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  دهيچك
شدت . وجود آورند هي را بالملل بينتوانند منازعات  ميي به تناسب نيازهاي گوناگون جوامع بشري، عوامل مختلف

با ايـن حـال، همـه    . اين منازعات در نقاط مختلف جهان بسته به ميزان اهميت استراتژيك هر منطقه متغير است
ي مختلفـي  ها تاكنون پژوهشگران نظريه. اند همناطق ژئوپليتيك جهان كم و بيش منازعه و كشمكش را تجربه كرد

ي و المللـ  بـين با بررسي نظريات مختلف حـل و فصـل منازعـات    . اند هو فصل اين منازعات ارائه كردبراي حل 
بـه دليـل   « بكارگيري روش تحليلي و انتقادي، پژوهش حاضر اين فرضيه را مورد ارزيـابي قـرار داده اسـت كـه    

تـه در سـاير   ي بكـار رف هـا  ي خاص منازعات سرزميني، الگـوي حـل و فصـل آنهـا متفـاوت از روش     ها ويژگي
دهـد كـه حـل و فصـل      مـي اين بررسي نشان . »ي است و نيازمند ارائه الگوي ويژه استالملل بيني ها كشمكش

ي متنـوع و نسـبتاً فـراوان    هـا  داشته و مستلزم بكار گيري همزمـان تاكتيـك   اي منازعات سرزميني سرشتي منطقه
  . سياسي، اقتصادي و حتي نظامي است
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    مقدمه -1

ي گريزناپذير جوامع بشري است كه بيانگر ناهماهنگي منافع، ارزشها و ها منازعه يكي از جنبه
ي متفاوت با وضع موجود، به عنوان شكلي جديد در ها ادعاهايي است كه همراه با دگرگوني

توانند ماهيت سياسي يا  ميي الملل بينمنازعات  ،به لحاظ ماهيت .آيند مي وجود به روابط سياسي
منازعه حقوقي در مورد تطبيق، اجرا، تفسير و تبيين حق موجود است و . حقوقي داشته باشند

صباغيان، ( ي براي آن يافت، سياسي استحل راهكه نتوان بر اساس قواعد حقوقي  اي منازعه
  . )8: 1369فريدي عراقي، و  )23: 1376

برخورد كشورها با منازعه، به عوامل مختلفي مربوط است ولي با اين همه انتخاب ة شيو
ي هوشمندانه ها ي از روي عادت و امكان انتخابها نوع برخورد كامالً اختياري و تغيير پاسخ

منازعات بين كشورها، موضوعي » آميز صلححل و فصل «چگونگي دستيابي به . فراهم است
ي ها و مطالعات استراتژيك است و همواره بخشي از روش الملل بينروابط آشنا در ادبيات 

 مطالعاتي مشخصة حل و فصل منازعات به عنوان يك حوز. ي بوده استالملل بينديپلماسي 
و در اوج جنگ سرد شروع شده است، زماني كه  1960و  1950ي ها در دهه) مطالعات صلح(

زندگي بشريت را  ها و افزايش منازعه ميان ابرقدرت يا ي هستهها سالح ةرسيد توسع ميبه نظر 
ي مختلف به مطالعه منازعه به عنوان ها زمان گروهي از پيشگامان از رشته در آن. كند ميتهديد 

ي، الملل بيني مشابه منازعات، خواه در روابط ها يك پديده عام توجه نشان دادند و بر ويژگي
آنها . و خواه بين افراد تأكيد كردند ها وامع، خانوادهخواه در سياست داخلي، روابط صنعتي، ج

ي اجتماعي را در ها ي مرسوم در روابط صنعتي و ميانجيگريها توان روش ميپي بردند كه 
ي خود را غير ها فعاالن توسعه نيز كه پيشتر فعاليت. منازعه در مفهوم كلي آن، به كار برد

شد،  ميمنازعات مربوط  ةشان به حوز ي كاريها ينهدانستند، از آنجا كه بسياري از زم ميسياسي 
از ديگر موضوعاتي كه . شان به حل و فصل منازعات عالقمند شدند تخصص ةبه پيوستن حوز

. ي بودالملل بينتعامل آن با حل و فصل منازعات بر غناي هر دو حوزه افزود، حفاظت صلح 
حل و  ةگذاري در زمين عه، سرمايهي منازها بسياري از كشورها با ايجاد واحد ةوزارت خارج

همچون سازمان امنيت و  اي ي منطقهها سازمان. فصل و پيشگيري از منازعات را شروع كردند
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 3بنياد نيرير. نيز چنين كاري را در پيش گرفتند AU(2(اتحاديه آفريقا  و 1)OSCE( اروپا  همكاري
 . (Ramsbotham & et al, 2005, 5)با چنين اهدافي در آفريقا تأسيس شد

، نظريات مربوط به حل و فصل منازعات به صورت روزافزوني در منازعات 1980تا دهه 
ي پاياني جنگ سرد شرايط حل و فصل منازعات سالهادر . آوردند ميواقعي تفاوت به وجود 

طوالني را كه در آن  ةفروپاشي اتحاد جماهير شوروي دور. به صورت اساسي تغيير كرد
در عوض، منازعات داخلي، منازعات . ي بر نظام جهاني حاكم بود، پايان دادلمللا بين اي منازعه

 1990 ةطلبي و قدرت در داخل كشورها به منازعات معمول ده قومي و منازعه بر سر تجزيه
ي رقيب نبودند، بلكه بيشتر ها كشمكش ميان قدرت ةاين منازعات منعكس كنند. تبديل شدند

مسائلي از قبيل دشواري حل . تار دولت، اقتصاد و جامعه بودندنشان گر تجزيه و تفكيك ساخ
، شكست روند صلح 1990ي منطقه بالكان در دهه ها ي نامنظم از قبيل جنگها و فصل جنگ

براي حل  1990ي اوايل دهه ها و حادثه يازده سپتامبر تالش) 2000سال (فلسطين  –اسرائيل 
 . ي را ناكام گذاشتالملل بينمنازعات 

به گوناگوني منازعاتي  4و سياست تطبيقي الملل بينين شرايط، توجه متخصصان روابط در ا
ي مختلف، ها همزمان، از رشته. كه سالها ذهن متفكران را به خود مشغول كرده بود، جلب شد

سياستمداران جهاني استفاده از زبان . ندفصل منازعات عالقمند شد  و  بسياري به حل
و مراكز  5ي حل و فصل منازعاتها ي، ايجاد مكانيزمالملل بيني ها ، سازمان)ديپلماسي(

  . را آغاز كردند 6جلوگيري از منازعات
ي ارائه شده تا اين ها ي، بيشتر تئوريالملل بينبا اين حال با توجه به شرايط ويژه منازعات 

ي ها ي درگير در جنگها نژادي داخل كشور و ميان گروه -ي قومي ها زمان پيرامون درگيري
مورد غفلت  ها ي بويژه منازعات سرزميني در اين بررسيالملل بينداخلي بوده است و منازعات 

حل و فصل منازعات سرزميني كه منشاء آن ادعاهاي سرزميني بين . قرار گرفته است
                                                           
1 - Organization for Security and Cooperation in Europe 
2 - African Union 
3 - Nyerere 
4 - Comparative politics 
5 - Conflict resolution mechanisms 
6 - Conflict prevention centers 
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ي ها كشورهاست موضوعي مهم و قابل توجه و بررسي است چرا كه منشأ بسياري از درگيري
ي است و همواره سهم قابل توجهي از منازعات را به خود اختصاص للالم بينآميز  خشونت

تواند در مباحث ژئوپليتيك مورد تحليل قرار گيرد اما در ميان  ميبا اين كه اين موضوع . دهد مي
) نحوه فروكاستن از منازعات(ي ژئوپليتيك، بحث چنداني در مورد اين موضوع مهم ها نظريه

با توجه به اينكه موضوع اصلي ژئوپليتيك بررسي روابط قدرت بويژه آنكه . مطرح نشده است
در كاهش منازعات سرزميني  اي است، اين موضوع از ديدگاه نقش قدرتهاي خارجي و منطقه

از اين رو در اين مقاله ضمن تحليل نظريات حل و فصل منازعه، با بررسي . بررسي نشده است
  . شده استاين زمينه ارائه در  اي مدل تازه، اي آفريني قدرت منطقه چگونگي و ميزان نقش

  روش تحقيق -2

با بررسي نظريات موجود در زمينه . انتقادي است - روش تحقيق در اين مقاله روش تحليلي 
 .پيشنهاد شده است اي حل و فصل منازعه و نقد آنها روش تازه

  نظري ادبيات -3

شود و  ميزيگران و منافع آنها مربوط ي منازعه به موضوع منازعه، باها از نظريه اي بخش عمده
 ةبر اساس آن، به دنبال يافتن پاسخي به كاهش يا حذف تضاد ميان آنها است كه در نتيج

 :Vayrynen, 1991(كنند  ميتحرك سياسي، اقتصادي و اجتماعي جوامع، با گذشت زمان تغيير 

ه نيز از پويايي ي حل و فصل منازعها و الگو ها ، شيوهها و به همين نسبت تئوري) 4
ي حل و فصل منازعه است كه ها فرايند«با آن كه هدف همه آنها ايجاد و توسعه . برخوردارند
 ة، هم)Azar & Burton, 1986: 1(» ي درگير قابل قبول و در حل منازعه مؤثر باشدها براي گروه

ميان ساير سه واژه در . كنند ميثابتي استفاده ن اي اهل فن از مفاهيم و اصطالحات پايه
حل و فصل  -2 ؛1مديريت منازعه -1: تر است اصطالحات بكار رفته در اين زمينه رايج

بسته به نوع منازعه، عوامل درگير، سطح و مرحله منازعه، . 1تغيير شكل منازعه -3؛ 2منازعه
                                                           
1 - Conflict management 
2 - Conflict resolution 
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منطقه جغرافيايي و ژئوپليتيك، عوامل تاريخي و روابط بازيگران؛ انتخاب رويكرد كارآمد و 
براي درك بهتر اين موضوع در اين قسمت . گشا براي حل و فصل منازعه متغير استراه

   .ي حل و فصل منازعه مورد بررسي قرار گرفته استها تئوري

  مديريت منازعه - 3-1

، به عنوان يك اصطالح جامع هر نوع 2»تنظيم منازعه«مديريت منازعه، همچون اصطالح مرتبط 
توان آن را به حل و فصل و محدودسازي  ميگيرد و  ميبر پرداختن مثبت به منازعه را در 

ان مديريت منازعه بر اين اعتقادند كه بسياري از پرداز نظريه. نيز تعبير كرد آميز خشونتمنازعات 
چرا كه . توان به طور كامل براي هميشه حل و فصل كرد ميمعاصر را ن آميز خشونتمنازعات 

درون يا بين جوامع هستند و همواره بازتوليد شده و دائماً  و منافع ها آنها نتيجه اختالف ارزش
بويژه كه اين اختالفات منجر به تأسيس نهادهاي اجتماعي و توزيع قدرت از يك . وجود دارند

بنابراين حل . شود ميسو و از سوي ديگر باعث ايجاد حافظه تاريخي و اشتراكات و عاليق پايدار 
توان انجام داد  ميدر اين شرايط بهترين كاري كه . شود ميتلقي بينانه  چنين منازعاتي غير واقع

مديريت و محدود كردن آنها و گهگاه رسيدن به يك سازش تاريخي است كه در آن ممكن است 
از ديد ايشان مديريت منازعه هنر . خشونت كنار گذاشته شود و سياست معمول از سر گرفته شود

ي سياسي است، بويژه توسط بازيگران قدرتمندي ها فصلمداخله مناسب براي دستيابي به حل و 
ي در حال منازعه را دارند تا آنها را ها كه قدرت و منابع الزم براي تحت فشار قرار دادن گروه

مديريت منازعه همچنين هنر طراحي نهادهاي مناسب . (Miall, 2004: 3)وادار به حل و فصل كنند
: به اعتقاد بلومفيلد و رييلي. ي مناسب استها ه كانالبراي هدايت منازعه غير قابل اجتناب ب
است و بيش از آنكه در پي  3ها و واگرايي ها تفاوت ةمديريت منازعه، كنترل مثبت و سازند

مديريت كردن منازعه  بينانه واقعي ها ي رفع منازعه باشد، به پرسشها طرفداري از روش
ي مخالف را ها توان طرف مين پرداخت؟ چگونه توان به روشي سازنده به آ ميچگونه : پردازد مي

توان يك نظام همكاري قابل دسترسي و  ميبا يكديگر در يك فرايند همكاري گرد آورد؟ چگونه 
                                                                                                                                                    
1 - Conflict transformation 
2 - Conflict regulation 
3 - Divergence 
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  . Bloomfield, 1998: 18) & (Reilly عملي براي مديريت سازنده اختالف طراحي كرد
ان اعتقاد پرداز نظريهاين كه  اي منازعات سرزميني از جنس منازعات غير قابل حل به گونه

دارند نيست، ممكن است كسب تفاهم اوليه مشكالتي را به همراه داشته باشد، اما بي گمان 
چنانچه در نهايت به صورت رضايت آميزي حل و فصل شوند، به ندرت امكان بازتوليد آنها 

ضروري و  مديريت منازعه در مورد اين گونه از منازعات تا مرحله كسب رضايت. وجود دارد
  .كارآمد است

  حل و فصل منازعه - 3-2

ي به معني حل منازعات بدون استفاده از زور است الملل بينمنازعات  آميز صلحاصوالً حل و فصل 
كنند و در  ميان حل و فصل منازعه نگاه پيشين به منازعه را رد پرداز نظريه). 3: 1384واعظي، (

شان با  ي اساسيها توانند بر سر نياز مي، افراد نعوض معتقدند كه در منازعات هويتي و گروهي
ي در حال منازعه در ها با اين وجود، آنها معتقدند كه اگر بتوان به گروه. يكديگر مصالحه كنند

توان  ميشان كمك كرد،  و منافع ها كشف، تحليل، زير سؤال بردن و ساختاربندي مجدد موقعيت
گران،  به اعتقاد اين دسته از تحليل. و فصل آن يافت هايي براي حل از منازعه پيشي گرفت و راه

ي سوم خبره ولي فاقد قدرتي كه به صورت غير رسمي ها حل و فصل منازعه به مداخله گروه
يي كه در جستجوي ها گروه. كنند، بستگي دارد ميبراي تقويت تفكر نو و روابط جديد كار 

ي درگير ها هستند كه گروه اي قانهي خالها حل راهي منازعه و تشخيص ها كشف چيستي ريشه
يي در اين مورد است كه ها كليد حل و فصل منازعه از نظر ايشان يافتن راه. اند هآنها را گم كرد

حاصل منازعه به سمت نتايج مثبت و سازنده  ي ويرانگر و بيها توانند از الگو مي ها چگونه گروه
ي حل و فصل منازعه است كه براي ها فرايند«بنابراين هدف ايجاد و توسعه . حركت كنند

اين نظريه ). Azar and Burton 1986, 1(» ي درگير قابل قبول و در حل منازعه مؤثر باشدها گروه
ترين اصطالحي  اول، اين اصطالح قديمي: به سه دليل نظريه آشناتري در ميان پژوهشگران است

هنوز هم پركاربردترين اصطالح مورد دوم، . رفته است مياست كه براي ناميدن اين حوزه به كار 
گران اين حوزه است و سوم، آشناترين اصطالح در  استفاده در ميان متخصصان و تحليل

  . مطبوعات و در ميان مردم است
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آن را مطرح  1بحث توالي و ترتيب براي حل و فصل منازعه، مسئله مهمي است كه لدرك
به بحث در  اي در منازعه در سطح گستردهمداخله  ةكرد و مكتب حل و فصل منازعه در زمين

هرمي معتقد است كه بر  ةسازي به نظري لدرك در مورد ساختار فرايند صلح. مورد آن پرداخت
ي اجتماعي، كليساها، ها سازان در رأس، رهبران سازمان اساس آن رهبران برگزيده و تصميم

يك . گيرند ميهرم قرار  ةي در پايي اجتماعها نگاران مهم در سطح مياني و رهبران گروه روزنامه
، اي چه نوع اقدام يا مداخله. فرايند صلح جامع بايد به تغييرات مكمل را در تمامي سطوح بپردازد

نه مرحله در تشديد ) 1982( 2از سوي چه كسي و در چه زماني درست و مناسب است؟ گالسل
ي متفاوت مناسب ها در زمان ها داخلهبه اعتقاد او انواع مختلفي از م. كند ميمنازعه را پيشنهاد 

به اعتقاد آنها ماهيت . بر اين اساس شكل گرفت) 1991( 3نظريه احتمال كشل و فيشرز. است
گيري در  به پيشنهاد آنها ساده. كه منازعه در آن است مطابقت داشته باشد اي مداخله بايد با مرحله

گري  سازي رسيد، ميانجي قطبي ةزعه به مرحلتر است؛ اما زماني كه منا مراحل اوليه منازعه مناسب
  . شود ميالزم ) و يا حتي اجبار(مبتني بر قدرت 

  تغيير شكل منازعه - 3-3

و در صورت لزوم  ها تغيير شكل منازعه فرايند تغيير دادن و پرداختن به روابط، گفتمان
يير شكل تغ. كند ميحمايت  آميز خشونتمنازعه  ةاست كه از ادام اي وضعيت خاص جامعه

طلب است كه به منازعه به عنوان منبع پوياي  بينانه؛ بنيادگرا و مساوات خوش اي منازعه، عقيده
ي منازعه و صلح به مسيرهاي نو و جذاب ها كند و به دنبال هدايت پژوهش ميتغيير مثبت نگاه 

ه بر كند ك مياين مسئله يك رويكرد جامع و فراگير را پيشنهاد ). Ryan, 2009: 303( است
تأكيد و تأييد  ها گري خارجي در حال منازعه، بيش از ميانجي ةي درون جامعها حمايت از گروه

يك سري تغييرات كوچك و بزرگ و اقدامات خاصي كه به  ةكند كه منازعات به واسط مي
ي مهمي ايفا كنند، در حال تغيير ها متنوعي از بازيگران نقش ةآن ممكن است مجموع ةواسط

                                                           
1 - Lederach 
2 - Glasl 
3 - Fishers and  Keashl 
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در مورد رويكردي گزينشي و ) 1998 و1995( 1راپزينقه :به بيان لدرك. اند شكل تدريجي
او . كند ميجامع به تغيير شكل منازعه كه مداخالت چند سويه را نيز شامل شود، استدالل 

، و )در صورت وجود(در سطوح پايه و در سطح جامعه مدني  2ي صلحها أتتأسيس هي
روهي كه قادر به فراهم كردن شرايط تغيير است، ي صلح با هر گها همچنين ايجاد اتحاديه

از نگاه او تغيير . كند ميي جمعي و نيروي نظامي، را پيشنهاد ها ي شغلي، رسانهها همچون گروه
ي سطح يك شامل ها شكل منازعه، رويكردي وسيع است كه حل و فصل منازعه و مداخله

  . دده ميحفظ صلح را به يكديگر پيوند  مداخالت ديپلماتيك و
كه بر مفهوم تغيير شكل، بيش از فرو نشاندن استوار  اي با اعتقاد به نظريه منازعه 3وايرينن

 :كند مياست، بر اهميت آن در فهم چگونگي تغيير شكل منازعات در شرايط پويا تأكيد 

شود و بر آن اساس،  مياز نظريه منازعه به موضوعات، بازيگران و منافع مربوط  اي بخش عمده
با اين حال، موضوعات، . بال يافتن پاسخي به كاهش يا حذف تضادهاي آنها استبه دن

پويايي سياسي، اقتصادي و اجتماعي جوامع، با گذشت زمان تغيير  ةبازيگران و منافع در نتيج
 ).Vayrynen 1991: 4(كنند  مي

ه يي كها رويكرد وايرينن اصوالً رويكردي تحليلي و نظري است اما بر انواع مداخله
 :كند ميبايد در نظر داشته باشند، نيز داللت  4سازندگان صلح

  ؛ي جديدها ، يا ظهور گروهها تغييرات دروني در گروه: تغيير بازيگران -
 ؛تغيير موضوعات منازعه: تغيير موضوعات -

 ؛تغيير در هنجارها و قواعد حاكم بر يك منازعه: تغيير قواعد -

 .بط و توزيع قدرت در منازعهتغيير در ساختار كلي روا: تغيير ساختاري -

اولين مشخصه تغيير شكل اين است كه تغيير شكل به دنبال تغيير عميق و اساسي در 
مشخصه دوم اين است كه . است كه فراتر از رويكردهاي سنتي باشد اي ي منازعهها موقعيت

محاسبات تأكيد دارند و معتقدند كه در  اي طرفداران تغيير شكل بر اهميت كار در سطوح ريشه
                                                           
1 - Rupesinghe 
2 - Building peace constituencies 
3 - Vayrynen 
4 - Peace builder 
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مشخصه آخر تغيير شكل اين است كه اين است كه . ي محلي لحاظ شوندها بايد نيازها و تنوع
گالتانگ معتقد است كه مردم براي عادت كردن به تغييرات . تغيير شكل فرايندي زمانبر است

  )Ryan, 2009: 305(عميق نيازمند زمان هستند
براي ) الملل بينقوانين حقوق (نشمولي در مورد منازعات سرزميني از آنجا كه قواعد جها

حل آنها وجود دارد و موضوعات هم قابل جايگزيني يا ايجاد تغيير و دگرگوني بازيگران 
تنها امكاني كه در زمينه . تغيير شكل منازعه وجود ندارد حل راهوجود ندارد، امكان استفاده از 

  .وجود دارد معاوضه موضوعات و موارد مورد منازعه است
ي كوتاه مدت ها ي حل و فصل منازعه، استراتژيها يد در نظر داشت كه بر اساس آموزهبا

ي تشويقي ميان مدت و ها خورند مگر اينكه با استراتژي ميپيشگيرانه به تنهايي شكست 
ي الملل بينبخشي و هماهنگي  ي مشروعيتها ي بلند مدت پيشگيرانه و استراتژيها استراتژي

 اي گذارترين كار انجام شده، به گالتانگ تعلق دارد كه مجموعهتأثيرنه در اين زمي. همراه شود
 .را ارائه كرده است اي غني از مفاهيم هسته

  مدل گالتانگ در مورد منازعه، خشونت و صلح 1- 3-3

مدل مؤثري در مورد منازعه را پيشنهاد كرد كه منازعات  1يوهان گالتانگ 1960در اواخر دهه 
به پيشنهاد او منازعه بايد به صورت مثلثي بررسي شود كه . گرفت ميرا در بر  2متقارن و نامتقارن

ي ها به باور او در منازعات هم جنبه. سه رأس آن هستند B(5(، و رفتار 4)A(، نگرش 3)C(تضاد 
منازعات از تضادهاي موجود در ساختار اجتماع . وجود دارد 6زندگي ةويرانگر و هم تثبيت كنند

زماني كه منازعه شكل گرفت، . شوند ميو رفتار آشكار  ها سپس در نگرش. گيرند ميشكل 
زدايي،  سازي و قطب ، قطبي7توليد يا تفكيك: شود ميفرايندهاي تغيير شكل گوناگوني را متحمل 

                                                           
1 - Johan Galtung 
2 - Symmetric conflicts and Asymmetric conflicts 
3 - Contradiction 
4 - Attitude 
5 - Behavior 
6 - life-destroying and life-affirming 
7 - Articulation or disarticulation 
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فائق آمدن بر ). Galtung, 1996: 90(سازي  سازي يا ساده و پيچيده 1زدايي تشديد منازعه يا تنش
دادن و يا عمق بخشيدن به ساختار منازعه، همكاري يا قطع همكاري تضاد، سازش، گسترش 

  ).Galtung, 1996: 16(را از بين برد  ها تواند ناسازگاري ايجاد شده ميان گروه ميبازيگران 
   

  

  
  
  
  

ي در ها بين گروه» ناسازگاري اهداف«كند كه  ميتضاد به موقعيت تنازعي اساسي اشاره 
ي ها عدم تطابق ميان ارزش«آن را  2چيزي است كه ميشل ةيرد و زاييدگ ميحال منازعه را در بر 

، ها در يك منازعه متقارن، گروه). Mitchell, 1981: 18(نامد  مي» اجتماعي و ساختار اجتماعي
در يك منازعه . كنند مي) تعيين(منافع آنها و برخورد منافع آنها با يكديگر، تضاد را تعريف 

  .كند ميبط آنها و تنازع منافع موجود در رابطه، تضاد را تعريف ، رواها نامتقارن، گروه
را در » نسبت به يكديگر و نسبت به خود ها درك و احساس درست يا غلط گروه«نگرش 

نگاهي تحقير  ها ، گروهآميز خشونتاما در منازعات . تواند مثبت يا منفي باشد ميگيرد كه  مي بر
احساساتي همچون ترس، عصبانيت،  تأثيراغلب تحت آميز به يكديگر دارند و نگرش آنها 

گفته . است ها و خواسته) عقايد(نگرش دربرگيرنده احساسات، شناخت . تندي و تنفر است
در مورد ريشه  3»بيانگر«ي ذهني تأكيد دارند، ديدگاهي ها ي كه بر اين جنبهگران تحليلشود  مي

  . منازعه دارند
و حركات بيانگر ) قهر(كاري يا تهديد و اجبار سومين مؤلفه رفتار است كه شامل هم

ي مخرب از ها تهديد، قهر و اجبار و حمله. مصالحه و آشتي يا دشمني و خصومت است
ي ها ي كه بر جنبهگران تحليلشود كه  ميگفته . اندآميز خشونتي رفتاري منازعه ها مشخصه

                                                           
1 - Escalation or de-escalation 
2 - Mitchell 
3 - An expressive view 
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ي ها دارند، نسبت به ريشه عيني همچون روابط ساختاري، رفتارها يا منافع مادي رقيب تأكيد
  . دارند» )سودمند، ابزاري( اي وسيله«منازعه ديدگاه 

ساختار منازعه بدون . از نظر گالتانگ، در يك منازعه كامل بايد هر سه مؤلفه حاضر باشند
از ديدگاه او منازعه يك فرايند پويا است كه . است) يا ساختاري(رفتار يا نگرش تنازعي، پنهان 

. دهند ميگذارند و يكديگر را تغيير  مي تأثيرو رفتار دائماً بر يكديگر  ها ر، نگرشدر آن ساختا
با هم  ها شود كه در آن منافع گروه ميآشكار تبديل ة منازعه با گسترش تحركات به يك منازع

ي منازعه براي ها آنگاه گروه. شود ميكند و يا روابط آنها با هم ستمگرانه  ميبرخورد پيدا 
ي خصمانه و رفتار تنازعي ها شوند و نگرش ميافع خود، دور اين ساختار سازماندهي تعقيب من

يابد و ممكن است  ميشود و تشديد  ميبنابراين آرايش تنازعي شروع . دهند ميخود را بسط 
گردد  اي ي ديگر كشيده شود و منجر به منازعات ثانويهها تر شود و به گروه تر و گسترده عميق

ي بزرگتر و بيگانه نيز وارد شوند و اين اغلب كار پرداختن به منازعه اصلي و ها كه در آن گروه
از تغييرات پويا كه  اي حل و فصل منازعه بايد مجموعه. كند ميرا بسيار پيچيده  اي هسته
و تغيير شكل  ها زدايي تغيير نگرش تنش. شود، در بر گيرد ميرفتار تنازعي را شامل  1زدايي تنش

 .ساختار منازعه قرار دارند ةفع مخالف است كه در هستروابط يا منا

  ي جديد در حل و فصل منازعهها چرخه منازعه و پيشرفت -4

پذير  طرح كلي از مراحل منازعه و مداخالتي كه در مراحل مختلف آن امكان 1 شماره شكل
ترتيب به شود و به  ميشروع  آميز صلحچرخه منازعه از تغيير اجتماعي . دهد مياست را نشان 

رود و دوباره به  ميو سپس تغيير شكل منازعه  آميز خشونتگيري منازعه، منازعه  سمت شكل
سير منازعه ممكن . اما اين تنها مسير ممكن نيست. گردد ميآميز بر  تغيير اجتماعي مسالمت

تغيير شكل منازعه برسد و با اجتناب  ةگيري، به مرحل است بدين صورت باشد كه پس از شكل
گيري  خشونت به تغيير اجتماعي بازگردد يا منازعه در چرخه حياتي خود، از مرحله شكل از

 .گردد ميشده و دوباره به ايجاد منازعات جديد باز  آميز خشونتمنازعه  ةمنازعه وارد مرحل

                                                           
1 - De-escalation 
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اهميت يافتند مدل  1990كه در دهه  اي ي جديد منازعات مسلحانه عمدهالگوها
بر اساس اين مدل . تغيير شكل و حل و فصل منازعه را پيشنهاد كردند ،ي از پيدايشتر متفاوت

يا  آميز خشونتگيري منازعه ناشي از تغيير اجتماعي است و به فرايند تغيير شكل منازعه  شكل
ي ها شود و حاصل آن تغيير اجتماعي ديگري است كه در آن گروه ميمنجر  آميز خشونت غير

كنند و ساختارهاي قدرت  ميسابق، منافع خود را بيان  ةشيه رانده شدتحت فشار يا به حا
 .كشند ميموجود را به چالش 

ات يدر نظر اي از جنبه مداخله گروه سوم براي حل و فصل منازعه، تفكيك و توسعه
به ورود به منازعه و  عمدتاًاز آنجايي كه حل و فصل كالسيك منازعه . وجود آمده است به

مسائل  آميز خشونتبراي حل غير  آميز خشونتي حاضر در منازعه ها ختن گروهچگونه قادر سا
دهد، رويكرد معاصر با ديدي بازتر به زمانبندي و ماهيت مداخله  ميبين خود اهميت 

مطرح شد كه تالش ) 1991(فيشر و كشل  1مدل احتمالي و مكملي 1990در دهه . پردازد مي
. منازعه ارتباط برقرار كند ةسب و هماهنگ و مرحلي حل و فصل مناها داشت بين استراتژي

                                                           
1 - Complementarity and contingency model 



 13     ... بررسي الگوهاي حل و فصل منازعات و ارائه مدل    _____________________________

ي از پايين ها نيز با تأكيد بر فرايند) 1997(مدل سطوح حل و فصل و تغيير شكل منازعه لدرك 
توانند دو سطح ديگر را با يكديگر مرتبط سازند  ميبه باال و اين پيشنهاد كه سطوح مياني 

  .استگذار بوده تأثيرمدلي ) 2 شماره شكل(

  
  

ي حل و فصل كالسيك ها را گسترش داد تا استراتژي 2مدل منازعه نامتقارن كرل 1فرنسيس
 شكل(تر تغيير شكل منازعاتي از اين نوع جاي دهد  ي گستردهها منازعه را درون استراتژي

ي مداخله گروه سوم ها با دقت به تشريح مدل) 1990(و همكاران  3انكارناسيون). 3شماره 
ي ها به گروه) غيردرگير(ي خارجي ها از اين كار تأكيد بر فرايند تبديل گروه هدف. اند هپرداخت

يابد و همچنين تأكيد بر اهميت  مياصلي است، در زماني كه سطح مداخالت آنها افزايش 
ي كليدي را در سرعت بخشيدن ها از درون منازعه است كه اغلب نقش 4»ي ادغام شدهها گروه«

                                                           
1 - Francis 
2 - Curle 
3 - Encarnacion 
4 - Embedded parties 
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  ).4 شماره شكل(كنند  مي ي حل و فصل ايفاها به حركت
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

به طور كلي در نظريات جديد ارائه شده نگرش به مداخله گروه سوم خارجي تغيير كرده و 
به . سازان بومي افزوده شده است داخلي يا صلح» ي سومها گروه«رفته رفته بر اهميت نقش 

ي يك باره ها گري يانجيحل و فصل منازعه را از طريق م ةجاي اينكه يك گروه خارجي زمين
و ظرفيت در جوامع و آموختن چگونگي اداره منازعه به  1فراهم كند، نياز به ايجاد كارآيي

 .ي داخلي مورد تأكيد قرار گرفته استها ماندگار در طول زمان از فرهنگ اي شيوه

                                                           
1 - Constituency 
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ي قبلي يك سطحي و دو سطحي مدل چندسطحي را پيشنهاد ها اين امر به جاي مدل
گيرد؛ اين مدل را  ميه در آن اهميت منابع بومي و بازيگران محلي مورد تأكيد قرار كند ك مي
همچنين تغييري در جهت نگاه به منازعه ). 5شماره  شكل(توان مدل سه سطحي نيز ناميد  مي

يا  1گرايي در ارتباط با نظريات ساختارگرايي، سازندگي(آمده است  وجود به در بافت آن
  ).اجتماعي محور واقعيت گفتمان

 

                                                           
1 - Constructivist 
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توان منازعات معاصر را درون چارچوبي قرار داد  مياز اين كار جديد  اي براي ارائه خالصه
گرفته، تا سطوح ملي و ) ، دو جانبهاي جهاني، منطقه(ي الملل بينكه سطوح مختلفي را از سطوح 

 1كبيي مرها امروزه اغلب منازعات مهم كشمكش). 6 شماره شكل(گيرد  مياجتماعي در بر 
اين چيزي است كه حل و . شوند ميي، كشوري و اجتماعي پخش الملل بينهستند كه در سطوح 

  . سازد ميفصل يا تغيير آنها را بسيار سخت 

                                                           
1 - Hybrid struggles 
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از جمله روابط عمودي بين (اين سطوح كار كند  ةحل و فصل منازعه بايد همزمان در هم
بازيگران اجتماعي  ةوابط افقي بين همي، و رالملل بينسطوح باال و پايين از بدنه گرفته تا سطح 

كه منازعه به آن رسيده است، هدف نهايي تالش براي پيشگيري از  اي بسته به مرحله). درگير
بسته شدن فضاي سياسي حاصل از تشديد منازعه و تشويق به باز شدن فضاي سياسي حاصل 

  .زدايي و تغيير شكل منازعه است از تنش
 

  تجزيه و تحليل -4

يي براي حل و فصل منازعات، سه نظريه، مديريت منازعه، حل و فصل ها ان روشبه عنو
يي كه اخيراً در نظريات ها منازعه و تغيير شكل منازعه مورد بررسي قرار گرفت و دگرگوني

كنكاش بيشتر در اين نظريات . حل و فصل منازعه ايجاد شده است مورد بررسي قرار گرفت
  : نماياند ميا نكاتي را روشن و كمبودهايي ر
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  تمركز بر منازعات درون كشوري  :الف

نظرياتي كه در اين بخش مورد توجه قرار گرفت خواستگاهي در ميان علوم اجتماعي و سياسي 
ي داخلي، تمركز بر منازعات ها دليل اين امر تمركز بيش از حد آنها را بر منازعه گروه. داشتند

كه  اي گذشتن آنها از كنار بافت جامعه. ميني است، و عدم توجه به منازعات سرزآميز خشونت
  . دهد به روشني آشكار است ميدر آن منازعه رخ 

  ي جغرافياي سياسي ها عدم توجه به تفاوت :ب

اين كه منازعه به لحاظ جغرافيايي در چه مكاني رخ دهد در حل و فصل منازعه و سطح 
لحاظ اهميت ژئوپليتيكي كه براي  برخي مناطق جهان به. است مؤثردخالت نيروهاي فراملي 

امنيت جهاني دارند مورد توجه ويژه هستند و ايجاد ناامني در آنها به سرعت به خارج از منطقه 
آشكار است كه درگيري و . سازد مييابد و چه بسا امنيت جهاني را با خطر مواجه  ميگسترش 

. تري از اهميت را دارند پايينمنازعه در اين مناطق تفاوت بسياري با مناطقي دارد كه درجه 
ي جغرافياي سياسي مناطق جهان، ها نظرياتي كه مورد بررسي قرار گرفت فارغ از تفاوت

 .اند همنازعات را تحليل كرد

  سرشت متفاوت عوامل ايجاد كننده منازعات  :پ

ر س كشمكش بر. كنند از درجات مختلفي از اهميت برخوردارند ميعواملي كه منازعه را ايجاد 
، منازعه براي كسب حقوق يك )ي حزبيها رقابت(تقلب در انتخابات براي يك گروه داخلي

گروه اقليت در داخل يك كشور، درگيري براي جلوگيري از قاچاق كاال و مواد مخدر، نزاع 
براي جلوگيري از عبور و مرور غير قانوني و باالخره نزاع براي كسب قلمرو سرزميني هركدام 

ي درگير ها را كه هر كدام از طرف اي هزينه ها اين تفاوت. از اهميت را دارنددرجه متفاوتي 
  . كنند ميحاضرند به خاطر شركت در آن بپردازند مشخص 
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  توجهي به مناسبات سطوح مختلف قدرت بي :ت

ي جغرافياي موجود در جهان، در هر زماني هرم قدرت جهاني سلسله ها به تناسب تفاوت
ي اروپايي ها مناسبات چند قطبي قدرت. دهد ميدرت ملي كشورها را نشان مراتب مختلفي از ق

ي جهاني ها در قرنهاي نوزده و بيست، نظام دو قطبي دوران جنگ سرد و آرايش جديد قدرت
ي ها به همين نسبت روابط قدرت. اند هرا در سياست جهان ايجاد كرد اي هر كدام مناسبات ويژه

تيك نيز در بررسي حل و فصل منازعات مورد غفلت بوده موجود در مناطق مختلف ژئوپلي
ي جهاني در منازعات مناطق مختلف جهان متفاوت ها روشن است كه اثرگذاري قدرت. است

ي ها به عنوان مثال تفاوت برخورد قدرت. ي زماني مختلف نيز متغير استها و در دوره
برخورد  اي مقياس منطقه شوروي و اياالت متحده در دوران جنگ سرد با حال حاضر و در

  . با مناطقي مانند خليج فارس و بالكان كامالً آشكار است ها همين قدرت
ي ها و روشهاي حل و فصل منازعات از ديدگاه ها عالوه بر كمبودهايي كه ذكر شد نظريه

  :كند ميچند سئوال را در ذهن ايجاد  ها بررسي اين نظريه. ديگري نيز قابل نقد است
ه ريشه منازعه بيش از آن كه نارضايتي از وضع موجود باشد نوعي طمع ورزي آيا زماني ك .1

  پايان است، امكان حل و فصل منازعه وجود دارد؟ بي
در شرايطي كه عدم تعادل و توزان قدرت ميان دو طرف درگير وجود داشته باشد  .2

 شود؟ ميسرنوشت منازعه چگونه تعيين 

 كردن يا فرونشاندن منازعات تا چه اندازه وجود دارد؟  بودن اقدام نظامي در كوتاه مؤثراحتمال  .3

نقش جامعه، فرهنگ و تاريخ و به طور كلي مسائل روانشناختي در حل و فصل منازعات  .4
 چيست؟

 كاركرد اين نظريات براي حل و فصل منازعات سرزميني در سطح منطقه تا چه اندازه است؟ .5

برخي . سرزميني كارايي چنداني ندارندرسد اين نظريات براي تحليل منازعات  ميبه نظر 
ي ديگران و برخي ديگر ها اختيار گرفتن سرزمين ورزي براي در منازعات سرزميني نوعي طمع

آميز حل و فصل  بنابراين تا زماني كه به طور رضايت. تالش براي دستيابي به حقوق خود است
اين منازعات به ندرت امكان تغيير شكل دادن به . نشوند در كمين آرامش و صلح منطقه هستند
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ي اقتصادي براي حل و ها ي نظامي يا كمكها از جمله روش ها پذير است و بسياري از روش
بردن ابزار نظامي براي دستيابي به  ي فراواني از بكارها نمونه. برد ميفصل آنها راه به جايي ن

اي دست يابي به اهداف يي كه عراق برها اهداف وجود دارد كه ناكام مانده است از جمله روش
يي است كه منازعات سرزميني با ديگر ها موارد زير از جمله مهمترين تفاوت. خود به كار برد

  :كنند كه روش ديگري براي حل آنها بكار گرفته شود ميانواع منازعه دارند و ايجاب 

  منازعه سرزميني بر مناطق پيرامون تأثير :الف

ي ارتباطي ها اين جنبه. گيرد ميتري را در بر  ي گستردهالملل ينبو  اي منازعه سرزميني سطح منطقه
ي دارند و يك كشور الملل بين اي اين منازعات عموماً جنبه. منازعات سرزميني اهميت بسياري دارند

يا  ها براي مثال در منازعاتي كه قوميت. تواند اين منازعات را حل و فصل كند ميبه تنهايي ن
اند نقش حاكميت و نهادهاي موجود در هر دو طرف منازعه در  ر آن سهيمد اي ي حاشيهها اقليت

برخي از اين منازعات به خاطر چند طرفه . گذار است چگونگي حل و فصل آن بسيار مهم و اثر
توانند موجب درگير شدن  ميتوانند موضوع مذاكرات رسمي دوطرفه باشد چرا كه  ميبودن، حتي ن

يا جهاني را  اي ي منطقهها پيدا كنند كه منافع قدرت اي تي منطقهچند كشور همجوار شوند و سرش
  . تهديد و در نتيجه باعث تحريك آنها به مداخله و در نتيجه تشديد منازعات شوند

  ارتباط با مسائل كشورسازي و هويتي  :ب

نامد،  مي 1فرايند كشورسازي »ايوب« گيري كشور يا آنچه منازعات سرزميني با فرايند شكل
در بيشتر كشورهاي جهان سوم، اين منازعات ). Ayoob, 1995: 50(تباط تنگاتنگي دارند ار

باالي  پذيري آسيبپايين آن موجب  2هستند كه قدرت زيربنايي» حكومت ضعيف«حاصل 
يي كه داراي پيوندهاي ها در برخي از موارد، به خاطر توزيع مكاني جمعيت. شود ميكشور 

ي تصنعي و گاهي به خاطر پيوندهاي فراملي بازيگران محلي و نژادي هستند و ايجاد مرزها

                                                           
1 - State making 

2  - Mann  ظرفيت دولت براي نفوذ واقعي در جامعه مدني، و اجراي تصميمات سياسي در سراسر «قدرت زيربنايي را
   ).Mann, 1986: 112-114(كند  ميتعريف » قلمرو
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، )1970به عنوان مثال كردها در دهه (اثرات جانبي آن بر كشور مادر و كشورهاي همسايه 
بنابراين، اين منازعات، . منازعات درون كشورها با منازعات بين كشورها ارتباط تنگاتنگي دارند

، )عني، ايجاد دولت و كشور مستقل يا مشروعيت حكومتي(اند  ي داخليها اگرچه داراي ريشه
در بسياري از موارد روابط ضعيف بين . بر ثبات و امنيت مناطق مربوط به خود بسيار مؤثرند

 . مانند ميسازي باقي  ي صلحها اند و مانعي در تالش كشورها برانگيزاننده منازعه سرزميني

  ارتباط با مسائل اقتصادي  :پ

ني چون احتماالً با دسترسي به منابع اقتصادي و حتي منابع استراتژيك مرتبط منازعات سرزمي
سازند و پيامدهاي مختلفي از  مي متأثرهستند ثبات سياسي و اقتصادي را در گستره وسيعي 

چنين حالتي ممكن است . اند مؤثر اي گذارند و از اين جنبه نيز در ثبات منطقه ميخود برجاي 
بويژه اگر اين منازعات در . تر شدن اوضاع گردد روابط متحدان و پيچيده منجر به تغيير الگوي

هم از سوي كشورهاي قدرتمند براي حل و  اي افته جهان رخ دهد و انگيزهةمناطق كمتر توسع
  .فصل آن وجود نداشته باشد

نشان داده شده است عليرغم گسترش فرامرزي اين منازعات با اين  7همچنان كه در شكل شماره 
شايد به جز . وجود امكان گسترش يافتن يك منازعه سرزميني به سطح جهاني به ندرت وجود دارد

يي استثنايي از گسترش منازعات سرزميني به خارج از ها ي جهاني اول و دوم كه نمونهها جنگ
را يافت كه مبنايي سرزميني و بويژه مرزي داشته باشد و  اي است، نتوان منازعه اي مرزهاي منطقه

ي جهاني ها كه در قدرت اي ي تازهها بويژه با گرايش. اينچنين در سطح جهاني گسترش يافته باشد
  .ايجاد شده است اي به كشورهاي منطقه و عدم دخالت در مسائل منطقه اي براي واگذاري امور منطقه

توان مدل مثلثي  ميبا در نظر گرفتن مسائل فوق و براي فهم بهتر منازعات سرزميني 
انگ را براي تحليل منازعات سرزميني تا حدي دگرگون و با روش ديگري براي بررسي گالت

به طور . يي را برآن افزود يا چيزهايي را از آن حذف كردها بخش. منازعات سرزميني بكار برد
توان به آن حجم داد و هر بعد از آن را براي  ميمثال به جاي در نظر گرفتن رئوس مثلث 

» حافظه تاريخي اعضا«، »تضاد«را بر » بافت فرهنگي منطقه«توان  مي. ر بردتفسير و تحليل بكا
  ). 7 شماره شكل(منطبق كرد » رفتار«را بر » روابط متقابل كشورها«، و »نگرش«را بر 
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. خيزد بسيار بستگي دارد ميكه منازعه از آن بر  اي منازعه سرزميني به بافت فرهنگي منطقه
. شود مينگي و اجتماعي عاملي در راستاي تشديد منازعه ارزيابي ي فراوان فرهها وجود تفاوت

دهد به رفتاري  ميروابط كشورها در گذشته كه حافظه تاريخي آنها نسبت به يكديگر را شكل 
خاطرات مشترك تاريخي بخشي از درك متقابل هر يك . گيرند ارتباط دارد ميكه آنها در پيش 

شيوه . سازد ميرا  ملتهارفته فرهنگ، گفتمان و اعتقاد  هم دهد كه روي مياز كشورها را شكل 
بندي و يادآوري گذشته در بسياري از موارد در به حركت درآوردن منازعه سرزميني  ساختار

بنابراين بافت منطقه، . دهد مينقشي بسيار محوري دارد و مبناي رفتار واكنشي آنها را شكل 
و رفتارها را  ها يي هستند كه تضادها، نگرشاه ساختار روابط و خاطرات تاريخي همگي بخش

شكل داده و به يكديگر مرتبط  اي در شكل گيري يك منازعه سرزميني در گستره منطقه
  .تواند امكان فهم بهتر منازعات سرزميني را فراهم كند ميالگوي طراحي شده زير . سازند مي

  

  منازعات در سطح منطقهدر  مؤثرو عوامل  ها محرك ؛مثلث منازعات سرزميني:  7شكل 
    

  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 

  گاننگارند: ترسيم

 بافت

سطح جهاني 

 سطح منطقه

 سطح كشور 

 روابط

حافظه 

 مثلث منازعات سرزميني
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تغيير بازيگران سياسي همراه با تغيير شخصيت و مواضع رهبران سياسي اغلب در تغيير 
تغييرات شخصي نيات و افكار رهبران سياسي داراي . شكل منازعه بسيار حائز اهميت است

طلبانه يا  ي صلحها بعالوه ژست .در لحظات بحراني بسيار حياتي است گيري تصميمقدرت 
  . طلبانه رهبران كه بيانگر تغييرات فردي است نقش مهمي در اين زمينه دارد جنگ

، ها شود از قبيل تغيير دولت مييا در سطح ملي ايجاد  اي تغييراتي كه در سطح منطقه
، رشد اي ي فرامنطقهها ي يك منطقه، ارتباط كشورهاي منطقه با قدرتها دگرگوني توازن قدرت

به درجات مختلف ... يا فروكش كردن ناسيوناليزم، اتحاد و ائتالف برخي كشورهاي منطقه، و 
تغيير جايگاه و وزن ژئوپليتيك و . گذار استتأثيرگيري يا حل منازعات سرزميني  در شكل

  . ي جديد پيش روي منازعه نقش اساسي داردها موقعيت سياسي كشورها در ايجاد افق
و جهاني  اي ي منطقهها بحث شد منازعات سرزميني ارتباط زيادي با قدرتهمچنان كه 

با كشورهاي همجوار وجود دارد چه از  اي يي كه ميان قدرت منطقهها به دليل وابستگي. دارند
با كشورهاي يك منطقه از  اي بعد اقتصادي و چه از بعد امنيتي؛ الزامات برخورد قدرت منطقه

به عنوان مثال . رد قدرت جهاني با اين موضوع متفاوت استنظر ماهيت و چگونگي برخو
ممكن است به دليل ترس از كشيده شدن جنگ به درون مرزهاي خود با  اي قدرت منطقه

استفاده از زور در منطقه مخالف باشد در حالي كه قدرت جهاني كه خارج از منطقه است 
آمريكا در طول جنگ سرد از مجهز  به عنوان مثال. نداشته و موافق آن باشد اي چنين دغدغه

كرد در حالي كه در ويتنام كه هزاران كيلومتر دورتر بود  ميشدن كوبا به شدت جلوگيري 
وجود دارد، نخست در مورد كشورهايي  اي از اين زاويه سه گونه منازعات منطقه. درگير شد

فع روسيه و آمريكا كم و ي جهان درحال توسعه ناميد و مناها ترين توان آنها را پيشرفته ميكه 
دوم . بيش به يك اندازه در آنها دخيل است مانند كشورهاي جنوب و جنوب غرب آسيا

ي تازه ها كشورهايي كه مورد عالقه خاص يك يا چند كشور بزرگ هستند مانند كشور
در آن دخيل  ها سوم منازعاتي كه هيچكدام از قدرت. يافته آسياي مركزي و قفقاز استقالل

ي انساني ها د مانند رواندا و سومالي در آفريقا و زماني كه هرج و مرج داخلي به فاجعهنيستن
را در چهارچوب سيستم  اي لت و ترنر كه منازعات منطقهها .يابد ميانجامد مداخله ضرورت  مي

آرام يكي از اهداف سياست خارجي هر بازيگر  اي محيط منطقه: اند معتقدند تابع بررسي كرده
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ي استراتژيك متنوعي براي ايجاد و نگهداري چنين ها خالقيت. گردد ميمحسوب  اي منطقه
  :وجود دارد اي محيط منطقه

  ؛ايجاد مناطق حائل در مرزهاي خود -
  ؛به منظور حفظ توازن قدرت در منطقه اي اتحادهاي منطقه -

 ؛تعهد فدراتيو -

 اي مقام و منزلت منطقهبه منظور تقويت  اي اتحاد با بازيگران بيرون از سيستم تابع منطقه -
  .بازيگر

ي ها نظريه اي ي خارجي در يك منطقه در منازعات منطقهها آفريني قدرت در مورد نقش
است و به نظر  اي جيمز گودباي كه از پژوهشگران مسائل منطقه. متفاوتي ارائه شد است

است،  ي برتر جهاني ديدگاه خود را مطرح كردهها رسد با در نظر گرفتن منافع قدرت مي
ي تراز ها را تحليل كرده و معتقد است بدون حضور و همكاري قدرت اي موضوعات منطقه

او بر ، اول جهاني امكان دستيابي به صلح و برقراري آرامش پايدار در سطح جهاني وجود ندارد
ي بزرگ است كه به رفع منازعات ها اين اعتقاد است كه تنها همكاري و دخالت قدرت

بندي بزرگ به دو گونه همكاري  توان در يك تقسيم ميرا  ها نقش ابرقدرت :امدانج مي اي منطقه
همچنين در . براي پيشگيري از بحران و همكاري براي كنترل و مديريت بحران تقسيم كرد

را  3و همكاري تمام عيار و كامل 2همكاري نامتقارن 1بندي ديگر سه نوع همكاري ضمني تقسيم
  ). 21: 1382ي، گودبا(توان تشخيص داد  مي

ي مناطق مختلف جهان و همچنين تفاوت وزن ژئوپليتيك ها در حالي كه در نظر گرفتن تفاوت
از آنجا كه  .كند ميبراي حل و فصل منازعات اين نظر را تأييد ن اي ي خارجي و منطقهها قدرت

است  اي آميز يا همگرايانه مستقيماً متوجه قدرت منطقه پيامدهاي هر گونه رفتار خصومت
ي ها تالش بيشتري براي ايجاد فعاليت اي بديهي است كه انتظار داشته باشيم قدرت منطقه

. خود دست يابد اي تري به اهداف منطقه همگرايانه داشته باشد تا از اين طريق به نحو مناسب

                                                           
1 - Tacit Cooperative  
2 - Asymmetrical Cooperative  
3 - Fully fledged cooperative 
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ي مثبت و سازنده مانند منافع اقتصادي، تقسيم منابع ضروري، همگرايي در ها اشتراك انگيزه
ي ها ي قدرتها و ساير داليل ديگر نيز از جمله مشوق اي ، توسعه منطقهاي ات منطقهموسس

  . منطقه به پرهيز از خشونت و درگيري است
تفاوت در سطح قدرت ملي كشورها زياد باشد اين مسأله بيشتر خودنمايي  اي اگر در منطقه

 اي بي به اهداف منطقهتر باشد زمينه براي دستيا در واقع هر چه محيط منطقه امن. كند مي
. كند ميضمن آن كه در مورد منازعات سرزميني قضيه بعد ديگري نيز پيدا . تر است فراهم

منازعات سرزميني جدا از آن كه سرشتي كامالً ژئوپليتيك دارند، از آنجا كه سرزمين مؤلفه 
ي كشورها توان ادعاي استقالل داشت، در زمره پرستيژ مل مياصلي تشكيل كشور و بدون آن ن

دليل ماهيت مسائل سرزميني و انعكاسي  هب. كنند ميآيند و خاصيتي حيثيتي نيز پيدا  ميبحساب 
گذارند  ميكه هر گونه دخالت پيدا و پنهان خارجي در افكار عمومي يك منطقه برجاي 

ي خارجي عالقه كمتري به مداخله مستقيم در منازعات سرزميني دارند و در چنين ها قدرت
عموماً تا زماني كه . كند ميي كشمكش واگذار ها ي منطقه و طرفها تي كار را به قدرتمنازعا

ي خارجي تمايل چنداني به ها تبديل نشوند، قدرت آميز خشونتادعاهاي سرزميني به منازعات 
  . كند مياهميت بسيار زيادي پيدا  اي ي منطقهها مداخله ندارند و از اين رو نقش قدرت

  يالگوي پيشنهاد -5

رسد نظريات مطرح در مورد حل و فصل منازعات  ميي انجام شده به نظر ها با توجه به بحث
يي كه از دل اين نظريات ارائه شده است براي حل و فصل منازعات سرزميني ها و مدل
به عنوان يك بازيگر فعال در سطح منطقه و ميزاني كه  اي آفريني قدرت منطقه نقش. اند ناكافي

به دليل ماهيت متفاوت . باشد در اين نظريات مجهول مانده است مؤثرل منازعه تواند در ح مي
ي مختلف مديريت و تغيير شكل منازعات بايد ها اين نوع منازعات، در واقع تركيبي از تاكتيك

كار گرفته شود تا منجر به حل و فصل اين گونه  هي موجود در يك منطقه بها از طريق قدرت
ي خارجي در يك منطقه به ميزاني است كه ها اثر گذاري قدرتميزان . منازعات گردد

طور كلي، در منازعات سرزميني  هاما ب. براي آنها فرصت ايجاد كنند اي واحدهاي درون منطقه
توانند نقش مهمي در تشديد يا جلوگيري از منازعات ايفا  مي اي ي منطقهها بين كشورها، قدرت
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اين مدل بر فرضيات . در مدل زير ترسيم شده است اي هآفريني قدرت منطق فرايند نقش. كنند
  : زير استوار است

  . ي منازعات سرزميني در طول زمان متغير و متفاوت استها شدت و ضعف عوامل و ريشه -
دليل نزديكي  ي خارجي در شدت و ضعف عوامل اثرگذاري غير مستقيم دارند و بهها قدرت -

و عوامل دارند و  ها تري با اين ريشهرابطه بيش اي ي منطقهها جغرافيايي قدرت
 .شان بيشتر است گذاري تأثير

  

  
 

ي مختلف حل منازعه رابطه مستقيمي با ها در حل يك منازعه ضمن آن كه انتخاب تاكتيك -
  .گذارد ميريشه منازعه دارد، اما اثر غير مستقيم و در واقع اندك بر ريشه منازعه بر جاي 

ي خارجي به دليل ها فاده براي حل و فصل منازعه قدرتي مورد استها در انتخاب تاكيتك -
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فاصله جغرافيايي از معركه تمايزي ميان كاربرد يا عدم كاربرد نيروي نظامي ندارند در حالي 
دهند  ميشوند ترجيح  مي متأثربه دليل اين كه مستقيماً از اين مسأله  اي ي منطقهها كه قدرت

زعات بپردازند تا آن كه از نيرو و ابزار فيزيكي در به حل و فصل منا ها كه با ساير تاكتيك
  . اين راه استفاده كنند

ي حل و فصل ها مستقيمي بر تاكتيك تأثيريي كه در يك منازعه مورد استفاده است ها شيوه -
  . مستقيم دارند تأثيري حل منازعه هم ها منازعه دارد در همان حال بر تاكيتيك

ي مورد استفاده ها مستقيمي بر تاكيتيك تأثيرمنازعه هستند  و عواملي كه ايجاد كننده ها ريشه -
 . دهند ميرا نيز نشان  ها العمل در منازعه دارند و شدت و ضعف عكس

. آفريني يكساني ندارند نقش اي و فرامنطقه اي ي منطقهها ، قدرتاي در يك منازعه منطقه -
آنها ارتباط غير . گذارند يمگذاري زيادي در جريان يك منازعه ن تأثير اي قدرت فرامنطقه

ي حل و فصل منازعه و بويژه ها ي و روشها و عوامل، تاكتيك ها مستقيمي با ريشه
توانند در هر  مي اي ي منطقهها ي مورد استفاده در منازعه دارند در حالي كه قدرتها تاكتيك

جريان  كدام از اين موارد به عنوان يك بازيگر فعال و اثرگذار مسقيماً دخالت كرده و
 . منازعه را به دلخواه خود تغير دهند

  قدرداني -6

ي مالي دانشگاه تربيت مدرس براي انجام اين پژوهش ها دانند از حمايت مينويسندگان الزم 
  . قدرداني نمايند
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