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  دهیچک
 ، بـا یض نـژاد ی تبعـ یدئولوژیا ل اتخاذ   یدل  د، به ی در طول چهار دهۀ دوران آپارتا      ی جنوب یقایافر

است پس از خروج پرتغـال      ین س یا  .  اختالف داشت  ی جامعۀ جهان  یه و اعضا  ی همسا یکشورها
 جنـگ قـرار داد و سـبب شـد           یکتیت منطقه را در ژئوپل    ی، وضع 1975قا در سال    یاز جنوب افر  

 داشـت و تـالش     یشـور را در پـ     ک یالمللـ   بـین  یت انـزوا  ین وضع یا  .  افتد خطر  بهت منطقه   یامن
  . معطوف کردیگان و مسائل داخلی با همسایتی به رفع مشکالت امنگذاران کشور را استیس

 و مـذاکره بـا      یدئولوژیـ ا  ر  ییـ  تغ بـر   مبنیی، فشار بر دولت حاکم      الملل  بینر ساختار   ییبا تغ 
 حـذف   ینـه بـرا   یزم) دکلـرک  و   مانـدال (ر کـارگزاران    ییافت و با تغ   یش  ی مخالف افزا  یها  گروه
 یا  یدئولوژیـ ا  ن کشـور بـا اتخـاذ        یـ ا د،یـ مدن دولت جد   کار آ  یپس از رو  . د فراهم شد  یآپارتا
، ی، با الگو قرار دادن شعار احترام به حقـوق بشـر، عـدالت و برابـر                یاسی س ییگرا بر واقع   یمبتن
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کـه   طـوری  ر داد؛ بهییاسی خود را تغیت سی برآمد و هویم روابط خود با نظام جهان    یدرصدد ترم 
، ی و اقتصاد  یاسیالت س کمنظور حل مش    ها و به   فرض  شی موانع و پ   یاری برطرف کردن بس   یبرا

 نقـش  یفـا یای ، از تمـام امکانـات خـود بـرا    یالمللـ  بین و ای منطقه یها ت در سازمانیبا عضو 
ر تصـورات  ییـ قا استفاده کرد و سـبب تغ ی جنوب صحرا و قارۀ افرای منطقه در منازعات    یانجیم

ت و  یـ سـمت امن     ناامن منطقه را به    یاست، فضا ین س یا  .  شد الملل  بینه و نظام    یی همسا کشورها
  .ک صلح را بر منطقه حاکم کردیتیر داد و ژئوپلییتوسعه تغ
 .جنوبی ژئوپلیتیک صلح، سیاست خارجی، آپارتاید، امنیت، آفریقای: های کلیدی واژه

  یمقدمۀ روش
.  اسـت  الملـل   بـین  د در روابـط   یـ  جد یهـا   افتیجمله ره    از یانگار افت سازه یره
هـا     مورد توافق انسـان    یق اجتماع ی از حقا  الملل  بین ت، روابط   افین ره یا اساس  بر
گر را  یدیک و   سازند  میردار خود   ک یمبنا  ها جوامع را بر     ل شده است، انسان   کیتش

ان یـ افت بـر تعامـل م     ین ره ی ا . دهند  می قرار   ییردار مورد شناسا  کدر قالب همان    
ور اسـت کـه تعامـل       ن بـا  یا   اعتقاد دارد و بر      یاست داخل ی و س  الملل  بیناست  یس

 را  ها  دولتت و منافع    یه هو ک است   ی مبتن ی بر هنجارها و قواعد خاص     یالملل  بین
 اخذ کرده و با وام یابی ساخت خود را از ۀیافت اصول اول ین ره یا  . دهند  میل  کش

 و  یاسـ ی س یها  دهین پد یی و تب  یپرداز هیعامل، درصدد نظر      -گرفتن بحث ساختار  
، یخیط تـار  ی و هـم محـ     ی هم عامل انسـان    یابی  ختساۀ  یدر نظر .  است یاجتماع
ه در آن   کـ  شـوند   مـی  ییهـا   تیـ  موقع سـاز   زمینه ی و فرهنگ  ی، اجتماع ییایجغراف
 یی و سـاختارگرا   ییگرا  ه، اراده ین نظر یا در. گیرد  میط، اقدام و عمل صورت      یمح
ن یـ ا   از   یبکی و تر  شوند  می ی نف یند اجتماع ی فرا دهی  شکلصورت جداگانه در      به

 در یکـی :  دوگانـه دارد یین نگرش، جامعـه معنـا  یا اساس  بر. شود  میرفته  یدو پذ 
.  افـراد یار جمعـ کـ  حاصـل از  ی در مقـام سـاختار نهـاد   یگریارگزار و دکمقام  

شه و عمـل    ی اند کمکها و روابط جامعه به        شدۀ قواعد، نقش    نهیساختار نظام نهاد  
 مطـابق  ).239 ،ص1379اتکینسـون،   (دهـد  می ی جهت ساختارها کنشانسان به  



 29     تبدیل ژئوپلیتیک جنگ به ژئوپلیتیک صلح     ________________________________

انـداز دوگانـۀ      ا چشـم  یـ د از منظر    ی را با  ی و رفتار  ی اجتماع یها نیین روش، تب  یا  
رد سـاختارها   یکـ ن رو یا  در یی از سو  یعنی.  قرار داد  یابی ساختار مورد ارز   -نشک

ا یـ  آنهـا را صـرفاً انباشـت         توان  میه ن ک هستند   ییها ی و توانمند  ها  ویژگی یدارا
ن یـ ا ،دیگـر   ازسـوی  دانسـت؛    دهنـدۀ   تشـکیل راد   افـ  یها و رفتارها    تجمع قدرت 

  .ستندی افراد نیها و اعمال ساختار اربستکها،  ی و توانمندها ویژگی

  )106: 1376لوید،( یابی ساختتبیین علّی ) 1شکل

  
  

 یز بـه انـدازۀ سـاختارها      ی ن ی هنجار -یرک ف ی، ساختارها یانگار دگاه سازه یاز د 
ه کـ  هسـتند    ییمعنا   با یها   نظام ی هنجار -یرک ف یساختارها. ت دارند ی اهم یماد
 یافـت بـرا   ین ره یا  . کنند  مین  یی خود را تع   یط عاد ینشگران از مح  کر  یوۀ تفس یش
 و  ها  ایده  کند  می قائل است و استدالل      یت خاص یار اهم ک و اف  ها  ایدهی  رگذاریتأث

 بر  یادیاند و نفوذ ز     ی ساختار یها  ویژگی یز دارا ی ن ک مشتر یها  ارزشباورها و   

  سانیعامل ان
  )کارگزار دارای اراده(

  ساختار دهنده

 
  های ساز موقعیت زمینه

  اقدام و عمل

  محیط تاریخی
جغرافیاییی، اجتماعی، (

  ...)فرهنگی و

 
  که به لحاظ تبینی و
  هستی شناختی برای

 یا متحول ساختن دباز تولی
ساختارهای نهادینه شده 

  اند ضروری

 
 

 تبین گر

  تاریخ ساختاری
امدهای خواسته و نتایج و پی(

  )ناخواسته فرایند اجتماعی

 
  ایجاد که منجر به

  شود هایی می سازه
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، تفاوت رفتارهـا  الملل  بینن در عرصۀ    یبنابرا.  دارند یاسی و س  ی اجتماع یها  کنش
زان یـ ز م یـ از هنجارهـا و ن    ) واحدها( ها  دولتشه در فهم    ی، ر یخارج استیدر س 
  (Neumann &Waever, 1997, P: 271).  آنها داردیرگذاریتأث

ـ  یـی گرا  قـد اسـت هـم     معت سـت یرئال  افـت نئـو   یه برخالف ره  ین نظر یا ن ی ب
ه کـ ست، بل ی ن الملل  بینت در نظام    ی امن ی از معما  ی، محصول الزامات ناش   ها  دولت

ت ینشـگران را هنجارهـا هـدا      ک اسـت و     ک مشتر یالملل  بین یمحصول هنجارها 
بـر    یه خـود مبتنـ    کـ  ی براساس هنجارها و قواعد    گیرندگان  تصمیم یعنی. کنند  می
 و ی فرهنگـ  -یخی، تجربۀ تـار   ک مشتر یاالذهان نی، انتظارات ب  ینۀ عوامل ذهن  یشیپ

 انیـ گرا خالف عقـل     بر یانگار  سازه. کنند  می یریگ  میحضور در نهادهاست، تصم   
، کننـد   مـی ش موجود فـرض     یگران را از پ   یت و منافع باز   یه هو ک)  نئو -سنتز نئو (

 و منافع در    ها  هویتل  کیگران، منجر به تش   ی باز یاالذهان نینش ب که  کمعتقد است   
  .شود می د تعامل نیفرا

ـ  یـ ا   داشته و بـر      یخارج استی بر س  یادیر ز ی تأث یانگار سازه فـرض    شین پ
ر ینشـگران تفسـ   ک یعنـ ی؛  سـازند   مـی نشـگران جهـان خـود را        که  کاستوار است   

 یخـارج  اسـت ی و سکننـد  مـی ، اجـرا  کننـد  مـی رند، اعالم یگ یم می، تصمکنند  می
افـت، فهـم    ین ره یـ ا رد. نشـگران اسـت   کمات  یبر تصم   ی مبتن یحداقل تا حدود  

ی  مـاد ینار ساختارهاکد در   ی با -1: هکن معناست   یا   به   کشورها یخارج استیس
، باورهـا،   ها  ایده ،ی معرفت یستم به ساختارها  ی و س  یکتیمانند قدرت، منافع، ژئوپل   

 با تعامل   ی معرفت ی ساختارها -2رد؛  ک توجه   یطور اساس   ز به یشه ن یهنجارها و اند  
ل ک ش ها  دولت» تیهو«اساس آنها      و بر  کنند  میجاد  یا  را کی مشتر ی، معان ها  دولت
ت یـ ه از هو  ک ی و تصور  کاساس در    بر ها  دولت -3؛  شود  می  ی و بازساز  گیرد  می

 آنهـا   یخـارج  اسـت یپردازنـد و س     یخـود مـ   » یمنافع ملّ «ف  یخود دارند، به تعر   
  .ف از منافع استین تعریا شتر محصولیب
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 در هــا دولــت، رفتــار یخــارج اســتی سیگــرا تیــرد عقالنیکــاگــر در رو
 از  ی نوع رفتـار ناشـ     یانگار  شه دارد، در سازه   ی ر ینی و منافع ع   ییمحاسبات عقال 

 استی، در رفتار س   براین  عالوه. گران از دولت انتظار دارند    یه د ک است   ییهنجارها
طـور     بـه  ی داخلـ  یرهـا ی و متغ  الملل  بین یکستماتی س یرهای متغ ها  دولت یخارج
چنـد    رند، هر ییقابل تغ   ری فاقد منافع و اهداف ثابت و غ       ها  ولتدمؤثرند و   زمان    هم

 از هنجارهاسـت،    ی، تـابع  ها  دولتچون اهداف   . ستی و زودگذر ن   یمنافع آنها آن  
ط و انتظـارات    ین، براسـاس شـرا    یبنـابرا . ز منطق تناسـب اسـت     ی ن یمنطق رفتار 
 یهـا جـه هنجار  ینت  در. نـد کر  ییـ ن است اهـداف آنهـا تغ      ک، مم ها  دولتموجود از   

 بـا هنجارهـا     یاسـت همـاهنگ   یر مسـتقل و س    ی، متغ یالملل  بین و   ی داخل یاجتماع
گر یدیکـ ت و منفعت بـه  یت، امنین روش، سه عامل هویا در. ر وابسته است  یمتغ

ف منـافع   یـ  خود به تعر   یاسیت س یاساس نوع هو     بر یاسی س ی واحدها .اند  هوابست
 از نوع   ی ناش گیری  جهتوع  ز به ن  یت آنها ن  یگر، امن یپردازند و از طرف د      یخود م 

 وابسـته   الملـل   بـین ه و نظـام     ی همسا یکشورها ی و مقاصد تصور   یاسیت س یهو
ت و  یت، امن یگانۀ هو   خود، ساختار سه   یدئولوژیا اساس   هر کشور بر   یعنیاست؛  

. (McSweeny,1991, P: 13-22) ردیپذ ر میی و متقابالً از آن تأثدهد میمنفعت را شکل 
  (Wendt, 1992, P: 393).پردازد یف دوست و دشمن می تعر بهیو در روابط خارج
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  گانۀ هویت، امنیت و منفعت ساختار سه) 2شکل

  
 معتقد اسـت از      بوزان یبار. ت است ی، امن یی و واگرا  ییگرا   هم ی برا یاصل اساس 

صـلۀ دور،    تـا از فا    شـوند   مـی تر حـس      عی سر یکدات از فاصلۀ نزد   یه تهد کآنجا  
شـتر  یش ب یگان خو ی از همسا  ها  دولتاغلب  .  همراه است  یکی اغلب با نزد   یناامن

دۀ یـ  بـه عق   ).10، ص   1382حاجی یوسـفی،     ( دور یها  واهمه دارند تا از قدرت    
 را ی خاصـ یتیاست امنیشور سکا چند یدو  » ییایمجاورت جغراف «،  وریو و   بوزان
 یوسـتگ یواسـطۀ پ     دارنـد بـه    که با هم مرز مشـتر     ک یشورکدو  . سازد  می  یالزام
 مالحظـات   یطـ یمح  سـت یو ز  ی، نظـام  یاسـ ی، س یت اجتماع ینۀ امن یزم  ، در یمرز
 معتقـد اسـت   ونـت  ساندرکال(Buzan & waever, 2005, P: 40-85).  دارندیخاص
 وجـود داشـته، اعتمـاد و        ی دوسـت  کشـورها ان  یه م ک وجود دارد    ی زمان یارکهم
 حـل مناقشـات بـه زور        ی بـرا  یک چیه ه کانشان موجود باشد    ی م یحد نان به یاطم

 که شـناخت مشـتر    کـ  یابـد   مـی ت  یـ  اهم ین موضوع تنها زمان   یا  . متوسل نشوند 
 یا   هسـته  ک نمونـه، بـه پانصـد موشـ        ی بـرا  ونـت . گیرد  مینظر قرار      مد کشورها

 خطـر  یرۀ شـمال  کـ  یا  ا از پنج سالح هسته    یک امر یه برا ک کند  میانگلستان اشاره   
ها   یسیه در آن انگل   ک یتیس، تصور موقع  یا و انگل  یکامران  ی م یدوست.  دارد یمترک

 ی دشمن که  درحالی،  سازد  مین  کمم  ریرند، غ یار گ کا به   یکه امر یشان را عل  یها  سالح
 چند با احتمـال      هر ای  هن واقع یه چن ک آن است    معنای  به یرۀ شمال کا و   یکان آمر یم
سـت جنـگ   ن معتقـد ا یوی همچن(Wendt, 1992, P: 399).  م قابل تصور استک

 یهـا   ه به مدت چهـل سـال روابـط قـدرت          ک بود   کیسرد ساختار شناخت مشتر   

 منفعت هویت

 امنیت

 ایدئولوژی
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ردن بر آن مبنـا دسـت       که آنها از عمل     ک یطره داشت، اما زمان   یبزرگ را تحت س   
 تـوان   میبا توجه به مطالب ذکر شده       . ختیز ناگهان فرو ر   یدند، آن ساختار ن   یشک

  :م کردیر را ترسیت، رابطۀ زیت و امنین هوی بیانگار دگاه سازهیاز د

 انگاری رابطۀ هویت و امنیت از دیدگاه سازه) 3شکل

  
  ) جنگیکتیم شدن ژئوپلکحا(د یت در عصر آپارتایت و هویامن

ـ هفدهمقرن  یها مهیاز ن   ضیتبعـ  اسـت ی سـ انیی اروپایگرهمگام با آغاز استعمار  
 و  1652آن را در سـال          یخیشۀ تـار  ی ر توان  یم. آغاز شد     ی جنوب یقایافر در   ینژاد  

بـرده   ها به تجـارت     یدر آن زمان هلند   . ردک یابی رد یکدنیاستعمار هلند در دماغۀ ام    
عامـل اصـلی گسـترش    (Clark, 2004, P: 3)  قا مشغول بودندی افرباز شرق و جنو

 بـه  را   همـه قـدرت  1910، انگلستان بود که در سـال  ی جنوبیقایدر افر  یپرست نژاد 
ن یخـر ها، آ یسی انگلیروزیپس از جنگ بوئرها و پ  .سپرد  دپوستیسف ت یاقل  دست

ـ ل اتحاد کیب قانون تش  یتصورد،  کاعطا  دپوستان  یا به سف  یتانیبر   ه دولت ی ک ازیامت  ۀی
ـ  پد1910در سـال    یشـور ک ،اساس براین. ا بودیتانی پارلمان بر در ی جنوب یقایافر د ی
 محـروم شـدند     اری حقـوق    یبسـ دپوسـتان از    یسف ریغ،  م قانون که در آن به ح    کد  آم
د ینظام آپارتا  تحت    ی جنوب یقای افر ۀی اتحاد خین تار یا در). 40، ص   1960الگوما،  (

ـ اسـت آپارتا ی امـا س (Deegan, 2001, P: 3) وجود آمـد  هنژادها ب  ی مجزاۀتوسعو  د، ی
از . م شـد  ک حـا  1948در انتخابـات     ملّی   روزی حزب یپس از جنگ جهانی دوم و پ      

 یا  اقتدارطلبانـه  یاسـ یسـتم س  ی س ی جنـوب  یقای رهبران افر  1994 تا سال    1948سال  
 ومـت کشور ح کبر   دپوستیسف تیه در آن اقل   کردند  کد اعمال   یعنوان آپارتا  تحت

شور منفـور   ک یکعنوان    به    ی جنوب یقای، قرار گرفتن افر   ین استراتژ یا  نۀ  یهز. ردک یم

  /امنیت یا ناامنی مقاصد تصوری  هویت ابرازی
  گرایی یا واگرایی هم
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ـ آپارتا  یهـا  سیاسـت . بـود   لالملـ  بـین قـا و جامعـۀ   یدر درون قارۀ افر    د همـراه بـا   ی
سـرد   انزوا در طول جنگ   ی  پلماسین د ی و همچن  یالملل  بین و   یداخل    یها  تیومکمح

د یدورۀ آپارتا ی جنوبیقایافر، س الگوماکال (Schraeder, 2002, P: 245) .افتیادامه 
 ید جا یتاآپار   ی از نابود   پس کی خا ۀرک  د و معتقد بود   ی نام »جهان  ی  شور جذام ک« را  

ـ  آپارتا داون پـورت   ).21، ص   1360الگومـا،    (خواهد شد ی  تر زهکیپا   د را سـرطان    ی
 یقـا ی افریاست خـارج یسندگان سی از نوی تعداد(Davenport,1989, P: 541).  دینام

 یهـا   تیـ  بـا قابل   یاستیس«،  »ای  منطقه ابرقدرت«عنوان    د را به  ی در زمان آپارتا   یجنوب
خـود اسـتفاده    » ات خلـوت  یـ ح«عنـوان     قا به ینوب افر ه از ج  ک» گر  سلطه«و  » ینظام

 ی جنـوب یقـا یرهبـران افر Gerrit, 1988; Kent, 1986). ( انـد  کـرده ف یرد، توصک یم
قـا  یو معتقـد بودنـد افر   ردنـد ک ی آزاد محسوب میای دنی برایشور خود را دژک

 ید واقعـ  یـ مـورد تهد  » ییقـا یزم افر یالیسوس«د  یها و توسعۀ عقا     ستیمونکتوسط  
 ردک یریب تمدن غرب جلوگیسم و تخریمونکد از توسعۀ ی گرفته است و با   قرار

  ).80، ص 1368الهی، (
 پوسـتان  رنگـین اهان و یپوسـتان از سـ   دی بر ترس سفیخید از نظر تار   یآپارتا
 یکدئولوژیـ ا  وجـود داشـت، دگـرِ      یپوسـت   سـیاه  هرجـا    یعبـارت   بـه . استوار بود 

نتـرل  کد آنـان را     یگرفت؛ با   یر م  و در ردۀ دشمن قرا     شد  میف  یدپوستان تعر یسف
د یـ ه در زمان ظهـور آپارتا     کنیا  با توجه به    . ندشد  می رشدشانردند و مانع از     ک یم

 ی بودنـد، خطـر    یی اروپا یکشورها، مستعمرۀ   ی جنوب یقایرامون افر ی پ یکشورها
ن یـ ا  در اسـتعمارزادیی  اما با آغاز دهۀ شصت و رونـد          شد  میم ن ی رژ متوجه این 

ز خطـرات و    یـ  و بـه همـان نسـبت ن        شـد   میتر    ج تنگ یتدر   به یرۀ خود یقاره، دا 
م بـر نظـام   ک حـا یبـا توجـه بـه فضـا    . افـت ی یش می از دگر افزا  یدات ناش یتهد
سـت  یمونک مخـالف در جرگـۀ       یکشورهاثر  کت جنگ سرد، ا   یمک و حا  الملل  بین

 غـرب   کنـدۀ بلـو   یعنـوان نما     بـه  ی جنـوب  یقـا ی افر یها  نهیجه، هز ینت  در. درآمدند
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  .افتیش یافزا
 اســتفاده از منازعــات  ی بــرایســرد فرصــت  گ جنــی جنــوبیقــای افریبــرا
ـ     یجهان    یها  قدرت ف ی تضـع  ی بـرا  یا  لهیسـم و وسـ    یمونکسـم و ضد   یمونکن  یب

رد تــا اقــدامات کــ یدولــت تــالش مــ.  بــودی و خــارجیداخلــ  یهــا مخالفــت
ی ن و جهـا   یالملل  بینخود را در سطح     ی  ها  فعّالیتند و   ک  یرا منزو ی  ضدآپارتاید

و   بـود  ی جنـوب یقـا یافر ومت کح استید سیلکسم، یمونکضد .موجه جلوه دهد
مختلـف آن       یازهای، ن یغربی  کشورهاانتظار داشت تا     استین س یا  استمرار      یبرا
هـا را بـرآورده       سـت یمونکت  یتحت هـدا  ی   مخالفان داخل  درمقابل مقاومت      یبرا
ه در سراسـر جهـان      کست  دان  یفۀ خود م  ی وظ ی جنوب یقای، افر دیگر  ازسوی. نندک

  .بپردازد» تمدن غرب« منافع اصطالح بها ینار غرب به دفاع از منافع آنها کدر 
ان یـ قا بر منازعه م   ی افر بدر جنو  استی، س 1980 تا   1960  یها  دههدر طول   

 ی جنـوب یقـا یافر د در دسـت  ی سـف کبلو.  بودی مبتن ضدآپارتاید کد و بلو  یآپارتا
اه از ی سـ ک بلـو کـه  درحـالی بـود؛  ) ایـ رودز دپوست یم سفی پرتغال و رژ  همراه  به( 

بـا رونـد    . ل شده بودنـد   کیتش بخش    یآزاد    یها  افته و جنبش  ی استقالل    یکشورها
 خـروج   دلیـل   بـه ن دوره   یـ ا در. شـد   می ت  ی تقو ضدآپارتاید کبلو ،استعمارزادیی

ن منطقـه   یـ ا سـرد در    از آن، رقابـت جنـگ      یقا و خأل ناش   یپرتغال از جنوب افر   
ن، ی، چـ یر شـورو ی اتحاد جماهکه درحالی ,P: 207) .(Westad ,2005 شدز کمتمر

 تیــ حماضــدآپارتایداز جنــبش  شــدت  وبــا بــهک و یشــرق  یاروپــا  یکشــورها
ـ     یهـا   گـروه از      یا و تعداد  یپرتغال و رودز      یها  میا و رژ  یکردند، امر ک یم از     یالب

  .ردندک یم ت ید حمایآپارتا
ـ    ی فضـا  هکاست   یا  ن واژه یخشونت بهتر   و  ی جنـوب  یقـا ین افر ی موجـود ب

 (Dube, 2003, P: 1). دهد میح ی توض1994ش از سال یگانش را در دورۀ پیهمسا
 کجـاد بلـو   یا    ی در تالش برا   ی جنوب یقای شصت و هفتاد افر    یها  دهه ردر سراس 
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 یهـا   میـ  رژ یا و تـا حـدود     یـ دپوسـت در رودز   یدولـت سف  (د  ی سـف  یهـا   قدرت
بود، اما در اواسط دهۀ هفتـاد، پرتغـال         )  و آنگوال  یک پرتغال در موزامب   یاستعمار

سـت  کل دهـۀ هشـتاد ش     یـ ا در اوا  یـ دپوست رودز یم سف یاز آنجا خارج شد و رژ     
شـتر  یه ب کـ د  یـ  د ییکشـورها  خود را در محاصرۀ      ی جنوب یقایجه افر ینت  در. خورد

  مانـد  ی بـاق  ی جنوب یقاینترل افر کا تحت   یبیتنها نام . ا بودند یاست پرتور یمنتقد س 
ـ    یقـا یسـازمان مـردم افر     (ی داخل یها  با مخالفت م  ه  آن و ) ا سـواپو  یـ  ی جنـوب غرب

 (Grundy, 2002, P: 260). مواجـه شـد  ) ی خـارج یها سازمان ملل و قدرت (یخارج
نتـرل منطقـه اسـتفاده      ک یبرا    ی از قدرت نظام   ی جنوب یقایان دهۀ هفتاد افر   یدر پا 

 یکشـورها خـالف    م یهـا   ف جنـبش  ی تضع ی شامل تالش برا   ین استراتژ یا .ردک
 یهـا   حکومـت  ی و نابود  یساز  ثبات  بیمنظور    بهفعّال  جاد اعتصابات   یا ه و یهمسا

  .منطقه بود
عنـوان    ا بـه  یـ ، پرتغـال و رودز    ی جنوب یقای از افر  یبکی تر 1975ش از سال    یپ
 . (Ngoma, 2005, P: 78)ردنـد ک ی عمل مـ یالملل بین و ای منطقه در سطح یاتحاد

.  نظـر داشـتند    ک بـا هـم اشـترا      یالمللـ   بـین  ای  همنطقـ ن مجموعـه در مسـائل       یا
. د بـود  یـ  و آپارتا  اسـتعمارزادیی د،  یاه و سف  ی س یها  کل توسعۀ بلو  ی، دل یلک طور  به

امـا  . ا بودنـد یـ ا و زامبیل از تانزانک خط مقدم در اواسط دهۀ هفتاد متش   یکشورها
انوس یـ  اق ن جبهه از  یا  . وستندیز به آن پ   ی و آنگوال ن   یکپس از آن بوتسوانا، موزامب    

 ی چالش و بازدارنـدۀ اصـل  یکعنوان  ده شده بود و بهیشکانوس اطلس یهند تا اق  
 مقاومـت در برابـر   ۀ جبهـ ی اهداف اصل.(Ibid :96) ردک ی عمل می جنوبیقایافر

 یخواهانه و تالش برا     ی آزاد یها  ت جنبش یم و تقو  کید و تح  ی آپارتا یها  دخالت
 ی جنـوب  یقـا ی بـه افر   ی اقتصاد یتگاهش وابس ک و   ای  منطقه یها  یارکش هم یافزا
 شده  ی طراح ی جنوب یقای از افر  کشورهان  یا   قطع بند ناف     یاست برا ین س یا  . بود
  )Dube, 2003, P: 3)& Mills, 1995, P: 2  بود



 37     تبدیل ژئوپلیتیک جنگ به ژئوپلیتیک صلح     ________________________________

 جنبـۀ   ی جنـوب  یقـا ی افر یاسـت خـارج   ی خط مقدم، س   یکشورهال  یبا تشک 
گران یبگذار د  کن و    یزندگ«است  ی، س 1975خود گرفت و پس از سال          به یتیامن

اسـت  یل شـد و س    ید تبـد  یـ م آپارتا یـ  رژ ی کامل و بقا   ی، به استراتژ  » کنند یزندگ
 خـط  یکشـورها تصـور  .  دادرمحو -تیاست امنی خود را به سیمحور جا حفظ

 ،ای  منطقه اقتصاد   یم و توسعۀ ساختارها   یژه ثبات رژ  یو  ت و به  یمقدم در مورد امن   
ومـت  کخ، ح ین تـار  یا  پس از   . ه بود ن منطق یا دات در درون  ی نشانگر تهد  یخوب  به
سـتم  ی، سهـا  ارزش در  کاز غـرب و مشـتر     ی  عی خود را بخش طب    ی جنوب یقایافر

تصـور  ) دیجهان سف (قا و غرب    یان افر ی م ین پل ی و همچن  یتی، مسائل امن  یاقتصاد
 اعتقاد داشـتند بـا   ی جنوبیقای مقامات افر.(Barber&Barrett, 1990, P: 6) ردک یم

. نـد کسـم نفـوذ     یمونکن اسـت    کـ قـا مم  یغـال از جنـوب افر      پرت یروهایخروج ن 
 یقـا ی افر ی دفـاع  یروهـا یجه، بالفاصله پس از خـروج پرتغـال از منطقـه ن           یدرنت
 یقـا ین دوره، افر  یـ ا در طول . ردندکن منطقه دخالت    یا م در یطور مستق    به یجنوب
 یقـا یافر اسـت یس. د  رک یوبا در آنگوال عمل م    ک یروهای و ن  یه شورو ی عل یجنوب
بـا    یارکـ انـزوا، هم  از عـدم   در دورۀ قبل از خروج پرتغـال عبـارت بـود   یبجنو

 یهـا   و سـازمان یستیمونکضد ی ها دولتبا   یارکهم تی، تقویغربی ها دولت
 یقـا یامـا پـس از خـروج پرتغـال، افر         . یالمللـ   بیند بر تجارت    کیبا تأ ی  الملل  بین 

حملـۀ    ی و اسـتراتژ ردکـ قا عمل   یه جنوب افر  یمهاجم، عل ی  رویعنوان ن    به یجنوب
 (HenWood&Ronald, 1997, P: 2). ار بـرد کـ  ه بـه یهمسا  یکشورهاه یار را علیع تمام

ت یـ ثیت از ح  یجهت حما    موجود در  ی استفاده از تمام ابزارها    ی برا ین استراتژ یا
ـ یگـر  ی نظـام یسو شدت به ن عمل اوضاع بهیا با. نرها بودیکد و افر  یآپارتا ش ی پ

 1975 هزار نفر در سال      56 از   ی جنوب یقای افر ی دفاع یاروهیه ن ک یطور  رفت؛ به 
   (Schraeder, 2001, P: 250).دی رس1987 هزار نفر درسال 250به 

ن روش  یـ ا  گانش خشـن بـود و بـا         ی در مقابل همسا   ی جنوب یقایموضع افر 
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 بـا   ین مسائل و دشمن   یا با توجه به  . ش داد یقا افزا یدشمنان خود را در جنوب افر     
 محـور   - تیـ شور امن کن  یا    یاست خارج یه س ک، تعجب ندارد    هی همسا یکشورها
دادند تـا     ی اختصاص م  یتیشتر وقت خود را به مسائل امن      یان ب گذار  استیبود و س  

 ی نظـام  ین کشور از برتر   یا .نندک مخالف حفظ    یها  دولتدات  یشور را از تهد   ک
ت یز اقل ند و ا  کب  ی را تعق  یاست خارج یرد تا بتواند اهداف س    کدر منطقه استفاده      

  .,P: 2) (Dube ,2003  ندکت یدپوست حمایسف
دۀ یـ ا . و زمانۀ جنگ سـرد بـود       ی خود معلول زندگ   ی جنوب یقاید افر یآپارتا

 بـود تـا   یکدئولوژیا  دگرِیکازمند یسم، ن یمونکجانبه با     جنگ سرد و مبارزۀ همه    
ره، ن دویـ ا  در.(Pillay, 2005, P: 422) نـد که ی را توجی جنوبیقای افریگر ینظام

. اصالت داشت » یت ملّ ی از امن  ی دفاع از خود و پاسدار     یشتر برا یح ب یتسل«شعار  
ه کـ  ی تا زمـان   یثبات  بین  یا .خطر انداخت   شتر به ی را ب  ای  منطقهت  ین موضوع امن  یا  

 اعالم شد، ادامه    ی جنوب یقایه افر ی در اواسط دهۀ هشتاد عل     یالملل  بین یها  میتحر
 را دنبـال  یلکقا چند هدف ی جنگ در جنوب افرد با افروختن یم آپارتا یرژ. افتی
قـا و سـواپو در      یافر ملّـی    نگـرۀ ک از پناه دادن و مخالفـت بـا          یری جلوگ -1: ردک

 -3؛  یـک  آنگـوال و موزامب    یهـا   حکومتردن  ک ثبات  بی -2قا؛  یسراسر جنوب افر  
ل منطقۀ جنـوب    ک حفظ   -4 از آنگوال و     ییوباکست  یونالیاخراج داوطلبان انترناس  

 یری جلـوگ  ی منطقه برا  یکشورهااست اعمال فشار بر     ین س یا  ی هدف اصل  .قایافر
  . بودی جنوبیقای داخل افری ضدنژادپرستیها  به جنبشکمکاز 

 دنبـال   یاسـ ی و س  ی، اقتصـاد  یل نظـام  ک در سـه شـ     یسـاز   ثبات  بیاست  یس
ا یـ رد کـ  ی منطقه حمله مـ   یکشورهاا به   ی ی جنوب یقای، افر ینۀ نظام یزم  در. شد  می

 یزدن به منافع اقتصاد     ز ضربه   ی ن یدر بعد اقتصاد  . ردک ید به حمله م   یدآنان را ته  
. ردکـ  ی دنبال م  -یستی با توسل به اعمال ترور     ی حت -قا را   ی جنوب افر  یکشورها

رد و  ک یت م ی منطقه حما  یکشورها از مخالفان    ی جنوب یقای، افر یاسیل س کدر ش 
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  .ردک یق می دولت تشویا سرنگونیف یآنها را به تضع
ت یـ  در اولویسـاز  ثبـات  بیاست یقا، سی خروج پرتغال از جنوب افر   پس از 

 ی جنـوب  یقـا ی شده بـود تـا افر      یاست طراح ین س یا  .  قرار داشت  ی جنوب یقایافر
نـد تـا نتواننـد بـه        کف  یگانش را مجـازات و تضـع      یت و همسـا   یخودش را تقو  

 مبـارز را از کشورشـان اخـراج         یهـا   گروهنند و   ک کمکبخش    ی آزاد یها  جنبش
 خط مقـدم،    یکشورها جلسه   یکه در   کش رفت   ی پ یاست تا حد  ین س یا  . ندینما

ه یـ عل   را   یررسـم یجنـگ غ   هکـ ردنـد   ک را متهم    ی جنوب یقای افر 1982در مارس   
، درمقابل (Barber,1999, P: 230). رده استکافتۀ منطقه آغاز ی  استقاللیکشورها

ده و  یه بلوغ نرس   ب یاسیه از نظر س   کرد  ک یگانش را متهم م   ی همسا ی جنوب یقایافر
ر قـرار   ی کشور را تحت تـأث     یستی ترور یها  ت از سازمان  ی تا با حما   کنند  میتالش  
 عـدم تجـاوز،     ی قراردادها یرد تا با امضا   کشنهاد  ی به آنان پ   ی جنوب یقایافر. دهند

 و  1982لند درسـال    ی، سـواز  راسـتا   درایـن . نندک یریشورشان جلوگ کاز حمله به    
. ردنـد کا قـرار محرمانـۀ عـدم تجـاوز امضـا            یـ ور با پرت  1984ک در سال    یموزامب

گر و  یدیکـ  یشور متعهد به عدم مداخله در امور داخل       کن قرارداد، دو    یا  اساس    بر
  .گر بودندیدیکشناختن استقالل   رسمیت به

 از جنگ بود    ی ناش ی جنوب یقای افر یها  فعّالیتن دوره تمام    یا  در یلک طور  به
 .(Carlsnaes, 1997, P: 17) ندکم ک جنگ را حایکتین منطقۀ ژئوپلیا و سبب شد تا در

 شـدن   ای  حاشـیه  و   یدات واقعـ  یـ  بـه تهد   ینشکن دوره وا  یا  در یاست خارج یس
 گســترش یتــی امنیروهــایجــه، هــم نینت در.  بــودیالمللــ بــینشــور در صــحنۀ ک
  .افتیش یها افزا نهی داشت و هم هزیا سابقه یب
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 )ون پوندیلیم( ینوب جیقایافر  ی نظامیها نهیهز: 1 جدول شمارۀ

  سال  ی نظامیها نهیهز  سال  ی نظامیها نهیهز  سال  ی نظامیها نهیهز
1865  1985  921  1979  23  1967  
2463  1986  1178  1980  52  1969  
2300  1987  1235  1981  68  1971  
2743  1988  1450  1982  102  1973  
4845 1989 1591  1983  296  1975  
    1571  1984  689  1977  

Ref: Nenta C. Cyowford، How Sanctions Work?, 1999:56 

 فشـار و سـرکوب را در منطقـه اعمـال            یها  سیاستد  یم آپارتا ین مقطع، رژ  یا در
ن سال جنگ   یچند.  گذاشت ی در منطقه بر جا    یج منف ی نتا ها  سیاستن  یا .کرد  یم
سـبب  » امـل ک یاسـتراتژ «، تحت برنامـۀ     ی جنوب یقایگان افر یه همسا ی عل یالتکو

 را  ین اسـتراتژ  یـ ا  ،  ی جنـوب  یقـا یگان افر یشـد و همسـا     قر در منطقـه   گسترش ف 
ا و آنگوال   یبیامل در نام  ک یاستراتژ. ردندکل منطقه تجربه    ک یساز ثبات  بیعنوان    به
لند و  ین و در بوتسـوانا، لسـوتو، سـواز        یشکل حملـۀ نظـامی و اشـغال سـرزم          به
ن یا (Crawford,1995, P: 2). شد می اعمال ی اقتصادیصورت فشارها مبابوه بهیز
، 1880-98 یها  ن سال یه ب ک یطور  افت به ی ی بُعد نظام  شدت  بهاست در آنگوال    یس

م در جنگ از دست     یرمستقیم و غ  یطور مستق   حدود پانصد هزار نفر جانشان را به      
رد کارد دالر برآورد    یلی م 12نۀ جنگ را    ی هز 1987ومت آنگوال در سال     کح. دادند

 ا از دست دادن صنعت نفت آنگوال است       ی ی دفاع یها  هنیر از هز  ین مقدار غ  یا  ه  ک
(Ibid, P: 3).  

هزار   سبب مرگ نهصد   1976 -1989 یها  ن سال یز جنگ ب  ی ن یکدر موزامب 
شته شدند  ک) شورکت  ی درصد از جمع   یک(ا حدود ده هزار نفر      یبیدر نام . نفر شد 

 .ردنـد که مهاجرت   یی همسا کشورهاشور به   کت  یو حدود صد هزار نفر از جمع      
 از  یارین بسـ  یهمچنـ . ردنـد ک هـزار نفـر بـه آنگـوال مهـاجرت            72ن تعداد   یا  از  
ـ ی جنـوب یقـا ی افری دفـاع یروهـا یساختارها در اثر حمـالت ن      ریز . ن رفـت ی از ب
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.  مانده بود  ی بر جا  ینین زم یون م یلیست م یها حدود ب    ن جنگ یا ن در طول  یهمچن
 .,P: 84) (Williams ,2000 ون آواره شـدند یـ لیشته و ده مکون یلی م5/1 یلک طور به

 یهـا  سیاسـت ش از همه    یداند ب   یون نفر م  یلیشدگان را دو م     شتهک تعداد   ماندالاما  
 Mandela,1993, P: 90). (کنـد  می یمعرف  یرانین ویا د را سبب یننده آپارتاکنابود 
 یقـا یه افر ک را   ییها  ، خسارت 1980 دهۀ   ی در ابتدا  یک دولت موزامب  راستا  دراین
ن رقـم سـه     یـ ا  . ردکـ ارد دالر اعالم    یلیرده، چهار م  کل  یشور تحم کن  یا   به   یجنوب

ن یا  در ).25، ص   1366لیچ،   ( بود ی غرب یکشورهاشور به   کن  یای  ها  یبرابر بده 
ن منطقـه وارد شـده      یـ ا  ارد دالر خسارت بـه    یلی م 42/64دوره، در مجموع حدود     

 جاد کـرد یا طقه من  را دریطیت شراین وضعیا  (Booth&Vale, 1995, P: 286) .است
مجتهـدزاده،  ( .کنـد   می  یگذار ننده نام کش  هم   در یکتیوهن آن را منطقۀ ژئوپل    ککه  

  ).91، ص 1381

  دی آپارتایفروپاش
د را یـ آپارتا تی وضـع یم اقتصادی معتقدند تحریارید، بسیآپارتا یل فروپاشیدر تحل

 ی یـک و انـرژ   بـه نفـت   ی جنـوب یقایافری وابستگ .,P: 4) (Le Pere ,1998 ر دادییتغ
 »لیـ شـارپ و  «عـام     ها پس از قتـل      میتحر. د بود یم آپارتا یرژ    یل بالقوّه برا  یپاشنۀ آش 

. ردکد  کیتأ    ی جنوب یقایافر م نفت یبر تحر     ییقایافر    یکشورهانفرانس  کشروع شد و    
ادامـه  ) ی جنـوب  یقـا یاعراب بـه افر     زمان قطع صدور نفت      (1973ن مسئله تا سال     یا  

ران تـا زمـان سـقوط شـاه بـه           یـ ا   سازمان ملل    ی اجبار یها  میتحروجود    اما با . داشت
 کوچـ کشـور   ک 1980ران، تنهـا در دهـۀ       یـ ا  پس از انقـالب   . ادامه داد   نفت    صادرات  

 .,P: 101) (Lowenberg&Kaempfer ,2001 ردکـ  یصـادر مـ   شور نفتکن یا به ی برونئ
 بـود کـه سـبب    ابرقدرتان رقابت دو یسرد و پا  ستم جنگی سیگر، فروپاشیعامل د

 و  هـا   گـروه  از   یاریجـه، بسـ   ینت  در.  شرق و غرب شـد     کن دو بلو  یاهش منازعات ب  ک
. خـود را از دسـت دادنـد         ی و نظـام   ی مال یها تی، حما ها  دولتن  یها و همچن    نهضت



 ____________     1385، پاییز و زمستان سوم و چهارمفصلنامه ژئوپلیتیک ـ سال دوم، شماره      42

ن یـ ا ز از یـ  ن ی جنـوب  یقـا ی به منازعـات افر    ییگرا یراسکند در حال گسترش دمو    یفرا
  .ند مستثنا نبودیفرا

ز یرا متمـا   ی جنوبیقای آنچه افر. استیتیب جمعکی ر تر یین عامل، تغ  یسوم
 یتی جمع.(Oliver, 2005, P: 283) شور بودکن یا در دپوستان یرد، وجود سفک یم
پـنجم    یـک  1960ون نفر نبود، تـا سـال        یلی م یکش از   ی قرن تنها ب   یه در ابتدا  ک

ل یـ دل  ، بـه  1970 پس از دهۀ     که  درحالی. دادند  یل م کیشور را تش  کن  یا تیجمع
ـ آدر. دادنـد   یل مـ  کیرا تشـ    ت  یها هفتاد درصد جمع     ییقایت، افر یرشد جمع  ان ی

ر آن  ی و تـأث   یتیب جمع کیر تر یید بر اصل تغ   ی ضمن تأک  2 و رابرت روس   1هکگول
 4/21، 1911دپوسـتان درسـال   یسف ت  یـ ند که جمع    د، معتقد یدر فروپاشی آپارتا  

در . افـت ی اهشک درصد   8/14 به   1985ن رقم در سال     یا که  درحالی درصد بود،   
ــه 3/67هــا از  ییقــایافر ت یــن دوره جمعیهمــ  دی درصــد رســ1/74 درصــد ب

(Guelke, 2005, P: 210&Ross, 1999, P: 145).  

  )ون نفریلیم  (ی جنوبیقایافر ت ی و جمعیب نژادیترک: 2 جدول شمارۀ
  1911  1951  1970  1980  1996  نژاد

  276/1  641/2  752/3  453/4  322/5  پوستان دیسف
  019/4  560/5  057/15  963/18  759/33  ها ییقایافر

  525  103/1  018/2  554/2  726/3  پوستان رنگین
  152  366  620  794  032/1  ها ییایآس

  973/5  671/12  671/21  448/21  820/43  جمع
Ref: DavenPort, Rodney and ChristoPher Saunders, 2000: 248. 

  ) صلحیکتیم شدن ژئوپلکحا(د یت در عصر پس از آپارتایت و هویامن
 یقـا یرات در افر  ییـ د نقطـۀ شـروع تغ     ی را با  کلرکدار آمدن   ک ی و رو  1989سال  
 و مقاومـت    یل سرسـخت  یـ دل  بـه ) 1989-1994(ن مقطـع    یـ ا در.  دانسـت  یجنوب

                                                            
1. Adreian Guelke 
2. Robert Ross 
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 دولت و   ی سقوط اقتصاد  یالملل  بینر در نظام    یی، تغ یاسیر کارگزار س  یی، تغ یداخل
ر کـارگزار   ییـ بـا تغ  .  شد ضدآپارتاید یها  با سازمان ره  کتجار، دولت مجبور به مذا    

 یقـا ی در افر  یاسی س یدئولوژیا  ر  یی و تغ  یالملل  بینرات ساختار نظام    یی، تغ یاسیس
ان یـ بـا پا  .  گرفت خود  به ی حالت جد  یقا تا حدود  یت در جنوب افر   ی، امن یجنوب

ف  اهـدا  یراسـتا   قا در یافریکی  تیژئوپل تی از اهم  یالتک و یها  د و جنگ  یعصر تهد 
 مواجـه   یدیـ  جد یخین منطقه با فرصت تـار     یا ،یعبارت  به. جنگ سرد کاسته شد   

ند و پرچم تجارت دوباره ک جنگ سرد عمل یکدئولوژیا شد تا فارغ از منازعات  
  .(Vale, 1991, P: 703) افراشته شود بر

افـت و   یاهش  ی کـ   حـام  یها  گروهها به     ابرقدرتک  مک،  یان نظام دوقطب  یبا پا 
 کاهش خطر بلـو   کبا  . گر شدند یدیکره با   کر مجبور به مذا   ی درگ یاه  گروهجه،  ینت  در

 ی ضرور ی مجبور به بازنگر   1980 در اواخر دهۀ     ی جنوب یقای افر یتیشرق، نظام امن  
 در (Goga, 2003, P: 153).  شدالملل بیندر سطح روابط » سمیمونکلولو خورخورۀ «

جـه،  ینت  و در  شـد   مـی  هـر دو طـرف اعمـال         یم برا ید و تحر  ید، تهد یفضای جد 
 .(Thomson, 2004, P: 160)  مطلوب بودی هر دو طرف امریمذاکره برا

، یاسـ ی س یدئولوژیا ر نوع یید و تغ  یان نظام آپارتا  ی جنگ سرد، پا   یبا فروپاش 
ز دگرگـون   ی آن ن  یو اعمال     یاست اعالم ی و نوع س   ی جنوب یقای افر یاسیت س یهو

ـ    .د پرداختند  خو یتیف مسائل امن  یگذاران به بازتعر    استیشد و س   ن رفـتن   ی با از ب
ی مردمـ  ومتک ح یکار آمدن   ی ک قا و رو  ی در جنوب افر   کاکاصط   یعوامل اصل 

 ای  منطقهیی  گرا  د هم ی نگرش جد  ،قایافر   ملّی   ۀنگرک  یبه رهبر     ی جنوب یقایدر افر 
ل یـ ا ما ید، پرتور یجد افتیدر ره . مدآد  یپد   یقبل   یها  یو دشمن  خصومت   جای  به 

ـ    ی جنـوب افر   ،ای  منطقـه یـی   گرا  ون هم انکعنوان    به بود و  سـعادت    یسـو  هقـا را ب
 قدرت یکعنوان    به  د  ین کشور پس از آپارتا    یا  . رهنمون سازد    یجمع   یبخت خوش

ت یـ آمد تا موقع    بر    گرایی  چندجانبهق  یها از طر    حل بحران   متوسط درصدد ارائه راه   



 ____________     1385، پاییز و زمستان سوم و چهارمفصلنامه ژئوپلیتیک ـ سال دوم، شماره      44

ر دورۀ پـس از جنـگ   د ,P: 7) .(Cilliers ,1999 ننـد کت یق تثبین طریا خود را از 
ر ییـ ز تغ یـ ن    ی جنـوب  یقـا یافر اسی  یط س ی، مح یط جهان یر در مح  یی تغ دنبال  بهسرد،  

ه در ک نبود، بل  یسرد مبتن   جنگ      یها  سیاستبر      یخارج استیتنها س   گر نَه ید. ردک
ـ  مطلـوب بـه    ومـت کح بـه سـمت    تک، حقوق بشر و حر    یراسکدمو جهت ش یپ

دار را در یـ  و توسعۀ پای رشد اقتصادصلح و ثبات، ن عوامل مقدماتیا .رفت  یم
قـای جنـوبی   ی افریتـ ی و امن یاسـت خـارج   ی، در س  اساس  براین. منطقه فراهم کرد  

  . آوردوجود به یرات اساسییتغ

   ی جنوبیقایافری  و خارجیتیامن استیسی ها اولویت: 3جدول شمارۀ
 مدتی اهداف طوالن

   یمطلوب جهان ومتک ح-   یالملل بینی الم  ی و نهادهایجهان در سازمان ملل، تجارت  اصالحات-
  ییقای رنسانس افر-

 مدت وتاهکاهداف 
  کقا، نپاد و سادیۀ افریاتحاد  ینهادها و ساختارها تی تقو-

ۀ یبا اتحاد  ای منطقهتجارت   یها نامه  و موافقتکساد  یتجار  توافقات-
  نیا و چیکاروپا، امر

  .رهی و غیش، حوادث ورزیجهان  یهانفرانسکدر  تک شر-
، یمبابوه، بروندینگو، زک  یکراتکدمو  یدر آنگوال، جمهور  حل منازعات-

  .لندیسودان، سواز
  لین و برزی مانند هند، چیکیاستراتژ  یکشورها روابط با -

  یالملل بین و ای منطقهی ها از سازمان ت یحما
  یراسکدمو  وحقوق بشرب ی تعق-

  نیاز متحد تی حما-

 یاهداف محور
  یداخل استیگسترده از س تیا حم-

  ها دیتهد تیریص و مدی تشخ-
  مانکن یشور رنگک و یراسکردن دموکنه ی نهاد-

  ی رفاه اقتصاد-
  یارض تی و حفظ تمامییگرا  هم-

  یملّ تی امن-
Van Nieuwkerk (2004:96) 

د و  یـ آپارتا    یخـارج  اسـت یان س یـ م    یجـاد پلـ   یا  صـدد     د در یـ  جد یها  یاستراتژ
 تنهـا دو مـاه پـس از         ی جنـوب  یقـا ی، افر راستا  دراین.  بودند یکراتکدموی  جمهور

  .آمد در  ای منطقه و یالملل بین  یها ثر سازمانکا تیبه عضو انتقال قدرت
م کشور حـا  کن  یا    یاست خارج ی بر س  ماندال ه در دورۀ  ک ییگرا  جهان راهبرد

ــود،  ــر  ب ــا ب ــ ی ن اســاس طراحــی ــا ش ــود ت ــکشــده ب ــن دورۀ آپارتایاف ب د و ی
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 یکشـورها روابـط بـا تمـام         یبه برقـرار   استین س یا .ندکون را پُر    یزاسیاترکدمو
. معـروف اسـت  » ردادنییـ ردن تـا تغ کاضافه «ه به ک یاستی بود؛ س مند  عالقهجهان    

 روابـط   یصـرفاً بـه سـمت بازسـاز         د  یـ ن کشور پـس از آپارتا     یای  روابط خارج 
 را  ییایـ جغراف    یها واقعیتش رفت تا روابط منطبق با       ید پ ی پس از آپارتا   یخیتار
 ومـت که ح کـ داد    ید نشان م  یاست جد یس. سوق دهد     یاقتصاد    یوابستگ    یسو  به

  .کند مینی ریگیجمع صفر را پ با حاصل  یباز ، یخارج استیدر س
 و مسـائل    یگـاه اقتصـاد داخلـ     یدوبارۀ جا     یبند ن کشور دو هدف فرمول    یا

در   آفرینـی  نقـش ق یـ ن از طرعنوان قهرمـا     به کمکقا و   یبه قارۀ افر    و تعهد   ی  تیامن
ن اهداف،  یا   تحقق   یبرا.  خود قرار داده است    یها  اولویتمختلف را در        ینهادها
ی هـا  ه در آن بـر جنبـه     کـ ردنـد   ک را مطـرح     ییقـا ی رنسـانس افر   یامبکـ  و   ماندال
 عنـوان قـدرت     بـه     ی جنـوب  یقـا یافر    ی، طراحـ  یاقتصاد    ی و آزادساز  یکراتکدمو

 ی جنـوب  یقـا یگاه افر یجا. د فراوان شده است   کی تأ یبرنقش ره     یفایا   و   ای  منطقه
 سبب شد تـا     ینظام  و قدرت  یاسیس ثبات    یافتۀ دارا ی شور توسعه ک یکعنوان    به

 و  ی و اقتصـاد   یاسـ یرا در بهبـود س      شـور   کن  یـ ا نقش  گر  ی د ییقایافر    یکشورها
د یـ با  مواجهـه    اسـت ید، س یـ جد در دولـت  . رنـد ین قـاره درنظـر بگ     یـ ای  اجتماع

ا اجازه داد تا روابط خود را با        ید به پروتور  یان آپارتا یو پا شد    می ی آشت نیگزیجا
، مانـدال  نلسـون  یـک زماتیار ک تی شخصـ  کمـ کبـا   . سازدی   عاد الملل  بینجامعۀ  
  وجـود آمـد     بـه     ی جنـوب  یقـا یافر    یخـارج  استیدر س » ماه عسل «به نام   ی  ا دوره

(Alden&Lepere, 2003, P: 75).  
 یقـا ی افر یاست خـارج  یز حقوق بشر سرلوحۀ س    ت ا ید، حما یپس از آپارتا  

د یـ  جدیجاد فضـا یا  ویاست خارجی حاکم بر سیدئولوژیا ر ییبا تغ .  شد یجنوب
اســت ید، سیــ کــار آمــدن کــارگزاران جدین کشــور و بــا توجــه بــه رویــا در

 کشـورها   ی روابط بـا تمـام     یت قرار گرفت و ضمن برقرار     ی در اولو  ییگرا  جهان
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ن یـ ا  ارگزاران  کـ .  گرفـت  یشـور جـا   کن  یا    یپلماسیددر  » اضافه کردن «است  یس
ه خواسـتار   ی همسـا  یکشورها و   الملل  بینت خود در نظام     یشور با توجه به هو    ک
 ی عامل نـاامن   ین کشور که زمان   یا . شدند ی در معادالت جهان   یشتری نقش ب  یفایا  

 فعّالیـت ل شد و در یت و صلح در منطقه تبد ی امن یدر منطقه بود، به عامل برقرار     
. ر داد ییـ سمت توسعه تغ    ت به ی خود را از امن    یها  فعّالیت شرکت کرد و     یبان صلح
ه و نظـام    ی همسـا  یکشورها از آن نگرش     یت ناش ی و هو  یاسی س یدئولوژیا نوع
 منطقه و   یکشورهاکه    یطور   را عوض کرد؛ به    ی جنوب یقای نسبت به افر   الملل  بین

ـ   .  شدند ینوب ج یقایشتر افر ی نقش ب  یفایا  خواستار الملل  بیننظام   ش از  یعصـر پ
 همـراه بـود؛     یگر  ی باال، منازعه و نظام    یریپذ کسی، ر یگر ی با انزوا، نظام   1994

ـ حـداقل در اصـول  ـ شـور   کن یـ ا  پـس از آن که درحالی ت ک متعهـد بـه مشـار    
ت یـ  و اولو  یارکـ ردن و انتخابـات، هم    کزه  یراتک، دمو گرایی  چندجانبه،  یالملل  بین

  . بودیکپلماتی دیابزارها
 یـک تیژئوپل« در بنـد  ی جنـوب یقـا ی افریاست خـارج ی س1980ان دهۀ یپاتا  
صـورت     و چه بـه    یصورت واقع   به دگاه، جهان چه  ین د یا  از  . قرار داشت » جنگ

 یق هژمـون  یـ ت از طر  یـ  و واقع  شـد   مـی سـته   ید نگر ی تهد یکعنوان    ، به یرواقعیغ
ل نظم  یتحم طول مرزها و     نظامی در  یروهای، استفاده از ن   یساز ثبات  بی ،ای  منطقه
 از یاست ناشـ ین سیا  .(Ibid, P: 113) آمد ی مدست بهوب کق قدرت و سریاز طر

 یـک تیدۀ ژئوپل یـ ا    یاما پس از مـدت    .  بود یاست خارج ی در س  یتیاست امن یر س یتأث
اسـت  ی بـا س   یـی گرا   صـلح، هـم    یکتی خود را به ژئوپل    یف شد و جا   یجنگ تضع 
 داد یاست خـارج ین در س  ن دخالت شهروندا  یرات در داخل و همچن    کجهان، مذا 

  .افتیر یی تغیتیم امنیشدت از ساختار منازعه به رژ  بهای منطقهت یو ساختار امن
 ای  منطقه یارکنفرانس هم ک خط مقدم و     یکشورهاگر مانند   ی د یساختارها

جه با  ینت  در.  خود را از دست دادند     یقا، فلسفۀ وجود  ی سازمان وحدت افر   یو حت 
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 آنهـا   یا بـرا  یـ  سـپرده شـوند و       ید بـه فراموشـ    یا با یها    ن سازه یا  د،  یط جد یشرا
، یتـ ی امن یهـا    به سازه  ی جنوب یقایرا با ورود افر   یف شود ز  ی تعر یدیژۀ جد یاروک

 یقـا یدات افر یـ اهش تهد کـ ، با   راستا  دراین. ل داد کر ش یی منطقه تغ  یتیساختار امن 
 بـه جامعـۀ توسـعۀ       1992قـا در سـال      ی جنوب افر  ینفرانس توسعه برا  ک،  یجنوب

وسـت،  ین سـازمان پ   یـ ا   بـه    ی جنوب یقایه افر ک  یزمان. ر نام داد  ییقا تغ ی افر جنوب
ل ی در منطقه تبـد    ین اقتصاد یند، به ماش  کفا  یای   انتظار داشتند نقش مؤثر    کشورها

 منطقـۀ   یـک ل آن بـه     ی ثبـات منطقـه و تبـد       ی و بازسـاز   یراسک دمو یشود و برا  
، ی سـومال  یها   حل بحران   در ی جنوب یقای، افر راستا  دراین. دیز تالش نما  یآم  صلح

، یوپیـ  ات ی، ساحل عاج و منازعات مرز     ینگو، بروند کرالئون، سودان، لسوتو،    یس
د در سـطح    یـ شـور پـس از آپارتا     کن  یـ ا  . اسـت  داشـته  یارکـ ره هم یـ تره و غ  یار
ه در  کـ  یطـور   رده اسـت؛ بـه    کـ فا  یا    یادی نقش ز  یا   و قاره  ای  منطقه یها  یارکهم

داشته     ینقش مهم ) نپاد( توسعه   ین برا یت نو کارقا و طرح مش   یۀ افر یجاد اتحاد یا  
زبـان  ی، م یراسـ کشـور در طـول ده سـال اوّل انتقـال دمو           کن  یـ ا  ن  یهمچنـ . است

تـاد  کنفـرانس ان  کن  یپـانزدهم : ؛ ازجملـه  بـوده اسـت    ی مهـم جهـان    یها  نفرانسک
 یکشـورها نفرانس سـران    ک،  )1999(نفرانس سران جنبش عدم تعهد      ک،  )1996(

 نفرانس جنبش عدم تعهد   کو   )2002( قایۀ افر یشست اتحاد ، ن )2000(عدم تعهد   
 یـک شـور از حالـت منفـور بـه          کن  یا تیر وضع یین خود نشان از تغ    یا). 2004(
 یقـا یها سـبب شـده افر       فعّالیتن نوع   یا . دارد الملل  بینگذار در نظام      ریشور تأث ک

قـا  یر قارۀ افیت از سوی امن ی شورا ی دائم یرسک ی اصل یدایاندکعنوان     به یجنوب
عنـوان     بـه  8سـاله در گـروه         همـه  2002شور از سال    کن  یا  ن  یهمچن. مطرح شود 

 توانسته است   یق تا حدود  ین طر یا   جنوب حضور داشته و از       یکشورهاندۀ  ینما
توسعه و  حال  دریکشورها یها ی بخشش بده ی را برا  ی صنعت یکشورهات  یرضا

شور بـا   کن  یا نیهمچن. ندک جلب   کشورهان  یا  در ی خارج یگذار  سرمایهجذب  
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توسعه و جنـوب را       حال   در یکشورهال توانسته است گروه     ی هند و برز   یارکهم
  .ندکفعّال 

اسـت  یگان از س  یف همسـا  یمنظور تضع    به ی جنوب یقاید، افر یدر دورۀ آپارتا  
ن بود  یا  بر    یشور مبتن کاست  ید، س یرد، اما پس از آپارتا    ک یاستفاده م  یساز  ثبات  بی
 گفـت  تـوان  مـی ، یلکطـور  به. ندکت یگان تقوی با همساخود را ه چگونه روابطک
  سـوق داد   ی توسـعۀ سـاختار    یسو   به یشور را از بحران ساختار    کد  یان آپارتا یپا

(Khan, 2006, P: 127).در تـالش اسـت تـا    ی جنـوب یقـا ی افریپلماسی دستگاه د 
 یهـا   ق بتوانـد بـا چـالش      ین طر یا ند و از  کا  ی و اح  ی را بازساز  ای  منطقه ینهادها

بر رنسـانس     یمبن کیۀ امب یها اعالم   ن تالش یا  محور  . دی مقابله نما  ویکم  بیسترن  ق
عنـوان    تحـت  یحل مناسب   قا و راه  یت افر ی بر مسئول  کیۀ امب یاعالم.  است ییقایافر

گـر، رهبـران   ید طـرف  از .د داردکیـ تأ» ییقـا یافر التکمشی برا  ییقایحل افر راه«
 یعنوان ابزار  به گرایی  چندجانبهو  عّال  فافت  ی از ره  کنند  می تالش   ی جنوب یقایافر
ن برنامـه، توسـعه و      یـ ا  اسـاس     بـر . ندی استفاد نما  یاهش عدم توازن جهان   ک یبرا

ه کـ  ییقاست؛ جا ی منطقۀ جنوب افر   یای و اح  ی منوط به بازساز   یساز  پروژۀ ملت 
 یدولت نیب و خشونت و منازعۀ ب    ی و تخر  یساز  ثبات  بی یر رقابت برا  ی درگ یزمان

 یقـا ی افری در اسـتراتژ .(Alden&Le Pere, 2003, P: 55) د بـود یـ پارتادر دورۀ آ
قـا و  یندۀ قـارۀ افر  یشرط با آ    و  دی بدون ق  ی جنوب یقایندۀ افر یآ«:  آمده است  یجنوب
رۀ رفاه در ی جزدتوان مین کشور نیا قا مرتبط است ویگانمان در جنوب افر  یهمسا

ت یـ ، حماکقا و سادیۀ افریحاد مانند اتیا  قاره یت نهادها ی تقو .» فقر باشد  یایدر
 یهـا   یارکـ ت هم یو تقو ) نپاد(قا  یافر یاسیس و یاقتصاد برنامۀ توسعۀ  یاز اجرا 

ت یـ اولو  مـرتبط بـا آن، سـه       یساختارها  ریجاد ز یا و جانبه  دو یو اقتصاد  یاسیس
 بــا یارکــ همین اســتراتژیهمچنــ.  هســتندی جنــوبیقــای افریاســت خــارجیس

 هـر   یراه رفـتن رو    «ی را قادر ساخت استراتژ    شورکن  یا افته،ی  توسعه یکشورها
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 یکشـورها  و ارتبـاط بـا       یارکه با هم  کن معناست   ین بد یا  ند؛  کرا محقق   » دو پا 
  .آمده است  برییقای افریکشورها به کمکصدد  شرفته، دریپ

 یجاد فضـا  یا  ،  یاست خارج ی حاکم بر س   یدئولوژیا ریی با تغ  ی جنوب یقایافر
ت قـرار داد و     ی را در اولو   ییگرا  د، جهان یان جد  کار آمدن کارگزار   ید و رو  یجد

 یپلماسـ یرا در د » اضـافه کـردن   «است  ی، س کشورها روابط با تمام     یضمن برقرار 
، الملـل   بـین  خـود در نظـام       یت ابـراز  یـ ن با توجه بـه هو     یهمچن.  داد یخود جا 
شـتر در معـادالت     ی نقـش ب   یفـا یا   ، خواستار الملل  بینه و نظام    ی همسا یکشورها

 جهان سوم   یکشورهادر      یقا نقش مهم  یبر افر    عالوه ی جنوب یقای افر . شد یجهان
رده کـ  را مجبـور     ی جنوب یقای، افر »جنوب«ظهور    حال  ت در ین هو یا  .  دارد برعهده
 گرایـی   چندجانبـه توسعه، در چهارچوب      لحا   در یکشورها یعنوان صدا   است به 

  .ندکعمل 

  دیس از آپارتااست خارجی پیت و توسعه در سیت و امنیرابطه هو) 4شکل

  
 حـاکم بـر     یاسـ ی س یدئولوژیـ ا  ، نوع   ی و عامل انسان   یطیرات مح ییبا توجه به تغ   

د یـ  در دورۀ جد   یت ابراز یدا کرد و هو   یر پ یی تغ ی جنوب یقای افر یاست خارج یس
ن یـ ا رد و کـ ر  ییز تغ یت ن یجه نوع نگرش به امن    ینت  در. د متفاوت بود  یبا دورۀ آپارتا  

 یانجیـ  نقش م  1990قا بود، از دهۀ     ی جنوب افر  ی عامل ناامن  یکشور که خود زمان   
فا کرده اسـت و     یا  جنوب را  ی حل منازعات، عامل توسعه در منطقه و صدا        یبرا
اساس   بر. افتیر  ییتغ ک صلح یتیک، جنگ در منطقه به ژئوپل     یتین روش ژئوپل  یا با

 یاست خـارج  ی تحوالت س  انتو  می،  یابی  ساختمطالب فوق و با استفاده از مدل        
  :ان کردی ب5صورت شکل   را بهی جنوبیقایافر

فروپاشی آپارتاید و 
   سیاسیتتغییر هوی

طلبانه و  برداشت صلح
  تغییر تصور همسایگان

، توسعه و امنیت
  گرایی در منطقه هم
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  تبیین علی تحوالت سیاست خارجی افریقای جنوبی) 5شکل 

  
  گیری نتیجه

بـوده   ی جنوب یقایاست خارجی افر  ی س ناپذیر  جداییشه جزء   ی هم ای  منطقهت  یامن
در  . معنا ندارد  ی جنوب یقایه به نقش افر   قا بدون توج  یت در جنوب افر   یامن. است

پوسـت    دیقا، بلوک سف  یژه پس از خروج پرتغال از جنوب افر       یو  د، به یدورۀ آپارتا 
ن کشـور بـا دخالـت در امـور          یـ ا  شدت محدود شد و        به ی جنوب یقایطرفدار افر 

 جنـگ سـرد را در       یهـا   نۀ حضور بلوک شـرق و رقابـت       یگان، زم ی همسا یداخل
 در. دا کـرد  یت تا زمان افول نظام جنگ سرد تداوم پ        ین وضع یا .ردکمنطقه فراهم   

کار بـرد     را در منطقه به    یتی کامل امن  یاست استراتژ ی س ی جنوب یقاین مقطع، افر  یا
ه ی همسـا  یکشـورها ،  درمقابل. ردکل  یه تحم ی همسا یکشورها بر   یادینۀ ز یو هز 

ل ید تشک یام آپارت ی رژ یها  سیاست مقابله با    ی خط مقدم را برا    یکشورهاسازمان  
 یمحور تیمحور به امن    توسعه یها  سیاست اعضا از    گیری  جهت،  اساس  براین. دادند

  .افتیسوق 

  
مانند : عامل انسانی

  ...دکلرک، امبکی و,ماندال

  
  های ساز موقعیت زمینه

  اقدام و عمل

پایان , فروپاشی آپارتاید
جنگ سرد و تغییر ترکیب 

  ...جمعیت و

  
ضروری به لحاظ تبینی و 

  شناختی جهت هستی

  
 یا متحول ساختن دباز تولی

  ساختارهای نهادینه شده

  
 گر تبین

 تغییر در هویت و سیاست
خارجی، سیاست حقوق بشر، 

طلبی، مشارکت در  صلح
  توسعه آفریقا

  
  ها ایجاد سازه
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اسـاس فلسـفۀ       بـر  یاسـت خـارج   ی حاکم بر س   یدئولوژیا  د  یدر دورۀ آپارتا  
اهان شـکل گرفتـه بـود و روابـط          یدپوستان از س  ی سف یی جدا یعنی خود،   یوجود
در دورۀ  . دپوسـتان قـرار داده بـود      یف بـا س   یاساس دوست   ن کشور را بر   یا    یخارج

سـمت غـرب    ن روابـط بـه  یـ ا جنگ سرد، با توجه به خاستگاه حاکمـان کشـور،        
ت پـس از    ین وضـع  یـ ا . گرفـت  خـود   به یستیدا کرد و حالت ضدکمون    یش پ یگرا

دپوسـت،  ی سف یتی مستعمرۀ پرتغال و محدود شدن کمربند امن       یکشورهااستقالل  
اه و خط مقـدم قـرار   ی س یکشورهامربند  ن کشور در محاصرۀ ک    یا  افت و   یشدت  
 جنبـۀ   ی جنـوب  یقای افر یاست خارج ی خط مقدم، س   یکشورهال  یبا تشک . گرفت

گران ی کن و بگذار د    یزندگ«است  ی، س 1975 گرفت و پس از سال       خود  به یتیامن
اسـت  یل شـد و س ید تبـد یـ م آپارتایـ  رژی کامل و بقـا    یبه استراتژ »  کنند یزندگ
  .محور داد تیاست امنی خود را به سیمحور جا حفظ

 ی وکـالت  یهـا    و افول جنگ   الملل  بینر ساختار نظام    ییان جنگ سرد، تغ   یبا پا 
. افتیها کاهش  ۀ رقابتی تغذی بزرگ برایها  قدرت یها  نهیقا، هز یدر جنوب افر  

 دکلـرک  -ی جنوب یقای کار آمدن کارگزاران اصالح طلب در افر       ین با رو  یهمچن
ت نظـام   یـ نها  دا کردند و در   یش پ ی مذاکره گرا  ر به سمت  ی دو طرف درگ   -ماندالو  

، نلسـون مانـدال    یرهبـر  د بـه  یـ دولـت جد  . ن رفت ی از ب  1994د در سال    یآپارتا
اسـت  یت سیـ  را در اولویالمللـ  بـین  و ای  منطقـه ت  ی و امن  حقوق بشر ت از   یحما

 یهـا    و سـازمان   کشـورها ن گسـترش روابـط بـا        یهمچنـ .  خود قرار داد   یخارج
 توانستند بـا   یکار قرار گرفت و کارگزاران خارج        در دستور  یالملل  بین و   ای  منطقه

 یهـا   نند و برداشـت   کد از خود ارائه     ی جد یتی، هو ی و اعالم  ی اِعمال یها  سیاست
  .ر دهندیین را تغیشیپ

 یفـا یا  خواسـتار  الملـل   بـین ه و نظام    ی همسا یکشورهاد  یت جد ین هو یبا ا 
 بـه   ی جنـوب  یقـا یت، افر ن تحـوال  یا  با  . ن کشور در منطقه و جهان شدند      یا نقش
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ــین و ای منطقــه یهــا ت ســازمانیعضــو ــ ب ــ درآمــد و توانســت اولویالملل ت ی
 توسـعه و    یهـا   فعّالیـت ر دهـد و در      ییمحور تغ  است توسعه یمحور را به س    تیامن

پـس از   . نـد کقا و جهان شرکت     ی، قارۀ افر  )قایجنوب افر ( حوزۀ سادک    یبان  صلح
ر ییـ ن سـازمان تغ یا فعّالیتا، دستور قین کشور در سازمان وحدت افر یا  ت  یعضو

 ین کشـور بـا همکـار      یـ ا .ل شد ید تبد ی جد فعّالیت با   یدیرد و به سازمان جد    ک
قـا را در صـدر      ی توسـعۀ افر   ین برا یگر، طرح مشارکت نو   ی د ییقای افر یکشورها
 و مذاکرات صـلح شـرکت       یبان   صلح یها  فعّالیت خود قرار داد و در       یها  فعّالیت

 ی، جمهـور  بـراین   عالوه. قا بازگرداند یت را به افر   ینست امن  توا یکرد و تا حدود   
 جلـب کنـد؛     خـود   بـه  منطقه را    یکشورها یتی توانست اعتماد امن   ی جنوب یقایافر
 ی نظـام  یها  نهیبرابر شدن هز    د، با وجود سه   یم آپارتا یر رژ ییکه پس از تغ     یطور  به

خطـر   منطقـه احسـاس      یکشـورها  بزرگ،   یها  اچهین کشور پس از بحران در     یا  
ت و  ی امن ش گستر ی برا ای  منطقهک قدرت   ی از دغدغۀ    ی بلکه آن را ناش    کنند  مین
ژه یـ و   و بـه   یالمللـ   بـین ، انتظـار    راسـتا   درایـن . داننـد   یس منطقه م  یفای نقش پل  یا  

 با توجـه بـه    . ندکها را تقبل      نهی هز ی جنوب یقایه افر کن است   یا ی غرب یکشورها
زبان ی را جلب کند و تاکنون م یالملل  بین شور توانست اعتماد  کن  یا ها،  فعّالیتن  یا

ن بـا توجـه بـه       یهمچنـ . بوده است  یالملل  بین یها   و سازمان  کشورها از   یاریبس
 ت،ی امن ی شورا یش اعضا یر ساختار سازمان ملل و افزا     ییبر تغ   ی مبن یاجماع جهان 

. ت است ی امن ی دائم شورا  ی احراز کرس  یقا برا یۀ افر ین کشور شانس اوّل اتحاد    یا
 در دو دورۀ مـورد      ی جنـوب  یقـا ی افر یاست خارج ی تفاوت س  4 دول شمارۀ جدر  

  :بحث، نشان داده شده است
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  د و پس از آنی در دورۀ آپارتای جنوبیقای افریاست خارجیسۀ سیمقا. 4 جدول شمارۀ
  دیآپارتا  در دورۀ پس ازیاست خارجیس

 ) صلحیکتیژئوپل(
  دی در دورۀ آپارتایاست خارجیس

 ) جنگیکتیژئوپل(
 دپوستی سفکار در دفاع از بلویع حملۀ تمام  یاستراتژ یالملل بین و ای منطقه ییگرا است همی س،ای منطقهان مناقشات یپا

  زوری پلماسیقا و دیژه با افریاختالف و  رانهیگ شیپ  یپلماسیو د  ای منطقهر گسترده بر امور کتمر
  جانبه عمدتاً دو  یپلماسید  گرایی چندجانبهد بر کیتأ

، یالملل بینت ک، متعهد به مشاری روابط رسمیبرقرار  یتالش برا
  یکپلماتی دیت ابزارهای و اولویارکردن انتخابات، هم کزهیراتکدمو

 باال، منازعه و ابزار یریپذ کسی، ریگر یانزوا، نظام
  ینظام

ۀ یدر اتحادفعّال ت ک و مشارای منطقه نقش یفایا ،یساختار توسعۀ 
  قا و نپادیافر

   غربیندگی نمایفایا ، یساختار رانبح
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