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چکیذُ

«سئبلیؼن» ٍ «هکتت اًگلیؼی» جضٍ هْوتشیي هکبتت سٍاثط ثیيالولل دس طَل تبسیخ ایني سؿنتِ
ثَدُ ٍ کوبکبى جبیگبُ خَد سا حفظ کشدُ اًذ .ثب تَجِ ثِ ًقؾ هکبتت دس فْن پذیذُّبی ثنیيالوللنی،
داؿتي تلَیش جبهع ٍ دقیق ًؼجت ثِ ایي هکبتت ضشٍسی هیًوبیذ .ثش ّویي اػبع دس هقبلِ حبضش ثب
هعشفی اجوبلی سئبلیؼن ٍ هکتت اًگلیؼی ،چْبس هفَْم «ًظبم ثنیيالولنل»« ،هَاصًنِ قنَا»« ،حقنَ
ثیيالولل» ٍ «ًْبدّبی ثیيالوللی» ثب تَجِ ثِ اّویتؿبى دس هطبلعبت سٍاثط ثنیيالولنل ثنِ عٌنَاى
ًوًَِ اًتخبة ؿذُ ٍ ضوي ثشسػی تعشیف ایي دٍ هکتت اص ایي چْبس هفَْم ،هیضاى تطبثق آىّب هَسد
ػٌجؾ قشاس گشفتِ اػت .اص ًتیجِ ایي تطجیق ،دسجِ ّنپَؿبًی ٍ ػبصگبسی دٍ هکتت هنَسد اسصینبثی
قشاس گشفتِ اػت .یبفتِّبی ایي پظٍّؾ کِ سٍؽ آى تَكنیفی-تحلیلنی -هقبیؼنِای اػنتً ،ـنبى
هی دّذ ایي دٍ هکتت ،ثب اًذک تفبٍتً ،گبُ تقشیجبً هـبثْی ثِ ایني چْنبس هفْنَم کلینذی دس سٍاثنط
ثیي الولل داسًذ .لزا ثب ٍجَد دیذگبُ سایج ًؼجت ثِ هکتت اًگلیؼی ثنِ عٌنَاى دینذگبّی هیبًنِ ،ایني
هکتت ّن دس ّذف ٍ ّن دس هبّیت ثب هکتت سئبلیؼن قشاثت ثیـتشی داسد.
کلیذٍاشُ ّا :سئبلیؼن ،هکتت اًگلیؼی ،جبهعِ ثیيالوللً ،ظبم ثنیيالولنلًْ ،بدّنبی ثنیيالوللنی،
حقَ ثیيالولل.
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هقذهِ:
تئَسیّبی سٍاثط ثیيالولل اص هْوتشیي حَصُّبی سٍاثط ثیيالولل ثِ ؿوبس هیسٍد .اهب دس هٌـأ
اهش ،فْن تئَسی ثب فْن كحیح هفبّین اكلی هشثنَ ثنِ آى آغنبص هنیگنشدد ٍ ثنذٍى دسک دسػنت
هفبّین ،فْن كحیح تئَسی ّب هیؼش ًخَاّذ ؿذ .آًچنِ دس اثتنذا دس هطبلعنِ آثنبس هشثنَ ثنِ سٍاثنط
ثیيالولل ثشای داًؾ پظٍّبى ایي سؿتِ هـَْد اػت ،عذم تلَس دقیق اص هفبّین هذًظش اػنت .ایٌکنِ
داهٌِ یک هفَْم تب کجب گؼتشدُ هیؿَد ٍ ایٌکنِ هنشص ثنیي ینک هفْنَم کلینذی ٍ هفْنَم دیگنش
کجبػت؟
حبل ایي اهش ثِ طش هتعذدی هیتَاًذ كَست گیشد کِ یکی اص آىّب تطجیق ٍ قیبع ثؼتش ظَْس
آى هفبّین اػتّ .ش تئَسی ثب تَجِ ثِ فضبی هتفبٍت حبکن ثش آىً ،گبُ هتفبٍتی ًؼنجت ثنِ هفنبّین
داسد .ثٌبثشایي ثشسػی ٍ هـبّذُی ّش هفَْم دس قبلت ًظشیِّنبی هتعنذد ٍ اهکنبى قینبع آىّنب ثنب
یکذیگش ،دس سٍؿي ؿذى هعٌبی آى هؤثش خَاّذ ثَد .اص آًجبیی کِ ثشخی اص هفبّین اكلی ،کلینذ فْنن
هکبتت هی ثبؿذ ،ثشسػی دقیق آًچِ یک هکتت اص هفَْهی خبف هذ ًظش داسد ٍ تطجیق آى ثب ثشداؿت
اص ّوبى هفَْم دس هکتت دیگش ،ضوي سٍؿي ؿذى جبهع آى هفَْم ،هیضاى تطبثق ٍ ّنپَؿنبًی ٍ ینب
احیبًبً تضبد دٍ هکتت سا هیًوبیبًذ .ثب ایي سٍیکشد دس پظٍّؾ حبضش چْبس هفَْم اػبػی ثب تَجنِ ثنِ
اّویتؿبى ،کِ عجبستٌذ اص :حقَ ثیيالوللًْ ،بدّبی ثیيالوللیً ،ظبم ثنیيالولنل ٍ هَاصًنِی قنَا اص
هٌظش سئبلیؼن ٍ هکتت اًگلیؼی ثشسػی هیؿَد.
پظٍّؾ حبضش دس كذد ثشسػی ایي اهش اػت کِ تعشیف هفبّین اص هٌظش کذام هکتت كنشیحتنش ٍ
دقیقتش اػت کِ دس ًتیجِی آى ،هیضاى تطبثق یب تضبد دٍ هکتت هذًظش سٍؿي ؿنَد .لنزا دس سٍینِی
کلی آى ،پغ اص هعشفی اجوبلی هکبتت هضثَس ،دیذگبُ آىّب دسخلَف هفبّین هذًظش ثشسػنی ؿنذُ ٍ
دس ًْبیت دٍ تعشیف هضثَس ثب یکذیگش تطجیق دادُ ؿذُ ،هیضاى ّنپَؿبًی یب ػبصگبسی آىّنب ػنٌجیذُ
ؿذُ ٍ هَسد ًقذ قشاس هیگیشد.
*

6ـ هکتة رئالیسن (ٍاقع گرایی)
ٍاقع گشایی کِ گبُ ثِ كَست هکتت اًذیـِ ػیبػت قذست اصآى ینبد هنی ؿنَد ،اص سٍیکشدّنبیی
اػت کِ ثشای هذت طَالًی ثِ عٌَاى پبساداین حبکن دس هطبلعِی ػیبػت ثیيالولل هَسد تَجنِ قنشاس
گشفتِ اػتٍ .اقعگشایی دس ؿکل کالػیک آى دس اثش تَػیذیذ یعٌی «جٌگ پلَپًَض» دس  27قشى پیؾ
هٌعکغ ؿذُ اػت .ایي ػٌت سا دس علش هذسى دس اسٍپب هبکیبٍلی (ؿبّضادُ) ،کالصٍیتض (دسثبسُ جٌنگ)،
ّبثض (لَیبتبى) ،لئَپَلذسًک (اٍلَیت ػیبػت خبسجی) ،فشدسیک هبیٌک (دلیل ٍجَد دٍلت) دًجبل کشدًذ
Realism
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ٍ پغ اص (ثحشاى ثیؼت ػبلِی ای.اچ.کبس) دس آهشیکب هحققبى ٍ ػیبػتهذاساًی هبًٌذ ّبًغ هَسگٌتنب،
ٌّشی کیؼیٌجش ٍ جشج کٌبى ثِ اسائِی ًظشیِ ٍ ثحث دس اطشاف آى پشداختٌنذ .اص دیگنش اًذیـنوٌذاى
ٍاقع گشا هیتَاى ثِ سایٌَْلذ ًیجَس ،آسًَلذ ٍلفشص ٍ سیوَى آسٍى اؿبسُ کشد.
ثب ٍجَد آًکِ سیـِّبی ٍاقعگشایی سا هیتَاى اص آثبس اًذیـوٌذاى هضثَس اص قشٍى پیؾ سدیبثی کشد،
لکي ٍاقعگشایی ثِ كَست یک سٍیکشد ًظنشی ثنشای تجضینِ ٍتحلینل ػیبػنت ثنیيالولنل اص اٍاخنش
دِّی ٍ 1930اٍایل دِّیٍ 1940اسد عشكِی هطبلعِ سٍاثط ثیيالولل ؿنذٍ .اقنعگشاینی دس دّنِی
 1960ثِ ٍاػطِ هؼبئل سٍؽؿٌبختی اص ػَی سفتبسگشایبى ثنِ چنبلؾ کـنیذُ ؿنذٍ ،لنی هجنذداً دس
دِّی ثعذ دس ّیئت ًٍَاقعگشایی ظبّش گشدیذ .اّویت ٍاقعگشایی دس هطبلعِ ػیبػت ثیيالولل اص ایني
سٍػت کِ ثشای هذت طَالًی ایي سؿتِ هطبلعبتی ثب ایي ًظشیِ عجیي ؿذُ ٍ اكنَالً دس ؿنکل دادى
ثِ آى ًقؾ ثؼیبس هؤثشی داؿتِ اػت (قَام .)79 :1384 ،ثیتشدینذ ٍاقنعگشاینی عونالً هْننتنشیي ٍ
پبیذاستشیي ًظشیِ سٍاثط ثیيالولل ثَدُ اػتٌّ .گبهی کِ اص «جشیبى اكلی» دس سٍاثط ثیيالولل ػخي
هیسٍد ،هعوَالً ًبم ًَیؼٌذگبى ٍاقعگشا ثِ رّي هتجبدس هیؿَد .جبرثِ تقشیجبً ثیثذیل ایني ًظشینِ ثنِ
دلیل ًضدیکی آى ثب عولکشد ػیبػت هذاساى دس عشكِی ثیيالولنل ٍ ّوچٌنیي ًضدیکنی آى ثنب فْنن
هتعبسف اص ػیبػت ثیيالولل اػت .خَد ٍاقعگشایبى ًیض ثش آىاًذ کِ اّوینت آى اص ّونیي ثعنذ اػنت.
آًبى اص ایي ًظش چـناًذاص خَد سا ٍاقعگشایبًِ هیخَاًٌذ کِ ثب «ٍاقعیت» ثنیيالوللنی ّوخنَاًی داسد.
آًبى ٍجَد یک ػٌت دیشیٌِ ٍاقع گشایبًِ سا ثیبًگش تذاٍم ٍ پبینذاسی ٍاقعینبت ػیبػنت هینبى هلنتّنب
هیداًٌذ (هـیشصادُ.)73 :1388 ،
*

2ـ هکتة اًگلیسی
هکتت اًگلیؼی کِ گبُ آى سا ًظشیِی جبهعِی ثیيالولل ،هکتت هذسػِی اقتلنبد لٌنذى ٍ گنبُ
ٍاقعگشایی اًگلیؼی ًیض هیخَاًٌذ ،ثِ هجوَعِی آثنبس ٍ ًَیؼنٌذگبًی اؿنبسُ داسد کنِ دس ثشداؿنت اص
سٍاثط ثیيالولل آى سا فشاتش اص یک ًظبم ثیيالولل ،جبهعِای هشکت اص دٍلتّنب هنیداًٌنذ ٍ قبئنل ثنِ
اّویت اّذاف ،قَاعذًْ ،بدّب ،اسصؽّب ٍ ٌّجبسّبی هـتشک آى ّؼتٌذ .اص هْوتنشیي ًظشینِپنشداصاى
ایي هکتت هیتَاى هبستیي ٍایتّ ،شثشت ثبتشفیلذّ ،ذلی ثَل ٍ جنبى ٍیٌؼنٌت دس هینبى هتقنذهیي ٍ
ساثشت جکؼَى ،ثبسی ثَصاى ٍ اًذسٍ لیٌکلیتش سا اص هیبى هتأخشاى ًبم ثشد .سیـِی هکتت اًگلیؼی سا دس
ػٌّت خشدگشایی دس سٍاثط ثیيالولل هیداًٌذ.
دس دِّّبی  1960 ٍ 1950هکتت اًگلیؼی ثیؾ اص ّشچیض ثِ عٌَاى سّیبفت کن ٍ ثیؾ هتونبیض
اًگلیؼی دس چْبسچَة ػٌت خشدگشا ثِ سٍاثط ثیيالولل هحؼَة هیؿذ .اهب دس اٍاخش دّنِی ٍ 1970
*English school
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اٍایل دِّی ً 1980ؼجت ثِ ثقبی آى تشدیذ هیؿذ ٍ هٌتقذاى ثش غیشعلوی ثنَدى آى تأکینذ داؿنتٌذ
صیشا سّیبفت کلگشایبًِ ،دٍلتهحَسی ،عذم تَجِ ثِ اثعبد اقتلنبدی سٍاثنط ثنیيالولنلً ٍ ،نبتَاًی دس
تأهیي ؿشایط الصم ثشای عیٌیت ًقب ضعف هْوی دس آى هحؼَة هیؿنذًذ .اهنب اص ًیونِی دّنِی
 ٍ 1980ثِ ٍیظُ دس دِّی  1990ثِ تذسیج هکتت اًگلیؼی دس سٍاثط ثیيالولل هَسد تَجنِ ٍ اسصینبثی
هجذد قنشاس گشفنت کنِ یکنی اص دالینل آى هٌنبظشُ هینبى جشینبى اكنلی کنن ٍ ثنیؾ علننگنشا ٍ
ثبصاًذیؾ گشایبى ٍ ،ثب صیش ػؤال سفتي دعبٍی علنگشایبًنِ ٍ اثجنبتگشایبًنِ ٍ هـنشٍعیتینبثی هجنذد
ًظشیِپشداصی ٌّجبسی ،ساُ ثشای احیبی ثشداؿتّبی کالػیک اص سٍاثط ثیيالولنل ٍ ثنبصخَاًی هتنَى
ایي ػٌّت اص جولِ آثبس هکتت اًگلیؼی ثبص ؿذ .دس اًذیـِّبی ثٌینبىگنزاساى هکتنت اًگلیؼنی ثحنث
ّؼتیؿٌبختی ثِ كشاحت هطشح ًـذُ اػت اهب هیتنَاى ثنب اػنتٌبد ثنِ هطبلعنبت ٍ هَاضنع هکتنت
اًگلیؼی ًَعی ثیٌؾ ّؼتی ؿٌبختی هؼتتش دس آى سا دس هَسد ػشؿت ًظبم ثیيالولل ٍ کٌـنگشاى آى
اػتخشاج کشد.
آًچِ دس ػطحیتشیي ثحث ّؼتیؿٌبختی هطشح هیؿَدً ،گبُ ًظشیِ ثِ ٍاحذ هطبلعِ اػت .آًچِ
دس هَسد هکتت اًگلیؼی جلت تَجِ هیکٌذ تأکیذ ثش جبهعِی ثیيالولل ثِ جبی ًظبم ثیيالولل اػنت.
دس تعشیفّبی آثبس اكلی هکتت تشتیجبت ػبختبسی هتفبٍتی ثشای ًظبم ثیيالولل ثیبى هیؿنَد کنِ ثنب
آًچِ اکٌَى ٍجَد داسد اص اػبع هتفبٍت اػت ٍلی ًوبیبًگش هشحلِی تبصُای اص حیبت ًظبم دٍلتّنب ٍ
ًِ جبًـیي ؿذى چیضی دیگش ثِ جبی آى اػت(سٍصًب.)337 :1384 ،
9ـ ًظام تیيالولل از هٌظر رئالیسن ٍ هکتة اًگلیسی
ثب تَجِ ثِ ایٌکِ دس ّش هکتجی ًظشیِپشداصاًی ثِ خلَف ٍ تعشیف آًْب ،هحَس ؿکلگیشی هکتت
قشاس هیگیشد ،دس ایيجب ًیض تعشیف ٍالتض ٍ تب حذی کبپالى اص هٌظش ًئَسئبلیؼن هذًظش ثَدُ اػت .پنیؾ
اص ٍسٍد ثِ ثحث ٍالتض ثِ هْوتشیي تالؽ دس حَصُی ًظشیِپشداصی ػیؼتوی دس سٍاثنط ثنیيالولنل دس
اٍج غلجِی سفتبسگشایی کِ اص ػَی هَستي کبپالى اسائِ ؿذُ ثَد ،اؿبسُ هیؿنَد .کنبپالى ًظنبم سا ثنِ
عٌَاى ًظبم کٌؾ دس ًظش داؿت ٍ  6هذل فشضی(ؿبهل ًظبمّبی تنبسیخی ٍ غیشتنبسیخی) سا هطنشح
کشدً :ظبم ثیيالولل هَاصًِی قَا ،دٍقطجی هٌعطف ،دٍقطجی ًبهٌعطف ،جْبىؿوَل ،ػلؼلِ هشاتجنی ٍ
حق ٍتَی ٍاحذّب(دٍئشتی ٍ فبلتضگشاف196 :1388 ،ن.)195
اهب ثِ اعتقبد ٍالتض ،اكطالح ػبختبس ًحَُ آسایؾ اجضا سا ثِ رّي هتجبدس هیػنبصد .ثنِ ًظنش ٍی دس
ػیبػت داخلی ساثطِای ػلؼلِ هشاتجی ٍجَد داسد کِ دس آى ٍاحذّب ثِ اػتٌبد دسجِی اقتنذاس ینب ًنَ
کبسکشدی کِ ثِ اجشا هیگزاسًذ اص یکذیگش توبیض كَسی پیذا هیکٌٌذ .ثش عکغ دس ػیؼتن ثیيالوللنی
ًْبدّبی حکَهتی هـبثْی ًذاسین .ثبصیگشاى دس ساثطِی افقی ثب ّن قشاس داسًذ کِ ثنش اػنبع آى ّنش
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دٍلت داسای ثشاثشی كَسی ثب دیگشی (تؼنبٍی حبکوینت) اػنتٍ .التنض ػنبختبس سا ثنِ اعتجنبس اكنل
ػبصهبىدٌّذُی آى هشاتجی یب فبقذ هشجع هشکضی تعشیف هیکٌنذ .عنالٍُ ثنش اینيٍ ،ی ػنبختبس سا ثنب
هـخق ػبختي کبسکشدّبی ٍاحذّب ًیض هعیي هیکٌذّ .شچِ ػیؼتن ػلؼلِ هشاتجنیتنش ثبؿنذ ،تٌنَ
کبسکشدّب ًیض ثیـتش خَاّذ ثَد ٍ ّشچِ فبقذ هشجع هشکضی ثبؿذ ،هـبثْت کبسکشدّبی ٍاحذّب ثیـنتش
خَاّذ ثَد(هـیشصادُ111 :138 ،ن.)109
ػشاًجبم ،ػبختبس ثش اػبع ًحَُ تَصیع تَاًبییّب دس هیبى ٍاحذّب تعشیف هیؿنَد ،اص جولنِ هن ال
ایٌکِ ػبختبس تب چِ حذ هشکّت اص ثبصیگشاًی اػت کِ اص حیث اثضاسّبی تحت اختیبسؿبى ثب ّن ؿجیِ ینب
ثؼیبس هتفبٍت اص یکذیگشًذٍ .التض ّنػَ ثب ٍاقعگشایی کْي ،دٍلتّب سا «ثبصیگشاًی ثؼیط هیداًنذ کنِ
حذاقل دس پی حفظ خَد ٍ حذاک ش ،جَیبی ػلطِ ثش جْبىاًذ ».ثش ایي اػبعٍ ،ی ّنكنذا ثنب ػنٌّت
ٍاقعگشایی ثِ ظَْس ضشٍسی ًَعی تَاصى قَا اؿبسُ داسد.
کبًَى تَجِ ٍاقعگشایی ػبختبسی سا آسایؾ اجضاء ػیؼتن ثیيالوللی دس ساثطِ ثب یکنذیگش تـنکیل
هیدّذ .ثِ اعتقبد ٍالتض هفَْم ػبختبس ثش پبیِی ایي ٍاقعیت اػتَاس اػت کِ ٍاحنذّبیی کنِ ثنِ ًحنَ
هتفبٍتی کٌبس ّن چیذُ ؿذُ ٍ گشد ّن آهذُ ثبؿٌذ ،سفتبس هتفبٍتی خَاٌّذ داؿت ٍ دس تعبهل ثب یکذیگش
ًتبیج هتفبٍتی ثِ ٍجَد خَاٌّذ آٍسد .هؼألِی اػبػی ثشای یک ػیؼتن فبقذ هشجع فبئقِی هشکضی ثِ
ٍاػطِی ػبختبسؽ ،لضٍم تکیِی ٍاحذّبی عضَ ثِ ٍػبیل یب تشتیجبتی اػت کِ اعضب هیتَاًٌذ ثنشای
تضویي ثقب ٍ تقَیت اهٌیت خَد ثِ ٍجَد آٍسًذ.
ٍیظگی اػبػی ػبختبسّب ،خَد ػبصهبىدّی اػت کِ هَججبت ًگْذاسی آىّب سا فنشاّن هنیآٍسد ٍ
آىّب سا ثِ ًَعی ًظبمّبی کبهل تجذیل هیکٌذ؛ تجذیلّبیی کِ الضاهبً اص یک ػبختبس ًبؿی هنیؿنًَذ،
ّیچگبُ خبسج اص هشصّبی ایي ػبختبس ثِ ٍقَ ًویپیًَذًذ ٍ ّوَاسُ عٌبكشی سا تَلیذ هیکٌٌذ کنِ ثنِ
ایي ػبختبس تعلق داسًذ ٍ قَاًیي آى سا دس خَد حفظ هیکٌٌذ(پیبطُ.)25 :1384 ،
طجق ثشداؿتی کِ ٍالتض اص ػبختبس ثِ هٌضلِی هتغییش هقیذکٌٌذُ یب هحذٍدػنبصًذُی سفتنبس ػیبػنی
داسد ،دس ػیؼتن فبقذ هشجع فبئقِی هشکضی کِ ثش پبیِی اكل خَدیبسی اػتَاس اػت ،دٍلتّب ًبچبس اص
تعقیت دػت کن یکی اص دٍ خط هـی اػبػی صیش ّؼتٌذ:
 اًجبم تالؽّبی داخلی ثِ هٌظَس افنضایؾ تَاًنبییّنبی ػیبػنیً ،ظنبهی ٍ اقتلنبدی ٍ ثؼنط
اػتشاتظیّبیی هؤثش.
 اًجبم تالؽّبی خبسجی ثشای كفآسایی یب تجذیذ كفآسایی ثب ػبیش ثبصیگشاى.
اص قیبع تعشیف آى دٍ اص ًظبم ثیيالولل ایي ًتیجِ حبكل هیؿَد کنِ ًئَسئبلیؼنن تعشیفنی ػنِ
هتغیشُ اسائِ هی دّذ کِ تغییش یب جبثجبیی هقبدیش آى ثِ طَس ًؼجی هٌجش ثِ تغییش ًظنبم هنیؿنَد .دس
ٍاقع تعشیف خَد ًظبم اص هٌظش ٍالتض تعشیفی ًظبمهٌذ اػت .چشا کنِ ّنش ینک اص اجنضا دس تشکینت ثنب
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یکذیگش ،تعشیف ًظبم ثیيالولل سا هی ػبصًذ .آى ػِ جضء عجبستٌذ اص :اكنل ًظنبمثخنؾ ،اكنل تونبیض
ٍاحذّب ،هیضاى توشکض یب پشاکٌذگی تَاًبییّب دس دسٍى ًظبم(ّبلؼتی .)150 :1373 ،اهب ّنذلی ثنَل دس
جبهعِ آًبسؿیک ثِ طَس کلی تعشیفی تَكیفی اسائِ هی دّذ هجٌی ثش ایٌکًِ :ظبم ثیيالولل ٍقتی ؿکل
هیگیشد کِ دٍلتّبیی داسای توبع ّبی کبفی ثَدُ ٍ ثش تلویوبت ّن تأثیش داؿتِ ثبؿٌذ کِ هَجنت
ؿَد تب حذٍدی ثِ عٌَاى ثخؾّبی یک کل عول کٌٌذ  .الجتِ هی تَاى دٍ دٍلت یب ثیـتش سا داؿنت،
ثذٍى آًکِ یک ًظبم ثیيالوللی سا دس ایي هفَْم تـکیل دٌّذ .اهب آًجب کِ دٍلتّب دس سٍاثط هٌظن ثنب
یکذیگشًذ ٍ ثِ عالٍُ ٍاکٌؾّبی کبفی ثیي آًْب ٍجَد داسد ،ثِ ًحَی کِ سفتنبس ّنش ینک هؤلفنِای
ضشٍسی دس هحبػجبت دیگشی ثبؿذ ،دس آى كَست هیتَاى گفت کِ آًْب احتوبالً یک ًظبم سا تـنکیل
دادُاًذ.
ٍاکٌؾ هیبى دٍلتّب هوکي اػت هؼتقین یب غیشهؼتقین ثبؿذٍ .اکٌؾ هینبى دٍلنتّنب کنِ ثنِ
هَجت آى یک ًظبم ثیيالوللی تعشیف هیؿَد ،هوکي اػت ؿکل ّوکبسی ثگیشد ،اهب هوکي اػت دس
ؿکل هٌبصعِ یب حتی ثیطشفی یب ػْلاًگبسی دس تَجِ ثِ اّذاف یکذیگش ًیض ثبؿذٍ .اکٌؾّب هوکني
اػت ؿبهل طیف کلی اص فعبلیتّب اص قجیل فعبلیتّبی ػیبػنی ،اػنتشاتظیک ،اقتلنبدی ٍ اجتونبعی
ثبؿذ یب تٌْب دس یک یب دٍ فعبلیت ؿکل گیشد .ایي تعشیف اص ًظبم ثیيالوللی اػبع تعشینف ثنَل سا دس
اثش هضثَس تـکیل هی دّذ ٍ ثِ ًَعی اص آى دس هقبثل تعشیف جبهعِی ثیي الوللی ثْشُ هنیگیشد(ثنَل،
.)9 :1977
دس قیبع تعشیف آى دٍ هیتَاى گفت کِ ٍالتض ٍاسد تعشیف ًظبم هیؿَد ٍ دس آى فشٍد هنیآینذ ٍ
عٌَاى هی کٌذ کِ چیٌؾ هتفبٍت اعضب هٌجش ثِ تعبهلی هتفبٍت خَاّذ ؿذ کِ دس ًْبینت ثنش ػنبختبس
تأثیش هی گزاسد دس حبلی کِ ثَل فضبی کلی تعبهل اجضا سا دس ًظش داسد کِ هٌجش ثِ ؿکلگینشی ینک
کل ثِ ًبم ًظبم هی گشددٍ .ی تعشیف ًظبم سا دس ثشاثش تعشیف جبهعِ ثِ کبس هیثنشد .اهنب دس کنل ثبینذ
گفت ثشداؿت ثَل اص آًچِ کِ یک ًظبم سا دس ػطح ثیيالوللی ثنِ ٍجنَد هنیآٍسد ،اػبػنبً ثشداؿنتی
ٍالتضی هحؼَة هیؿَد .ثِ صعن ثَلٍ ،اطُی «ًظبم» ثِ ّوکبسی کبسکشدی ثنذٍى لحنبم هقبكنذ ٍ
هٌبفع هـتشک اؿبسُ داسد ،دس حبلی کِ اػبع ینک جبهعنِی ثنیيالوللنی هقبكنذ ٍ هٌنبفع هـنتشک
هیثبؿذ .لزا هی تَاى گفت تعشیف سئبلیؼن ٍ هکتت اًگلیؼی اص هفَْم ًظبم ثیي الولل دس عیي تفنبٍت
ثب یکذیگش ػبصگبس اػت ٍ هعٌب ٍ ّذف اص کبسثشد آى ّنپَؿبًی الصم سا داسد.
4ـ هَازًِ قَا از هٌظر رئالیسن ٍ هکتة اًگلیسی
دس خلَف هَاصًِی قَا خبػتگبُ تعبسیف هتفبٍت اػت .جبهعِی آًبسؿیک ثب تعشیفی اص هَاصًنِی
قَا آغبص هی کٌذ کِ ثیـتش سًگی حقَقی داسد کِ ثِ لحبم حبکن ثَدى هعٌبی جبهعِ ثش آى قبثنل دسک
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ثِ ًظش هیسػذّ .شچٌذ سًگ حقَقی آى دس ّوبى ثخؾ هَاصًِی قنَا ثنب ٍسٍد فبکتَسّنبی دیگنش تنب
حذٍدی کبّؾ هی یبثذ .دس حبلی کِ دیذگبُ هَسگٌتب ،تعشیف سئبلیؼن اص هَاصًِی قنَا ،ثشپبینِ قنذست
تجییي ؿذُ اػت :قذستطلجی چٌذ کـَس ثشای حفظ ٍضع هَجَد یب ثشاًذاصی آى(هَسگٌتنب.)143:1374،
اهب ثب ٍجَد ثؼتشّب ٍ تعبسیف ًؼجتبً هتفبٍت ثبیذ گفت ّذف ّش دٍ تعشیف یکنی اػنت ٍ ثنش ٍجنَد ٍ
اٍلَیت هَاصًِی قَا كحِ هی گزاسد .چشا کِ ثِ عٌَاى ه بل هَسگٌتب دس خلَف آى عٌنَاى هنیکٌنذ:
ایي ثشداؿت اؿتجبُ اػت کِ اًؼبىّب هیبى ػیبػت قذست ٍ ثشآیٌذ ضشٍسی آى یعٌی هَاصًنِی قنَا اص
یک ػَ ٍ گًَِی ثْتشی اص سٍاثط ثیيالولل اص ػَی دیگش ،هیتَاًٌذ یکی سا ثشگضیٌٌنذ ٍ دس اداهنِ دس
كحت ٍ غبلت ثَدى هَاصًِی قَا تأکیذ هی کٌذ .ایي دیذگبُ ثِ ًَعی دس ًئَسئبلیؼن ٍ دیذگبُ ٍالتض ًیض
اداهِ هییبثذ.
هکتت اًگلیؼی ًیض ثب ٍجَد تعشیفی حقَقی دس تضبد هیبى حقنَ ٍ هَاصًنِی قنَا اٍلَینت سا ثنِ
هَاصًِی قَا هیدّذ ٍ حقَ سا کوککٌٌذُی آى تلقی هیکٌذ .چشا کِ چْبسچَثی کنِ هَاصًنِی قنَا
ایجبد هیکٌذ ،هٌجش ثِ حفظ ًظن دس ًظبم ثیيالولل هی گنشدد کنِ دس آى حقنَ ًینض فشكنت عونل
هی یبثذ .ثٌبثشایي ّذف ّش دٍ حفظ چْبسچَة ًظبم اػت؛ چِ ایي حفظ چْبسچَة حفظ كلح ثبؿنذ ٍ
چِ حفظ ًظن ،کِ الجتِ هکول یکذیگشًذ .ثٌبثشایي ثِ طَس کلی فضب ٍ ّذف تعشیف آى دٍ ثب یکنذیگش
هٌطجق اػت ٍ ثش ٍجَد ٍ اٍلَیت هَاصًِی قَا كحِ هیگزاسد.
5ـ ًْاد تیيالوللی از هٌظر رئالیسن ٍ هکتة اًگلیسی
هفَْم ثعذی هَسد ثشسػی هفَْم ًْبد ثیيالوللی اػت .تحَل ًْبدّنبی ثنیي الوللنی دس جْنبى
اهشٍص ثیؾ اص آى کِ ًبؿی اص جبرثِّبی فلؼفی یب ایذئَلَطیکی هفَْم دٍلت جْنبًی ثبؿنذٍ ،اکٌـنی
ثشاًگیختِ اص ًیبص آؿکبس جبهعِی ثیيالوللی ثِ ٍجَد ایي ػبصهبىّب ثش اثش گؼتشؽ سٍاثط ثیي کـَسّب
ثَدُ اػت .سؿذ سٍاثط ثیيالوللی ثِ هعٌبی افضایؾ حجن سٍاثط هیبى اًؼبىّبّ ،وَاسُ ثِ عٌَاى یکنی
اص هـخلبت ثبسص جَاهع هتوذى ؿٌبختِ ؿذُ اػت .ثِ عجبست دیگش دس جَاهنع هضثنَس پیـنشفتّنبی
حبكل ؿذُ دس ًحَُی ثشقشاسی استجبطبت ثشای اًجبم هعبهالت تجبسی صهیٌِای اص سٍاثط هینبى هنشدم
کـَسّبی گًَبگَى سا پذیذ آٍسد کِ ًْبیتبً ثشقشاسی ًظن سا دس ایي سٍاثط اص طشینق اعونبل سٍؽّنبی
ًْبدی ٍ ػبصهبًی ایجبة ًوَد .تغییشات تحلیلی اص ًْبدّبی سػنوی ثنِ فشآیٌنذّبی ًْنبدی ،هفْنَم
ًْبدّبی ثیي الوللی سا ثِ ؿوَل تقشیجأ ّش ًَ سفتبس تکشاسی ٍ الگَداس تَػعِ دادُ اػنت(ثبٍت:1373،
ف .)1دس ایي هیبى تئَسیّبی سٍاثط ثیيالولل دیذگبُّبی هتفبٍت ٍ گبُ هتضنبد ًؼنجت ثنِ هفْنَم
ًْبدّبی ثیيالوللی داسًذ.
هَسگٌتب ثِ عٌَاى یکی اص هْوتشیي ًظشیِ پشداصاى سئبلیؼتی ،ثش ػشؿت آًبسؿیک ًظبم ثیيالولل ٍ
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ثِ تجع آى ،اهکبى ّویـگی ٍقَ جٌگ دس آى تأکیذ داسد .اهب دس عیي حبلٍ ،ی ثنش آى اػنت کنِ دس
طَل تبسیخ پٌج سٍؽ اكلی ثشای حفظ ًظن ٍ كلح ثیيالوللی ثِ ٍجَد آهذُاًذ کِ عجبستٌذ اص :هَاصًنِ
قذست ،حقَ ثیيالوللًْ ،بدّبی ثیيالوللی ،حکَهت جْبًی ٍ دیپلوبػی .لنزا ثنب فنشم آًبسؿنی ثنِ
عٌَاى هشجع كبحت اًحلبس اججبسٍ ،ی دس ثشاثش ًظشیِ پشداصاى لیجشالی قنشاس هنیگینشد کنِ ثنش ًقنؾ
ًْبدّبی ثیيالوللی دس ایجبد كلح ٍ ًظن ثیيالولل تأکیذ داسًذ .ثِ ًظش هَسگٌتب ػبصهبىّب ٍ ًْبدّنبی
ثیيالوللی فقط تب جبیی کبسایی داسًذ کِ ثب هٌبفع هلی دٍلتّب ػبصگبس ثبؿٌذ (هَسگٌتب.)557 :1985 ،
ثب سٍیِی هزکَس ٍاقع گشایی دس عذم تَجِ ثِ ثشخی جٌجِّب اص جولنِ هؼنبئل اقتلنبدی خلَكنب
ثحث ًْبدّب هَسد ًقذ قشاس گشفت .لزا کٌت ٍالتض ثِ عٌَاى هْنتشیي ًوبیٌنذُی تنالؽ ثنشای علونی
کشدى ٍاقعگشایی دس قبلت ٍاقع گشایی ػبختبسی ٍ گیلپیي ٍ اػتفي کشاػٌش ًینض ثنِ عٌنَاى هْننتنشیي
ًظشیِ پشداصاى ٍاقع گشا ،هؼبئل اقتلبدی ٍ ًْبدّبی ثنیيالوللنی سا هنذ ًظنش قنشاس دادًنذ ٍ کَؿنیذًذ
تَضیحی ٍاقع گشایبًِ اص آًْب اسائِ کٌٌذ .اص هٌظش ٍالتض دس ًظبم آًبسؿنیک ثنیيالولنل اهکنبى ّوکنبسی
ثؼیبس هحذٍد اػت .ثب ٍجَد ایٌکِ دٍلتّب هوکي اػت اص ّوکبسی ٍ ّوگشایی ػَد اقتلنبدی ثجشًنذ،
اهب عَایذ اقتلبدی تحتالـعب هٌبفع ػیبػی قشاس هیگیشد .دٍلتّب ّوَاسُ اص چگًَگی تَصینع عَاینذ
ًبؿی اص ّوکبسی ًگشاىاًذ ٍ اص آى هی تشػٌذ کِ دیگشاى ثیـتش اص آًْب اص ّوکبسی ػَد ثجشًذ .ثٌبثشایي
ثِ سغن آًکِ هوکي اػت ػَد یب دػتبٍسد هطلق ًبؿی اص ّوکبسی صیبد ثبؿذ ،اهب ثشای دٍلتّنب آًچنِ
اّویت ثیـتشی داسد ،دػتبٍسد ًؼجی اػت کِ اگش ثِ صیبى آًْب ثبؿذ ،هنبًع اص ّوکنبسی ینب تنذاٍم آى
خَاّذ ؿذ .پنغ ایني آًبسؿنی اػنت کنِ دس هینضاى ّوکنبسی ٍ حنَصُّنبی آى هحنذٍدیت ایجنبد
هیکٌذ(هـیشصادُ.)116 :1388 ،
گیلپیي ًیض ثب ٍجَد ایٌکِ هبًٌذ فشاهلی گشایبى ثِ ؿکل گشفتي سٍاثط فشاهلی هیبى کٌـنگشاى جذینذ
تَجِ داسد ٍ اص ایي ًظش ًقؾ ًْبدّبی ثیيالوللی سا ًیض هْن هی داًذ ،اهب ثش آى اػت کِ اػبػنب آًچنِ
ایي گًَِ سٍاثط سا اهکبى پزیش هیػبصد ٍ هَجت گؼتشؽ آًْب هیؿَدٍ ،جنَد قنذست ّظهنَى اػنت.
کٌؾگشاى غیشدٍلتی ًویتَاًٌذ تأثیش تعییيکٌٌذُی هؼتقیوی ثش ًظبم ثیيالولل داؿتِ ثبؿٌذ .آًْب فقط
هیتَاًٌذ ثش حکَهتّب فـبس آٍسًذ ٍ اص ایي طشیق ثِ ؿکلی غیشهؼتقین تأثیشگنزاس ثبؿنٌذٍ .ی هعتقنذ
اػت ؿَاّذی دال ثش ایٌکِ آًْب ثتَاًٌذ دس جبیگضیٌی دٍلت ن هلنت ثنِ عٌنَاى کنٌؾگنش اكنلی دس
ػیبػت ثیيالولل ثؼیبس هَفق ثبؿٌذ ٍجَد ًذاسد .دس عَم هنیتنَاى گفنت ًقنؾ دٍلنت ن هلنت دس
صًذگی اقتلبدی ٍ ػیبػی ثیؾ اص پیؾ اػت ٍ کٌؾگشاًی چَى ًْبدّنب ٍ ؿنشکتّنبی چٌنذهلیتی
فقط عبهل هحشکی ثشای ثؼط قذست دٍلت دس ػبیش حَصُّب اص جولنِ حنَصُّنبی اقتلنبدی ّؼنتٌذ
(هـیشصادُ.)124 :1388 ،
کشاػٌش ًیض هبًٌذ ٍالتض ثش تلَیش ػَم یب ػطح تحلیل کالى تأکیذ داسد .ثش اػبع ایي دینذگبُ ایني
تَاًوٌذیّبی ًؼجی ٍ قذست دٍلتّبػت کِ سفتبس آًْب سا تعییي هیکٌذ .اهب دس کٌبس قذست ،کشاػٌش ثِ
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سطینّب ٍ ًْبدّبی ثیيالوللی ًیض تَجِ داسد .ثِ صعن ٍی ّوِی دٍلتّب دس پی ثنِ حنذاک ش سػنبًذى
قذست خَد ّؼتٌذ ٍ اص ًْبدّنب ٍ سطیننّنبی ثنیيالوللنی ًینض دس ایني جْنت اػنتفبدُ هنیکٌٌنذ .دس
اػتذاللّبی ػبختبسگشای هتعبسف ،ػیبػت ثیيالولل یک ثبصی حبكل جوع كفش دس هینبى دٍلنتّنب
تلقی هیؿَد ٍ سطینّب فبقذ اػتقالل تلقی هیگشدًذ .اص ایي هٌظش ٌّگبهی کِ سٍاثط قذست ثب تغییش دس
تَاًوٌذیّبی قذست هلی تغییش هیکٌذ ،سطیوْب ًیض دگشگَى هیؿًَذ.
سطین ثِ هعٌبی اكَلٌّ ،جبسّب ،قَاعذ ٍ سٍیِّبی تلوینگیشی اػت کنِ اًتظنبسات کنٌؾگنشاى
حَل هحَس آًْب دس یک حَصُ هَضَعی خبف ثِ ّن ًضدینک هنیؿنَد .اكنَل اعتقنبداتی دس هنَسد
ٍاقعیبت ٍ علتّبػتٌّ .جبسّب اػتبًذاسدّبی سفتنبسی اًنذ کنِ ثنش هجٌنبی حقنَ ٍ تکنبلیف تعشینف
هیؿًَذ .قَاعذ تجَیضّب یب هوٌَعیتّبی خبكی ثشای عول ّؼتٌذ .سٍیِّبی تلوینگیشی سٍیِّبی
غبلت ثشای اًتخبةّبی جوعی ٍ اجشای آًْب ّؼتٌذ .سطینّب ًقؾ هتغیشّبی هیبًجیای سا داسًنذ کنِ
هیبى عَاهل علّی پبیِ اص یکػَ ٍ ثشآیٌذّب ٍ سفتبس اص ػَی دیگش قشاس هیگیشًذ(کشاػٌش2 :1981 ،ن.)1
دس هقبثل تئَسیؼیي ّبی هکتت اًگلیؼی سا داسین کِ ثِ اًحبء هختلف دس خلَف هفَْم ًْبدّبی
ثیيالوللی ًظشیِپشداصی کشدُاًذ .ثِ عٌَاى ه بل هْوتشیي ًوبیٌذُ هکتنت اًگلیؼنیّ ،نذلی ثنَل دس
اكلیتشیي اثش خَد یعٌی جبهعِی آًبسؿیک هفَْم ًْبدّبی ثیيالوللی سا ثِ عٌَاى هفَْم صهیٌنِای ٍ
هْوی ثِ طَس ضوٌی دس کل اثش جبسی ػبختِ چٌبىکِ پبیِی ثخؾ دٍم اثش سا تـنشیح جضئینبت ایني
هفَْم تـکیل هیدّذ .ثَل دس هقذهِ عٌَاى هیکٌنذ« :هني ثنِ دًجنبل آى ّؼنتن کنِ تحقنیقن دس
خلَف ًظن سا دس جْبى ػیبػت ثنِ هَضنَ ًْبدّنب ینب ػنبختبس ػیبػنی ثـنش هحنذٍد کنٌن ٍ اص
هالحظبت هشثَ ثِ هَضَعبت هبَّی ػیبػتّبی جْبى دس صهبى هعبكش دٍسی کٌن» (ثَل:1977 ،
ٍ .)88ی ثِ طَس هـخقتش دس فلل ػَم ،آًجب کِ ًظن دس جبهعِی ثیيالوللی سا ثشسػی هیکٌذ ،دس
کٌبس هٌبفع هـتشک ٍ قَاًیي ثِ تَضیح هٌظَس خَد اص ًْبد هی پنشداصد :دس حقیقنت توشکنض ثنش ًقنؾ
دٍلتّبػت ٍ کِ ثبیذ دس جبهعِی ثیيالولل كَست گیشد .دس اًجبم ایي کبسگشٍُّب دٍلتّب ثِ دسجبت
هختلف دس آًچِ کِ ًْبدّبی جبهعِی ثیيالولل ًبهیذُ هیؿَدّ ،وکنبسی هنیکٌٌنذ .هَاصًنِی قنَا،
حقَ ثیي الولل ،هکبًیؼن دیپلوبتیکی ٍ ػیؼتن هذیشیتی قذستّبی ثضسگ ًوًَِّبیی اص ایني قجینل
ًْبدّب ّؼتٌذ .هٌظَس هب اص ًْبد اؿبسُ ثِ یک ػبصهبى یب تـکیالت ٍ ػنبصهبى اجشاینی ًیؼنت؛ ثلکنِ
تشجیحبً هجوَعِای اص عبدات ٍ سٍیِّبی ؿکل گشفتِ جْت دسک هٌبفع هـتشک اػنت .ایني ًْبدّنب
ثکبس هیسًٍذ تب ًـبى دٌّذ کِ ٍجَد جبهعِی ثیيالولل ثیؾ اص جوع اعضنبی آى اػنت ٍ ًینض ثنشای
آًکِ اػتحکبم ٍ حفظ ّوکبسیؿبى سا دس اًجبم کبسگشٍُّبی ػیبػی جبهعِی ثیيالولل اسائِ دٌّنذٍ ،
توبیلؿبى سا ثشای هٌبفع هـتشک اداسُ کٌٌذ(ثَل.) 89 :1977 ،
اص ًظش ٍی هَضَ هحَسی ایي اػت کِ قَاًیي ٍ ًْبدّبی هَسد اسجب ثنشای اًجنبم ًقنؾّنب ٍ
کبسکشدّبی ه جت دس ساثطِ ثب ًظن ثیي الولل ایجبد ؿذُ اػت .ثِ تعجیش ػبدُتنش ،قنَاًیي ٍ ًْبدّنبی
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هزکَس ثخـی اص اػجبة کبسایی ًظن ثیيالولل ّؼتٌذ کِ اص جولِ ؿشایط کنبفی ٍ ضنشٍسی ٍقنَ آى
هحؼَة هیؿًَذ .آًچِ دس ایٌجب ثش آى تأکیذ هیؿَد ایني اػنت کنِ ًظنن تٌْنب اسصؽ دس ػیبػنت
ثیيالولل ًیؼت ٍ ضشٍستبً ثشتشیي آى ّن ًیؼت ٍ ثِ ایي تشتیت تلٌگش دیگشی ثش هؤلفِّنبیی کنِ دس
خلَف جبهعِی ثیيالولل ثبثت فشم هیؿذٍ ،اسد هیکٌذ.
دس قؼوت دیگشی ًیض ثب تَضیح سٍیکشد خَد ،ثِ ًَعی توبیض هیبى ًْبدّب ٍ ػبصهبىّب سا هـخق
هیکٌذ :سٍیکشدی کِ دس ایٌجب پیگیشی هیؿَد ،تأکیذ ثش ػبصهبىّبی ثیيالوللی اص قجیل ػبصهبى هلنل
ٍ ًوبیٌذگیّبی ٍیظُی آى ٍ ػبصهبىّبی ثیيالوللی هٌطقِای ًیؼت .الجتِ ًقـی کِ ایي ػنبصهبىّنب
دس ػیبػت جْبى ایفب هی کٌٌذً ،قؾ قبثل تَجْی اػت ٍ ایني اهنش دس ًکنبت هختلنف ایني تحقینق
تلذیق ؿذُ اػت .اهب ثشای یبفتي دالیل پبیِای چٌیي ًظوی ،آى گًَِ کِ دس جْنبى ػیبػنت ٍجنَد
داسد ًِ ،ثِ جبهعِی هلل ،ػبصهبى هلل ٍ اص ایي قجیل ػبصهبىّب ،ثلکِ ثِ ًْبدّبی جبهعِی ثیيالوللنی
ثبیذ ًگشیؼت کِ پیؾ اص ایجبد ایي ػبصهبىّبی ثیيالوللی ،ظَْس کشدُاًذ ٍ حتی اگش ایي ػبصهبى ّنب
ٍجَد ًذاؿتِ ثبؿٌذ ،ثِ عولکشد خَد اداهِ خَاٌّذ داد .لزا هٌظَس اص ًْبد اؿنبسُ ثنِ ینک ػنبصهبى ینب
تـکیالت ٍ ػبصهبى اجشایی ًیؼت ،ثلکِ تشجیحبً هجوَعِای اص عبدات ٍ سٍیِّبی ؿکل گشفتِ جْت
دسک هٌبفع هـتشک اػت(ثَل.)xiii :1977 ،
هَاصًِ ی قَا ،حقَ ثیي الولل ،دیپلوبػی ٍ ػیؼتن هذیشیتی قذستّبی ثضسگ اص جولِ ًْبدّنبی
هذًظش آى ثِ حؼبة هیآیٌذ .ثبیذ گفت هعٌبی آى ثب هعٌبی سطینّنبی ثنیيالوللنی دس ػنٌت لیجشالنی
ًضدیکتش اػت .ثب تطجیق هعٌبی ًْبدّبی ثیي الوللی اص هٌظش سئبلیؼن ٍ هکتت اًگلیؼی هیتَاى گفت
دس ّش دٍی ایي هکبتت تأکیذ اكلی ثش ًقؾ دٍلت ٍ ًظبم دٍلتّبػت .لزا هفبّیوی چنَى ًْبدّنبی
ثیيالوللی تحت تأثیش ّویي فضب اسصیبثی هنیؿنًَذ .چٌبًکنِ هـنبّذُ ؿنذ اص هٌظنش ًظشینِپنشداصاى
سئبلیؼتی ضوي ایٌکِ ًْبدّبی ثیيالوللی دس کٌبس ػبیش فبکتَسّب جضٍ اثنضاسّنبی حفنظ ًظنن ٍ كنلح
ثیي الوللی ّؼتٌذ اهب فقط تب جبیی کبسایی داسًذ کِ ثب هٌبفع هلی دٍلتْب ػبصگبسثبؿٌذ .لزا فبکتَسی تبثع
اػت کِ ًویتَاًذ تأثیش هؼتقین تعییي کٌٌذُای ثش ًظبم ثیيالولل داؿتِ ثبؿذ .طجق فشضنیبت هؼنلن
سئبلیؼتی ،دس ًظبم ثیيالولل ّوِی دٍلت ّب دس پی ثِ حذاک ش سػبًذى قذست خَد ّؼنتٌذ ثٌنبثشایي اص
ًْبدّب ٍسطینّبی ثیيالوللی ًیض دس ایي جْت اػتفبدُ هیکٌٌذ.
دس هقبثل اص هٌظش هکتت اًگلیؼی کِ دس آى ٍجَد ٍ تذاٍم جبهعِی دٍلتْب هفشٍم اكلی اًگبؿتِ
هیؿَدّ ،وبًٌذ سئبلیؼنًْ ،بدّبی ثیيالوللی اثضاسی ثشای حفظ جبهعِی ثیيالولل ٍ ثِ تجع آى حفنظ
كلح هیثبؿذ .دس حقیقت دس هکتت اًگلیؼی ًیض دس قبلت جبهعِی ثیيالولل توشکض اكنلی ثنش ًقنؾ
دٍلتّبػت ٍ ٍظبیفی کِ ثبیذ تَػط آًْب دس جبهعِی ثیيالولل كَست گیشد .دس اًجبم ایي ًقؾّنب ٍ
ٍظبیف ،دٍلتّب ثِ دسجبت هختلف دس آًچِ کِ ًْبدّبی جبهعِی ثیيالولل ًبهیذُ هیؿَدّ ،وکنبسی
هیکٌٌذ .هَاصًِی قَا ،حقَ ثیي الولل هکبًیؼن دیپلوبتیکی ٍ ػیؼتن هنذیشیتی قنذستّنبی ثنضسگ
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ًوًَِّبیی اص ایي قجیل ًْبدّبػتّ .وبى گًَِ کِ دس تفکش سئبلیؼتی هَاسد هضثنَس اثنضاس حفنظ ًظنن ٍ
كلح ثیيالوللی ثَد.
دس هکتت اًگلیؼی هفَْم ًْبد دقیقب ثب هفْنَم سطینن دس ًگنبُ سئبلیؼنتی تطجینق داسد .چنشا کنِ
ّوبًطَس کِ گزؿت ،دس هکتت اًگلیؼی هٌظَس اص ًْبد اؿبسُ ثِ یک ػنبصهبى ینب تـنکیالت اجشاینی
ًیؼت؛ ثلکِ هٌظَس هجوَعِای اص عبدات ٍ سٍیِ ّبی ؿکل گشفتِ جْت دسک هٌبفع هـنتشک اػنت.
ایي ًْبدّب ثِ کبس هیسًٍذ تب ًـبى دٌّذ کِ ٍجَد جبهعِی ثیيالولل ثیؾ اص جوع اعضبی آى اػت ٍ
ًیض ثشای آًکِ اػتحکبم ٍ حفظ ّوکبسیؿبى سا دس اًجبم کبسگشٍُّبی ػیبػنی جبهعنِی ثنیيالولنل
اسائِ دٌّذ ٍ توبیلـبى سا ثشای هٌبفع هـتشک اداسُ کٌٌذ .ثِ ّویي سٍؽ دس تئَسی سئبلیؼن سطینن ثنِ
هعٌبی اكَلٌّ ،جبسّب قَاعذ ٍ سٍیِّبی تلوینگیشی اػت کِ اًتظبسات کٌؾگشاى حَل هحَس آًْنب
دس یک حَصُ هَضَعی خبف ثِ ّن ًضدیک هیؿَد .ثٌبثشایي سطینّب ًقؾ هتغیشّنبی هینبًجیای سا
داسًذ کِ هیبى عَاهل علّیِ پبیِ اص یک ػَ ٍ ثشایٌذّب ٍ سفتبس اص ػَی دیگش قشاس هیگیشًذ .لنزا هفْنَم
سطین دس سئبلیؼن ثب هفَْم ًْبد دس هکتت اًگلیؼی ّنپَؿبًی داسد ٍ کبسکشد ًْنبد ٍ سطینن دس ّنش دٍ
هکتت تبثع ًقؾ دٍلت ٍ دس جْت حفظ ًظبم ثیيالولل هَجَد ٍ حفظ كلح اػت.
6ـ حقَق تیيالولل از هٌظر رئالیسن ٍ هکتة اًگلیسی
هفَْم حقَ ثِ طَس کلی اص هفَْم قذست جذاًـذًی اػت .ایي دٍ هفَْم ّویـِ ثنب ّنن پیًَنذ
داؿتِاًذ ٍ تٌْب دس گوبى هیتَاى ایي دٍ سا اص ّن گؼؼت .حقَ یکی اص ساّْب ٍ ؿبیذ کَتنبُتنشیي ٍ
هطوئيتشیي ساُ ثشای «ثشحق» کشدى یب «هـشٍ » گشداًیذى قذست اػتّ .ش تعشیفنی کنِ اص حقنَ
اسائِ ؿَد ،خَاُ ًبخَاُ ٍ ثِ گًَِای ثب قذست یکی هیؿَد ٍ ثِ آى ثبص هیگنشدد .هفْنَمّنبیی هبًٌنذ:
«فـبس اجتوبعی»« ،حبکویت عوَهی»« ،اقتذاس عوَهی» ٍ «کیفشّنبی ػنبصهبى یبفتنِی قنبًًَی» ٍ
هبًٌذ آى کِ ثشای سیـِ ٍ هٌـأ پیذایی حقَ ٍ تعشیف آى یبد هیؿَدّ ،وِ اًذیـِی «قذست» سا ثنب
خَد ثِ ّوشاُ داسد.
دگشگًَی قذست خـي ٍ ثیقبعذُ ٍ تحَل ٌّجبسّبی اخالقی ٍ اجتوبعی ثِ ػَی قذست ًْنبدی
ؿذُ ثب پَؿؾ هقشسات حقَقی ،ثِ کٌذی دس دساصای تبسیخ سٍی داد ٍ پذیذ آهذ .اص ایي هشحلِی قذست
کِ پبػذاس ٍ ضبهي اجشای قَاًیي اػت ،هیتَاًذ اجشای هقشسات سا اص تنک تنک اعضنب ثخَاّنذ ٍ دس
كَست ػشپیچی آًبى سا ثب فـبس ٍاداس ثِ فشهبىثشی کشدُ ٍ کیفش دّذ.
ثب ّوِی آًچِ دسثبسُی جْت داس ثَدى حقَ یبد ؿذ ،ثِ یبد داؿتِ ثبؿین کِ حقَ تضویي هْن
ٍ ؿبیذ اص هْوتشیي تضویيّبی دفب ٍ پـتیجبًی صًذگی ٍ هٌبفع فشدی ٍ اجتوبعی اعضنب ثبؿنذٍ .لنی
گفتي ایٌکِ حقَ دس خذهت قذست اػتّ ،ویـِ دسػت ًجَدُ ٍ پبػخگَی ّوِی پشػؾّبیی کنِ
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پیشاهَى حقَ ّؼتً ،یؼت .صیشا حقَ تٌْب اثضاس اعوبل فـبس ٍ اػنتَاسی قنذست ًیؼنت؛ ثلکنِ ثنِ
گًَِای خَد قذست اػت .حقَ صًذگی اجتوبعی آؿفتِ ثنیػنبصهبى ثنب قنذستّنبی ؿخلنی سا ثنِ
ًْبدّبی ػبصهبى یبفتِ ٍ ثِ ّن پیَػتِ ٍ هٌؼجن دگشگَى ػبختِ ٍ آى سا هـشٍ ٍ ثشحنق هنیکٌنذ.
یعٌی اجشای هقشسات حقَقی ٍ قبًًَی ثشای اػتَاس کشدى حبکویت ضشٍسی ٍ ػنَدهٌذ اػنت .حقنَ
پیؾ اص ّوِ اثضاسی اػت کِ ثِ قذست ٍ حبکویت حبلت ٍ هَقعیت دائوی ٍ جبٍداًِ هیثخـذ ٍ عبهل
اكلی ًْبدی کشدى قذست اػت(اثَالحوذ263 :1384 ،ن.)257
طجق ّویي سٍیِ ٍ اتلبل هفَْم حقَ ٍ قنذستً ،ظشینِپنشداص ثنضسگ ٍاقنعگشاینی هَسگٌتنب ثنب
هقذهِای کَتبُ هَضَعیت حقَ سا تحت لَای قذست هیثیٌذٍ .ی عٌَاى هیکٌذ ًکتِای کِ دس هَسد
اخال ثیي الوللی ٍ افکبس عوَهی جْبًی هطشح اػت ،ثِ ثحث ساجع ثِ حقنَ ثنیيالولنل ًینض قبثنل
تعوین اػت .ؿوبس فضایٌذُ ای اص ًَیؼٌذگبى ایي ًظش سا اثشاص هنیکٌٌنذ کنِ پذینذُای ثنِ ًنبم حقنَ
ثیي الولل ٍجَد ًذاسد .ؿوبس سٍ ثِ کبّـی اص ًبظشاى ثشآًٌذ کِ اگش حقَ ثیيالولل ثنِ طنَس ؿبیؼنتِ
تذٍیي ؿَد ٍ چٌبى تَػعِ یبثذ کِ سٍاثط ػیبػی هیبى دٍلتّب سا تٌظین کٌذ ،هنیتَاًنذ ثنب تکینِ ثنش
ًیشٍی دسًٍی خَد ،اگش جنبیگضیي هجنبسصُ قنذست دس كنحٌِی ثنیيالولنل ًونیؿنَد ،حنذاقل تنأثیش
هحذٍدکٌٌذُای دس آى داؿتِ ثبؿذّ .شچٌذ قجَل ایٌکِ حقَ ثیيالولل ٍجَد داسد ثِ ه بثِ تأییذ آى ثِ
عٌَاى یک ًظبم حقَقی ثِ کبسایی ًظبمّبی حقَقی هلی ٍ ثبالخق تأییذ کبسایی آى دس صهیٌِ تٌظنین
ٍ تحذیذ هجبسصُ قذست دس كحٌِ ثیيالوللی ًیؼت .حقَ ثیيالولل ه ل ینک ًظنبم حقنَقی اثتنذایی
اػت کِ ؿجیِ ثِ قَاًیي حبکن ثش ثشخی اص جَاهع ثذٍی ٍ ثیػَادً ،ظینش ثنَهیّنبی اػنتشالیب عونل
هیکٌذ .علت اثتذایی ثَدى ًظبم حقَ ثیي الولل ّن آى اػت کِ ایني ًظنبم جنض دس هنَاسدی ثؼنیبس
هعذٍد ،کبهال غیش هتوشکض اػت.
هبّیت غیشهتوشکض حقَ ثیيالوللً ،تیجِ اجتٌبةًبپزیش ػبختبس غیشهتوشکض جبهعنِی ثنیيالوللنی
اػت .حقَ داخلی سا گشٍّی اص افشاد کِ اًحلبس ًیشٍی هتـنکل سا دس دػنت داسًنذ ،یعٌنی هقبهنبت
سػوی دٍلتی ،هیتَاًٌذ تحویل کٌٌذ .یکی اص ٍیظگیّبی اكلی جبهعنِی ثنیيالوللنی آى اػنت کنِ
ًویتَاًذ هبًٌذ جبهعِ داخلی هشجع هشکضی قبًَىگزاس ٍ هجشی قبًَى داؿتِ ثبؿذ .حقنَ ثنیيالولنل
هَجَدیت ٍ عولکشد خَد سا هشَّى دٍ عبهل هبّیتبً غیش هتوشکض اػت .هٌبفع هـتشک ینب هکونل ّنش
یک اص دٍلت ّب ٍ تَصیع قذست دس هیبى آًْب .دس هَاسدی کِ اؿنتشاک هٌنبفع ینب هَاصًنِ قنذست ٍجنَد
ًذاؿتِ ثبؿذ ،حقَ ثیيالولل ًیض ٍجَد ًذاسد.
هٌـأ ٍ هجشی حقَ داخلی ،اسادُ هطلق ًْبدّبی دٍلتی اػت ،اهنب حقنَ ثنیيالولنل ثنِ گًَنِ
خبس العبدُ ای ثشآیٌذ ًیشٍّبی عیٌی اجتوبعی اػت« .اٍپٌْبین هَاصًِ قنذست سا ؿنش اجتٌنبةًبپنزیش
هَجَدیت حقَ ثیيالولل هی داًذ .لزا هَاصًِ قذست تٌْب ثِ ؿکل ینک عبهنل ثبصداسًنذُ عونَهی دس
هقبثل تخطی اص حقَ ثیيالولل ٍ دس هَاسد اػت ٌبییٌّ ،گبهی کِ تخطی اص حقَ ثیيالولل هؼنتلضم
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اقذاهی اجشایی اػت ،ثِ عٌَاى ًیشٍیی غیش هتوشکض عول هی کٌذ .اص ػنَی دیگنش ،هٌنبفع هـنتشک ٍ
هکول پیَػتِ ثِ عٌَاى عَاهلی غیش هتوشکض عول هیکٌٌذ ٍ ؿنبّشگ حقنَ ثنیيالولنل هحؼنَة
هیؿًَذً .فَر غیش هتوشکض آًْب دس ػِ ٍظیفِ اكلی کِ ّش ًظنبم حقنَقی ثبینذ اًجنبم دّنذ ،اعونبل
هیؿَد کِ عجبستٌذ اص :قبًَىگزاسی ،كذٍس حکن ٍ اجشا»(هَسگٌتب448 :1374 ،ن .)442
دس ساػتبی تعشیف حقَ ثیي الولل اص هٌظنش هکتنت اًگلیؼنی تعشینف ّنذلی ثنَل دس جبهعنِی
آًبسؿیک رکش هیؿَد کِ ثیبًگش ًگبُ هیبًِ ایي هکتت ٍ الجتِ ًْبیتبً توبیل آى ثِ ػوت سئبلیؼن سا ثنِ
خَثی هٌعکغ هیکٌذ .تعشیف ٍی اص حقَ ثیيالولل ًیض تقشیجبً تعشیفنی دٍ ثععنذی اػنت .دس قؼنوت
اٍل ثب فضبیی اص جبهعِ ی جْبًی ،حقَ ثِ عٌَاى پشٍػِای قنبًًَی تعشینف هنیؿنَد کنِ تغیینشات
كَست گشفتِ دس آى ًیض دس جْت ظَْس ًـبًِّبی چٌیي جبهعِای اػت .تغییش هٌبثع حقَ ثیيالولنل
اص سضبیت دٍلتّب ثِ اجوب جبهعِی ثیيالولل اص ثبسصتشیي ایي تغییشّب تلقی هیؿنَد .اهنب دس قؼنوت
دٍم تعبسیف ٍ تغییشات ادعب ؿذُ دس حقَ ًقذ هیؿَد ٍ ایٌکِ تأکیذ ثش ثشخی اص ایي فبکتَسّب ثب خنَد
ثزسّبی ٍاطگًَی جبهعِی دٍلتّبی داسای حبکویت سا حول هیکٌٌذ .لزا ثِ ایي ًتیجِ هنیسػنذ کنِ
حقَ ثیيالولل تٌْب فبکتَس دس حفظ ًظن ثیي الولل ًیؼنت چنشا کنِ ثشخنی کبسکشدّنبی آى تَػنط
فبکتَسّبی دیگش دس ًظبم ثیيالولل ًیض اجشا هیؿَد .اهب دس کل ًقؾ حقَ ثنیيالولنل دس اثنشی کنِ
تأکیذ عوذُی آى ثش جبهعِی ثیيالولل ثَدُ ،ثذیْی ثِ ًظش هیسػذ ٍ تأثیش آى ثنِ ّنیچ ٍجنِ اًکنبس
ًـذُ اػت ٍ جبیگبُ آى اص جْت تقَیت ًظن ثیي الولل ٍ حفظ چْبسچَة هَجَد ًظبم ثیيالولل اػت.
لزا ثب ٍجَد کبسکشدّبی هزکَس حقَ ثیيالولل ،هحبػجِی هحذٍدیتّبیی کِ حقنَ ثنیي الولنل دس
داخل آى عول هیکٌذ ،دسخَس اّویت رکش ؿذُ اػت.
ًخست :ایي دسػت ًیؼت کِ حقَ ثیيالولل ؿشطی ضنشٍسی ٍ الصم ثنشای ًظنن ثنیيالولنل
اػت .کبسکشدّبیی کِ حقَ ثیي الولل اًجبم هیدّذ ثشای ًظن ثیيالولنل ضنشٍسی اػنت اهنب ایني
کبسکشدّب هوکي اػت دس اكل ثِ طشیق دیگشی اًجبم ؿَد .ثشخی اص جَاهع ثیيالولل گزؿنتِ ثنذٍى
ًْبد حقَ ثیيالولل ثَدُ اًذ هبًٌذ دٍلت ؿْشّبی یًَبى.
حقَ ثیيالولل ثِ عٌَاى یکی اص ًْبدّبی جبهعِی ثیيالوللً ،تیجِی تبسیخی ًظبم تَحیذگشا دس
قلوشٍ هؼیحیت غشثی اػت ،کِ دس آى ػیؼتن تفکش حقَ ؿبهل حقَ هشدم ،حقنَ الْنی ،حقنَ
ؿشعی ٍ حقَ طجیعی تعشیف هیؿذ .جبیگبُ حقَ ثیيالولل دس جبهعِی ثیيالولل حبضش هنب ًـنبى
هتوبیضی ثِ آى اعطب کشدُ اػت .ثِ دلیل ایي کِ قَاًیي هشکضی ایي جبهعِ ٍضعیتی حقَقی داسد ٍ ًِ
كشفبً اخالقی.
دٍم :حقَ ثیيالولل ثِ خَدی خَد ثشای ٍقَ ًظن ثیيالولل کبفی ًیؼنت .حقنَ ثنیيالولنل
ًویتَاًذ ّیچ یک اص کبسکشدّبیی سا کِ ثذاى ًؼجت دادُ هیؿَد سا ثذٍى ٍجَد ؿشایط دیگشی کِ ثنب
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حقَ ثیيالولل تضویي ًـذُاًذ ،اًجبم دّذ .حقَ ثیيالولل ًویتَاًذ ایذُی جبهعِی ثیي الولنل سا
ثِ عٌَاى اكل ٌّجبسی ثشتش ثـٌبػذ هگش ایي کِ جبهعِای ثیيالوللی تب حذی اص قجل هَجَد ثبؿنذ ٍ
سفتبس ثب آى ثِ عٌَاى اكلی ثشتش پزیشفتِ ؿَد.
سَم :حقَ ثیيالولل یب ثشخی تفؼیشّبی ٍیظُی حقَ ثیيالولل ،گبّی اٍقبت حقیقتبً دسجنبتی
اص هَاًع سا ثشای حفظ ًظن ثیيالولل ایجبد هیکٌذ .دس ایيجب ثَل ثِ هَاصًِی قَا هیپشداصد ٍ ایي کنِ
گبُ اجشای هَاصًِی قَا جْت حفظ ًظن هَجَد ،هؼتلضم دخبلت دس اهَس داخلی یک دٍلت دیگش اػت،
دس حبلی کِ حقَ ثیيالولل هبًعی جْت ایي دخبلت ثِ حؼبة هیآیذ .ػپغ دیگش تٌبقضنبت حقنَ
ثیيالولل ٍ هَاصًِی قَا ؿشح دادُ هیؿَد.
چْارم :ثبیذ تَجِ ؿَد کِ حقَ ثیيالولل ًبقل یب اثضاس اّذافی اػت غیش اص ًظن ثیيالولل ٍ دس
ٍاقع هوکي اػت ثب آى هقبثلِ کٌذ .ثشای ه بل اثضاسّبی قبًًَی گنبُ ثنشای تنشٍیج عنذالت دس جْنبى
ػیبػت ثِ کبس هیسًٍذ .عذالت جْبًی ،ثـشی ٍ ...کِ ایي ّذفی اػت کِ هیتَاًذ ًظن ثیي الولنل سا
ثِ ّن ثضًذ.
ثٌبثشایي اص تطجیق تعشیف ایي دٍ هکتت اص حقَ ثیيالولل هی تَاى ًتیجِ گشفت ضوي ًگنبُ ًنِ
چٌذاى خَؽ ثیٌبًِ آًْب ثِ ایي هفَْمّ ،ش یک آى سا اثضاسی دس ساػنتبی ّنذف تئنَسی خنَد تعشینف
هیکٌٌذ .سئبلیؼن حقَ ثیيالولل سا دس سدیف اخال یب ًْبیتبً ًْبدّنبی ثنیيالوللنی هنیداًنذ کنِ دس
كَست هَفقیت ٍجَد آى تبثع عَاهلی چَى هَاصًِی قَا یب هٌبفع هـتشک دٍلتّبػت ٍ ثِ ّیچ ٍجِ
ًوی تَاًذ جبیگضیٌی جْت فبکتَسّبیی چَى قذست قشاس گیشد .ثلکنِ خنَد داخنل چتنش ّونیي قنذست
عولکشد تبثعی داسد.
دس هقبثل ًیض هکتت اًگلیؼی پغ اص تعشیف آى دس جبهعِی اًتضاعنی جْنبًی ثنِ تَكنیف آى ثنب
ه بلّبی تبسیخی ٍ عیٌی دس جبهعِی دٍلتّبی داسای حبکویت هنیپنشداصد .دس اینيجنب ًینض حقنَ
ثیيالولل هؤلفِای هحؼَة هیؿَد کِ گبُ هیتَاًذ ثِعٌنَاى ثنشّن صًٌنذُی ًظنن فعلنی جبهعنِی
دٍلتّب عول کٌذ.
دس قؼوت قجل عٌَاى ؿذ هَاصًِ ی قَا ثبالججبس یکی اص فبکتَسّبی حفظ حقَ ثیيالولل هحؼَة
هی ؿَد اهب دس هکتت اًگلیؼی خَد حقَ ثیيالولل گبُ ثشّن صًٌذُی هَاصًِی قَا ٍ دس ًتیجنِ ًظنن
ثیيالولل هحؼَة هی ؿَد .آًجب کِ هبًع اص حولِ ثِ قذست کَچکتش جْنت حفنظ هَاصًنِ اػنت ٍ ینب
صهبًی کِ ثش هفَْهی چَى عذالت پبفـبسی هیکٌذ کنِ دس ایني كنَست فشٍپبؿنی ًظنن ٍ جبهعنِی
دٍلت ّب سا ًـبًِ سفتِ اػت .لزا اص ًظش ایي هکتت حقَ ثیيالولل جنضء فبکتَسّنبی اكنلی جبهعنِی
ثیي الوللی ًیؼت ٍ کبسکشدّبی آى تَػط دیگش اثضاسّبی ایي جبهعِ قبثل اجشاػت .لزا اص هٌظنش ّنشدٍ
هکتت حفظ جبهعِ ی دٍلتْبً ،ظن هَجَد ٍ هَاصًِ قَای حبکن ضشٍسیتش هیًوبیذ ٍ حقَ ثیيالولنل
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تبثعی اػت کِ اگش فشكت ثشٍص یبثذ ،تحت ؿشایط رکش ؿذُ اػت.
ًتیجِگیری:
دس پظٍّؾ حبضش چْبس هفَْم اػبػی اص هٌظش سئبلیؼن ٍ هکتت اًگلیؼی ثشسػی ٍ دس ًْبینت دٍ
تعشیف هضثَس ثب یکذیگش تطجیق دادُ ؿذً .تبیج ایي تطجینق ثنِ طنَس اجونبلی دس خلنَف ّشینک اص
هفبّین ثِ تشتیت ریل ثَد:
دس خلَف هَاصًِ ی قَا خبػتگبُ تعبسیف هتفبٍت ثَد .هکتت اًگلیؼی ثب تعشیفی اص هَاصًِی قنَا
آغبص هیکٌذ کِ ثیـتش سًگی حقَقی داسد کِ ثِ لحبم حبکن ثَدى هعٌبی جبهعِ ثش آى قبثنل دسک ثنِ
ًظش هیسػذّ .ش چٌذ سًگ حقَقی آى دس ّوبى ثخنؾ هَاصًنِی قنَا ثنب ٍسٍد فبکتَسّنبی دیگنش تنب
حذٍدی کبّؾ هی یبثذ .دس حبلی کِ دس تعشیف هَسگٌتب ثِ عٌَاى ًوبد سئبلیؼن ،اص هَاصًنِی قنَا ثنَی
قذست هَج هیصًذ .قذست طلجی چٌذ کـَس ثشای حفظ ٍضع هَجَد یب ثشاًذاصی آى .اهب ثب ٍجَد ثؼتشّب
ٍ تعبسیف ًؼجتبً هتفبٍت ثبیذ گفت ّذف ّش دٍ تعشیف یکی اػت ٍ ثش ٍجَد ٍ اٍلَینت هَاصًنِی قنَا
كحِ هی گزاسد .چشا کِ ثِ عٌَاى ه بل هَسگٌتب دس خلَف آى عٌَاى هیکٌذ :ایني ثشداؿنت اؿنتجبُ
اػت کِ اًؼبىّب هیبى ػیبػت قذست ٍ ثشآیٌذ ضشٍسی آى یعٌی هَاصًِی قنَا اص ینکػنَ ٍ گًَنِی
ثْتشی اص سٍاثط ثیيالولل اص ػَی دیگش ،هیتَاًٌذ یکی سا ثشگضیٌٌذ ٍ دس اداهِ دس كحت ٍ غبلت ثَدى
هَاصًِی قَا تأکیذ هی کٌذ .ایي دیذگبُ ثِ ًَعی دس ًئَسئبلیؼن ٍ دیذگبُ ٍالتض ًیض اداهِ هییبثذ.
هکتت اًگلیؼی ًیض ثب ٍجَد تعشیفی حقَقی دس تضبد هیبى حقنَ ٍ هَاصًنِی قنَا اٍلَینت سا ثنِ
هَاصًِی قَا هیدّذ ٍ حقَ سا کوک کٌٌذُی آى تلقی هی کٌذ .چشا کِ چْبسچَثی کِ هَاصًِی قنَا
ایجبد هیکٌذ ،هٌجش ثِ حفظ ًظن دس ًظبم ثیيالولل هیگنشدد کنِ دس آى حقنَ ًینض فشكنت عونل
هی یبثذ .ثٌبثشایي ّذف ّش دٍ ًظشیِ ،حفظ چْبسچَة ًظبم اػت؛ چِ حفنظ كنلح ثبؿنذ ٍ چنِ حفنظ
ًظن؛ کِ الجتِ هکول یکذیگشًذ .ثٌبثشایي ثِ طَس کلی فضب ٍ ّذف تعشیف آى دٍ ثنب یکنذیگش هٌطجنق
اػت.
هفَْم ثعذی هفَْم ًظبم ثیيالولل اػت کِ دس آى اػبػبً تعشیف ٍالتض ٍ تب حذی کبپالى اص هٌظنش
ًئَسئبلیؼن هذًظش ثَدُ .اص قیبع تعشیف آى دٍ اص ًظبم ثیيالولل ایي ًتیجِ حبكل ؿذ کِ ًئَسئبلیؼنن
تعشیفی ػِ هتغیشُ اسائِ هی دّذ کِ تغییش یب جبثجبیی هقبدیش آى ثِ طَس ًؼجی هٌجنش ثنِ تغیینش ًظنبم
هی ؿَد .دس ٍاقع تعشیف خَد ًظبم اص هٌظش ٍالتض تعشیفی ًظبم هٌذ اػت .چشا کنِ ّنش ینک اص اجنضا دس
تشکیت ثب یکذیگشً ،ظبم ثیيالولل سا تعشیف هیکٌٌذ .آى ػِ جضء عجبستٌذ اص :اكل ًظبمثخنؾ ،تونبیض
ٍاحذّب ٍ کبسکشدّبی هـبثِ آىّب ٍ هیضاى توشکض یب پشاکٌذگی تَاًبییّب دس دسٍى ًظنبم .اهنب ثنَل دس
جبهعِ آًبسؿیک ثِ طَس کلی ٍ ػبدُ تعشیفی تَكیفی اسائِ هیدّذ .ثِ ایي تشتیت کِ ًظبم ثنیيالولنل
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ٍقتی ؿکل هیگیشد کِ دٍلتّبیی داسای توبعّبی کبفی ثَدُ ٍ ثش تلویوبت ّن تأثیش کبفی داؿتِ
ثبؿٌذ کِ هَجت ؿَد تب حذٍدی ثِ عٌَاى ثخؾّبی یک کل عول کٌٌذ.
دس قیبع تعشیف آى دٍ هیتَاى گفت کِ ٍالتض ٍاسد تعشیف ًظبم هیؿَد ٍ دس آى فشٍد هنیآینذ ٍ
عٌَاى هی کٌذ کِ چیٌؾ هتفبٍت اعضب هٌجش ثِ تعبهلی هتفبٍت خَاّذ ؿذ کِ دس ًْبینت ثنش ػنبختبس
تأثیش هی گزاسد ،دس حبلی کِ ّذلی ثَل فضبی کلی تعبهل اجضا سا دس ًظش داسد کِ هٌجش ثِ ؿکلگیشی
یک کل ثِ ًبم ًظبم هیؿَدٍ .ی تعشیف ًظبم سا دس ثشاثش تعشیف جبهعِ ثِ کبس هیثشد .اهب دس کل ثبینذ
گفت ثشداؿت ثَل اص آًچِ کِ یک ًظبم سا دس ػطح ثیي الوللی ثنِ ٍجنَد هنیآٍسد ،اػبػنبً ثشداؿنتی
ٍالتضی هحؼَة هیؿَد .ثِ صعن ثَلٍ ،اطُی «ًظبم» ثِ ّوکبسی کبسکشدی ثنذٍى لحنبم هقبكنذ ٍ
هٌبفع هـتشک اؿبسُ داسد ،دس حبلی کِ اػبع ینک جبهعنِی ثنیيالوللنی هقبكنذ ٍ هٌنبفع هـنتشک
هیثبؿذ .لزا هی تَاى گفت تعشیف ًئَسئبلیؼن ٍ هکتت اًگلیؼی اص هفْنَم ًظنبم ثنیيالولنل دس عنیي
تفبٍت ثب یکذیگش ػبصگبس اػت ٍ هعٌب ٍ ّذف اص کبسثشد آى ّن پَؿبًی الصم سا داسد.
هفَْم ػَم هَسد ثشسػی هفَْم ًْبد ثیيالوللی ثَدّ .وبًگًَِ کِ گزؿت دس خلَف هعٌبی ًْبد
دس هکتت اًگلیؼی ثِ كشاحت گفتِ ؿذُ کِ هٌظَس اص ًْبد اؿبسُ ثنِ ینک ػنبصهبى ینب تـنکیالت ٍ
ػبصهبى اجشایی ًیؼت ،ثلکِ تشجیحبً هجوَعِای اص عبدات ٍ سٍیِّبی ؿکل گشفتِ جْت دسک هٌنبفع
هـتشک اػت ٍ هَاصًِی قَا ،حقَ ثیيالولل ،دیپلوبػی ٍ ػیؼنتن هنذیشیتی قنذستّنبی ثنضسگ اص
جولِ ًْبدّبی جبهعِی آًبسؿیک ثِ حؼبة هیآیٌذ .ایي ثخؾ اص تعشیف ًْبد ثب سطینّبی ثیيالوللنی
دس سئبلیؼن تطبثق کبهل داسد.
ضوي ٍجَد ّنپَؿبًی ٍ ّنخَاًی هفَْم ًْبد دس ّش دٍ هکتت ثبیذ گفنت تفنبٍت ظشیفنی ثنیي
ًگبُ دٍ هکتت ثذیي هفَْم ٍجَد داسد ٍ آى ایٌکِ دس هکتت سئبلیؼن ثب تَجِ ثِ فضبی خبف حبکن ثش
آى ٍ تأکیذ عوذُ ثش هؤلفِی قذست ،تعشیف ًْبدّبی ثیيالوللی تحتالـعب آى قشاس هیگیشد .طنَسی
کِ ًقـی حبؿیِای ثشای آًْب فشم هی ؿَد کِ کـَسّب ثؼتِ ثنِ هینضاى قذستـنبى اص آًْنب ٍ ػنبیش
اثضاسّبی ایيچٌیٌی هبًٌذ حقَ ثیيالولل ٍ ...ثْشُثشداسی هیکٌٌذ .دس ایي ثْشُثشداسی کِ دس ساػتبی
افضایؾ قذست ٍکؼت هٌبفع ثیـتش اػت ،ثب قذست ّبی دیگش سقبثت هؼتوش داسًذ ٍ هٌبفع ًؼجی سا هنذ
ًظش قشاس هیدٌّذ.
دس حبلی کِ ًگبُ ثِ ًْبدّب دس هکتت اًگلیؼی ضوي آًکِ حفظ جبهعِی ثیيالولل ٍ ًظن هَجنَد
دس آى هذًظش اػت ،ثْشُثشداسی دٍلتّب اص آًْب هجضا ًیؼت ٍ دٍلتّب ثشای آًکِ کبسگشٍُّب ٍ ٍظبیف
خَد سا اًجبم دٌّذ ،دس آًْب عضَ هیؿًَذ ٍ ایي ًْبدّب ثِ كَست هجوَعِای ثِکبس هیسًٍذ تب ٍجنَد
جبهعِی ثیيالولل سا ًـبى دٌّذ ٍ ایٌکِ ٍجَد جبهعِی ثیيالولل ثیؾ اص جوع اعضبی آى اػت .لنزا
هی تَاى گفت سئبلیؼن ثشای تعشیف ًْبدّبی ثیيالوللی ،جبهعِی ثیيالولل سا چَى چتشی فشم کشدُ
کِ دس ایي هیبى ًْبدّبی ثیي الوللی ثِ فشاخَس قذست کـَسّب کِ دس جْت کؼنت هٌنبفع خنَد اص آى
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ثْشُ هی گیشد اهکبى تأثیش غیش هؼتقین ثش آى کل سا هییبثٌذ .دس حبلی کنِ اص هٌظنش هکتنت اًگلیؼنی
ٍجَد ٍ ثقبی ّوبى چتش ثؼتگی هؼتقین ثِ آى داسد کِ دٍلتّب اثضاسّبیی چَى ًْبدّبی ثیيالوللی سا
جْت اًجبم کبسگشٍُ ّبی خَد ٍ ثشای کؼت هٌبفع هـتشک ثِ کبس ثشًذ ٍ ایي اهش ثِ طنَس هؼنتقین ٍ
هـخق ثش حفظ ٍ ثقبی چتش ًظبم ثیيالولل تأثیش هیگزاسد .اهب دس ّش حبل هٌظَس ٍ ّذف ّش دٍ دٍام
ٍ ثقبی ّوبى چتش یب جبهعِی ثیيالولل اػت ثب دسجبت هتفبٍت ًقـی کِ ثشای ًْبّب قبئل ّؼتٌذ.
دس هَسد آخشیي هفَْم یعٌی حقَ ثیيالولل ًیض ثب تَجِ ثِ ًضدیکی ایي هفْنَم ثنب هفْنَم ًْنبد
ثیيالوللی دیذگبُ ّبی دٍ هکتت ثِ ًَعی تکشاس ؿذُ ٍ ٍجَد ٍ عولکشد حقَ ثیيالولل تبثعی اص ػبیش
فبکتَسّبی جبهعِی دٍلت ّب ٍ ًظن هَجَد دس آى رکش ؿنذُ اػنت .ثنب ایني تفنبٍت کنِ دس سئبلیؼنن
هَاصًِی قَا دس کٌبس هٌبفع هـتشک دٍلتّب ثِ عٌَاى عبهل غیش هتوشکض حفظ حقَ ثیيالولل عونل
هی کٌذ .دس حبلی کِ اص هٌظش هکتت اًگلیؼی حقَ ثیي الولل گبُ خَد ثِ عٌَاى ثشّنصًٌذُ هَاصًنِی
قَا ٍ دس ًتیجِ ًظن هَجَد عول هی کٌنذ .ثٌنبثشایي دس ّنش دٍ هکتنت فنبکتَسی ضنشٍسی هحؼنَة
ًویؿَد؛ چشا کِ تَػط فبکتَسّبی دیگشی ًقؾّبی هشثَ ثِ آى اًجبم هیؿَد.
ثب تحلیل قیبعّبی رکش ؿذُ هی تَاى ثِ ایي ًتیجِ سػیذ کِ هفبّین هذ ًظش ،اص دیذگبُ سئبلیؼنن
ثب تعشیف ّوبى هفبّین اص هٌظش هکتت اًگلیؼی ّنخَاًی ثؼیبسی داسًذّ .ویي طَس اص لحبم تطجینق
هعٌبی هفَْم ثِ کبس ثشدُ ؿذُ ثِ ًظش هیسػذّ ،ن دس هعٌبی هفَْم ٍ ّن دس ّذف ٍ کبسکشدی کِ اص
آى دس ّش دٍ هکتت هذًظش اػتّ ،ن پَؿبًی ثبالیی ٍجَد داسد کِ ایي ثب تَجِ ثِ هنَاسد هنَسد تأکینذ
هکتت اًگلیؼی ٍ سئبلیؼن - ،دٍلتّب ثِ عٌَاى ثبصیگش اكلیً ،قؾ قذست ٍ هَاصًِی قذست دس تٌظین
ٍ حفظ ًظن ًظبم ثیيالولل ٍ -...دٍس اص رّي ًجَدُ ٍ هؤیذ ًضدیکی هفَْهی ثیـتش هکتت اًگلیؼی ثِ
هکبتت ثب پبیِی سئبلیؼتی اػت تب ًضدیکی آى ثِ دیگش هکبتت.
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