میشوند .آموزشکده توانا آموزش زندۀ دروس و سمینارهای مجازی
را با برنامههایی مثل مطالعات موردی در جنبشهای اجتماعی و گذارهای
دموکراتیک ،مصاحبه با فعاالن و روشنفکران ،دستورالعملهای خودآموزی،
کتابخانۀ مطالب توصیفی ،ابزارهای کمکی و راهنمایی برای آموزشگران ایرانی
و حمایت مداوم و ارائه مشاورۀ آموزشی برای دانشجویان تکمیل کرده است.
تالش ما برای توسعۀ تواناییهای آموزشکده توانا متوجه گرد آوردن
بهترین متفکران ایرانی و صداهای محذوف است .به همین ترتیب ،به دنبال
انتشار و ارتقای آثار مکتوب روشنفکران ایرانی هستیم که ایدههای آنان توسط
جمهوری اسالمی ممنوع شده است.
یکی از نقاط تمرکز تالش توانا ،ترجمه متون کالسیک دموکراسی و
مقاالت معاصر در این باره و نیز ترجمه آثار مرتبط با جامعه مدنی ،حقوق بشر،
حاکمیت قانون ،روزنامهنگاری ،کنشگری و فنآوری اطالعات و ارتباطات
است .امید ما این است که این متون بتواند سهمی در غنای فردی هموطنان
ایرانی و برساختن نهادهای دموکراتیک و جامعهای باز در ایران داشته باشد.
سپاسگزار بازتاب نظرات و پیشنهادهای شما
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مریم معمارصادقی

فهرست مطالب
مقدمه مترجم

مردمساالری و صلح

اصول سهگانه نظم صلحآمیز بینالمللی

7
9
9

مردمساالریها به ندرت به جان یکدیگر میافتند

10

وابستگی متقابل اقتصادی و سازمانهای بینالمللی

16

تقویت مردمساالری و هنجارهای آن

آیا میشود صلحی فراگیرتر بنا کرد؟

13
17

مقدمه مترجم
بروس را ِست ،متولد  ١٩٣٥میالدی ،استاد علوم سیاسی و روابط بینالملل در دانشگاه آمریکایی ی ِل،1
نزدیک به  ٤٠سال ،از  ١٩٧٢تا  ،٢٠٠٩سردبیر  Journal of Conflict Resolutionدوماهنامهای بسیار
معتبر و معطوف به رفع تضادهای دروندولتی و بینالمللی و درونگروهی و بینگروهی و به طور کلی
ریشهیابی جنگ و جستجوی صلح و ممکنسازی آن بوده است .وی که عضو فرهنگستان هنرها و علوم
آمریکاست ،2سالها در دانشگاههایی همچون کلمبیا ،هاروارد و تلآویو به تدریس و پژوهش مشغول
بوده است .بروس را ِست در سال  ٢٠٠٩میالدی و برای گرامیداشت خدمات و تحقیقات ارزنده وی
در پیشبرد علم صلح ( )peace scienceبه دریافت جایزه «جامعه علم صلح» 3مفتخر گردید ،انجمنی که
خود ریاست آن را برای مدتی بر عهده داشته است .از میان  ٢٧کتابی که وی در رشته روابط بینالمللی و
علم صلح تا کنون منتشر کرده است ،میتوان به «سلطهجویی و مردمساالری» )٢٠١١( 4و به «تثلث صلح:
مردمساالری ،وابستگی متقابل و سازمانهای بینالمللی» ،5انتشار یافته در سال  ٢٠٠١میالدی و شناخته
شده به عنوان بهترین کتاب دهه از سوی انجمن مطالعات بینالمللی ،6اشاره کرد.
1. Bruce Russett, a short biography
2. American Academy of Arts & Sciences
3. (International) Peace Science Society
4. Hegemony and Democracy, 2001.
5. Triangulating Peace: Democracy, Interdependence, and International Organizations; with John
Oneal, 2001.
6. International Studies Association
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 تحت،The Global Agenda  کتاب2 گزیدهای است از فصل ششم،1جستاری که پیش روی دارید
.» چگونه سامانهای برای صلح میسازند، وابستگی متقابل و سازمانهای بینالمللی،عنوان «مردمساالری

1. Excerpted from: Bruce Russett, “How Democracy, Interdependence, and International Organizations Create a System for Peace.” Adapted from a chapter in The Global Agenda, sixth edition, edited
by Charles Kegley and Eugene Wittkopf. New York: McGraw – Hill, 2000. © 2000 The McGraw – Hill
Companies, New York. Reproduced with the permissions of McGraw – Hill Companies.
2. How Democracy, Interdependence, and International Organizations Create a System for Peace;
in The Global Agenda, edited by Charles Kegley and Eugene Wittkopf, McGraw-Hill, New York, 2000.

مردمساالری و صلح
برای نزدیک به نیم قرن ،با اجرای سیاستی مبتنی بر احاطه و مهار ( ،)containment policyایاالت
متحده آمریکا و همپیمانان او به بازداری از گسترش نفوذ اتحاد جماهیر شوروی و کمونیزم در جریان
جنگ سرد ،اقدام ورزیدند .سیاست مذکور به نحو چشمگیری با موفقیت همراه شد .در حال حاضر اما،
سیاست فوق را میبایست با سیاست دیگری جایگزین کرد ،سیاستی که این بار بر اساس تحکیم مقبولیت
نوین نهادهای آزاد 1در چهار گوشه جهان طرحریزی شده باشد .قرن جدید چیزی فراتر از پشت سر
گذاشتن روابط خصمانه و هماوردطلبانه ( )adversarial relationshipارائه میدهد؛ آنچه قرن حاضر به
ارمغان میآورد ،فرصتی است برای بازبینی و دگرگون کردن بنیادین روابط بین ملتها...

اصول سهگانه نظم صلحآمیز بینالمللی
 ...سیاست معاصر به اصلی مشابه و مرکزی و سازماندهنده نیاز دارد .اصلی که میبایست مبتنی بر
اصولی باشد که در پی گفتمان و زیربنای بخش عمدهای از عملکرد سیاست بازدارنده مهار و احاطه
بودند؛ اصلی که ریشه در باورهای مربوط به موفقیت نظامهای آزاد سیاسی و اقتصادی دارد .این
اصول عبارتاند از مردمساالری ،بازارهای آزاد  -به ویژه بر پایه این استدالل که وابستگی متقابل
اقتصادی ( )economic interdependenceبه ترفیع صلح و شکوفایی میانجامد  -و قانون و سازماندهی
بینالمللی .هر یک از این اصول سهگانه در بسیاری از موارد ،با به وجود آوردن حلقههای با فضیلت
1. ... the new acceptability of free institutions...
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( )virtuous circlesو ادوار بازخورد ( ،)feedback loopsبه نوبه خود به تحکیم صلح خواهد انجامید،
صلحی که خود نیز در تحکیم هر یک از آنان مؤثر خواهد افتاد...
صلح میان دولتهایی که مردمساالرانه اداره میشوند ،بینشی بوده است که همواره به عنوان بخشی
از سازوکاری گستردهتر و متشکل از نهادها و راهکارهایی که برای پیشبرد و ترفیع صلح مطرح بودهاند،
در میان بوده است .در  ،١٧٩٥امانوئل کانت 1از صلح جاودانی ( )perpetual peaceسخن گفت ،صلحی
که بعضاً بر پایه دولتهایی که از سرشت جمهوریت ( )republican constitutionمشترکی برخوردارند،
استوار میشود ،جمهوریتی که امروزه اساسا آن را تحت عنوان مردمساالری میشناسیم .وی آزادی،
برابری قانونی و حقوقی تبعهها ،2حکومت به نمایندگی از مردم 3و تفکیک قوا 4را از جمله اجزاء تشکیل
دهنده چنین سرشتی میدانست .وی همچنین« ،جهانشهریت قانون» ( ،)cosmopolitan lawبه عنوان
تجسم پیوندهای تجارت بینالمللی و دادوستد آزاد ،و نیز «اتحاد صلحآمیز» ( )pacific unionو مقرر شده
بواسطه معاهدهای بینالمللی میان جمهوریها را از دیگر اجزاء کلیدی صلح جاودانی خود میپنداشت.
وودرو ویلسون ،5بیست و هشتمین رئیس جمهور آمریکا از  ١٩١٣تا  ١٩٢١نیز بینشی مشابه این برای
قرن بیستم بیان کرد ...ویلسون در قالب سخنانی که در رابطه با بروز جنگ در سال  ١٩١٧میالدی در برابر
کنگره آمریکا ایراد کرد ،گفت «حفظ و نگهداری از توافق صلحی ثابتقدم ،هرگز بدون یک همکاری
میان ملتهای مردمساالر ممکن نخواهد بود» .چنین بینشی بار دیگر پس از پایان جنگ دوم جهانی و
در مباحثی که میان بنیانگذاران اتحادیه اروپا درگرفته بودند ،مطرح شد .از آن زمان تا به امروز ،چنین
بحثی میان کشورهای آمریکای جنوبی نیز به میان آمده است .در آغاز قرنی جدید ،این بحث و بینشی
که از آن نشأت میگیرد ،بار دیگر به مبحثی مطرح و به بینشی محتمل تبدیل شدهاند.

مردمساالریها به ندرت به جان یکدیگر میافتند
مردمساالریسازی ( )democratizationبه دو دلیل کلید تحقق چنین بینشی است .نخست اینکه
مردمساالری به جهت شایستگی ذاتی و خصلت درونی خود ،شکل حکومتیِ مطلوبی است .کرامت
انسانی را هم به رسمیت میشناسد و هم ارج نهاده و ترفیع میدهد .مردمساالری کمال مطلوب نیست
و به زور هم نباید آن را به مردمی که خواهان آن نیستند ،تحمیل کرد .با این حال ،برای بسیاری از
کشورها ،از بدلیلهایی که تحت آنها رنج بردهاند ،بهتر است .دوم اینکه ،امروزه و بر اساس شواهد
محکمی که در اختیار داریم ،مسلم است که مردمساالریها به جنگ یکدیگر نمیروند .برخی از این
شواهد را میتوان در کتابی که تحت عنوان «صلح مردمساالر را مغتنم بشماریم» 6منتشر کردهام یافت و
)1. Immanuel Kant (1724 - 1804
2. Legal equality of subjects
3. Representative government
4. Separation of powers
)5. Thomas Woodrow Wilson (1856 - 1924
6. Grasping the Democratic Peace: Principles for a Post Cold-War World; by Bruce Russett, with the
collaboration of William Antholis, Carol R. Ember, Melvin Ember, Zeev Maoz ; Princeton University Press,
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برخی دیگر را در آثار بیشماری که اخیرا به انتشار رسیدهاند .در دوران معاصر« ،مردمساالری» نشانگر
کشوری است که در آن تقریباً هر کسی آزادانه رأی خود را به صندوق میاندازد ،انتخابات آزادانه
مورد اعتراض قرار گرفته و به چالش کشیده میشوند ،ریاست مجریه یا با رجوع به آرای عمومی و یا از
طریق مجلسی منتخب و متشکل از نمایندگان مردم انتخاب میگردد و اهم آزادیها و حقوق مدنی نیز
در آن به رسمیت شناخته شده و تضمین شدهاند .مردمساالریها همواره صلحآمیز نبوده و صلحآمیز نیز
عمل نکردهاند  -همه ما با تاریخ مردمساالریها و چگونگی عملکرد آنها در مواردی همچون استعمار،
دخالتهای پنهانی در امور دیگر کشورها و یا افراط و زیادهروی در اعمال قدرت از سوی آنها ،آشنایی
داریم .از طرف دیگر ،مردمساالریها اغلب در رابطه با حکومتهای خودکامه به خشونت متوسل
میشوند .با این حال ،روابط میان مردمساالریهای باثبات از تفاوتهایی کیفی برخوردار هستند.
به ندرت اتفاق میافتد که مردمساالریها ،در قالب جدالهایی که میتوانند با یکدیگر داشته باشند،
تن به برخورد نظامی نیز بدهند و یا اص ً
ال به چنین مناقشههایی این فرصت را بدهند که باال گرفته و به
رویارویی نظامی تبدیل شود .احتمال متوسل شدن به تهدید نظامی بین دو دولت مردمساالر یکهشتم
انواع حکومتهای دیگر است و احتمال وقوع خود جنگ یکدهم امکان درگیری نظامی میان دولتهای
غیرمردمساالر است .اگر چه فنالند ،در جنگ جهانی دوم ،با پیوستن به کشورهای محور 1و البته با پرهیز
از هرگونه تحرک نظامی بر ضد مردمساالریها ،تنها بر علیه اتحاد جماهیر شوروی وارد نزاع شد،
مردمساالریهای استقرار یافته و باثبات ،در تمام طول قرن بیستم با یکدیگر به جنگ برنخاستهاند.
هر چه دولتی مردمساالرتر باشد ،احتمال صلحآمیزتر بودن روابط آن با دولتهای دیگر هم بیشتر
خواهد بود .احتمال به کارگیری سازوکارهای رفع صلحآمیز تضاد ()peaceful conflict resolution
هم میان مردمساالریها بیشتر خواهد بود .مردمساالریها از دیگر نظامها از آمادگی بیشتری نیز برای
معامله به مثل با طرف مقابل ،بهرهبرداری از میانجیگری شخص ثالث در رفع مشاجره بین طرفین درگیر
در منازعات و قبول داوری طرف واسطه و حکمیت الزامآور شخص ثالث در رویاروییهای دوطرفه
برخوردارند 2.مطالعات آماری دقیق عملکرد مردمساالریها در قبال همدیگر به خوبی نشاندهنده این
واقعیت هستند که روابط نسبتاً صلحآمیز آنها با یکدیگر ،نه روابطی ساختگی و کاذب و نشأت گرفته
1993.

حجم هنگفتی از دانش و آموختههای نوین در این زمینه اخیرا در دسترس قرار گرفته است ،دانشی که تا حدود زیادی
اصل مربوطه را تأیید کرده و یا گسترش میدهد ،هرچند بخشی از آن با نگاهی انتقادی باشد.

See especially James Lee Ray, Democracy and International Conflict (Columbia, SC: University of
South Carolina Press, 1995); Spencer Weart, Never at War: Why Democracies will Never Fight One Another
(New Haven, CT: Yale University Press, 1998); Bruce Russett and John R. Oneal, Triangulating Peace:
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1 (March 1994): 24-42.
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از عوامل تأثیرگذاری همچون سطح درآمد و ثروت مشابه یا نرخ رشد سریع و یا پیوندهای همپیمانی
میان آنان ،که از سرشت مردمساالرانه این نظامها تغذیه میشوند .پدیده صلح میان مردمساالریها تنها به
کشورهای صنعتی و ثروتمند نیمکره شمالی محدود نمیشود .دوام آن نیز تنها مدیون تهدیدی مشترک
از سوی دشمنی مشترک در جنگ سرد نبود و پس از خاتمه این رویارویی مخاطرهآمیز هم صلح
مردمساالر به عمر خود تا به امروز ادامه داده است.
پدیده صلح مردمساالر را میتوان با تکیه بر مستولی گشتن محدودیتهایی که به نحوی معیارگذار
و هنجارساز بر تضاد میان مردمساالریها اعمال میگردند ،1توضیح داد .چنین توضیحی ،دامنه معیارهای
فرهنگی «زندگی کن و بگذار دیگران هم زندگی کنند» 2و نیز گستره هنجارهای جاری رفع صلحآمیز
تضاد میان مردمساالریها را به عرصه (روابط) بینالمللی توسعه میدهد .نقش محدودیتهای نهادینی
( )institutional restraintsکه بر (فرآیند) اتخاذ تصمیم از سوی مردمساالریها برای وارد شدن به
جنگ اعمال میشوند نیز در توضیح پدیده صلح مردمساالر دخیل است .محدودیتهای فوقالذکر
تضمین میکنند که هر دولتی که در تضاد منافع با مردمساالری دیگری قرار میگیرد ،میتواند انتظار
داشته باشد که فرآیندهای رفع صلحآمیز تضاد میان آن دو از فرصت کافی برای مؤثر واقع شدن برخوردار
خواهند بود؛ در ضمن ،فرایندهای تصمیمگیری سیاسی مردمساالریها نیز از شفافیت نسبی الزم بهرمند
خواهند بود .این دو تأثیر در تحکیم متقابل یکدیگر نیز مؤثرند .گسترش جهانی هنجارها و عملکردهای
مردمساالر ،در صورتی که استحکام یابد ،قاعدتاً میبایست در کاستن از تواتر تضادهای خشونتآمیز و
از کثرت درگیریهای نظامی ،مؤثر واقع شود .آنجا که محدودیتهای هنجارساز و معیارگذار ضعیف
هستند ،نهادهای مردمساالری میتوانند محدودیتهای مضاعف و الزم را برای جلوگیری از متوسل
شدن به مقابله به مثل خشونتآمیز بر علیه دیگر مردمساالریها ،تدارک و تأمین کنند.
از آنجا که کشورهای خودکامه پیشین رفتهرفته مردمساالر میشوند ،نبود جنگ میان مردمساالریها
هم بیش از پیش یکی از محورهای اصلی هر مبحث جاری بر حول آینده روابط بینالمللی خواهد شد.
این گزاره که مردمساالریها تقریباً هرگز ،در نظام بینالمللی مدرن ،به جنگ با یکدیگر برنخاستهاند،
بیانگر پدیده پیچیدهای است؛ مردمساالریها به ندرت به جنگ یکدیگر میروند (گزارهای تجربی)،3
چرا که اوال از سازوکارهای دیگری برای رفع تضادهای بین خود برخوردارند و به همین دلیل نیز نیازی
به جنگیدن با یکدیگر ندارند (گزارهای دوراندیشانه و وابسته به برآورد مقرون به صرفه بودن جنگ) 4و
ثانیا درک آنها از مردمساالری ،پرهیز اصولی از جنگ با یکدیگر است (گزارهای هنجارساز در رابطه
با بنیادهای رفتار اصولی) ،5گزارهای که به نوبه خود به تحکیم متقابل گزاره تجربی میانجامد .بر مبنای
چنین استداللی ،هر چه بیشتر بر تعداد مردمساالریها در سطح جهان افزوده شود ،از تعداد حریفان و
دشمنان بالفعل مردمساالریها کاسته خواهد شد و دامنه صلح هر چه بیشتر افزایش پیدا خواهد کرد.
 ... .1فراگیری محدودیتهای بازدارنده و هنجارگذار ( )normative restraintsبر تضاد و مخاصمه میان مردمساالریها.
2. Live and let live

3. Empirical statement
4. Prudential cost-benefit statement
5. Normative statement about principles of right behavior
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این امکان که دامنه گستردهای از صلح مردمساالر در جهان پدید آید ،به وجود آمده است .برای
جامه عمل پوشاندن به چنین امکانی و تحقق بخشیدن به آن در قالب یک سیاست جامع ،دو مسئله بنیادین
را باید مدنظر قرار داد؛ یکی استحکام بخشیدن به ثبات مردمساالر ( )democratic stabilityو دیگری
افق فرصتهایی است که در چشمانداز دگرگونی الگوهای بنیادین در رفتار بینالمللی 1قابل رویت
است...

تقویت مردمساالری و هنجارهای آن
 ...به احتمال زیاد ،عمده شرایطی که در توفیق مردمساالریسازی مؤثرند ریشه در مقتضیات درونی
هر کشور خاص دارند .با این وجود ،فهرست شرایط بیرونی نیز شگفتانگیز به نظر میرسد .ممکن است
شرایط مساعد بینالمللی در همه موارد آنچنان تأثیرگذار نباشند ،ولی نه تنها بیتأثیر هم نیستند که به
ویژه آنگاه که مقتضیات درونی کشوری با سردرگمی توأماند ،شرایط بیرونی میتوانند تأثیر بسزایی بر
عوامل درونی مردمساالریسازی بگذارند.
با توجه به شرایط اقتصادی بس ناخوشایندی که در بسیاری از کشورهای در حال توسعه در سطح
جهان ،در اروپای شرقی و در اتحاد جماهیر شوروی سابق ،شاهد هستیم ،با مدنظر قرار دادن پیامدهای
خطرناکی که چنین شرایطی میتواند برای مشروعیت حکومتهای نوظهور مردمساالر در این مناطق
به همراه داشته باشند ،اهمیت حمایت بیرونی  -چه از نوع فنی و چه مالی  -به نحو شاخصی خود را
نمایان میکند .مردمساالریهای نوظهور ،بدون یک بهبود نسبی در سطح زندگی شهروندان آنها ،دوامی
نخواهند آورد .کمکهای خارجی را میتوان در قالب سیاست چماق و هویج (تهدید و تحبیب) 2به
عنوان ترازی برای سنجش مردمساالری در کشورهای کمکگیرنده قرار داد .بدین معنی که کشورهایی
که پیوسته حقوق بشر را زیر پا گذاشته و مکررا ً به تعرض بر علیه حقوق اقلیتهای قومی اقدام میورزند،
از دریافت چنین کمکهایی نیز منع میگردند .به عنوان مثال ،لغو انتخابات در یک کشور کمکگیرنده
و یا کودتای نظامی در آن میتواند ،هر یک به نوبه خود ،با تهدید (چماق) تعلیق کمکهای خارجی از
سوی کشورهای کمکدهنده همراه باشد .تداوم مشروط کمکهای خارجی ،به عنوان مشوق یا عامل
تحبیبی(هویج) ،بدین معنا خواهد بود که دسترسی به اهداف وسیعتر توسعه نهادهای مردمساالر ،مستلزم
پایهریزی یک جامعه مدنی است .کشورهایی که از این گونه حمایتهای خارجی بهرمند میشوند نیز
کمکهای چندجانبه و مشروط به اصالحات مردمساالر را  -به همان اندازه که کمکهای یکجانبه
را  -به چشم دخالتی بارز از سوی یک کشور در امور داخلی و حق حاکمیت ملی خود نخواهند دید.
ضرر بزرگی خواهد بود اگر مردمساالریهایی که از قدمت و ثروت بیشتری برخوردار هستند ،برای
یاری رساندن به کشورهایی که در تالش برای برقراری مردمساالری به سر میبرند ،دست به یک سلسله
اقدامات جدی نزنند .چنین ضرری ،نه تنها دامن این کشورها و مردمان آنها را که دامن مردمساالریهای
کهنتر و غنیتر را نیز خواهد گرفت .هر گونه راه حلی در این راستا مستلزم حمایت و محافظت بیرونی
1. ... the prospects for changing basic patterns of international behavior ...
2. Stick and carrot policy
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از فرآیندهای درونی گذار و تسریع آنها به مردمساالری خواهد بود .راه حلی اینگونه همچنین مستلزم
طرحریزی نهادها و خلق هنجارها و الگوهای رفتاری برای حکومتی مردمساالر توأم با احترام به حقوق
اقلیتها خواهد بود .برپا ساختن نهادها ،هنجارها و الگوهای رفتاری مردمساالر برای حفاظت از اقلیتها،
هرگز کار آسانی نبوده است .با این حال ،تالشی از این دست ،نمایانگر چالش بنیادین توسعه سیاسی
دنیای امروز در دوران معاصر است .یادآوری این نکته ارزشمند خواهد بود که هر یک از نسلکشیهای
اسفناکی که در قرن گذشته به وقوع پیوستهاند (از کشتار ارامنه در ترکیه گرفته تا نسلکشیهایی که به
دست هیتلر ،استالین یا پُل پُت و دیگران به اجرا گذاشته شدند) ،نه از سوی حکومتهای مردمساالر،
بلکه توسط حکومتهای خودکامه و تمامیتخواه به مرحله اجرا درآمدند.1
درک این موضوع که چرا مردمساالریها به ندرت به جنگ با یکدیگر برمیخیزند ،پیامد مهمی
برای سیاست(گذاری) در دنیای معاصر با خود به همراه دارد .چنین فهمی از چرایی نادر بودن جنگ
و بروز آن میان مردمساالریها ،بر تدارک آمادگیهای نظامی ضروری و چگونگی انواع آنها و نیز
بر بهایی که برای این گونه آمادهسازیها باید متقبل شد ،تأثیر خواهد گذاشت .از طرف دیگر ،درک
این موضوع باید مشوقی باشد برای تالشهایی صلحآمیز در راستای یاری رساندن به برآمدن و تحکیم
مردمساالری .در مقابل بدفهمی از این موضوع نیز میتواند به اتخاذ سیاستهای خصمانه و جنگطلبانه
علیه حکومتهای خودکامه منجر شود و یا به مشوقی برای برانداختن چنین نظامهایی  -با تمام بهای
سنگینی که چنین سیاستهایی میتوانند با خود به همراه داشته باشند  -تبدیل شود.
یادآوری موفقیتی که پس از  ١٩٤٥و با شکست دشمنان مردمساالری کسب شد ،میتواند هم
آموزنده باشد و هم گمراهکننده .از این جهت آموزنده است که نشان میدهد که مردمساالری میتواند
جانشین نظامی باشد که کام ً
ال مشروعیت و اعتبار خود را از دست داده است و اگر بهای هنگفتی را که
2
برای این موفقیت پرداخته شد (چه در چارچوب طرح مارشال برای کمک به بازسازی آلمان و ایتالیا و
1. R. J. Rummel, Death by Government: Genocide and Mass Murder in the Twentieth Century (New
Brunswick, NJ: Transaction, 1994).

« .2طرح معروف به مارشال ( )Marshall Planاز ابتدا به عنوان يك طرح شروع نشد و بعضی از کارآزمودگان گفتند
كه هرگز هم يك طرح نشد .شخص شماره دوی اين طرح ،هارلن كليولند ،آن را «سلسلهای از ابتكارات بدون برنامهريزی
قبلی ...و اتفاقات بينالمللی متوالی» ناميد .با اين حال ،برنامه بهبودبخشی اروپايی ( )European Recovery Programیا
 ERPكه بيشتر با نام طرح مارشال شناخته میشود ،به عنوان موفقترين پروژه سياست خارجی آمريكا از جنگ جهانی
دوم تا كنون ،در تاريخ ثبت شده است .پس از سرنگونی آپارتايد ،آفريقاي جنوبی خواستار يك طرح مارشال شد .پس از
فروريختن ديوار برلين ،اهالی اروپای شرقی و روسها ،طرح مارشالی را طلب كردند كه توسط اتحاد شوروی در سال ١٩٤٧
از آنان سلب شده بود .حكومت بريتانيا از ترس از هم گسيختگی آفريقا در سال  ٢٠٠٥مداخله هماهنگشده بينالمللیای
با الگوبرداری از طرح مارشال ،پيشنهاد نمود .اسطوره طرح مارشال به قدرتی به اندازه ميراث تاريخی حقيقی خود طرح
دست يافته است ...سه رويداد تصادفی در بهار  ١٩٤٧به ايجاد يك پروژه جديد امريكايی برای كمك كردن به اروپای
غربی انجاميدند .اول وضعيت فيزيكی اين قاره پس از جنگ جهانی دوم در پی موانع حاصل از زمستان سخت ١٩٤٦-٤٧
بود .دوم ناكامی دكترين جديد ترومن در نشان دادن راهی سازنده به سمت جلو برای همه بود .اين دكترين برنامهای علنی
برای كمك كردن به يونان و تركيه برای مبارزه با فشارهای شوروی بود .سوم تجربه توانفرسای وزير امور خارجه ،جورج
مارشال ،در كنفرانس وزرای خارجه در مورد آينده آلمان بود كه در ماههای مارس و آوريل  ١٩٤٧در مسكو برگزار شد...
يك ديپلمات ارشد امريكايی ،جورج كينان ،نتيجهگيری پرمغز مارشال را پس از خروج از پايتخت شوروی اين چنين خالصه
کرد« :اروپا در هرج و مرج بود .كسی بايد كاری میكرد .اگر او (مارشال) ابتكار عمل را در دست نمیگرفت ،ديگران اين
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چه در قالب امتیازهای اقتصادی مهمی که به ژاپن داده شد) فراموش کنیم و به ویژه اگر شرایط سیاسی
شکست نظامی بیچون و چرایی را که متفقین بر کشورهای محور تحمیل کردند ،از یاد ببریم ،پیروزی
کسب شده در دوران پس از جنگ جهانی دوم میتواند گمراهکننده هم باشد .پس از شکست سنگینی
که به کشورهای محور وارد آمد ،متفقین در راستای استحکام بخشیدن به حکومتهای مردمساالر
نوظهور ،تالشهای وسیعی را ،هر چند ناکامل ،با هدف برکناری نخبگان (اِلیتهای) پیشین کشورهای
محور از مناصب قدرت آنان ،در پیش گرفتند .با این وجود ،متفقین دست خالی وارد این گود نشدند و
از این امکان برخوردار بودند تا در فرآیند بازسازی نظام سیاسی ،روی برخی اشخاص و نهادهای بازمانده
از تجربیات پیشین مردمساالری در این کشورها تکیه کنند و از وجود آنان بهرمند گردند .الگوی «با آنها
بجنگ ،آنها را شکست بده و بعد آنها را با مردمساالری سازگار کن» ،1الگویی مناسب برای معیارهای
رفتاری معاصر نیست .چنین الگویی به هر حال عملی نیست و دیگر کسی هم پیدا نمیشود که آماده
باشد تا آنگونه تالشی را که الزمه چنین الگویی است ،متقبل شود .همه دولتهای خودکامه ،ذاتا خشن
نیستند .در واقع ،در هر برهه مشخصی از تاریخ ،اکثر دولتهای خودکامه را نمیتوان خشن قلمداد کرد.
به هر ترتیب ،چیزی تحت عنوان جهاد نظامی یا جنگ صلیبی برای مردمساالری 2در دستور کار نیست.
گاه دخالت نظامی خارجی بر علیه نفرتانگیزترین حکومتهای استبدادی معقول به نظر میرسد.
چنین اقدامی ،اگر متکی به برآورد و تحلیلی حسابشده از هزینه و سود آن باشد ()cost-benefit analysis
و اگر از حمایت قابل توجه و مشروع داخلی برخوردار باشد ،در این شرایط میتوان آن را مقرون به
صرفه قلمداد کرد؛ یعنی در شرایطی که پیروزی نظامی سریع محتمل به نظر میرسد و از طرف دیگر
اراده مردمی که طرف اصلی ماجرا هستند نیز روشن است .حتی در چنین حالتی ،هرگاه قدرتی خارجی
جانشین حکومت موجود در کشور دیگری میگردد ،مشروعیت (نظام سیاسی جدید) به مهمترین مسئله
تبدیل میشود .در این شرایط است که به همان هنجارهای مردمساالرانهای که قصد برقرار ساختن آنها را
داشتیم ،لطمه وارد میآید .در وجه حداقلی آن ،مداخله نظامی خارجی نمیتواند یکجانبه باشد .چنین
مداخلهای باید از سوی نهادی بینالمللی همچون سازمان ملل متحد و یا سازمان کشورهای آمریکایی،3
علنی و راسخ ،تأیید گردد .هنگامی که انتخاباتی با نظارت و حمایت سازمان ملل در کشوری برگذار
كار را میكردند .»...كينان و كارمندان جديد برنامهريز سياست او در وزارت امور خارجه ،يكی از شاهسندهايی را كه طرح
مارشال نهايتا از آن نشأت گرفت ،تدوين كردند .بخشی از تفكر آنها از برداشتهای عصر روزولت از علل دو جنگ جهانی
و ركود بزرگ نشأت میگرفت :تنفر طبقاتی ،فقر ،عقبماندگی و نوميدی نسبت به تغيير .يكی از اهداف كليدی افرادی كه
در واشنگتن دستاندركار بازسازی جهان پس از جنگ بودند ،حمايت از خواست شهروندان عادی مبنی بر برخورداری از
سهمی در منافع صنعتی شدن بود .آنها اعتقاد داشتند افرادی كه دارای ثروت بوده يا انتظار میرود كه به آن دست يابند ،به
استبداد روی نمیآورند ...شبح شرور اروپا ،ملیگرايی [بود] .اگر میشد ريشه فاشيزم نازی و همه رقابتهای دهه  ١٩٣٠را
در بطری يك چارچوب اقتصادی يكپارچه محبوس كرده و همه جهان قديم را متحد ساخت ،رفاه دستيافتنی خواهد شد
و شايد انگيزه اروپا برای آغاز جنگهای جهانی و سپس كشيدن آمريكا به ورطه آنها ،كشته شود ...بدين طريق ،نوسازی
و يكپارچهسازی ،شعارهای دوقلوی  ERPشدند»...؛ برگرفته از «طرح مارشال :تدبیری که مؤثر افتاد» ،نوشته دیوید الوود،
تارنمای اداره اطالعات بينالمللی وزارت امور خارجه اياالت متحده آمریکا.
»1. «Fight them, beat them, and then make them democratic
2. A military crusade for democracy

ن دی.سی .است.
 .3سازمان کشورهای آمریکایی در  ١٩٤٨پایهریزی شد؛ اکنون  ٣٥عضو دارد و مقر آن در واشنگت 
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میشود  -همانند انتخاباتی که در هائیتی برگزار شد  -سازمان ملل متحد وظیفهای ویژه دارد و حتی
مکلف است تا از نابود شدن حکومتی که در برقرار ساختن آن سهیم بوده است ،جلوگیری به عمل آورد.
در اغلب شرایط ،هنگامی که احزاب و بازیگران مربوطه داخلی از آمادگی الزم برخوردار هستند،
بهترین استفادهای که میتوان از سازمانها و نهادهای بینالمللی کرد این است که در ترفیع فرایندهای
مردمساالر ،از وجود و امکانات آنها سود برد .ارسال و بسیج نیروهای حافظ صلح برای کمک به
تدارک و برقراری شرایط الزم برای انجام انتخابات ،نظارت بر انتخابات و مشورت در جهت برپایی
نهادهای مردمساالر ،از جمله اقداماتی هستند که از مداخله نظامی بسیار نویدبخشتر بوده و با هزینه
بسیار کمتری نیز همراه است .در سومالی و در یوگسالوی سابق ،سازمان ملل متحد ،در تالش خود برای
رویارویی با طیفی از چالشها ،که از پیش در اختیارنامه آن درج نشده بود ،مشکالتی را تجربه کرد
که با پوشش خبری وسیعی از سوی رسانههای عمومی مواجه شد .با این حال ،موفقیتهای سازمان ملل
در مقابله با چالشهای فوق ،اگر چه از پوشش خبری مشابهی برخوردار نشد ،از ناکامیهای آن حتی
بیشتر بود .در کشورهایی همچون موزامبیک ،کامبوج ،اِلسالوادور و نامیبی ،سازمان ملل متحد نقش یک
تسهیلکنندۀ عمده را در گذارهای مسالمتآمیز و برگزاری انتخابات مردمساالر ایفا کرد .ستاد امداد
انتخاباتی سازمان ملل متحد 1در بیش از  ٧٠کشور به ارائه و تأمین نظارت انتخاباتی ،حمایت فنی و کمک
2
به برگزاری انتخابات آزاد ،اقدام ورزیده است.

وابستگی متقابل اقتصادی و سازمانهای بینالمللی
پیوندهای وابستگی متقابل اقتصادی ( - )economic interdependenceتجارت بینالمللی و
سرمایهگذاری  -مکمل مهمی برای مردمساالری مشترک در ترفیع صلح است .همان تحلیلهایی که
نشان میدهند تا چه اندازه مردمساالریها از متوسل شدن به زور نظامی و یا حتی تهدید به استفاده از آن
بر علیه یکدیگر خودداری میکنند ،به این نکته مهم دیگر نیز اشاره دارند که حجم بزرگ تجارت بین
دولتها قویاً بر حفظ صلح میان آنها تأثیرگذار است .تأثیرات وابستگی متقابل اقتصادی ،نه جایگزین
بلکه مکمل تأثیرات مردمساالری (در حفظ صلح میان دولتها) است و حتی وقتی متغیرهای معاهدههای
اقتصادی و نرخهای رشد در معادلههای تحلیلی سنجه (مهار) شدهاند ،باز هم وابستگی متقابل اقتصادی
3
تأثیرات خود را مانند تأثیرات مردمساالری در حفظ صلح ،نگه میدارد...
سومین جزء بینش کانتی  -ویلسونی صلح پایدار در نقش قانون و نهادهای بینالمللی و ضرورت
تحکیم آنها نهفته است .همانطور که پطرس غالی ،4دبیرکل پیشین سازمان ملل متحد ،یادآور شده
)1. United Nations Electoral Assistance Division (UNEAD

 .2دامنه این تالشها با پطرس پطرس غالی ،ششمین دبیرکل سازمان ملل متحد ،نمایان میگردد.

An agenda for Democratization (New York: United Nations, 1996).
3. Russett and Oneal, Triangulating Peace, Ch. 4.

 .4پطرس پطرس غالی ،دیپلمات مصری ،ششمین دبیرکل سازمان ملل متحد از سال  ۱۹۹۲تا  ،۱۹۹۷در خانوادهای قبطی و
ارمنی در  ١٩٢٢در قاهره زاده شد .پدربزرگ او پطرس پاشا غالی از  ۱۹۰۸تا  ۱۹۱۰نخستوزیر مصر بود.
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بود ،مأموریت جدید این سازمان« ،صلحسازی» ،همراهی با فرآیندهای مردمساالریسازی و توسعه و
محافظت از حقوق بشر است 1.در دوران اخیر ،این سازمان به طور متناقضی ،هم تقویت شده است و
هم بر بار مسئولیتهای آن افزوده شده است .سازمان ملل متحد و دیگر سازمانهای بینالمللی ،صلح
و مردمساالریسازی را به نحوی مستقیم و غیرمستقیم ،ترفیع میدهند .همانطور که پیشتر در این بحث
متذکر شدیم ،مردمساالریها گرایش بسیار قویتری از حکومتهای خودکامه و مستبد در استفاده از
نهادهای بینالمللی برای رفع مسالمتآمیز تضادها ،از خود نشان میدهند...
تأثیرات عوامل سهگانه کانتی در تثبیت صلحی هر چه پایدارتر را میتوان در تمامی قرن بیستم و در
ادوار تاریخی پیش و پس از جنگ سرد ،مشاهده کرد .در میان جفتکشورهایی ()pairs of countries
که با احتمال درگیری نظامی مواجهاند ،دو نوع بخصوص وجود دارند که با خطر باالی رویارویی
نظامی و دالیل و توانایی روی آوردن به چنین گزینهای روبرو هستند :یکی آن ُجفت کشورهایی که
همجوارند؛ و دیگری آن ُجفتکشورهایی که حداقل یکی از آنها قدرت نظامی عمده یعنی برخوردار
از قابلیت نظامی دوربرد 2است .در میان این ُجفت کشورها در قرن گذشته ،به دلیل ترکیبی که از
مردمساالری مشترک و وابستگی متقابل اقتصادی در میان آنها در این مدت به وجود آمده است ،احتمال
بروز جنگ تا  ٤٠درصد کاهش یافته است .در عین حال ،سهم عضویت آنها در سازمانهای بیندولتی
( )intergovernmental organizationsدر کاهش دادن به خطر جنگ در میان این دولتها را تا ٣٠
درصد تخمین زدهاند 3و در دورانهایی که مردمساالری و وابستگی متقابل اقتصادی عموماً در سطوح
باالیی قرار دارند ،هنجارها و نهادهایی که با آنها میآیند ،در مهار کردن آن دسته از حکومتها که
نه مردمساالرند و نه از میزان وابستگی متقابل اقتصادی قابل توجهی برخوردارند و در بازداشتن آنها از
متوسل شدن به گزینههای نظامی ،مؤثرند 4.برداشت عمومی میتواند گمراهکننده باشد؛ بر خالف آنچه
عموما از این قضیه برداشت میشود ،جنگهای بینالمللی نه تنها افزایش پیدا نکردهاند ،بلکه از سالهای
 ١٩٨٠به این سو شدیدا ً کاهش نیز یافتهاند...5

آیا میشود صلحی فراگیرتر بنا کرد؟
مردمساالریهای نوظهور را باید از جهت مالی ،سیاسی ،نظامی و اخالقی حمایت کرد .گذار
موفقیتآمیز به مردمساالری در برخی کشورها میتواند به الگویی برای دیگران تبدیل شود .یک نظام
بینالمللی که با ثبات بیشتر و تهدید کمتری توأم باشد ،میتواند به برآمدن و تحکیم حکومتهای
1. An Agenda for Peace (New York: United Nations, 1993), paragraph 81.
2. Long-range military capability
3. “The Intergovernmental Network of World Trade: IGO Connectedness, Governance, and
Embeddedness”; Paul Ingram, Jeffrey Robinson, Marc L. Busch, The University of Chicago, 2005.
4. Russett and Oneal, Triangulating Peace, Ch. 5.
5. Monty Marshall, Third World War (Lanham, MD: Rowman, Littlefield, 1999); Peter Wallensteen
and Marareta Sollenberg, “Armed Conflict, 1989-99,” Journal of Peace Research 37, 2 (September
2000): 635 – 649.
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مردمساالر کمک کند .تهدیدهای بینالمللی  -چه واقعی باشند و چه ظاهری  -به تحکیم نیروهای پنهانی
و خودکامهگرایی در امور داخلی دولتهای درگیر در تضادهای دنبالهدار ()protracted conflicts
منجر خواهند شد .تنشزدایی از تهدیدهای بینالمللی ( )relaxation of international threatsبه سوی
صلح و امنیت ،از نیاز و بهانه سرکوب دگراندیشی مردمساالر ( )democratic dissentمیکاهد...
یک صلح کانتی را میتوان با تکیه بر ترکیبی تعاملمحور ( )interactingو برخوردار از حمایتی
دوسویه ( )mutually supportingو متشکل از حکومت مردمساالر ،وابستگی متقابل اقتصادی،
و قانون و سازماندهی بینالمللی ،پایدار ساخت .بازتاب و الگوی رفتاری یک نظام بینالمللی
( )an international systemاز این دست  -مرکب از یک جامعه بینالمللی ()an international society
و مجموعهای از دولتهای برخوردار از حاکمیت ملی ( - )a collection of sovereign statesمیتواند
از نوع پیشین آن ،که عمدتاً از دولتهایی خودکامه تشکیل شده بود ،بسیار متفاوت باشد .غرب ،با بهایی
بسیار زیاد ،در جنگ سرد پیروز شد .اگر فرصت عالی ولی کوتاه به دست آمده را هماکنون در تحکیم
مقرون به صرفه دگرگونیهای اولیه در نظم بینالمللی از دست بدهیم ،فرزندان ما از خود خواهند پرسید
به چه دلیل چنین بختی را غنیمت نشمردیم .تردیدی نیست که یک دسته از حکومتهای خودکامه
کماکان در چارچوب نظم بینالمللی نوین مورد اشاره ما باقی خواهند ماند .مردمساالریها در روابط
خود با کشورهایی برخوردار از مردمساالری ثبات نیافته و یا با آنهایی که فرایند مردمساالریسازی را
هنوز آغاز نکردهاند ،میبایست همواره هوشیاری خود را حفظ کرده و نگران ضرورت بازدارندگی
نظامی ( )military deterrenceباقی بمانند .ولی اگر در قرن حاضر ،تعدادی کافی از دولتها به یک
مردمساالری باثبات دست پیدا کنند ،آنگاه این فرصت را خواهیم داشت تا با بازسازی هنجارها و
مقررات جاری به یک نظم نوین (جهانی) بینالمللی ( )international orderبرسیم.
نظامی را که از قرنها پیش به این سو بر پایه خودکامگی بنا شده بود ،میتوان در دوران معاصر،
با تکیه بر تراکمی زاینده )critical mass( 1از دولتهای مردمساالر و وابستگی متقابل اقتصادی و
برخوردار از روابطی صلحآمیز و تسهیلشده از سوی نهادهای بینالمللی ،بازسازی کرد...

ِ .1
«جرم واگردان» یا  critical massدر انگلیسی و در زبانهای التین ،از ادبیات فنی فیزیک هستهای وام گرفته شده است.
منظور از «جرم واگردان» ،کمترین مقدار ماده کافی ( )fissileالزم برای ادامه واکنش زنجیرهای اتمی است« .واگرداندن»،
به معنی «دوباره گرداندن» یا «زیر و رو کردن» است .با وجود این تعریف ،ما در این مطلب «تراکم زاینده» را در برابر
 critical massقرار دادهایم.

