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چكيده
درحالي كه در نظامات و دكترين حقوقي و سياسي بينالمللي تأكيد زيادي بر قراردادها و عرفهاي بينالمللي بهمنظور
كنترل بينالمللي تسليحات و پيشبرد صلح ميشود؛ اما از آغاز هزاره سوم نقش ديپلماسي پيشگيرانه بهوضوح از اهميت
بيشتري در اين راستا برخوردار شده است و ديپلماسي پيشگيرانه بهعنوان اصلي ترين نمود ديپلماسي در عصر حاضر در
حقوق و روابط بينالملل مطرح است .از همين روي ،مقاله حاضر با استناد به اسناد بينالمللي؛ بهويژه در سطح سازمان ملل
متحد ،درصدد پاسخگويي به اين پرسش است كه ظرفيتهاي ديپلماسي پيشگيرانه در كنترل بينالمللي تسليحات چيست و
مکانيزمها و راهکارهايهاي آن براي پيشبرد صلح كداماند .در پاسخ به اين سؤ ال ،استدالل اصلي مقاله آن است كه نقش
ديپلماسي پيشگيرانه در كنترل بينالملل ي تسليحات در سه مقطع زمان صلح ،بحران و وقوع مخاصمات مسلحانه قابليت
ارزيابي دارد .در زمان صلح ،بر ك اركردهاي ديپلماسي پيشگيرانه در زمينه اعتمادسازي ،نهادسازي و هشدار اوليه ،در زمان
بحران بر حقيقت يابي ،مديريت بحران و استقرار پيشگيرانه نيروها و در زمانِ وقوع مخاصمات مسلحانه بر خلع سالح طرفين
مخاصمه و نابودي تسليحات آنها و ترميم اقتصاد كشور يا منطقه آسيبديده براي پيشگيري از ورود مجدد به مخاصمات
مسلحانه و بهكارگيري فزاينده تسليحات تاكيد ميگردد .روش پژوهش ،توصيفي -تحليلي است و اطالعات و دادههاي
مورد نياز بر مبناي روش كتابخانهاي و فيشبرداري تهيه شده است.
واژههای كليدی :ديپلماسي پيشگيرانه ،كنترل تسليحات ،صلح ،مديريت بحران.

( .1نویسنده مسؤول) ،استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه شیراز ،ایران Email: e.yari22@gmail.com
 .2دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق بینالملل ،دانشگاه شیراز ،ایران
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 .1مقدمه

دیپلماسی پیشگیرانه به مفهوم امروز آن ،از سابقه چندانی در حقوق و روابط بینالملل
برخوردار نیست و نخستین بار اثر آشکار نقش دیپلماسی پیشگیرانه در کنترل بینالمللی
تسلیحات را میتوان به وضوح در گزارش «دستورالعمل برای صلح »1بوتروس غالی،2
دبیرکل پیشین ملل متحد ،مشاهده نمود .در این گزارش ،بوتروس غالی با محدود کردن
دیپلماسی پیشگیرانه در روشهای مدیریت مخاصمات که شامل ایجاد و حفظ صلح میشد
و همه فعالیت هایی که در این حوزه معموال زیر نظر سازمان ملل متحد انجام میگرفت از
جمله کنترل تسلیحات و بهکارگیری پیشگیرانه تسلیحات را شامل میشد؛ به این نقش مؤثر
دیپلماسی پیشگیرانه در این حوزه اشاره نمود( .)Rotberg, 2010: 142پایان جنگ سرد و
فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی باعث ایجاد محیط ژئوپلیتیك جدیدی در عرصه جهانی
شد و بهتبع آن جنگهای داخلی شدت گرفت .تغییر رویکرد مخاصمات مسلحانه و
همچنین ،ضرورت پرهیز از آنها اهتمام به دیپلماسی پیشگیرانه را شدت بخشید.
اثر دیپلماسی پیشگیرانه را میتوان در منشور ملل متحد نیز یافت؛ چه آنکه منشور
سازمان ملل متحد یکی از اهداف سازمان مزبور را «اتخاذ اقدامات دستهجمعی بهمنظور

پیشگیری و دفع تهدیدها نسبت به صلح» میداند .درواقع ،همانگونه که اینیس کالود

3

خاطرنشان میسازد« ،توسعه نظریه و رویکرد دیپلماسی پیشگیرانه ،یکی از اساسیترین
کمكهای نظام سازمان ملل متحد به حفظ صلح و امنیت بینالمللی است» .اثر دیپلماسی
پیشگیرانه در کنترل بینالمللی تسلیحات آنجا آشکارتر میگردد که بدانیم موافقتنامههای
کنترل تسلیحات ،بیشتر در چارچوب دیپلماسی پیشگیرانه منعقد میشوند( Quester,2011:

 .)52این نقش اساسی دیپلماسی پیشگیرانه در کنترل بینالمللی تسلیحات ،به پس از پایان
’’1.‘’An Agenda for Peace
2. Boutros Boutros-Ghali
’’3. ‘’Inis Claude
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جنگ سرد بازگشته که کنترل بینالمللی تسلیحات بهعنوان عنصر اساسی دیپلماسی
پیشگیرانه تلقی شده است( .) Roberts,1993: 275سازمان ملل متحد و بهویژه شورای
امنیت آن ،طالیهدار دیپلماسی پیشگیرانه در سطح جهانی بوده؛ اما گاه در جهت عکس آن
عمل نموده است؛ از جمله میتوان به مخالفت با قطعنامه پیشنهادی روسیه در شورای
امنیت ملل متحد بهمنظور خاتمه جنگ سوریه در سال  2011اشاره نمود که مفاد آن دقیقاً
در چارچوب دیپلماسی پیشگیرانه قرار میگرفت(بنیاد مطالعات قفقاز.)1 :1390 ،
اکنون سؤال اصلی مقاله حاضر ،این است که دیپلماسی پیشگیرانه از چه نقش و
جایگاهی در کنترل بینالمللی تسلیحات و پیشبرد صلح برخوردار است و مکانیزمهای آن
برای ایفای این نقش کدامند؟ در پاسخ ،این فرضیه مطرح میشود که دیپلماسی پیشگیرانه
در سه وضعیت زمان صلح ،بحران و وقوع مخاصمات از کارکردها و نقشهای متفاوتی
برخوردار است .در زمان صلح ،بر کارکردهای دیپلماسی پیشگیرانه در زمینه اعتمادسازی،
نهادسازی و هشدار اولیه ،در زمان بحران بر حقیقتیابی ،مدیریت بحران و استقرار
پیشگیرانه نیروها و در زمان مخاصمات مسلحانه بر خلع سالح طرفین مخاصمه و نابودی
تسلیحات آنها و ترمیم اقتصاد کشور یا منطقه آسیب دیده برای پیشگیری از ورود مجدد به
مخاصمات مسلحانه و بهکارگیری فزاینده تسلیحات تاکید میشود.
 .2بحث نظری

این که دیپلماسی پیشگیرانه از منظر حقوق و روابط بینالملل به چه صورت تعریف شده و
اصوال پیشینۀ آن در جامعه بینالمللی به چه شکل است؛ از موضوعهای اساسی است که
آشنایی با آن میتوان د ذهن مخاطب را به پویش بیشتر در مورد نقش دیپلماسی پیشگیرانه
در کنترل بینالمللی تسلیحات برانگیزد .از این رو ،در بخش دوم مقاله حاضر در قالب دو
قسمت به تعریف دیپلماسی پیشگیرانه و پیشینۀ آن پرداخته شده است.
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 .1-2تعريف ديپلماسي پيشگيرانه :1تعریف ع بارت دیپلماسی پیشگیرانه با توجه به اینکه
موارد استعمال آن با توجه به وضعیت جامعه بینالمللی متغیر و وابسته بدان بوده است؛
دشوار است .دیپلماسی پیشگیرانه در معنای معمولیاش ،کشف بموقع تعارضات و یافتن
علل بحرانها و مداخله زودهنگام برای مدیریت بحرانهاست(اشرفی.)100 :1393 ،
بهعبارت دیگر« ،دیپلماسی پیشگیرانه به مجموعه کوششها و روشهایی اشاره دارد که
درصدد جلوگیری از بروز بحرانهای منطقهای و جهانی است .امتیاز این روش در استفاده
از امکانات کشورهای منطقه؛ اعم از امکانات نظامی ،سیاسی ،فرهنگی و ظرفیتهای
دیپلماسی در ایجاد جوّ تفاهم و گفتگو به جای تخاصم و درگیری است»(روزنامه رسالت،
 .)21 :1386برخی نیز دیپلماسی پیشگیرانه را به «فعالیت دیپلماتیك قبل از ظهور تعارض و
نظارت بر نقاط بحرانی بهوسیله نیروهای حافظ صلح»(مصفا )8 :1386 ،دانستهاند .این
درحالی است که در مقابل دستۀ دیگر ،قرائن متفاوتی از دیپلماسی پیشگیرانه داشته و
میانجیگری و مذاکره را نیز در زمره دیپلماسی پیشگیرانه تلقی مینمایند .از جمله میتوان
به کمیسیون کارنجی درخصوص پیشگیری از مخاصمه دهشتناک 2اشاره نمود .برای نمونه،
در گزارش نهایی درخصوص پیشگیری از مخاصمه دهشتناک کمیسیون اخیر ،دیپلماسی
پیشگیرانه بهعنوان « دیپلماسی پیشرو که از سوی سفرا ،مقامات ارشد وزارت خارجه و
نمایندگان شخصی دبیرکل ملل متحد در بحرانی که خشونت بهشدت باالست»( Hampson

 )and Malone, 2002: 140تعبیر شده است .جامع و مانعترین تعریف موجود دیپلماسی
پیشگیرانه را میتوان تعریف بوتروس غالی در گزارش دستورالعمل صلح از دیپلماسی
پیشگیرانه دانست:

"1. "Preventive Diplomacy
" 2. " Carnegie Commission on Preventing Deadly Conflict
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ديپلماسي پيشگيرانه يك اقدام ديپلماتيك ،سياسي ،نظامي ،اقتصادي و بشردوستانه
است كه به وسيلۀ دولتها ،سازمانها و مؤسسات بينالمللي ،با هدف پيشگيري از
وقوع درگيريها و اختالفات درون و بين كشورها و پيشگيري از تبديل اين
اختالفات به تقابالت مسلحانه ،محدود كردن شدت خشونت ناشي از اين
اختالفات و پيشگيري از گسترش جغرافيايي مخاصمات و اختالفات و پيشگيري و
مديريت دقيق بحرانهاي بشردوستانهاي كه با چنين مخاصمات مسلحانهاي همراه
است ،به عنوان بخشي از واكنش فوري به اين بحرانها و آغاز اقداماتي كه
ميتوانند به حلوفصل نهايي اختالفات كمك نمايند ،انجام ميشود( USAK

.)Yearbook of International Politics and Law,2008: 218
بنابراین ،بر مبنای این تعریف ،دیپلماسی پیشگیرانه پنج هدف مجزا را تعقیب مینماید-1 :
پیشگیری از وقوع درگیریها و اختالفات بین و درون کشورها؛  -2پیشگیری از تبدیل این
اختالفات به تقابالت مسلحانه؛  -3محدود کردن شدت خشونت ناشی از درگیریها؛ -4
پیشگیری و مدیریت دقیق بحرانهای بشردوستانه؛  -5تلقی شدن بهعنوان بخشی از واکنش
فوری ب ه یك وضعیت بحرانی یا پیش از بحران و آغاز اقداماتی که بتواند به حل و فصل
نهایی اختالفات کمك نماید .با این حال ،در این تعریف ،دو اقدام «میانجیگری» و «مذاکره»
به عنوان دو اقدام متمایز از دیپلماسی پیشگیرانه ذکر شده بود که با عبارت اخیر متفاوت
هستند.
مفهوم دیپلماسی پیشگیرانه در گزارش دستورالعمل برای صلح 1از سایر اقدامات
مشابه سازمان ملل متحد؛ همچون :حفظ صلح ،صلحپروری و ایجاد صلح متمایز شده
است( .) Malanczuk, 2002: 301یك تفاوت بارز میان عملیات حفظ صلح و دیپلماسی

1. The Agenda for Peace
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پیشگیرانه آن است که در مورد اول بر نقش سازمان ملل متحد تاکید شده؛ درحالی که در
عملیات مبتنی بر دیپلماسی پیشگیرانه بر نقش نهادهای؛ بهویژه بینالمللی منطقهای و
جهانی غیر از سازمان ملل متحد و همچنین ،سازمانهای بینالمللی غیردولتی و مردم نهاد
تاکید میشود .دیپلماسی پیشگیرانه نه تنها به سازمان ملل متحد محدود نشده؛ بلکه به
ابزارهای دیپلماتیك نیز خود را محدود نمیکند.
در مورد انواع دیپلماسی پیشگیرانه نیز نظرهای مختلفی ارائه و از ابعاد گوناگون به
تقسیمبندی آن پرداخته شده است .برای نمونه ،کمیسیون کارنجی درخصوص پیشگیری از
مخاصمه دهشتناک ،دیپلماسی پیشگیرانه را بر مبنای آثار آن به سه بخش دیپلماسی
پیشگیرانه عملیاتی 1یا کوتاهمدت و دیپلماسی پیشگیرانه ساختاری 2یا بلندمدت و دیپلماسی
پیشگیرانه سیستمیك تقسیم کرده است .برخی نیز دیپلماسی پیشگیرانه را بر مبنای شدت

خشونت و تمرکز بر اقدامات مبتنی بر دیپلماسی پیشگیرانه به سه دستۀ پیشگیری از
بحران،3

ابتکارات

پیشدستانه

4

و

صلحسازی

پیش

مخاصماتی

5

تقسیم

نمودهاند( .)McHugh,1995: 13بر این مبنا ،پیشگیری از بحران ،به اقداماتی که به قصد
متوقف ساختن تشدید یا گسترش درگیریها به یك مخاصمه مسلحانه داخلی یا بینالمللی
انجام میشود؛ تعبیر شده است .ابتکارات پیشدستانه نیز به معنای اقداماتی است که بر
اختالفات و مشاجرات قبل از آنکه بهشدت افزایش پیدا کند؛ متمرکز میشود .در این راستا،
روشهای حل و فصل مسالمتآمیز اختالفات بینالمللی از جمله میانجیگری ،مساعی
جمیله و مذاکرات قرار میگیرند .صلحسازی پیش مخاصماتی هم شامل اقدامات تعمیم
یافتهای میشود که در اختالفات بهمنظور اعتمادسازی و همکاری بین طرفین اختالف بهکار
’’1. ‘’Operational
’’2. ‘’Structural
’’3. ‘’Crisis Prevention
’’4. ‘’Preemptive Initiatives
’’5. ‘’Pre-Conflict Peace building
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گرفته می شود .چنین اقداماتی شامل حاکمیت قانون و اتخاذ سیاستهای عدم تکثیر
تسلیحات و کنترل آن نیز میگردد.
دیپلماسی پیشگیرانه مانند سایر مفاهیم مشابه ،مصون از انتقاد نمانده است.
عمده ترین انتقادات بر این مبنا استوار است که پیش فرضهای دیپلماسی پیشگیرانه مبنی بر
پیشگیری از وقوع و تشدید بحران و مخاصمات مسلحانه همگی اشتباه است؛ زیرا
پیشبینی نمودن مکان و زمان وقوع خشونت غیرممکن است .این عده به مصادیقی
همچون یوگسالوی و رواندا اشاره میکنند که جامعه بینالمللی نتوانست از اقدامات مبتنی
بر دیپلماسی پیشگیرانه بهمنظور حداقل کاهش سطح خشونتها استفاده کند .از سوی
دیگر ،دستۀ دیگری نیز به ابزار غالب سنتی موجود در دیپلماسی پیشگیرانه؛ همچون:
مساعی جمیله اشاره میکنند که کارایی الزم در پیشگیری از وقوع بحرانهای جدید در
سطح کشورها را ندارد( .)Ackermann, 1999: 22در پاسخ به این ایرادات میتوان مطالب
ذیل را بیان نمود :اوالً هدف دیپلماسی پیشگیرانه بههیچ وجه نه پیشگیری از وقوع تمامی
تقابالت خشونتآمیز؛ بلکه کاهش تعداد آنهاست؛ ثانیاً ،دست یازیدن به دیپلماسی
پیشگیرانه اگرچه ممکن است در کوتاهمدت مانع از وقوع و تشدید خشونتها گردد؛ اما
هرگز عدم وقوع این خشونتها در طوالنیمدت را تضمین نمیکند؛ ثالثاً ،امروزه در کنار
ابزار سنتی مندرج در دیپلماسی پیشگیرانه از ابزار جدیدی همچون اعزام پیشگیرانه
نیروهای مسلح استفاده میشود که عمالً نیز اثبات شده است که در مقابله با تهدیدهای
جدید از توفیق الزم برخوردار بوده است.
 .2-2پيشينه ديپلماسي پيشگيرانه :از نظر تاریخ سیاسی ،باید بحثهای مربوط به دیپلماسی
پیشگیرانه را به صورت سازمان یافته تقریباً همزمان با جامعه ملل در  1918میالدی و پس
از آن در سازمان ملل متحد دانست .البته ،این نکته تاریخی نیز قابل مالحظه است که حدود
یك قرن قبل از کنفرانس ورسای که جامعه ملل از آن پدید آمد؛ یعنی در زمان کنگره
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وین( ،)1815مفهوم دیپلماسی پیشگیرانه یا ایده پیشگیری از جنگ اهمیت چندانی نداشت.
در آن زمان ،توازن قوا ،آن هم در حوزه اروپا ،دارای اهمیت بهمراتب بیشتری از کوشش
برای صلح در سطح جهان بود(شهابی .)1116 : 1376،درواقع ،داگ هامرشولد 1دومین
دبیرکل سازمان ملل متحد را باید بهعنوان نخستین مقام بینالمللی دانست که مفهوم
دیپلماسی پیشگیرانه را بهمنظور افزایش صالحیت دبیرکل ملل متحد برای اقدام بیطرفانه
ایجاد نمود(. ) Bjola & Kornprobst,2013: 182وی در آخرین گزارش دوره تصدی خود
اعمال مؤثر دیپلماسی پیشگیرانه را از طریق چهار اصل ممکن دانست :الف -حقوق برابر
سیاسی هم حاکمیتی و هم شخصی؛ ب -فرصتهای برابر اقتصادی از طریق استانداردهای
باالتر و شرایطی که برای توسعه اقتصادی و اجتماعی سودمند هستند؛ ج -چارچوب قاطع
حاکمیت قانون؛ د -ممنوعیت توسل به زور که با سه اصل فوقالذکر در تعارض
است( .)Hammarskjöld,2011: 3سپس ،تانت 2و کورت والدهایم 3مفهوم دفاتر صالحه را
پدید آوردند .دیپلماسی پیشگیرانه از زمان دبیرکلی پرز دیکوئیار 4به دو بخش مجزای
هشدار اولیه و اقدام پیشگیرانه تقسیم شده است( .) Walraven,1998: 121پیش از پایان
جنگ سرد ،کنترل تسلیحات بهعنوان یك دیپلماسی پیشگیرانه در یك رابطه تخاصمی یك
یا چند دولت ،تنها بهدنبال پیشگیری از یك فاجعه هستهای بود .در سرتاسر جنگ سرد،
خلع سالح و کنترل تسلیحات به عنوان یك پیگرد سیاسی به جای مستقل بودن از کوشش-
های بینالمللی برای تقویت صلح و امنیت دنبال میشد()Cahill,2012: 231؛ اما پس از
پایان جنگ سرد ،این دیپلماسی در زمینه سالحهای هستهای چهار هدف عمده را دنبال
مینمود -1:پیشگیری از منع از تهدید متقابل هستهای در مقابل تنشهای مولد در روابط

1. Dag Hammarskjold
2. Tant
3. Kurt Waldheim
4. Javier Perez de Cuellar
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ایاالت متحده و روسیه؛  -2پیشگیری از قرار گرفتن مواد هستهای در دستان تروریستها یا
سازمانهای جنایتکار بینالمللی؛  -3پیشگیری از یك مسابقه جهانی تسلیحات هستهای؛ -4
پیشگیری از شرایطی که ممکن است برای ارسال غیرمجاز موشكهای مجهز به سالحهای
هستهای مؤثر باشد( .)Zartman,2011: 255با این حال در این دوران ،از یك سو با ناکامی
جامعه بینالمللی از پیشگیری یا محدود کردن پیامدهای بشردوستانه نسلکشی در رواندا،

1

جنگ داخلی در آنگوال 2و فروپاشی یوگسالوی سابق ،پیشگیری از مخاصمات از اهمیت
بیشتری برخوردار شد( )Jenča, 2013: 184و از سوی دیگر ،با تفسیر موسع منشور از
صلح و امنیت بینالمللی ،این مفهوم هرچه بیشتر مرتبط با خلع سالح و کنترل تسلیحات
شده و به ویژه سازمان ملل متحد با ابداع دو مفهوم جدید دیپلماسی پیشگیرانه و صلحسازی
پس از مخاصمات مسلحانه ،اقدامات اطمینان و اعتمادسازی خود را گسترش داده
است(ابراهیمی)47 :1380،؛ بدین ترتیب که در این دوران ،دیپلماسی پیشگیرانه و پیشگیری
از درگیری به صورت عبارتی فراگیر برای اشاره به هرگونه فعالیتی؛ از کمكهای توسعه
گرفته تا فعالیت برای ترویج حقوق بشر ،فعالیتهای صلحبانی پیشگیرانه ،حل وفصل
تعارضات و صلح پروری پس از پایان درگیری درآمد که هر بازیگری برای کاهش امکان
بروز درگیری انجام خواهد داد(گریفیتیس.)2 :1393،
چنان که گفته شد ،بوتروس غالی دبیرکل وقت ملل متحد ،فردی بود که در زمینه
توسعه دیپلماسی پیشگیرانه کوشید .هشت سال بعد ،پانلی که تحت هدایت اخضر
ابراهیمی 3بود ،خواستار مقابله با دولتهایی شد که جنگ در درون کشورهای همسایهشان
را مورد حمایت و تشویق قرار میدهند( .)Steiner, 2012: 4کوفی عنان از واژه اقدام

1. Rwanda
2. Angola
3. Lakhdar Brahimi
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پیشگیرانه به جای دیپلماسی پیشگیرانه استفاده نمود؛ از آن رو که ممکن است این اقدام
جنبه های اقتصادی ،نظامی یا اجتماعی داشته باشد و به سختی در زمره دیپلماسی قرار
بگیرد( .)Steiner,2012: 122در این گزارش ،اقدام پیشگیرانه بیشتر به اقداماتی اطالق شده
بود که بر مبنای فصل ششم منشور ملل متحد انجام و اشاره شده بود که اگر قصد جامعه
بینالملل ی بر استناد به فصل هفتم بر مبنای دیپلماسی پیشگیرانه برای توجیه یك اقدام
اجرایی باشد؛ این اقدام باید بهعنوان گزینه آخر بهمنظور پیشگیری از نقضهای گسترده
حقوق بشر یا سایر تهدیدات نسبت به صلح باشد(.) Tay and Choo, 2015: 40
در دوره تصدیگری بان کی مون 1بر ملل متحد ،کوششها بهمنظور محوریت
بخشیدن به دیپلماسی پیشگیرانه در سطح سازمان ملل متحد وارد مرحله تازهای شد .در
جوالی  ،2010شورای امنیت برای نخستین بار به بحث از دیپلماسی پیشگیرانه پرداخت.
در این راستا ،در سپتامبر همان سال و در زمان ریاست ترکیه بر شورا ،شورا متعهد شد تا
«وضعیتهای موجود و بالقوه مخاصماتی که میتوانند صلح و امنیت بینالمللی را تحت
تأثیر قرار بدهند؛ دنبال کرده و با طرفینی که متعهد به اقدامات پیشگیرانه هستند؛ مشارکت
نموده و اقداماتی را بهمنظور تنشزدایی و اعتمادسازی انجام داده و از کوششهایی که
بهمنظور پویایی تخصصها و قابلیتهای موجود در سازمان ملل متحد انجام میشود؛
حمایت نماید» ( .) 2 :2010 ،)S/PRST/2010/18این کوششها در سالهای بعد هم در
شورای امنیت ادامه داشته؛ بهگونهای که در بیانیه ریاستی شورا( )S/PRST/2015/3در سال
 ،2015شورا بر نقش اساسی«توسعه پایدار» در تضمین اهداف دیپلماسی پیشگیرانه تاکید
نموده است( .) 3 :2015 ،)S/PRST/2015/3در گزارش سال  2011بان کی مون با عنوان
«دیپلماسی پیشگیرانه :نتایج حاصله» ،2به اهمیت روزافزون دیپلماسی پیشگیرانه اشاره شده

1. Ban Ki Moon
’’2. ‘’Preventive Diplomacy: Delivering Results
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است .این گزارش ،خطرها و موانعی را که بر سر اقدامات پیشگیرانه وجود داشته ،تشریح
کرده و عواملی کلیدی را که در بهینهسازی اقدامات در این حوزه ضروری هستند ،معرفی
میکند .این عوامل کلیدی عبارتند از :هشدار اولیه ،انعطافپذیری ،مشارکت ،پایدارپذیری،
ارزیابی و منابع( .)Ban Ki Moon, 2011: 4امروزه اهمیت آموزشی دیپلماسی پیشگیرانه نیز
ادراک شده و مؤسسه تحقیقات و آموزش ملل متحد(یونیتار) برنامههای آموزشی متعددی
در زمینه دیپلماسی پیشگیرانه ارائه میدهد(.)The United Nations, 2003: 248
 -3ديپلماسي پيشگيرانه در سطح سازمانهای بينالمللي و دولتها و رهيافتهای
مندرج در آن در چارچوب كنترل بينالمللي تسليحات:

 .1-3ديپلماسي پيشگيرانه در سطح سازمانهای بينالمللي و دولتها :بررسی دیپلماسی
پیشگیرانه در سطح سازمانهای بینالمللی و دولتها از اهمیت زیادی برخوردار است .در
این راستا ،سازمانهای بینالمللی و دولتهای متعددی دخیل هستند که در این بخش
کوشش شده است تا به شاخصترین اقدامات در این راستا پرداخته شود .دیپلماسی
پیشگیرانه سازمان آسیای جنوب شرقی از این نظر مهم است:
 -1دیپلماسی پیشگیرانه نوعی از دیپلماسی است و بر روشهای صلحآمیز و دیپلماتیك؛ از
جمله مذاکرات ،بررسی ،میانجیگری و آشتی دادن متمرکز است؛
 -2دیپلماسی پیشگیرانه غیرقهری است؛
 -3دیپلماسی پیشگیرانه ،پیشگیری بموقع است تا یك اقدام واکنشی؛
 -4دیپلماسی مستلزم اعتماد و امید است .دیپلماسی پیشگیرانه میتواند تنها زمانی به
صورت موفقیتآمیز اعمال شود که بنیادی از اعتماد و اطمینان در میان طرفین مزبور وجود
داشته باشد؛
 -5دیپلماسی پیشگیرانه بر اساس اصول شناخته شده جهانی حقوق بینالملل و روابط
بینالدولی از جمله منشور ملل متحد انجام میپذیرد(.)Ramcharan, 2008: 203
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دیپلماسی پیشگیرانه در سطح سازمان کشورهای آمریکایی از طریق دفاتر رابط
دبیرکل و همچنین ،به صورت منفرد از طریق دول عضو اجرا میشود .میانجیگری دوستانه
در اختالفات نوظهور بهعنوان یك عرف منطقهای کشورهای آمریکایی ظهور نموده است.
سازمان امنیت و همکاری اروپا نیز که بزرگترین سازمان امنیتی منطقهای در جهان با 55
دولت عضو از اروپا ،آسیای مرکزی و آمریکای شمالی است ،در زمینه هشدار اولیه،
پیشگیری از مخاصمات ،مدیریت بحران و بازسازی پسامخاصماتی کمك میکند .رویکرد
این سازمان به امنیت جامع و مشارکتی است .جامع بدین معنا که طیف وسیعی از
موضوعهای امنیتمحور؛ از جمله کنترل تسلیحات ،دیپلماسی پیشگیرانه ،اقدامات
اعتمادساز ،حقوق بشر ،نظارت بر انتخابات و امنیت محیطزیستی و اقتصادی را
دربرمیگیرد ،و مشارکتی است؛ زیرا هر یك از اعضا از حقوق و تکالیف برابر
برخوردارند( .)Smith and Larsen ,2005: 164مرکز منطقهای سازمان ملل متحد برای
دیپلماسی پیشگیرانه در آسیای مرکزی(یونرکا)  1در سال  2007میالدی به ابتکار پنج دولت
آسیای مرکزی؛ یعنی ازبکستان ،تاجیکستان ،ترکمنستان ،قرقیزستان و قزاقستان بهمنظور
ظرفیتسازی برای پیشگیری از چالشهایی همچون :تروریسم ،افراطگرایی دینی ،قاچاق
مواد مخدر ،تخریب محیط زیست و آب در عشق آباد ترکمنستان تأسیس و از سال 2008
میالدی فعالیت خود را آغاز نمود ( مصفا؛ شمس الهیجی)1392،102 ،؛ از جمله در حوزه
ممانعت از تخریب محیطزیست و رقابتهای منطقهای بر سر منابع آبی ،یونرکا دولتهای

عضو را به عضویت در کنوانسیون حفاظت و استفاده از آبراهه های فرامرزی و دریاچههای
بینالمللی( )1992و کنوانسیون حقوق کاربردهای غیردریانوردی آبراه های
بینالمللی( )1997ترغیب نموده است .در سال  2014نیز یونرکا در همکاری با بانك جهانی

" )1. " UN Regional Centre for Preventive Diplomacy in Central Asia ( UNRCCA
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و مقامات ارشد بینالمللی ،این نهادها را بهمنظور بهبود اعمال کاربردهای کلیدی حقوق
بینالملل آب در حوضه آبخیز دریاچه آرال گردهم آوردند(.)UNRCCA,2014: 3

در اتحادیه اروپایی نیز نهادی خاص موسوم به دایرکتور سیاست امنیتی و پیشگیری
از مخاصمه بخش اقدام خارجی اروپایی ،1مسئول رسیدگی به مسائل مرتبط با دیپلماسی
پیشگیرانه است .در کنار این نهاد ،اتحادیه اروپایی تاکنون به دو شکل برای اجرای
دیپلماسی پیشگیرانه کوشیده است -1 :تقویت و اجرای توسعه اقتصادی در ارتباط با
دولتهای ثالث از طریق اتخاذ برنامههای متعدد همکاری به هدف کمك به تحوالت
سیاسی و اقتصادی در آن کشورها که در این زمینه میتوان به برنامههای کاردز 2اتحادیه
اروپایی در منطقه بالکان اشاره نمود؛  -2اتحادیه اروپایی در چارچوب سیاست مشترک
خارجه و امنیت کوشش میکند با بحرانهای بالقوه مقابله و شرایط پسامخاصماتی را بهبود
بخشد(.) European Centre for Minority Issues Staff,2003: 132
رویکرد سازمان امنیت و همکاری اروپا نسبت به دیپلماسی پیشگیرانه ،رویکردی
جامع و همکاریجویانه است؛ جامع بدین معنا که با محدوده گستردهای از مسائل امنیتی از
جمله کنترل تسلیحات ،دیپلماسی پیشگیرانه ،اقدامات اعتماد و امنیت ساز ،حقوق بشر،
نظارت بر انتخابات و امنیت اقتصادی و زیست-محیطی مرتبط بوده و همکاریجویانه از
این باب که همه دولتها ی عضو سازمان مزبور از وضعیت و تصمیمات مشابهی مبتنی بر
اجماع نسبت به دیپلماسی پیشگیرانه برخوردارند( .)Smith and Larsen, 2005: 164در
سال  ، 1996اجالس سران لیسبون سازمان امنیت و همکاری اروپا 3موافقت نمود که مجمع
همکاری امنیتی این سازمان باید بر اجرای کامل همه موافقتنامههای پذیرفته شده کنترل

1. "the European External Action Service (EEAS) Security Policy and Conflict Prevention
"Directorate
’’2. ‘’Cards Programme
’‘ 3. ‘’ OSCE Lisbon Summit

 / 134فصلنامه تحقیقات سیاسی بینالمللی شماره33زمستان1396

بینالمللی تسلیحات و اقدامات منطقهای در این راستا تاکید کرده و به توسعه شبکهای از
موافقتنامههای کنترل تسلیحات و کارکرد مباحثه امنیتی مجمع همکاری امنیتی سازمان
مزبور پرداخته و شفافیت و پیشبینی پذیری را اعتال داده و نحوه استفاده از رژیمهای
کنترل بینالمللی تسلیحات را در چارچوب دیپلماسی پیشگیرانه مورد کاوش قرار دهد
(.)Lachowski,2004: 41
مجمع منطقهای سازمان کشورهای جنوب شرق آسیا نیز که در سال  1994میالدی
با هدف ارتقای همکاریهای امنیتی و صلح محورانه شکل گرفت؛ در سند مفهومی خود
در سال  1995مقرر داشت که حصول این همکاریهای امنیتی و صلحمحورانه از طریق سه
مرحله اعتمادسازی ،دیپلماسی پیشگیرانه و حلوفصل مخاصمات امکانپذیر
است( .)Emmers and Tan, 2009: 8همچنین ،این مجمع در سال  2007با تأسیس نهادی
موسوم به نام «دوستان مقر» 1بهعنوان یك گروه واکنش سریع در زمان اضطراری یا تهدیدها
نسبت به امنیت منطقهای ،گام مهمی در زمینه دیپلماسی پیشگیرانه برداشت
(.)Weatherbee,2008: 163
در سطح دولتها نیز امروزه دیپلماسی پیشگیرانه محوریت پیدا کرده است؛ برای
نمونه ،ایاالت متحده آمریکا راهبرد خویش در اقدامات مقابلهای با تروریسم دریایی را با
توجه به ماهیت متغیر اقدامات تروریستی تغییر داده و با بهکارگیری اقدامات اقتصادی،
نظامی و حقوقی مبتنی بر دیپلماسی پیشگیرانه ،سعی در اتخاذ رویکرد فعاالنهتری در مقابله
با عملکرد بینالمللی تروریسم دریایی دارد که انتشار سند « ابتکار امنیتی نفت کش» 2توسط
اداره مالیات و حفاظت از مرزهای این کشور نمونه آشکاری از این تغییر رویکرد به سمت
دیپلماسی پیشگیرانه است)  .( Romero,2003: 580همچنین ،میتوان به اظهار نظر آقای

’’1.‘’ Friends of Chair
)"2. The Container Security Initiative ("CSI
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تریونو ویبوو ،1معاون امور خارجه نخست وزیر اندونزی در سیوپنجمین اجالس ساالنه
سیاست حقوق دریاها و اقیانوسها در بالی اندونزی در ژوئن  2011میالدی اشاره نمود که
در مورد حلو فصل اختالفات تحدید حدود دریایی دولت متبوعش با هفت دولت ساحلی
از طریق یك فرایند شش مرحلهای که با دیپلماسی پیشگیرانه پایان مییافت؛ سخن
گفت(.)Nordquist and Norton Moore,2012: 3
سرانجام میتوان کوششها در سطح سازمانهای بینالمللی غیردولتی و مردم نهاد را
مورد توجه قرار داد؛ از جمله به تشکیل «اتحاد برای ایجاد صلح» که یك اتحادیه جهانی
است که از بیش از  100سازمان غیردولتی 1000،متخصص و شبکهای بیش از  15هزار نفر
عضو به منظور تغییر فرایندهای بحرانی و تنشزا در سطح ملی و بینالمللی تشکیل شده
است( .)Alliance for Peacebuilding,2013: 2سازمان مزبور طرحهایی بهمنظور هشدار
زودرس و پیشگیری را در گینه بیسائو و گینه 2انجام داده و درصدد توسعه فعالیتهای
خویش به بیش از  25کشور است( .)Hauss,2010: 45همچنین ،میتوان به «مرکز ژاپن
برای پیشگیری از مخاصمه» اشاره نمود که از سال  2002بهمنظور تقویت نقش ژاپن در
همکاریهای راجع به حفظ صلح و امنیت بینالمللی مبتنی بر دیپلماسی پیشگیرانه شکل
گرفته است .همچنین ،میتوان به گروه رزمی بینالمللی راجع به دیپلماسی پیشگیرانه اشاره
نمود که در سال  2007در بروکسل بهمنظور «تقویت سازوکارهای عملی برای ایجاد اراده
سیاسی و با هدف کاهش زمان بین هشدار زودرس و واکنش مؤثر اولیه نسبت به
تهدیدهای مخاصمه خشونتآمیز»« ،پشتیبانی از اقدامات اعتمادسازی و نهادسازی بهمنظور
پیشگیری از مخاصمه» و «تقویت انسجام دیدگاهها و اسناد بینالمللی» شکل گرفته است.

1. Triyono Wibowo
2. Guinea

 / 136فصلنامه تحقیقات سیاسی بینالمللی شماره33زمستان1396

 .2-3رهيافتهای مندرج در ديپلماسي پيشگيرانه در چارچوب كنترل بينالمللي تسليحات:
 .1-2-3پيشگيری ساختاری:

ریشههای پیشگیری ساختاری را میتوان در علم روابط بینالملل

جست .مفهوم «جامعه امنیتی» و نظریه «صلح گرم» گالتونگ 1بههمراه دیدگاههای راجع به
یکپارچهسازی و نظامهای بینالمللی ،بنیادهای ساختاری یك جامعه مسالمتآمیز بینالمللی
را تشکیل میدهند( .)Fusato, 2003: 6ساختار چنین جامعهای متشکل از عناصر صرف
قدرت نبوده؛ بلکه در عوض ،این هنجارها ،ارزشها و منافع مشترک هستند که شاکله
اصلی جامعه بینالمللی را تشکیل میدهند.
 .2-2-3پيشگيری دستهجمعي:

پیشگیری دستهجمعی یکی دیگر از رهیافتهای مندرج در

دیپلماسی پیشگیرانه است .از نظر معتقدان به پیشگیری دستهجمعی ،دیپلماسی پیشگیرانه در
نتیجه توفیق مفهوم امنیت دستهجمعی پس از پایان جنگ سرد که همکاری همه دولتها را
در حل و فصل معضالت بینالمللی اجتناب ناپذیر مینمود؛ معنای جدیدی یافته و از
اولویت جامعه بینالمللی برخوردار شده است(.)Hyŏn & Schreurs, 2007: 14
 .4نقش ديپلماسي پيشگيرانه در كنترل بينالمللي تسليحات در زمان صلح

اقدامات پیشگیرانه در زمان صلح و پیش از بحران که مبتنی بر دیپلماسی پیشگیرانه باشند،
شامل اقدامات متعددی از مبادله اطالعات درخصوص رزمایشهای نظامی و خریدهای
تسلیحاتی و کارکنان نظامی ،اعتمادسازی و  ...میشود ،شفافیت بیشتر از طریق صدور اسناد
راهنمای دفاعی ،از روشهای متفاوتی به منظور تضمین اجرای دیپلماسی پیشگیرانه در
زمان صلح درجهت کنترل بینالمللی تسلیحات استفاده میشود؛ برای نمونه ،میتوان به
افزایش نقش سازمانها ی مردم نهاد و تمرکز بر رویکردهای شهرمحوری به جای

1. John Galtung
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کشورمحوری برای کاهش سطح خشونت سازمان یافته و درنتیجه ،کاهش کاربرد تسلیحات
سخن گفت.
 .4-1اعتمادسازی :محدود کردن یا کاهش دامنه ترس و هراس در میان طرفین در یك
وضعیت بحرانی؛ هدف اصلی اقدامات اعتمادساز را تشکیل میدهد .درواقع ،اقدامات
اعتمادساز در پی آن است تا از طریق پیشبینی پذیر نمودن رفتارهای طرفین یك وضعیت
بحرانی ،از شدت ترس و هراس موجود بکاهد .تجلی اقدامات اعتمادساز معموال از طریق
انعقاد موافقتنامههای دو یا چندجانبه در ارتباط با تبادل اطالعات و برقراری رژیم بازرسی
راجع به نیروهای مسلح و تجهیزات و ادوات جنگی هر یك از طرفین صورت میپذیرد؛
درحالی که انعقاد یك موافقتنامه اعتمادساز نمیتواند به پیشگیری از مخاصمات یا
عملیات حفظ صلح ،کمك چندانی نماید؛ وجود چندین موافقتنامه اعتمادساز میتواند
سهم مؤثری در این راستا ایفا نماید .برخی از موافقتنامههای اعتمادساز نیز به هدف
اطمینان به هر طرف یك وضعیت بحرانی بهمنظور اینکه طرف دیگر برای یك اقدام نظامی
فوری یا تعقیب سیاستهایی که با چنین اقداماتی در آینده مرتبط است؛ آماده نیست؛ منعقد
میشود .اقدامات اعتمادساز معموال بر حفظ تماسهای مستقیم و سریع و نظارت بر آنها
میان دولتها و نیروهای مسلح متکی است .سازمانهای بینالمللی منطقهای اصلیترین
کوششها در زمینه اعتمادسازی را تاکنون انجام دادهاند که میتوان به استقرار مراکز
منطقه ای پیشگیری از مخاصمه و اعتمادسازی و ارتباط دادن آنها با مراکز منطقهای سازمان
ملل متحد اشاره نمود .بدیهی است که چنین ترتیباتی باید با اهداف و اصول سازمان ملل
متحد هماهنگ بوده و در راستای آن عمل کنند() Ramcharan,1991: 5؛ برای نمونه،
میتوان به سند مفهومی مجمع منطقهای آسیایی در سال  1995میالدی توجه نمود که
مراحل مداخلۀ خویش در یك بحران را به سه مرحله اعتمادسازی ،توسعه مرحله
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دیپلماسی پیشگیرانه و توسعه سازوکارهای حلوفصل مخاصمه تقسیمبندی نموده
بود(.)Ikenberry & Mastanduno,2005: 139
 .4-2نهادسازی :نهادسازی ،یکی از ابزارهای نوین در دسترس در دیپلماسی پیشگیرانه است
که هدف آن پیشگیری از درگیری مسلحانه همزمان با مدیریت سازمان یافتۀ درگیریهای
موجود است( .)Lekha Sriram, 2003: 28نهادسازی در اکثر مواقع نتیجۀ مذاکرات
فشردهای است که مشتمل بر عناصر حلو فصل مسالمتآمیز مخاصمات مسلحانه است.
نهادسازی با اجتناب از مذاکرات بیشتر برای حلوفصل یك وضعیت بحرانی یا مخاصماتی،
میتواند سهم مؤثری در حلوفصل اختالفات موجود ایفا نماید.
 .4-3هشدار اوليه :دیپلماسی پیشگیرانه نخست به «هشدار اولیه» بهمنظور شناسایی
وضعیتهایی که ممکن است به مخاصمه خشونتآمیز منجر شود؛ نیازمند است .اعتراضات
و شورشها میتوانند نمادهایی برای هشدار اولیه باشند؛ بهویژه در مواردی که دولت از
اقدامات سرکوبگرایانه برای از بین بردن اغتشاشات استفاده میکند( & Roach; Griffiths

 .)O'Callaghan,2014: 287هشدار اولیه نخستین بار از سوی دبیرکل وقت سازمان ملل
متحد ،پرز دیکوئیار بهعنوان یك التزام اساسی دیپلماسی پیشگیرانه توصیه شد .وی با
استقرار دفتر تحقیقات و جمع آوری اطالعات در دبیرخانه ملل متحد ،درصدد انجام هشدار
زودهنگام و اولیه درباره بحرانها بود .بوتروس غالی ،این دفتر را در اداره امور سیاسی ملل
متحد ممزوج نمود .در گزارش بوتروس غالی تاکید شده است که اقدامات مبتنی بر
دیپلماسی پیشگیری بهمنظور اعتمادسازی به هشدار اولیهای نیاز دارند که مبتنی بر
جمعآوری اطالعات و حقیقتیابی رسمی یا غیررسمی و استقرار پیشگیرانه نیروها
باشد( .)Ramcharan,2008: 48در سطح سازمان ملل متحد ،مؤسسات تخصصی همچون
کمیسیونر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد و مقام مشاور ویژه پیشگیری از نسل کشی و
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سبعیتهای گسترده؛ نقش بارزی در هشدار اولیه در زمینه دیپلماسی پیشگیرانه
دارند(.)Jenča,2013: 185

عالوه بر این ،سازمانهای غیردولتی بینالمللی همچون :مجمع هشدار اولیه و
واکنش اولیه و گروه بحران بینالمللی ،کارکرد اصلی خود در زمینه دیپلماسی پیشگیرانه را
بر روی مرحله هشدار اولیه معطوف داشتهاند( .) Günter et al,2012: 162هشدار اولیه
خود از سه عنصر اطالعات ،ارزیابی و مجاری ارتباطاتی تشکیل شده است .بدون حضور
این سه عنصر ،هشدار اولیه نامؤثر است .این سه عنصر ،سازمان ملل متحد و سازمانهای
منطقهای را از مؤسسات عملیات ی مانند سازمان بهداشت جهانی و سازمان خوار وبار ملل
متحد متمایز مینماید .معموال در حوزه هشدار اولیه ،دو مفهوم «شاخص» و «عالئم» هشدار
اولیه مورد بحث قرار میگیرند .منظور از شاخصهای هشدار اولیه« ،اطالعاتی هستند که
در طول زمان بیانگر تغییرات در شرایط سیاسی و اقتصادی یك وضعیت پیش بحرانی
هستند  .آنها شامل اطالعات کمی و کیفی از جمله آمار جرایم و بیکاری در میان گروههای
خاص و میزان مشارکتهای سیاسی در یك جامعه هستند» .عالئم هشدار اولیه« ،عوامل
موقتی هستند که ضرورتاً بهصورت منظم پدیدار نمیشوند؛ بلکه ظهور آنها نمایانگر
تغییرات بنیادین در وضعیت یك کشور یا وخامت اوضاع بین گروههای درگیر هستند».
 .5نقش ديپلماسي پيشگيرانه در كنترل بينالمللي تسليحات در زمان وقوع بحران

در گسترۀ تغییر و تحوالت حادث در جهان امروز ،یکی از پراهمیتترین دانشواژههای
شناخته شده ،مفهوم بحران است .اندیشمندان سیاسی در هنگام یادآوری از مهمترین مفاهیم
مورد نظر در ادبیات سیاسی در حوزه ادبیات کالسیك ،از دو دانشواژۀ جنگ و انقالب
بهعنوان مهمترین مفاهیم یاد میکنند؛ اما امروزه باید اذعان داشت که بحران توانسته است
تختنشین ادبیات سیاسی باشد(مطهرنیا .)1 :1381،از آنجایی که دامنه بحران همه جوانب
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زندگی بشر را اعم از اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی و ...دربرگرفته ،از این رو
تعاریف و مفاهیم متعددی نیز از دیدگاههای گوناگون توسط اندیشمندان علوم مختلف
برای آن ارائه شده است(تسلیمی و همکاران .)5 :1384،در این مبحث ،به ارزیابی نقش
دیپلماسی پیشگیرانه در کنترل بینالمللی تسلیحات در زمان وقوع بحران پرداخته شده و از
این رو ،مهمترین بحثهای پیرامونی آن؛ یعنی حقیقتیابی ،مدیریت بحران و استقرار
پیشگیرانه نیروها مورد بحث و بررسی قرار خواهند گرفت.
 .5-1حقيقتيابي :حقیقتیابی در چارچوب دیپلماسی پیشگیرانه از معانی مختلفی
برخوردار است .اگرچه حقیقتیابی معموال بهعنوان یك فعالیت حقوق بشری تلقی
میشود؛ امروزه عموماً در زمینۀ پیشگیری از مخاصمات مسلحانه مورد بحث قرار میگیرد.
بر مبنای اعالمیه حقیقتیابی سازمان ملل متحد در زمینه حفظ صلح و امنیت بینالمللی،
حقیقتیابی بهعنوان فعالیتی در نظر گرفته شده است تا اطالعاتی جامع از واقعیات مرتبط با
هر اختالف یا وضعیتی که ارکان صالحیتدار سازمان ملل متحد (یا هر سازمان بینالمللی
دیگری) برای انجام وظایف خویش بدان نیازمندند؛ بهدست بیاید( USAK Yearbook of

.)International Politics and Law ,2008: 230
عملیات مبتنی بر حقیقتیابی تنها در زمینه پیشگیرانه مورد بحث قرار نمیگیرند؛
بلکه میتوانند در راستای مدیریت و حلوفصل درگیریها و مخاصمات مسلحانه مورد
توجه قرار گیرند .دو نمونه بارز عملیات بینالمللی مبتنی بر حقیقتیابی در اینجا قابل ذکر
است :یکی در زمینه مأموریت بینالمللی در  1994در بروندی که از سوی دبیرکل ملل
متحد برای آشکار گشتن زوایای مختلف ترور رئیس جمهور آن کشور و کشتارهایی که
پس از آن حادث شده بود؛ تشکیل شد و نهایتاً به تشکیل کمیسیون بینالمللی تحقیق منجر
شد که پس از چند ماه گزارشی را تقدیم شورای امنیت ملل متحد نمود( Cahill,2013:

 .)13دومین عملیات حقیقت یابی نیز در جریان بحران اخیر بحرین صورت پذیرفت که طی
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آن بهواسطۀ درخواست پادشاه بحرین از دبیرکل ملل متحد برای اعزام مأمورانی بهمنظور
بررسی وقایع صورت گرفته در بحرین؛ دبیرکل اقدام به تاسیس و اعزام مأمورانی نمود.
گزارش دستورالعمل صلح ،نقطه عطفی در زمینه تبیین دامنه حقیقتیابی دیپلماسی
پیشگیرانه بود .این گزارش چند التزام اساسی در زمینه عملیات حقیقتیابی را مشخص
نموده است -1 :عملیات حقیقتیابی باید بهموقع و دقیق باشد؛  -2در انجام عملیات
حقیقتیابی ،باید بر اهمیت کسب اطالعات راجع به ریشههای اقتصادی و اجتماعی یك
وضعیت یا بحران ،تمرکز اساسی گردد( .)Lyons & Trent,1995: 316موضوع اخیر در
سند متمم دستورالعمل برای صلح شورای امنیت ملل متحد نیز مورد توجه قرار گرفته
است ،که مقرر میدارد« :توسعه اجتماعی و اقتصادی میتواند در پیشگیری از مخاصمات
مسلحانه بهعنوان یك تسکین دهندۀ آالم پس از وقوع مخاصمات مسلحانه ،معتبر باشد.
شورا دولتها را تشویق میکند تا از اقدامات سازمان ملل متحد در چارچوب تامین
کمكهای ضروری برای توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها؛ مخصوصاً آنهایی که متحمل
مخاصمات مسلحانه شدهاند؛ پشتیبانی کنند»(.)Otunnu, Doyle & Mandela ,2000: 99
 .5-2مديريت بحران :مدیریت بحران بدین شکل تعریف شده است« :حادثهای که بهطور
طبیعی و یا توسط بشر بهطور ناگهانی و یا به صورت فزاینده به وجود میآید و سختی و
مشقتی را به جامعه انسانی بهگونهای تحمیل مینماید که برای برطرف کردن آن به اقدامات
اساسی و فوقالعاده نیاز باشد» (.معمارزاده و سرفرازی .)14 :1392 ،مدیریت بحران خود از
سه مرحله مجزا تشکیل شده است که نخست پیشگیری ،دوم برنامهریزی و سوم هدایت و
کنترل است  .مدیریت بحران آن گونه در جامعه بینالمللی امروز واجد اهمیت است که
برخی سازمانهای بینالملل ی ،صالحیت ذاتی و عملیاتی خود را مدیریت بحران دانستهاند؛
از جمله بند  2ماده  7معاهده آمستردام( 1997م) که صالحیت عملیاتی اتحادیه اروپایی در
آن بر حسب « وظایف بشردوستانه و نجات ،حفظ صلح و وظایف نیروهای مسلح در
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مدیریت بحران» تعریف شده است( .)Stewart,2006: 120مدیریت بحران در چارچوب
کنترل بینالمللی تسلیحات در پی کاهش تنشها یا رفع بحران از طریق تنظیم بینالمللی
تسلیحات است .در کنار این ،سیاستهایی همچون مشروعسازی یا رد نمودن عضویت یا
تعلیق عضویت یا اخراج عضویت یکی از طرفهای بحران در معاهدات و سازمانهای
ناظر بر کنترل بینالمللی تسلیحات میتواند صورت پذیرد(.)Lekha Sriram,2003: 28
عالوه بر مواردی که پیشتر اشاره شد ،اقداماتی نظیر افزایش تبادالت اطالعاتی ،همکاری و
مشورت راجع به راهبردها ،سیاستها ،نظریهها ،بودجهها و توسعه صنعتی نظامی میان
دولتها بهمنظور ایجاد شفافیت هرچه بیشتر در زمینه تعهدات و مطالبات بینالمللی از
دولتها در حوزه کنترل بینالمللی تسلیحات بهعنوان یکی از ضروریات اصلی درجهت
اعتالی نقشآفرینی مدیریت بحران در کنترل بینالمللی تسلیحات خاطرنشان شده
است(.)Ibad,2002: 296
 .5-3استقرار پيشگيرانه نيروها :بهمعنای بهکارگیری نیروهای نظامی یا انتظامی در مناطق
آسیبپذیر با هدف پیشگیری از تشدید درگیریهاست .در این زمینه میتوان در سطح
سازمان ملل متحد به بهکارگیری نیروی پیشگیرانه مستقر سازمان ملل متحد از طریق اداره
امور سیاسی آن سازمان اشاره نمود .با این حال ،شرایطی در استقرار پیشگیرانه نیروها ذکر
شده است؛ از جمله اینکه در شرایط بحران ملی یا مخاصمات مسلحانه ،استقرار پیشگیرانه
نیروها تنها با درخواست دولت یا تمامی طرفین درگیر یا رضایت همه آنها باید انجام شود
و این نیروها غالباً باید در نقاط مرزی مستقر شوند .در این زمینه میتوان به درخواست
رئیس جمهور وقت مقدونیه ،کیرو جلیگرو ،1در سال  1992میالدی از سازمان ملل متحد
برای استقرار نیروهای کمکی این سازمان بهمنظور پیشگیری از نشت درگیریها در
یوگسالوی سابق به مقدونیه اشاره نمود.
’‘ 1. ‘’ Kiro Gligorov

نقش دیپلماسی پیشگیرانه در کنترل بینالمللی تسلیحات و پیشبرد صلح 143 /
 .6نقش ديپلماسي پيشگيرانه در كنترل بينالمللي تسليحات در زمان مخاصمات

مسلحانه :مهم ترین اقدام مندرج در چارچوب دیپلماسی پیشگیرانه در زمان مخاصمات
مسلحانه ،حلوفصل مخاصمات است .از میانه دهه  90و اوایل دهه اول سده حاضر،
چندین چارچوب مفهومی بهمنظور شرح کاربردهای متفاوت راهبردهای حلوفصل

اختالفات در چارچوب دیپلماسی پیشگیرانه پیشنهاد شده است .چارچوب مایکل لوند

1

برای دیپلماسی پیشگیرانه یك راهکار جامع بوده که سیاستها و اسنادی را برای پیشگیری
از تشدید مخاصمات مسلحانه ارائه مینماید .رویکردهای نظامی ،رویکردهای غیرنظامی و
توسعه رویکردهای زمامداری ،سه دسته مفهومی است که در این چارچوب بر آن در زمینۀ
حل وفصل مخاصمات مسلحانه در دیپلماسی پیشگیرانه تاکید میشود( Sandole, 2008:

.)258
صلح سازی یکی دیگر از اقداماتی است که در چارچوب دیپلماسی پیشگیرانه
بهمنظور حل وفصل اختالفات در زمان وقوع مخاصمات مسلحانه صورت گرفته و شامل
اقدامات متعددی برای پیشگیری از شروع مجدد مخاصمات مسلحانه میشود .این مفهوم
همچنین ،شامل توسعه و اجرای ساختارها و روشهایی میشود که کوشش میکنند تا
موافقتنامههای صلح را تقویت و حمایت کند .درواقع ،دو نوع اصلی از اقدامات صلحساز
وجود دارد :صلحسازی پیشگیرانه و صلحسازی پسامخاصماتی .صلحسازی پیشگیرانه شامل
محدوده متنوعی از اقدامات بلندمدت توسعهای ،نهادی و سیاسی میشود که میکوشند
مسائل ساختاری مخاصمات مسلحانه را مورد توجه قرار دهند( Bartrop & Totten, 2007:

 .)329هدف از صلحسازی پسامخاصماتی نیز پیشگیری از تشدید مجدد مخاصمات از
طریق ادغام فرا یند صلح در جوامع محل درگیری و مخاصمه در بلندمدت است که میتوان
به خلع سالح طرفین مخاصمه و نابودی تسلیحات آنها ،اقدامات بشردوستانه از جمله
’‘ 1. ‘’ Michael Lund
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تسهیل فرا یند بازگرداندن پناهجویان و تامین آب پاک و غذای کافی در مناطقی که تحت
تاثیر مخاصمات مسلحانه قرار گرفتهاند؛ اقدامات حقوقی از جمله استقرار دادگاههای
بینالمللی برای رسیدگی به جنایات ارتکابی در جریان مخاصمات مسلحانه ،برنامهریزی
برای برگزاری انتخابات و اقدامات اقتصادی و اجتماعی؛ از جمله بازسازی زیرساختهای
اقتصادی مناطق تحت تأثیر مخاصمات مسلحانه و اجرای برنامههای توسعه اقتصادی اشاره
نمود.
 .7نتيجهگيری

دیپلماسی پیشگیرانه از پیشینه طوالنی در حقوق و روابط بینالملل برخوردار نبوده و
نخستین بار در گزارش «دستورالعمل برای صلح» بوتروس غالی ،دبیرکل سابق ملل متحد،
نقش آن در زمینه کنترل بینالملل ی تسلیحات مورد تاکید قرار گرفت .سازمان ملل متحد را
میتوان مهمترین پیشبرندۀ نقش دیپلماسی پیشگیرانه در کنترل بینالمللی تسلیحات
محسوب نمود که در فقدان آن ،پیشرفتهای کنونی در این حوزه به هیچ وجه قابلیت
ارزیابی نداشته است .نقش دیپلماسی پیشگیرانه در کنترل بینالمللی تسلیحات بهصورت
مجزا در سه بازه زمانی صلح ،بحران و وجود حالت مخاصمات مسلحانه میتواند مورد
بحث قرار گیرد که از این میان ،نقش دیپلماسی پیشگیرانه در زمان وقوع مخاصمات
مسلحانه از اهمیت باالتری برخوردار است که برعکس کمترین توجه هم در سطوح
قانونگذاری و هم اجرایی بینالمللی بدان شده است .در زمان صلح ،بر کارکردهای
دیپلماسی پیشگیرانه در زمینه اعتمادسازی ،نهادسازی و هشدار اولیه ،در زمان بحران بر
حقیقتیابی ،مساعی جمیله ،مدیریت بحران و استقرار پیشگیرانه نیروها و در زمان
مخاصمات مسلحانه ،بر خلع سالح طرفین مخاصمه و نابودی تسلیحات آنها و ترمیم
اقتصاد کشور یا منطقه آسیب دیده برای پیشگیری از ورود مجدد به مخاصمات مسلحانه و
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بهکارگیری فزاینده تسلیحات تاکید می گردد .در پایان باید گفت که تاکید دیپلماسی
پیشگیرانه بر رعایت حق توسعه؛ بهویژه در زمینههای پس از پایان وقوع مخاصمات
مسلحانه؛ بدین معنا که بهمنظور پیشگیری از بهکارگیری مجدد تسلیحات و کنترل
تسلیحات در یك حوزه زمانی و مکانی خاص باید بر همه مؤلفههای اجتماعی ،اقتصادی،
فرهنگی و حقوقی تاکید گردد؛ به این حوزه مطالعاتی رنگ و بوی دیگری داده است.
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