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چکیده
امروزه نظریّههای کالن روابط بینالملل ،از تحلیل بسیاری از ریشههای دغدغههای جدید در سیاست جهان ،نظیر مشکالت
زیست -محیطی ،گرسنگی و مهاجرت بازماندهاند .این موضوع سبب شده تا گرایشهایی در دیسیپلین روابط بینالملل
شکل گیرند که ساختارها و الگوهای آنها با جهان واقع و معیارهای علمی مطابقت نداشته باشد .یکی از این گرایشها،
«امنیت انسانی» است .نظریه پردازان این مفهوم ،اجماع خاصی بر اصول و ساختار امنیت انسانی ندارند و کشورهای درحال
توسعه را بدون شواهد علمی ،مرجع اصلی تهدیدها علیه امنیت بشریت میدانند .اکنون جای پرسش است که چگونه
میتوان رابطه قدرت و بحران نظریهپردازی در روابط بینالملل را تحلیل نمود؟ با کنکاش در بنیادهای پارادایم
پساساختارگرایی در ارتباط با بازتاب رابطه قدرت -دانش و تفسیر افراطی از قدرت در نظام معنا ،مشخص شد :مفهوم
امنیت انسانی ،در شناسایی تهدیدکنندگان امنیت بشری ،سهم عمدهای از کشورهای صنعتی و نظام سرمایهداری را نادیده
می گیرد .همین رویکرد ،بنیادهای نظری و روشی امنیت انسانی را از معیارهای علمی دور نموده است .لذا ،این گرایش که
از آن به مثابه «پارادایم» نیز یاد شده ،کمک شایانی به پیشرفت اندیشهورزی در روابط بینالملل نمیکند .رویکرد تحقیق
حاضر تحلیلی -تبیینی ،نوع آن نظری -انتقادی ،شیوه تجزیه و تحلیل دادهها کیفی و روش گردآوری اطالعات ،اسنادی و
کتابخانهای است.
واژههای کلیدی :نظریّهپردازی ،پساساختارگرایی ،قدرت ،امنیت انسانی ،روابط بینالملل
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 .1مقدمه

امروزه بسیاری از دانشوران روابط بینالملل نمیتوانند برای توصیف ،تحلیل و نقد یک
پدیده ،تنها از یک منظر به آن توجه نمایند؛ زیرا ارتباطات بینالمللی و نقش فزاینده
گروههای اجتماعی در سیاست در بسیاری از مواقع ،مقوله «سطح تحلیل» را بیاعتبار
ساخته است .این خود مدتی است که اندیشمندان را به این فکر واداشته است که
نظریهپردازی علمی در روابط بینالملل را تمام شده فرض کنند .از همین رو ،دیوتیاک 1و
دردریان 2این پرسش را مطرح مینمایند که آیا دولت دارای حاکمیت در تمامی صور
حقوقی خود ناپدید نشده و بهزودی در موزه مدرنیته عتیقه نخواهد شد؟ (دیوتیاک و
دردریان .)131 :1981،پیرو آن ،سیلوستر نیز میپرسد :آیا در دنیای جهانی شده پس از
جنگ سرد نظریّه در روابط بینالملل به سرانجام رسیده است؟(Sylvester,2119:613-

 .)626به همین جهت در دهه حاضر ،برخی از اندیشمندان شاخص روابط بینالملل از
ناکارآمدی «نظریههای کالن» روابط بینالملل در پاسخگویی به مسائل بهوجود آمده ناشی
از فضای پستمدرن سخن میگویند؛ چنانکه براون اظهار میدارد ،گرچه در رشته علوم
سیاسی و روابط بین الملل به مکاتبی نظیر ماکیاولیسم و والتزیسم (ساختارگرایی) اتکای
زیادی می گردد؛ امّا مکاتب مزبور به مثابه یک نظریه کالن ،از درک و تحلیل منطقی کل
ابعاد و زوایای علوم انسانی ناتوان هستند) .(Brown,2119:189-131از این روست که
مشیرزاده مینویسد:
یکی از موضوعاتی که در سالهای اخیر مناظرات نظری را در رشته روابط
بینالملل تحت تأثیر قرار داده ،بحث در مورد اهمیت ،امکانپذیری و مطلوبیت
نظریهپردازیهای غیرغربی در این حوزه است(».مشیرزاده.)961 :9831،

1. Richard Dyvtyak
2. James Dardariyan
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با وجود این ،تزلزلی اساسی در چیرگی نظریههای غربی بر روابط بینالملل پدید نیامده
است؛ زیرا نظریه غیرغربی در روابط بینالملل محلی از اعراب ندارد و نظریهپردازان غربی
نیز درصدد رفع ایرادهای اساسی و پیدا نمودن بازخورد مثبت از نظریههای کالن در تطابق
با واقعیت هستند .برای نمونه ،ویلیامز مدّعی است که برخالف تصّور غالب از نقش تنازعی
دو نظریه کالن لیبرالیسم و رئالیسم در روابط بینالملل ،رئالیسم از بنیانهای نوع خاصّی از
لیبرالیسم دفاع میکند .وی ضمن آسیبشناسی این رهیافت اشتباه(فهم نادرست از
کارکردهای دو نظریه مزبور) در محافل علمی روابط بینالملل ،به معرفی نظریه لیبرالیسم
واقعگرا 1بهعنوان یک نظریه کالن علمی -هنجاری میپردازد .او استدالل میکند که شروع
نظریهپردازی در روابط بینالملل پس از جنگ جهانی دوم توسط نظریهپردازان واقعگرای
کالسیک در ایاالت متحده آمریکا بوده است( )2این نظریهپردازان یک پشتوانه معرفتی و نه
علمی 2در مقابل هژمونی [علمی] مطالعات علوم سیاسی آمریکایی برای اندیشمندان روابط
بین الملل پس از جنگ جهانی دوم ،ایجاد نمودند .از این رو ،هرچه روابط بینالملل از این
نقطه عطف تاریخی(پس از جنگ جهانی دوم) فاصله گرفته؛ به سمت معیارهای علمی
علوم سیاسی نزدیکتر شده است) .(Willias,2119:617-611انحصارطلبی نظریهپردازی در
روابط بینالملل سبب شده تا نظریههایی شکل گیرند که از اصول و رویههایی علمی
نظریهپردازی پیروی نکنند ،ربط وثیق عامل قدرت دولتی در شکلگیری مسائل روز و
بحرانهای انسانی را درنیابند و نهایتاً عرصه را برای ژورنالیستها و اصطالحاً ،جوالن
نظریههای عامهپسند باز گذارند .یکی از این نظریهها(مفهوم) ،امنیت انسانی است .این
مفهوم اگرچه برخاسته از شرایط و اقتضائات پستمدرن است؛ چنانکه بررسی خواهیم
نمود ،رشد و نضج آن در وهله اول با رابطه قدرت -دانش پیوند خورده و متعاقباً مبانی

1. Liberal Realism
2. Scientific
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معرفتی و علمی آن بر اساس تعریف نامشخصی که از قدرت به دست میدهد ،سست و
متناقض است.
با این اوصاف ،این پرسش مطرح خواهد شد که چگونه میتوان ربط وثیق جایگاه
قدرت به بحران نظریهپردازی(دانش) در رشته روابط بینالملل را آشکار نمود؟ این ارتباط
بر اساس چه پارادایمی بیشترین قابلیت تحلیل را داراست؟ و نمودهای عینی این پارادایم
در نظریه امنیت انسانی به عنوان یک نظریه غیرعلمی چگونه قابل استناد است؟ بهعقیده
نویسنده با بهرهبرداری از مبانی پارادایم پساساختارگرایی در ارتباط با رابطه قدرت و دانش،
میتوان تحلیل نمود که برخی از نظریههای جدید روابط بینالملل از جمله نظریه(مفهوم)
امنیت انسانی که مدعی نمایندگی در فضای پستمدرن(کاهش قدرت دولت در
نظریهپردازی) هستند ،از دو ویژگی برخوردارند :اوالً ،به روال گذشته بازتاب رابطه

قدرت-

دانش در آنها مشهود است ؛ ثانیاً ،از آنجا که تحلیلی صحیح از نقش قدرت (نسل اول) در
تداوم بحرانهای انسانی به دست نمیدهند ،غیرعلمی هستند .بنابراین ،مفهوم امنیت انسانی
از این ظرفیت برخوردار نیست تا دیسیپلین روابط بینالملل را از بحران نظریهپردازی
وارهاند.
 .2پسا ساختارگرایی و نظریّهپردازی در روابط بینالملل با تأکید بر رابطه قدرت و
دانش

ارائه تعریف روشنی از پساساختارگرایی که توافقی عمومی درباره آن وجود داشته باشد،
غیرممکن است(دیوتیاک و دردریان)116 :1981،؛ اما در ارتباط با مبحث قدرت و دانش از
منظر پارادایم پسا ساختارگرایی دو تفسیر متعارف(تفسیر فوکویی) و افراطی(تفسیر لوکسی)
را برای کاربرد در این تحقیق میتوان مدّ نظر داشت .منظور از «متعارف بودن» این است که
بین دانش و قدرت ،رابطهای متقابل وجود دارد؛ در حالی که در «تفسیر افراطی» ،بین
قدرت و نظام معنا و نمودها ،هیچ رابطه مستقیمی مشاهده نمیشود.
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 .2-1درهمتنیدگی قدرت و دانش؛ چیرگی نظریههای غربی بر روابط بینالملل (تفسیر

متعارف) :آنچه امروز به عنوان تفکر پساساختارگرا شناخته میشود ،در اندیشههای افرادی
چون وینگنشتاین ،1هایدگر ،2الکان ،9دریدا 1و فوکو 1ریشه دارد .همه این متفکران به عقل
سوژهمحور بدبین بوده و گفتمان فلسفی مدرنیته را به نقد کشیدهاند .شکل روشنی از این
نقد را میتوان در اندیشه فلسفی هایدگر یافت .از دید هایدگر ،فرض دکارت در خصوص
جدایی اساسی میان فاعل شناسایی و موضوع شناسایی به وضعی انجامیده که در آن علم
به مثابه معرفت برتر و مجزا تفوق یافته و مبنای هستی شده است .بر طبق این روایت،
ذهنیتی منفک و مجزا بر فراز جهانی از اشیای منفعل قرار گرفته است و آن را بر وفق
عالیق خود مورد تأمل ،مشاهده و داوری قرار میدهد .پس ،رابطه انسان با جهان ،ابزاری
یا فناورانه است؛ بدینسان سوژه از جهان میگسلد و جهان از طریق انقیاد به اراده فناورانه
انکار میشود(بشیریه .)911 :1981،فوکو نیز معتقد است که قدرت و دانش ،مستقیماً بر
یکدیگر داللت میکنند و هیچ رابطة قدرتی بدون تشکیل حوزهای از دانش متصور نیست و
هیچ دانشی هم نیست که متضمن روابط قدرت نباشد .علوم انسانی به عنوان جزئی از
فرایند اعمال قدرت و اعمال سلطه بر انسان ،چگونگی شکلگیری گفتمانهای مختلف را
در بستر روابط قدرت تبیین میکنند(لوکس .)993 :1971،در این راستا ،لیوتار 6هم به
تجاری شدن دانش و آگاهی و هم به ابزارگونه شدن دانش در برابر قدرت میپردازد .در
جهان امروز ،دانش به خصوص کنترل اطالعات کانون اصلی درگیری بر سر قدرت است و
همانگونه که در گذشته دولت -ملتها بر مواد اولیه و کارگر ارزان با یکدیگر
میجنگیدند؛ اکنون برای کنترل اطالعات به جنگ میپردازند(منوچهری .)11 :1976،به
1. Ludwig Josef Johann Wittgenstein
2. Martin Heidegger
3. Jacques Lacan
4. Jacques Derrida
5. Paul Michel Foucault
6. Jean-François Lyotard
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همین جهت ،عسگرخانی و همکاران تأکید میکنند در این فضا ،پساساختارگرایی به مثابه
یکی از رهیافت های دگرگونه ،با اشاره به نقش نظریّه در ساختن و شکل دادن به موضوع
دارای اهمیت تحلیل ،امکان یک علم روابط بینالملل بیطرف را زیر سؤال میبرد
(عسگرخانی و همکاران .)233 :1988،بنابراین ،امروزه برای مسائل جهانی نمیتوان
پاسخ های ساده و فراگیر[در قالب یک نظریّه] ارائه داد و باید از جزمیات سنتی در گذشت.
رشته روابط بینالملل تاکنون بر اثر نگرش مدرن ،با رویکردی عینیتگرا ،ذاتگرا به
شناخت و واقعیت مینگرد و همه چیز را به پدیدههای دوگانهای مانند عین ،واقعیت/
ارزش ،هست /داخلی ،دیگری /بینالمللی ،واقعگرا  /ساده کرده است(بزرگی.)111 :1977،
اگر از منظر پسا ساختارگرایی به دغدغه این پژوهش توجه نماییم ،انعکاس رابطه قدرت و
دانش در رابطه با تسلط نظریههای غربی بر دیسیپلین روابط بینالملل اثباتشدنی است.
برای نمونه ،باری بوزان در مقالهای با عنوان «چرا نظریهای غیرغربی در روابط
بینالملل وجود ندارد؟»  ،معتقد است دو دلیل اصلی برای سیطره نظریههای غربی بر این
دیسیپلین را میتوان ذکر نمود :اوالً ،نظریههای جریان اصلی روابط بینالملل ،در فلسفه و
نظریه های سیاسی غرب ریشه دارند؛ ثانیاً ،تاریخ جهان ،اروپا محور است .به عبارتی ،اروپا
مرکز ثقل تاریخ جهان [معاصر] است .بنابراین ،بر کسی پوشیده نیست که نظریههای غربی
در روابط بینالملل تسلط کامل دارند ) .(Buzan,2113:6استانلی هافمن نیز روابط بینالملل
را اساساً یکی از علوم اجتماعی می داند که در ایاالت متحده امریکا متولد شده و در آنجا
رشد نموده است .دانشوران روابط بینالملل ،دو دلیل اساسی برای نارضایتی از این
وضعیت میتوانند داشته باشند :اول وضعیت قدرت در دنیا (امریکا به عنوان یکی از
قدرتهای اصلی) و دوم شرایط دیسیپلین روابط بینالملل (سیطره امریکا بر روابط
بین الملل) .تا زمانی که این دو دلیل با یکدیگر همراهی کنند ،نارضایتی ادامه خواهد داشت
) .(Hoffmann,1377:13از همین رو ،غیرغربیها؛ از جمله کین معتقدند که همین سلطه
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غرب بر نظریهپردازی در روابط بینالملل باعث شده تا برای دانشوران روابط بینالملل در
چین دغدغه نظریه پردازی ،مسأله اصلی نباشد .این مشکلی است که چین به مدت 111
سال با آن دست به گریبان بوده است .از سال  1373چین به صحنه نظام بینالملل بازگشت
و دانشوران این کشور در این فکر هستند که چگونه در فضای جهانی شدن نظریههای خود
را به جهانیان عرضه کنند؟) .(Qin,2113:16همچنین ،اینوگوشی یادآور میشود،
نظریهپردازی در حوزه روابط بینالملل در ژاپن وجود دارد .وی نظریه «الگوی پرواز
غازها» 1را در حوزه نظریههای پوزیتیویستی ژاپنی ،مثالی برای این مدعا ذکر مینماید؛ اما
معتقد است :اگرچه ژاپن در گذشته تالشی نافرجام برای هژمونی در سطح منظقه در طی
جنگ جهانی دوم داشته است ،اکنون به دومین اقتصاد بزرگ دنیا بدل گشته است .به هر
حال ،قدرتهای بزرگ اغلب در روابط بینالملل نظریهپردازی میکنند؛ اما این کشور در
گذشته گرفتار هژمونی امریکا شده و اکنون نیز در نظام جهانیای که ایاالت متحده تعریف
نموده ،حل شده است) .(Inoguchi,2113:11اسمیت نیز به نمایندگی از کشورهای
آفریقایی ،خاطر نشان می کند که در دهه اخیر مطالعات زیادی درباره تئوری در خارج از
دنیای غرب صورت گرفته که در بیشتر آنها سعی شده است موقعیت نظریهپردازی در
کشورهای در حال توسعه جهان و بهخصوص کشورهای قاره افریقا انکار شود
) .(Smith,2118:1تاجبخش نیز در ارتباط با دنیای اسالم میپرسد :آیا اسالم میتواند خارج
از دنیای غرب ،صاحب نظریه در روابط بینالملل باشد؟ از نظر او پاسخ منفی است؛ زیرا
اسالم بهعنوان یک دین ،دیدگاههای خود را در ارتباط با چگونگی رابطه مسلمانان با
غیرمسلمانان عرضه نموده است و اینکه این روابط باید چگونه باشند
).(Tadjbakhsh,2113:171-177

 .2-2ذات نامتعین قدرت؛ چیرگی نظریههای غیرعلمی در روابط بینالملل(تفسیر رادیکال)
”1.“Flying Geese Pattern
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از نظر برنسکو تور هسته نگهدارنده جهان ،قدرت است و رئالیسم تنها مکتبی است که در
ساخت و پرداخت قدرت ،در بین سایر مکاتب دست برتر را داشته است؛ اما مهمترین
انتقادات مطروحه نسبت به رئالیسم این است که انواع قدرت چیستند و دیگر مفاهیم
کلیدی در روابط بین الملل نظیر امنیت و حاکمیّت چه نسبتی با قدرت دارند؟ با در
نظرداشتن این دو پرسش اساسی ،نگارنده سه نسل متفاوت از قدرت را مدّ نظر قرار
می دهد :نسل اول قدرت ،در قالب مکتب شیکاگو ارائه شد .قدرت از دید اعضای مکتب
همچون دال ،کاپالن و السول ،رابطهای اجتماعی است که یک طرف این رابطه به طور
نیتمند بر طرف دیگر درون یک الگوی ارزشی مشترک ،تأثیر میگذارد .کاپالن و السول
مرزهای بین قدرت و نفوذ را مشخص ساختند؛ عامل زور که در قدرت مطرح است ،در
نفوذ موضوعیت ندارد و به اعتقاد آنها قدرت زیرمجموعه نفوذ است .در این نسل از
قدرت ،سنجش و اندازهگیری قدرت ( )2در پروسه تصمیمسازی و برنده شدن در منازعه
بسیار مهم ارزیابی میشود .این نسل عموماً بهواسطه رجوع به افکار رئالیستها تدوین
شده است .نسل دوم قدرت را لیبرالها ارائه کردند .دانشورانی همچون کوهن و نای با
طرح نمودن مباحثی نظیر «وابستگی متقابل» و متعاقباً تحدید حاکمیّت دولتها ،منابع نفوذ
متفاوتی را نسبت به طراحان نسل اول ،معرفی نمودند .از این رو ،هویدا شد که تصمیمات
همیشه توسط دولتها اخذ نمیگردند و خود دولتها نیز بر اثر پیچیدگی فرایندهای
قدرت در سیاست بینالملل و ورود بازیگران غیردولتی تحت سلطه رژیمهای بینالمللی
هستند .در نتیجه ،به نقل از کراسنر توانایی ساخت و تغییر این رژیمها ،بدیلی به منظور
شناخت دیگر منابع قدرت همچون قدرت نرم شدند).(Berenskoetter,2117:1-11

نسل سوم برای قدرت عامل خاصی مشخص نمیکند و قدرت را در افزایش توان
نظامی ،بردن و یا توانایی چیره شدن نمیبیند؛ بلکه قدرت را فرایندی تعریف میکند که در
تاروپود روابط اجتماعی عنصر رضایت را بازتولید مینماید .بنابراین ،هنر قدرت جلوگیری
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از به فعل درآمدن درگیری و نابهنجاری از طریق بهنجاریهایی است که توانایی شکل دادن
به منافع دیگران ،بدون آگاهی خود آنها را دارد .در نسل سوم ،بنا به نقد منتقدان ،مرزهای
قدرتمندان و کسانی که از قدرت بیبهرهاند ،درهم شکسته شده است و این نسل نمیتواند
مشخص کند که چگونه قدرتمند منافع غیرقدرتمند را شکل میدهد .به طور کلّی ،نسل
سوم را میتوان متأثر از میراث مارکسیستهای نو و افکار پسامدرن قلمداد نمود
).(Berenskoetter,2117:11-29

به اعتقاد بارنت و دوال در مقالهای به نام «قدرت در سیاست بینالملل» در نوع
مستقیم روابط خاص قدرت ،عموماً بین سوژه و ابژه ،رابطه فوری ،محسوس و سازنده
برقرار است؛ اما در نوع غیرمستقیم ،رابطه بین سوژه و ابژه با واسطه ،با فاصله زمانی و
اجتماعی است .پس نخستین نوع قدرت ،قدرت اجباری است .در قدرت اجباری ،کنترل
مستقیم یک بازیگر بر [اعمال] بازیگران دیگر به صورت کنش متقابل است .دومین نوع
قدرت ،قدرت نهادی است .در قدرت نهادی ،کنترل بازیگران اجتماعی در یک کنش متقابل
به شکل غیرمستقیم است .سومین نوع ،قدرت ساختاری است که بهواسطه برساخته شدن
ظرفیتهای سوژه های اجتماعی در روابط ساختاری مستقیم نسبت به دیگران شکل
میگیرد .دست آخر قدرت مولد شایان (همان نسل سوم قدرت از نظر برنسکوتور) ذکر
است که ویژگیاش برساخته شدن غیرمستقیم روابط اجتماعی سوژهها در نظام معنا و
نمودهاست).(Barnett & Duvall,2111:63

عواقب و پیامدهای قدرت مولد در نظریهپردازی از دست رفتن معیارهای علمی
برای تطابق نظریهها با واقعیتهاست .دوون و همکاران این بحران را اینگونه شرح
میدهند که نظریههای کالن روابط بینالملل رو به اتمام هستند ،ویژگی علمی بودن خود را
در تبیین وقایع جدید روابط بینالملل از دست دادهاند و نهایتاً نظریههای عامهپسند
جایگزین نظریات علمی شدهاند .هماکنون «نظریه» ،در روابط بینالملل رو به زوال گذاشته
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است و استفاده از تئوری ،اغلب جهت آزمایش فرضیه است .از این رو ،بیشتر پس از
مناظره سوم و چهارم ،چون مبنای مشخصی برای نظریهپردازی ایجاد نشد؛ شاهد تکثر و
تنوع در مفاهیم ،نظریات و روشهای موجود در روابط بینالملل هستیم .در همه تعاریفی
که از «تئوری» شده ،این فرض مشترک است که الگوهایی که در تبیین روابط بینالملل
وجود دارند؛ آشکارا با رخدادهای جهان واقع ،هماهنگی پیدا میکنند .(Dunne & Others,

) 2119: 111-121در همین فضاست که مرشایمر و والت به بررسی علل کماقبالی برای
تولید نظریه در روابط بینالملل پرداختهاند .آنها معتقدند تئوری سنگ بنای روابط بینالملل
است؛ اما در سالهای اخیر ،نظریهپردازی در روابط بینالملل در دانشگاههای امریکا بسیار
کاهش یافته است و به جای خلق تئوری بیشتر به آزمون فرضیات سادهسازی شده بسنده
میشود و از روشهای کمّی و آماری نسبت به سایر رویکردها بیشتر استفاده میشود؛ امّا
این به آن معنا نیست که آزمون فرضیات ساده شده با استفاده از روشهای کمّی کارا
نیستند؛ بلکه فرایند مزبور در صورتی بیشترین مطلوبیت را خواهد داشت که در عرض
خلق یک تئوری به کار بسته شود؛ زیرا یک نظریه متشکل از یک فرضیه صادق است که
اعتبار آن به واسطه شناخت سازوکارهای علّی که به نتایج مورد نظر (در راستای اهداف
نظریه) جهت میدهند ،ارزیابی میگردد).(Mearsheimer & Walt, 2119: 127-191

از طرفی ،بهواسطه سرعت تغییرات در دنیای جدید ،تعداد تئوریهای روابط
بینالملل نیز افزایش یافته است .متأسفانه ،این تئوریها ارتباط بین متغیرهای تغییرات را
درک نمی کنند و در نتیجه ،شاهد انباشت دانش به شکل بررسی و شناخت گرایش و
تمایالت عینی(وقایع در حال رخداد) به شکل یک گرایش 1در روابط بینالملل هستیم.
هماکنون ،زمان و مکان فشرده شده است؛ اقتصاد جهانی شده ،مرزها از بین رفته و
حاکمیت دولت ها بر اثر رشد جامعه مدنی رو به زوال گذاشته است .به همین علت ،بیشتر
1. Trend
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پیامدهای این تغییرات که اغلب مقطعی هستند ،به خلق گرایشهای جدیدی در روابط
بینالملل(بر اثر ضعف نظریههای کالن) ،منجر شده است).(Holsti,1338: 11-11

نظریههای جریان اصلی روابط بینالملل ،همچنین از رخدادهای اجتماعی در حال وقوع و
تأثیرات آن بر روابط بینالملل عاجز هستند .از سویی ،بسیاری از حوزهها در روابط
بینالملل وجود دارند که نظریههای این دیسیپلین از آنها غافل شدهاند .انگرت و اسپنسر
انتقاد میکنند که در نظریات روابط بینالملل «فرهنگ عمومی» 1به طور شایسته مورد
بررسی و تحقیق قرار نگرفته است« .تصاویر» 2در روابط بینالملل نقش بسیار ارزندهای
دارند .در روابط بینالملل تنها تعداد اندکی از مردم نقش رسانههای بصری و سینما در
جهانبینی سیاسی خودشان را انکار میکنند .تماشای فیلم برای دانشجویان روابط بینالملل
نیز امتیازات عدیدهای دارد .آنها می توانند با مشاهده فیلم دانش خود را در روابط بینالملل
افزایش دهند؛ زیرا با عمل دیدن ،مفاهیم انتزاعی همچون بازدارندگی ،نئولیبرالیسم،
تروریسم و  ...را درونی میکنند) .(Engert & Spencer,2113:89-31لذا هرکوششی برای
وارد نمودن مطالعات فیلمهای سینمایی در حوزه روابط بینالملل مستلزم به رسمیت
شناختن این مطالعات توسط دانشوران رشته روابط بینالملل است که از این طریق به
تجزیه و تحلیل جهان سیاست بپردازند) .(Sengul, 2111: 1-7یکی از موارد دیگر در این
راستا ،معضالتی فراگیر در سطح دنیا(گرسنگی ،مهاجرت ،تروریسم ،بحران آب و هوا و )...
هستند که مفهوم امنیت انسانی نیز بهعنوان یکی از نظریههای جدید ،درک ناقصی برای
تحلیل این معضالت به علت تأثیر پذیرفتن از مناسبات قدرت ،به دست میدهد .در ادامه
نوشتار ،به تحلیل همین فرضیه خواهیم پرداخت.

1. Popular Culture
2. Images
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 .3خلط سطح تحلیل از مفهوم قدرت در نظریه امنیت انسانی(سیاستزدایی از قدرت)

رشته روابط بینالملل ،رشته ای مستقل و به اصطالح یک دیسیپلین است؛ اما بسیاری از
زیرشاخههای پژوهشی آن از دیگر رشتهها وام گرفته است .دو زیرشاخه اصلی،
پژوهشهای امنیتی و اقتصاد سیاسی بینالملل و پس از آن ،دیگر شاخهها مانند علوم
سیاسی ،حقوق و جامعهشناسی هستند .این وضعیت بینارشتهای ،ماهیت مصرفکننده بودن
روابط بینالملل از دیگر رشتههای علوم اجتماعی را تأیید میکند (مشیرزاده وکافی:1931،
)919-912؛ اما این به آن معنا نیست که روابط بینالملل مصرفکننده قدرت در هر معنایی
باشد .مادامی که دیوتیاک و دردریان مینویسند :قدرت از زمان شکلگیری رشته روابط
بینالملل ،سهمی اساسی و مرکزی در مفهوم «دولت» داشته است و به آن به مثابه مقولهای
نگریسته می شود که نقش و رواجی اساسی در روابط بینالملل دارد(دیوتیاک و
دردریان .) 113 :1981،از سویی ،قدرت نقش مهمی در زندگی اجتماعی و گفتمانهای
سیاسی دارد و مفهوم قدرت ،اساساً با سیاست یکسان است .به عبارتی دیگر ،درنظرداشتن
یکی از کارکردهای قدرت برای یک موضوع ،کارکرد مزبور را وارد حوزه عمومی میکند
(جایی که عمل برای توجیه خودش مورد بازخواست قرار میگیرد) .این قرائت از قدرت،
در برابر تفسیرهایی قرار می گیرد که برای قدرت کارکردی غیرمستقیم در زندگی سیاسی
قائل هستند و برخی اوقات مفهوم «شانس» را جایگزین «قدرت» نموده ،اصطالحاً به فرایند
«سیاستزدایی» دامن می زنند .یکی از این تفاسیر مفهوم امنیت انسانی است .بر این اساس،
در ادامه پژوهش سعی در اثبات این گزاره خواهیم داشت.
در سیر تحول مفهوم امنیت ،امنیت انسانی جدیدترین مرحله قلمداد میشود.
پردازش و تکامل مفهوم امنیت انسانی ،این دیدگاه را برجسته میسازد که تهدید علیه
انسان ها و موجودیت کشورها در حال تغییر و رو به افزایش است .این تغییرات مناظره و
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مجادله در مورد معنای امنیت و مباحثات در زمینه تعمیق و توسعه آن را دامن زده است .از
زمان تشکیل پیمان وستفالیا در سال  1618تا چند دهه قبل ،اکثر دیدگاهها ،دولت را
کارگزار اصلی امنیت میشناختند؛ اما در عصر پستمدرن این تفکر به چالش کشیده شده
است .برژینسکی معتقد است :امنیت باید در هر زمان ،طبق مشخصات همان عصر بررسی
شود(صباغیان .)38-37 :1932،در دوره پسامدرن ،بهزعم اندیشمندان امنیت انسانی،
واقعگرایی به عنوان دیدگاه حاکم دولتمحور امنیت ،الزم؛ ولی ناکافی است و نباید نظریه
و فهم مسلط از امنیت باشد(کر .)611 :1987،در دوره جدید ،باال آمدن سطح دریاها و ذوب
شدن پهنههای یخی ،خشکسالی و جاری شدن سیل ،تغییرات آب و هوایی ،با آثار چشمگیر
و زیانبخش بر محیط زیست ،عناصر اساسی زندگی مردم سراسر جهان را تهدید میکند ،به
سالمت و محیط زیست آسیب میرساند و میزان دسترسی به آب را محدود میکند .تعداد
روزافزون شواهد دال بر آن است که تغییرات آب و هوایی در افزایش میزان گسترش
بیماریها نیز نقش دارد .پیشبینی میشود تا قبل از سال  ،2121تغییرات آب و هوایی حدود
 71میلیون نفر را تنها در آفریقا در معرض کمبود بیشتر آب قرار دهد .این رویدادهای شدید
اقلیمی تأثیرات ناگواری نیز در دسترسی به غذا دارد(یونیسف .)1-9 :2117 ،بر اساس
گزارش فائو 1در سال  ،2118یک میلیارد و  211میلیون نفر از گرسنگی رنج میبردند .فائو
تأکید دارد که جمعیت آنها در جهان پیوسته در حال افزایش است .حدود یک میلیارد نفر از
این افراد گرسنه درکشورهای درحال توسعه زندگی میکنند که در سال  2113تقریباً حدود
 111میلیون نفر به آنها افزوده شد) .(Fao, 2118همچنین ،نزدیک به  211میلیون نفر در
کشورهای جنوب صحرای آفریقا ،از مواد غذایی کافی و از یک زندگی سالم و فعال
برخوردار نیستند و افزایش قیمت مواد غذایی و خشکسالی مردم بیشتری را دچار فقر و
گرسنگی میکند) .(Fao, 2111از سویی ،بر اساس گزارش ساالنه کمیساریای عالی سازمان
1. Food and Agriculture Organization of the United Nations
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ملل برای پناهندگان 1در سال  ،2111حدود  61میلیون مهاجر و آواره در جهان از سرزمین
خود کوچ کردهاند) .(Graham, 2111در سال  2111میالدی ،حدود 1،682،727نفر از
مناطق مختلف دنیا به علل گوناگون( )9مستعد مهاجرت بودهاند

.(International

) Organization for Migration, December 2111یکی از مهمترین دالیل مهاجرت،
معضل تروریسم بوده است .گروههای تروریستی از راههای مختلف فضای این منطقه را
بحرانی میسازند :جنگ با برخی از دولتهای منطقه و تخریب زیرساختهای صنعتی و
منازل مسکونی ،کشتار غیرنظامیان و انجام اعمال تروریستی نظیر بمبگذاری در اماکن
عمومی ،سربریدن جمعی شهروندان ،به اسارت بردن زنان و کودکان ،آدمربایی ،اذیت و
آزار اقلیتهای دینی ،شیعهستیزی و شیعههراسی ،قاچاق مواد مخدر ،تجزیهطلبی و ایجاد
حکومت مستقل در برخی از کشورهای منطقه .معضل تروریسم زمانی غیرقابل کنترل
میگردد که تروریستها با بهرهبرداری از بیثباتی سیاسی در برخی از کشورها مانند
پاکستان ،به تسلیحات اتمی دسترسی پیدا کنند .در همین راستا ،روند گسترش ساخت
تسلیحات اتمی در برخی از کشورهای جهان غیرقابل کنترل شده است .برای نمونه،
پاکستان با وجود تعقیب برنامههای مخفیانه هستهای ،کمتر به پنهانکاری در مورد اصل
فعالیتهای هستهای خود می پردازد و تقریباً بر همه آشکار است که پاکستان پس از
دستیابی به سالح هستهای(بشری ،)18 :1987،در پی افزایش تعداد آنها نیز هست .مرکز
تحقیقات امریکا در سال  2119تعداد تسلیحات اتمی پاکستان را بین  21تا  18سالح
هستهای تخمین زده است) .(Kristensen & Robert,2111این درحالی است که برخی
کارشناسان تخمین زدهاند که اسالمآباد در سال  2111مواد الزم برای ساخت حدود  161تا
 211کالهک هستهای را دارا بوده است()1

.(Fondation pour la Recherche

) Stratégique,2112:11مالحظات فوق کرر را به این نتیجه رساند که در آینده ،مفهوم امنیت
1. United Nations High Commissioner for Refugees
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انسانی به بالندگی خود در محافل و مراکز علمی و دانشگاهی و در برنامههای درسی و
آموزشی ادامه خواهد داد .در این سطوح رابطه بین دولت ،مردم و حاکمیت به صورت بحث
و مجادله قوی وجود خواهد داشت[این به این معناست که مرز اصلی بین مردم و دولت
(قدرت) از بین میرود] اگر این امر همچنان بخش و جزئی از برنامه کار دانشگاهی و
دانشجویان باشد ،آینده این مفهوم تضمین و تأمین شده است(کر.)629 :1987،
 .4پیامدهای انعکاس تفسیر متعارف و افراطی از قدرت در نظریه امنیت انسانی

بر مبنای آنچه تاکنون بررسی شد ،نویسنده معتقد است در تفسیر متعارف پساساختارگرایی
از قدرت ،انعکاس رابطه قدرت و دانش ،تأثیری مستقیم بر تبرئه نمودن عوامل اصلی
تهدیدات «امنیت انسانی» در روند نظریه پردازی این نظریه دارد .همچنین ،مشخص نکردن
اصل و اساس نظری مشخص برای قدرت و کارگزاران قدرت در نظریه امنیت انسانی بر
غیرعلمی بودن نظریه امنیت انسانی تأثیری بسزا گذاشته است .به همین مناسبت ،در قسمت
پایانی تحقیق ،سعی خواهیم نمود تا مباحث مربوطه را برپایه شناسایی تهدیداتی که مقوله
امنیت انسانی را با خطر روبهرو میسازند ،اثبات کنیم.
 .4-1تبرئه عوامل اصلی تهدیدکنندگان امنیت بشری در «امنیت انسانی» :در نظریه امنیت
انسانی تهدیدات به دو دسته مستقیم و غیرمستقیم تقسیم میشوند .تهدیداتی از قبیل جنگ
و قتل عام ،قوانین و رویههای تبعیض آمیز علیه زنان ،نفی و منع انتخابات و تقلب در آن و
تنشها و بحرانهای بینالمللی دوجانبه یا چندجانبه ،مستقیماند و تهدیداتی چون
عقبماندگی ،انتقال و جابهجایی جمعیت ،تخریب محیط زیست و بیماری ،غیرمستقیماند
(قاسمی .)821-822 :1981،حال اگر دانشجویان روابط بینالملل بپرسند که منشاء
تهدیدات امنیت انسانی چیس ت؟ هورل به آنها پاسخ داده است که بسیاری از ریشههای این
تهدیدات ،داخلی است و متأثر از توسعهنیافتگی و روندهای متغیر و غالباً مناقشهآمیز فرایند
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دولتسازی کشورهای درحال توسعه است که به خشونت اجتماعی ،منازعات قومی،
جنگهای داخلی ،فقر و بدبختی ،جمعیت زیاد ،کمبود منابع و تخریب محیط زیست منجر
میشود(صباغیان .)39 :1932،اوهانل راهبرد مناسب برای حل این مشکل جامعه بینالمللی
را افزایش تقویت توان نظامی جامعه جهانی در برخورد با مشکل دولتهای شکننده برای
جلوگیری از بحران امنیت انسانی در این کشورها میداند .او خواستار تهیه فهرستی از
توانمندی های کشورهای اروپایی ،آسیایی و آفریقایی برای فراهم آوردن مقدمات و
هماهنگی های الزم است تا بدون افزایش بودجه نظامی کشورها ،این نیروها وارد عمل
شده ،از بروز فاجعه انسانی جلوگیری نمایند(یزدانفام.)91 :1988 ،
نویسنده معتقد است نظریه امنیت انسانی ،در ریشهیابی تهدیدات امنیت انسانی تا
حد زیادی متأثر از رابطه قدرت -دانش بوده است .توضیح آنکه در بسیاری از
نابهنجاری های امنیتی بشر ،از سهم کشورهای صنعتی ،نظام سرمایهداری ،سازمانهای
بینالمللی فعال در این نظم جهانی و قدرتهای بزرگ غفلت شده است( )1در مقابل ،نوع
تهدیدات مزبور در این نظریه ،توجهات را به سوی کشورهای در حال توسعه ،به عنوان
عامل اصلی تهدیدزایی جلب میکند .در همین راستا ،آمارها نشان میدهد که کشورهای
صنعتی؛ از جمله امریکا در انتشار گازهای گلخانهای بیشترین سهم را در دنیا دارند؛ اما
متأسفانه هیچ کدام از آنها [عمالً] پروتکل های مربوط به تغییر اقلیم و انتشار گازهای
گلخانهای را امضا نکردهاند(تقوی .)6 :1939،پوراحمدی و محمودی لرد به شکلی دقیقتر،
با ارزیابی پنج اجالس مهم استکهلم ،ریو ،کیوتو ،ژوهانسبورگ و کپنهاگ ،نشان دادهاند که
سازمانهای بینالمللی بیش از آنکه دغدغه زیست-محیطی داشته باشند ،تداوم روابط
سرمایه داری بوده و در روابط اقتصادی شمال و جنوب ،منافع کشورهای جنوب را در
پایینترین سطح اولویت خود قرار دادهاند .نمود بارز این امر در اجالس ژوهانسبورگ
متبلور شده است .در این اجالس ،کشورهای صنعتی به رهبری ایاالت متحده ارتباطی میان
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موضوع محیط زیست و سیاست برقرار نموده ،با طرح ایده «حاکمیت مطلوب» ،شرط ارائه
کمکهای مالی و فنی زیست-محیطی از سوی کشورهای توسعهیافته به کشورهای در حال
توسعه را وجود شاخصهای «حکومت مطلوب» در آن کشورها قرار دادند(پوراحمدی
میبدی و محمودی لرد .)111-123 :1931،همچنین ،بررسیها نشان میدهند غذای کافی
برای همه مردم دنیا وجود دارد؛ اما بهواسطه هماهنگی استراتژی سازمانهایی چون تجارت
جهانی با شرکتهای چندملیتی غذایی ،حاکمیت مطلق این شرکتها بر زنجیره غذایی
جهان را باعث می شود .در همین راستا ،افزایش قیمت مواد غذایی در جهان به دلیل نبودر
نهادهای نظارتی بین المللی و عدم عرضه برخی مواد غذایی به بازار جهانی به دلیل استفاده
آنها به جای سوختهای فسیلی از سوی کشورهای توسعه یافته ،و سایر سیاستهای
نئولیبرالی ،موجب تأثیر مستقیم بر ناتوانی اقشار ضعیف برای تهیه مواد غذایی الزم در همه
کشورهای جهان ،از امریکا و انگلستان گرفته تا بورکینافاسو و فلیپین میشود(غفوری و
داوند.)283-279 :1939،
در توصیف کمک امریکا به شورشیان سوریه سی.ان.ان مینویسد :در واقع ،دولت
اوباما با برخی از رهبران پیشتاز مخالف سوریه ارتباط نزدیک دارد .شگفتآور است که
اختصاص منابع مالی به شورشیان در سوریه آشکارا و بیپرده صورت میگیرد .تابستان
سال  ، 2119کنگره منابعی را برای کمک به شورشیان سوریه تصویب نمود .همچنین ،دولت
اوباما ( 26ژوئن  )2111از کنگره آمریکا خواست که کمکهای مالی به حجم  111میلیون
دالر را به منظور تجهیز و آموزش مخالفان بشار اسد تصویب کند .کیتلین هایدن،

1

سخنگوی شورای امنیت ملی امریکا در توضیح این درخواست گفت که هدف از این
کمکها ،تثبیت مناطقی است که در تصرف مخالفان است).(Botelho & Brittain, 2111

اگرچه عفو بینالملل به تعداد کشته شدههای سوری توسط مخالفان اشاره نمیکند؛ اما
1. Caitlin Hayden
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مینویسد :گروه های مسلح در سوریه در مناطق تحت تصرف خود جنایاتی از قبیل :قتل،
آدمربایی ،بازداشت خودسرانه ،شکنجه و بدرفتاری با دیگر اقلیتهای مذهبی را مرتکب
میشوند) .(Amnesty Internationa,2111این شرایط سبب شده تا تعداد کثیری از مردم
مناطق تحت اشغال ترویستها ،آواره شوند .گفتنی است که آژانس بینالمللی انرژی اتمی
که در حقیقت ضامن اجرای معاهده منع گسترش سالحهای هستهای محسوب میشود ،با
همه کشورها بهطور یکسان برخورد نکرده و تبعیضهای زیادی میان کشورهای دارای
سالح هسته ای و فاقد آن ،قائل شده است .در این خصوص ،نه تنها آژانس موفق به تشویق
پاکستان در پیوستن به ان،پی،تی نشده است؛ بلکه حتی این نگرانی نیز وجود دارد که در
سایه کم کاری آژانس ،پاکستان به عنوان نخستین کشور مسلمان دارای بمب اتم ،منبعی
برای توزیع تسلیحات هسته ای به کشورهای عرب منطقه خلیج فارس باشد & (Marie

) .Shinichi,2119:82این درحالی است که پاکستان در سالهای -1387 ،1362-1369
 ،2111-2111 ،1386برای سه بار بهعنوان رئیس شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی
اتمی انتخاب شده است).)Ijaz, 2111: 1
 .4-2فقدان معیارهای علمی در نظریه امنیت انسانی :کر مینویسد اگرچه کشورهای درحال
توسعه ،عامالن اصلی ایجاد ناامنی انسانیاند؛ اما انسانها در جهان وابسته متقابل زندگی
میکنند که میلیاردها نفر از آنها سهامدار امنیت انسانیاند (کر .)621 :1987،به عبارتی
دیگر ،هر کدام از انسان ها از این قدرت برخوردارند که در ایجاد ناامنی انسانی دخیل
باشند( )6نخستین پیامد این مسأله در تعریف امنیت انسانی نمود پیدا میکند .قاسمی در
این ارتباط خاطر نشان می کند که تعریف واحدی از امنیت انسانی وجود ندارد؛ با وجود
این ،میتوان نقاط مشترکی از تعاریف امنیت انسانی را مطرح نمود .در تعریف مضیق،
بیشتر بر تهدیدات سنتی امنیت؛ همچون مین های زمینی ،خشونت ،منازعات و نظایر آنها
تمرکز می شود؛ در صورتی که در تعریف موسع ،فهرست بلندباالیی از تهدیدات سنتی و
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توسعه محور همچون فقر و محیط زیست مورد تأکید قرار میگیرد(قاسمی.)818 :1981،
رامش تاکور ،نایب رئیس بخش صلح و امنیت دانشگاه سازمان ملل ،امنیت انسانی را به
کیفیت زندگی مردم یک جامعه یا یک کشور وابسته میداند .لوئیز فرشت ،معاون وقت دبیر
کل سازمان ملل ،امنیت انسانی را غذای کافی ،مسکن ،بهداشت ،تحصیل ،حمایت در برابر
خشونت و برخورداری از دولتی میداند که شهروندان خود را سرکوب نکند و با رضایت
آنها بر آنها حکومت کند؛ در حالیکه هانس ون گینکل ،رئیس دانشگاه سازمان ملل ،به همراه
ادوارد نیومن ،این مفهوم را با عنوان امنیت در برابر ترس ،منازعه ،فقر ،محرومیتهای
اجتماعی و فرهنگی و گرسنگی تعریف میکنند (مجیدی و دهشیری.)111-111 :1987،
همین تعاریف زمینهای را فراهم نمودهاند که شاهد نوعی غلبه بخشهای غیرعلمی
امنیت انسانی بر قسمتهای تحلیلی و تبیینی آن باشیم .به طور مشخص ،از دیدگاه تحلیلی،
این مفهوم با مردود شمردن قوانین و واقعیتهای سنتی روابط بینالملل و حرکت به سوی
تعریفی روکاستگرا 1از امنیت بینالملل رشتههای آکادمیک موجود را به چالش میکشد
(تاجبخش .) 12 :1987،امنیت انسانی کانون توجه خود را از دولت به اشخاص و افراد فارغ
از جنسیت ،نژاد ،دین قومیت ،شهروندی و سایر خصوصیات منتقل میکند (قاسمی- :1981،
 .)821به عبارتی دقیق تر ،معنای تلویحی اخالقی و سیاسی برنامه امنیت انسانی ،نقش سنتی
حاکمیت حکومت در مقام تنها تأمین کننده امنیت و استقالل کشور را به افراد محول نموده
است (همانجا) .از همین روست که فیروزآبادی مینویسد :تغییر هدف امنیت از دولت به
فرد باعث گسترده شدن بیاندازه این مفهوم ،بدون افزایش ارزش تحلیلی آن میشود .چون
هرچه دامنه خطراتی که زیر عنوان تهدیدات امنیتی قرار میگیرند گسترش یابد ،مطالعه
ارتباط منطقی بین آنها مشکل تر خواهد شد؛ به طوری که منتقدان امنیت انسانی بر این
باورند که این مفهوم نارساییها ،کاستیها و به تبع ایرادات و اشکاالت نظری مختلف و
1. Over-Securitization
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متعددی دارد که آن را فاقد تحلیل علمی و عملی میسازد .این ابهام و اغتشاش مفهومی،
پیامدهای نظری دیگری را باعث میشود که متضمن جهتگیریهای عملی و سیاستگذارانه
خاصی است :نخست ،نسبی شدن امنیت انسانی و سپس عدم امکان اندازهگیری و ارزیابی
آن به صورت جهانشمول؛ دوم ،عدم امکان اولویتبندی سیاسی تهدیدات بر اثر امنیتی
شدن همه مسائل و خطرها؛ سوم ،امنیتی و نظامی شدن مسائل و موضوعات رفاه اجتماعی؛
چهارم ،نظامی شدن کمکهای انسان دوستانه و مداخالت بشردوستانه؛ پنجم ،ایجاد فرصت
برای قدرتهای بزرگ و کشورهای توسعه یافته لیبرال برای تحمیل ارزشها و
قضاوتهای خود بر کشورها و ملتهای ضعیفتر درحال توسعه؛ ششم ،امنیتی شدن
کشورهای درحال توسعه جنوب بر اثر برساختن گفتمان تهدید انسانی ناشی از توسعه
نیافتگی؛ هفتم ،نهادینه شدن نظم لیبرالی موجود و تثبیت موقعیت برتر کشورهای قدرتمند
لیبرال در نظام بینالملل(فیروزآبادی.)7 :1987،
 .5نتیجهگیری

وقوع تقریباً هرروزه تحوالت غیرمترقبه و بالتکلیفیهای بسیاری که در همه مناطق جهان-
اگر نه در همه کشورها -به چشم میخورد ،چنان فراگیر و شایع است که میتوان اذعان
نمود دگرگونیهای بزرگی در نظام جهانی رخ داده است(روزنا .)17 :1982،سرعت و عمق
این تحوالت ،چنان نظریههای کالن روابط بینالملل را به چالش طلبیده که برخی از
دانشوران این دیسیپلین ،به صراحت از ناتوانی نظریههای غربی در ارتباط با تجزیه و تحلیل
رخدادهای عصر حاضر ،سخن می گویند .در این میان ،یکی از مفاهیمی که سعی در فهم
نابسامانیهای سیاست جهان دارد ،نظریه یا به عبارتی دقیقتر ،مفهوم امنیت انسانی است.
امنیت انسانی ،در مقابل نظریهها و دیدگاههای کالن دولت محور ،مرجع امنیت را مردم
معرفی میکند؛ اما قرائت های مختلف از امنیت انسانی ،عوامل اصلی ناامنی را دولتهای
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درحال توسعه میدانند؛ در حالی که بررسیهای انجام شده علمی نشان میدهد که نقش
قدرتهای بزرگ ،سازمانهای بینالمللی و نظام سرمایهداری در ارتباط با میزان تهدیدات
مدّ نظر موض وعات امنیت انسانی ،به مراتب بیش از کشورهای در حال توسعه است .این با
هدف امنیت انسانی که در پی تأمین رفاه افراد و نه در پی تأمین منافع دولتهاست ،منافات
دارد .این موضوع تا حدّ زیادی ،نشان دهنده وابستگی دانش به قدرت و بحران برای
نظریهپردازی است .در این میان ،پارادایم پساساختارگرایی ،از این باب که رابطه قدرت و
دانش را در دو تفسیر متعارف و افراطی تحلیل نموده است ،مبنای نظری این تحقیق(برای
بررسی تأثیر این دو تفسیر بر نظریه امنیت انسانی) قرار داده شد .از این رهگذر ،مشخص
شد که در تفسیر متعارف از قدرت ،رابطه قدرت و دانش ،رابطهای دو طرفه و تأثیرگذار
است .انعکاس این گزاره در نظریه امنیت انسانی ،شناسایی کشورهای عقبمانده(به تعبیر
نظریه پردازان این مفهوم) به عنوان عوامل اصلی تهدیدات ،علیه امنیت بشریت است .در
تفسیر افراطی از قدرت ،هیچ رابطه مشخصی بین قدرت و نظام معنا و نمودها(دانش)
وجود ندارد .به عبارتی دیگر ،همه انسانها کنار دولتها و سایر کنشگران بینالمللی از این
قدرت برخوردارند که در ایجاد ناامنی انسانی شریک باشند .پیامد این تفسیر از قدرت که
تک تک انسانها را در تهدید امنیت انسانی سهیم میداند ،موجب از دست رفتن معیارهای
علمی برای تطابق مفهوم امنیت انسانی با واقعیت میشود؛ بهگونهای که در تعریف امنیت
انسانی ،مرز بین علت و معلول از میان میرود .چنین گرایشهایی(امنیت انسانی) که گاه از
آنها به مثابه تغییر در پارادایم امنیت یاد میشود ،نشاندهنده عمق فاصله بین نظریه و
واقعیت در دیسیپلین وابط بینالملل بهواسطه تأثیر قدرت بر دانش است.
پینوشتها

 -1بسیاری بر این باورند که نقظه عطف نظریهپردازی در روابط بینالملل به پیمان وستفالیا
و یا به نظریات متفکرانی همچون توسیدید یا ماکیاولی برمیگردد.
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 -2وزن قدرت(درجه قدرت اخذ تصمیمات) ،ناحیه قدرت(درجه ارزشهای مشترک) و
قلمرو قدرت(الیت قدرت).
 -9جنگ ،بحران ،کار ،بهداشت ،شرایط زیست محیطی و غیره.
 -1حتی این کشور مبادرت به انتقال فناوری هستهای نیز مینماید .بسیاری از تحلیلگران
معتقدند که اسالمآباد از این ظرفیت برخوردار است که به ریاض در بسیاری از زمینهها؛ از
جمله آمادهسازی فناوری چرخه سوخت و مواد هستهای کمک کند تا از این طریق
عربستان سطح تسلیحات خود را ارتقا بخشد) .(Kahl, Dalton & Irvine, 2119: 29تاجایی
که برخی از کارشناسان ،تهدیدات حاصل از استقرار کالهک هستهای در عربستان توسط
پاکستان را حتی ناگوارتر از تهدیدات بحران موشکی کوبا در دوره جنگ سرد ارزیابی
میکنند).(Fondation pour la Recherche Stratégique, 2112: 11-21

 -1فیروزآبادی در این ارتباط مینویسد :یکی از انقادات مطروحه به نظریه امنیت انسانی،
نامشخص بودن کارگزاران و کارگزاریهای ملی و بینالمللی و دولتی و غیردولتی متصدی
تأمین

امنیت

انسانی،

بر

اثر

ابهام

در

تعریف

آستانه

تهدیدات(آن)

است(فیروزآبادی.)1987:7،
 -6از آنجایی که مشخص نمیگردد چه کسی از بیشترین قدرت در تهدید امنیت انسانی
برخوردار است ،با توجه به چارچوب اصلی تحقیق ،مناسب است این گزاره را با دیدگاه
لوکس درباره نوع سوم قدرت(تفسیر افراطی) که اعتقاد داشت در این نوع از قدرت ،یک
ستیز پنهان بین منافع کسانی که قدرت را اعمال میکنند و منافع بالفعل کسانی که کنار زده
شدهاند ،وجود دارد(لوکس ،)91-99 :1971،بیشتر مورد تأمل قرار دهیم.
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