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چکیده
نظریات روابط بینالملل برای نشاندادن تأثیر ماهیت و سااتاار رواباط باینالملال از
سازوکار جامعهپذیری دولت اسافاده میکنند .آنهاا باا اساافاده از ایان اسااعاره نشاان
میدهند ساتاار و ماهیت نظام بینالملل چگونه رفاار دولت را تغییر یا شکل میدهد.
نوشاار حاضر با طرح این مسئله در قالب دو نگارش تردرارا و ساازهانگاار باه ایان
موضوع میپردازد که این دو نگرش چه برداشای از مفهوم جامعهپذیری دولت دارند و
چه راهبردهایی را برای جامعهپذیری دولت مطرح میسازند؟ این نوشااار باا بررسای
دساگاه نظری این دو نگرش نشان تواهد داد که تفاوت در مباانی معرفاتشناسای و
هسایشناسی موجب رردیده آنها تفااوت اساسای باا یگادیگر در تماوی ماهیات
جامعهپذیری و راهبردهای مناسب برای جامعهپذیرسازی دولت داشاه باشند.
کلیدواژهها :جامعه پذیری ،درونایساازی ،پیاروی ،اجباار ،زور ،یاادریری اجاماا،ی،
اقناعسازی
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مقدمه
تبیین تأثیر رفاار دولتها بر یکدیگر و تأثیر ماهیت و ساتاار نظام بینالملل بر رفاار دولاتهاا
به طور ،ام و کشورهای انقالبی و تازهتأسیس به طور تای ،موجب بحثهای نظری رسارده
بین محققان روابط بینالملل شده است .نظریات تردررایانه معاقدناد ماهیات و سااتاار نظاام
بینالملل تأثیر محدودکننده بر رفاار دولتها دارد ،در حالی که نظریات سازهانگارانه بر تأثیرات
برساتای و شکلدهی رفاار دولتها از سوی ساتاار و ماهیت نظام بینالملل تأکیاد مایکنناد.
نکاه مهم در این زمینه ،طرح ساازوکار مناساب بارای تبیاین و نشااندادن چگاونگی تاأثیرات
ساتاار و ماهیت نظام بینالملل بر رفاار دولتهاست .این سازوکار معماو ا در قالاب اسااعاره
جامعهپذیری دولت بیاان مایشاود و نظریاهپاردازان رواباط باینالملال باا وامریاری اسااعاره
جامعهپذیری از ،لوم اجاما،ی به بررسی تأثیر ماقابل ماهیت و ساتاار نظام بینالملل بر رفااار
دولتها پرداتاهاند .تفاوت در مبانی معرفتشناسی و هسایشناسی نظریات رواباط باینالملال
سبب رردیده آنها اتاالف اساسی در زمینه تعاریف جامعهپذیری و راهبردهاای مناساب بارای
جامعه پذیرسازی دولت ها داشاه باشند .این نوشاار به بررسای دیادراه نظریاات تردررایاناه و
سازهانگاری در زمینه جامعهپذیری دولات و راهبردهاای مناساب بارای جامعاهپاذیری دولات
میپردازد .از این رو ،نوشاار حاضر به سه بخش تقسیم مایشاود .بخاش نخسات باه بررسای
مفهوم جامعهپذیری دولت از منظر تردررایان و سازهانگاران میپاردازد و ضامن بیاان ،نا ار
تعریف جامعهپذیری دولت ،تفاوت این دو نگرش در زمینه جامعهپذیری را بیاان مایکناد .در
بخش دوم ،دساگاه نظری جامعهپاذیری دولات از منظار تردررایای و ساازهانگااری بررسای
میشود و در نهایت ،راهبردهای هر دو نگرش برای جامعهپذیرسازی دولتها تبیین میرردد.

الف .جامعهپذیری دولت
جامعه پذیری یکی از مفاهیم اساسی در ،لوم اجاما،ی است و محققان ،لوم اجاماا،ی باا
اسافاده از دو رویکرد روانشناسی اجاما،ی و سیاسی به بررسی جامعه پذیری پرداتاه اناد
(چیلکوت  .)153 :3171رویکرد روانشناسی ،فرد را مبنای بررسی تود قرار می دهد و به
بررسی چرای ی و چگونگی کسب باورهای اجام ا،ی از سوی افراد و چگونگی انطباق افراد
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با هنجار و ضرورت های زندری اجاما،ی می پردازد  .این رویکرد ،جامعه پذیری را سااز و
کار ا لی جامعه برای تأ ثیررذاری بر تمو یات و رفاار افراد می داناد و مبانای بار ایان
فرض است که جامعاه باه طاور موفقیات آمیاز افاراد را وادار باه پیاروی و همااهنگی باا
ضروریات جامعه می سازد  .بر این اساس ،جامعه پاذیری باه مااباه نیاروی مسالطی تلقای
می شود که از طریق اناقال ارزش های فرهنگی و اجاما،ی موجب تحول و درررونی رفاار
افراد می شود (.)Long and Hadden 1985: 39
از منظر روانشناسی اجاما،ی ،جامعهپذیری فرایندی است که افراد در روناد آن ،باه طاور
آراهانه یا ناراهانه تود را با هنجارهای جامعهای که در آن زندری میکنناد ،تطبیاق مایدهناد.
افراد از طریق فرایند جامعهپذیری تعامل تود را با ساتاار رواباط موجاود آن جامعاه افازایش
میدهند و هرچه این تعامل بیشار باشد ،میزان انطباق و پذیرش الگوهای رفااری آن جامعه نیاز
افزایش مییابد .از این منظر ،نقطه آغازین جامعهپذیری ،درونیشدن ،یعنی درک بیواساطه یاا
تفسیر ،ینی از رویدادهای دارای معنای ذهنی است .این درک با ورود فرد به جهانی که دیگران
در آن به سار مایبرناد ،آغااز مایشاود (بررار و لوکماان  .)371 :3117از ایان رو ،پارساونز
جامعهپذیری را معادل درونیسازی میریارد و درونایشادن را ویگرای ا الی جامعاهپاذیری
میداند .از نظر او ،درونیشدن جهتریریهای ارزشی ،هام محماول فرایناد یاادریری و هام
نایجه این فرایند است (.)Parson and Bales 1951: 208
رویکرد سیاسی بر تالف رویکرد روانشناسی ،نظام سیاسی را مبنای تحلیل قرار میدهد
و بر پیامدها و تأثیرات جامعهپذیری بر کل نظام سیاسی نظر دارد و توجه تود را باه سامت
نهادهایی معطوف می سازد که الگوهای اقادار و مشرو،یت را شکل می دهند .از ایان منظار،
جامعه پذیری سیاسی به معنی فرایند یادریری سیاسی مسامر است که باه موجاب آن ،افاراد
ضمن آشنایی با نظام سیاسی ،از طریق کسب اطال،اات و تجربیاات باه وفاایف ،حقاوق و
نقش های تویش در جامعه پی میبرند و از این طریق ارزش ها  ،ایساارها ،نهادها و ا،اقادات
از نسلی به نسل دیگر اناقاال ماییاباد ( قاوام  .)76 :3173جامعاه پاذیری سیاسای موجاب
مشارکت فرد در جامعه میشود و ضمن وابساهنمودن فرد به ساتاار سیاسای نظاام موجاود،
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وی را برای پاذیرش مسایلیت هاای روناارون اجاماای و مشاارکت در تمامیمریاریهاای
اجاما،ی و سیاسی آماده میسازد.
مطابق این تعاریف ،مفهوم جامعهپذیری در ،لوم اجاماا،ی بار دو ،نمار تغییار رفااار یاا
ترجیحات فرد از یک سو و تأثیر تعامل افراد با یگدیگر از سوی دیگر تأکیاد مایکناد .در ایان
تعریف ،فرایند جامعهپذیری به ،نوان سازوکاری تلقی میشود که بین دو این دو ،نمار رابطاه
برقرار مینماید و تغییر رفاار یا شکلریری ترجیحات جدید را تبیین میکناد .ماحمال فرایناد
جامعهپذیری ،ایجاد جامعهای همگون با ترجیحات و رفاارهای مشابه و پیشبینیپذیر است.
نظام بینالملل جامعهای مرکب از دولتهاست که با یکدیگر در ارتباا یاا تعامال ماقابال
هساند و این ارتبا و تعامل بر رفاار و شکلریری یا تغییر ترجیحاات و شاکلریاری هویات
دولتها تأثیر دارد .از این رو ،محققان روابط بینالملل با وامریری مفهوم جامعهپذیری از ،لوم
اجاما،ی به بررسی تأثیر ارتباطات بین دولتها و تعامل دولتها با جامعه بینالملل پرداتاناد.
محققان روابط بینالملل با اسافاده از مفهوم جامعهپذیری دولت در دد برآمدناد تحاو تی از
قبیل شکلریری یا تغییر ترجیحات ،تغییر رفاار و شکلریری منافع ملی و هویت ملای و تاأثیر
هنجارها و نهادهای بینالمللی بر دولتها و همچنین تعامل بین دولتها و جامعه بینالمللای را
تبیین کنند .در نایجه ،در نظریههای روابط بینالملل ،به طاور اتاب بعاد از جناد سارد و در
چهارچوب منافره تردررایان و سازهانگاران ،ادبیات نسبااا رساردهای در زمیناه جامعاهپاذیری
دولت شکلریر ررفاه است.
اساعاره جامعه پذیری دولت در حوزه روابط باین الملال بار ایان امار د لات دارد کاه
دولت ها همانند افراد در داتل رروه با یکدیگر تعامل دارند و الگوهای رفااری و اناظارات
نقشی را درونی میکنند ( .)Armstrang 1994: 7بر مبنای این اساعاره ،ویگری هایی از قبیل
،قالنیت ،هویت ،منافع و ا،اق ادات که به موجود انسانی تعلق دارد ،به دولات نیاز نسابت
داده می شود  .اکار نظریات روابط بین الملل با مبنای معرفتشناسی و هسایشناسی ماضااد
برای تبیین اقدامات یا کنش های دولت بر یکی از این ویگری های انسانی تأکید مای کنناد.
واقعررایان ،نئوواقعررایان و نهادررایان ،اررچه اذ،ان مای کنناد کاه تنهاا افارادی کاه باا
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یکدیگر ماحد شدند دارای منافع هساند و بازیگران واقعی می باشند  ،اما دولت را به ،نوان
افراد بزرگ تلقی می کنند و برداشت ها ،آرزوها ،انگیزه ها و سایر ویگری ها ی انسانی را باه
آن نسبت می دهند ( .) Jackson 2004: 255این دساه ا ز محققان ،تجسم انسانوار از دولت
را ابزار مفیدی برای تبیاین و نظریاهپاردازی مای دانناد ،چراکاه موجاد الگاویی از رفااار
مشاهده پذیر می شود و محققان را قادر به پیش بینی قابل ا،اماد درباره دولت می سازد .آنها
به رونهای اساد ل می کنند که «رویی» دولت مانند انسان ،مال مای کناد و «راویی» آنهاا
وجود دارند ( .)Wight 2004: 269ونات باا تأ کیاد بار دولات باه مااباه ابرسااز و دارای
تودآراهی جمعی معاقد است دولت نه تنها کنشرر واقعی است ،بلکه وجاود ،ینای نیاز
دارد و می توان به طور مشروع ویگری ها ی انسانی مانند ا،اقادات ،آرزوها ،هویت و منافع
را به آن نسبت داد (.)Went 2004: 309-11
بر این اساس ،مفهوم جامعه پذیری را که یکی از مفاهیم اساسی در جامعهشناسای اسات،
می توان برای دولت به ،نوان یکی از بازیگران /کنشرران اساسی روابط بین الملل به کااربرد
و از این طریق به بررسی تأ ثیر روابط و تعامل دولت با سایر دولت هاا و تاأثیر آن بار تغییار
رفاار یا ترجحات و منافع دولت پرداتت.
در نظریههای روابط بینالملل ،اجماع نظری در تماوی مفهاوم جامعاهپاذیری دولات و
تأثیرات آن وجود ندارد .واقعررایان ،مفهوم جامعاهپاذیری را در معنای بسایار مضایق باه کاار
میریرند و آن را باه ،ناوان ساازوکارهای ا،ماال قادرت تلقای مایکنناد کاه موجاب تغییار
نگرشهای اساسی رهبران سایر کشاورها مایشاود .آنهاا معاقدناد نظاام باینالملال از طریاق
جامعهپذیری و یادریری آزمون و تطاا ،تاأثیرات آنارشای و هنجارهاای ا الی تودپرساای و
سیاست موازنه قدرت را در رفاار دولتها درونی میسازد .از نظر واقعررایی ،جامعهپذیری باه
معنی پذیرش یا اشا،ه ارزشهای مشارک نیست ،بلکه به معنی تحمیل مجمو،های از ارزشهاا
به وسیله دولتها بر سایرین است ،واقعررایان ،سازوکاری که توسط ررامشی در زمینه مفهاوم
هگمونی بیان کرد که از طریق آن افراد تحت انقیاد ،ارزشهای حاکمشان را مایپذیرناد را وارد
حوزه بینالملل میساازند ( )Halliday 1992: 441و بار ایان مبناا ،جامعاهپاذیری را یکای از
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ابزارهایی تلقی میکنند که هگمون از طریق آن به ا،مال قدرت میپردازد .بارای مااال ،از نظار
ایکنبری و کاپچان ،جامعهپذیری «فرایند یادریری است که از طریاق آن هنجارهاا و ایادههاا از
یک دولت به دولت دیگر مناقل میشود» ( .)Ikenbrry and Kupchan 1990: 289از نظر آنهاا،
رهبران کشورها هنجارها و جهتریریهای ارزشی مورد حمایت هگمون را درونی مایکنناد و
اد،اهای هنجاری هگمون درباره ماهیت نظام بینالملل را میپذیرند .از این منظر ،پیاماد فرایناد
جامعهپذیری تحکیم قدرت هگمون و پاذیرش و پیاروی دولاتهاا از نظام باینالمللای ماورد
حمایت از نظم هگمونیک به ،نوان نظم مشروع و مقبول است.
از نظر سازهانگاری ،جامعهپذیری فرایند شناتای جاری و دائمای اسات کاه از طریاق تعامال
بینالمللی ،هویت و منافع دولت برساتاه میشود .دولتها در شبکه ماراکمی از روابط اجاماا،ی
فراملی و بینالمللی قرار دارند که برداشت هاای آنهاا از جهاان و نقاش آنهاا در جهاان را شاکل
میدهد .از این منظر ،جامعهپذیری سازوکاری است که دولتهاا باا پاذیرش هنجارهاای مارج

جامعه بینالمللی به تغییر هویت و مناافع تاود ترغیاب مایشاوند (.)Risse and et al 1999: 11
تعریف سازهانگارانه از جامعهپذیری وجود جامعه را مفروض میریارد و جامعاهپاذیری یکای از
فرایندهای اساسی برای ،ضویت در جامعهبین المللی است .بر تاالف نگارش واقاعررایاناه کاه
هدف از جامعهپاذیری را تغییار رفااار دولاتهاا مایداناد ،در نگارش ساازهانگاراناه هادف از
جامعهپذیری ،درونیسازی هنجارهاست.
این تعاریف نشان میدهند این دو مکاب فکری نگرش بسایار مافااوتی نسابت باه مفهاوم
جامعهپذیری دولت دارند .جامعهپذیری در نگرش واقعررایانه روناد پایادار و ثابات نیسات و
بیشار ماأثر از شرایط ساتااری در نظام بینالملل است و چون در ایان نگارش جامعاهپاذیری
مسالزم فشار بیرونی است ،دولتها به ورت ابزاری ،رفااار تاارجی تاود را باا هنجارهاای
موجود در نظام بینالملل منطبق کرده و میتوانند در شرایط تای و با انجاام برتای اقادامات
تاکایکی ،فشارهای نظام بینالملل را کاهش دهند ،اما جامعهپذیری در مکااب ساازهانگااری از
،مق و شدت بیشاری برتوردار است و دولتها هنجارهای بینالمللی را درونی میسازند ،باه
نحوی که آنها هنجاریهای بینالمللی را بدیهی فرض میکنند و باا درونایساازی هنجارهاای
بینالمللی ،بدون ا،مال فشار تارجی از آنها پیروی میکنند.
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جدول ( :)1مقایسه تعریف جامعهپذیری از دیدگاه واقعگرایانه و سازهانگاری
شکل جامعهپذیری

نشانه جامعهپذیری

تلقی از جامعهپذیری

واقعگرایی

تغییر رفاار

انطباق با هنجار

جامعهپذیری به ماابه پیامد

سازهانگاری

تغییر ترجیحات و هویت

پیروی و درونی سازی هنجار

جامعهپذیری به ماابه فرایند

با توجه به این دو نگرش ،جامعهپذیری را میتوان به ماابه روند یاا چشامانادازی تعریاف
کرد که طی آن دولتها ترغیب به پذیرش و درونیساازی قوا،اد اساسای موجاود در جامعاه
بینالملل میشوند .نکاه مهم این است که این تعریف از جامعهپذیری وجود جامعه را مفروض
میریرد که مبانی بر «جامعه دولتها»ست .بر این اساس ،جامعه بینالمللی مرکب از تعدادی از
دولتها در نظام بینالملل است و جامعهپذیری فرایندی است کاه از طریاق آن دولات، ،ضاو
جامعه بینالمللی میشود ( .)Risse et al 1999: 11در ایان تعریاف ،دولات باازیگر جمعای و
مرکب از افراد مخالفی است که دارای نقشهای مافااوتی هسااند و مقماود از جامعاهپاذیری
دولت این نیست که هر فردی که در بخشهای مخالف ساتاار نهادی دولت فعالیت مایکناد،
مشمول جامعهپذیری میشود .مقمود از جامعهپذیری دولات ،بررسای تحاول و دررراونی در
سط دولت است نه درررونی در ا،اقادات افراد .جامعهپذیری دولت به ،نوان بازیگر جمعای،
ضرورتاا به معنی درونیسازی هنجارهای رهبران سیاسی نیست .مقمود این است که هنجارهاا
و قوا،د بینالمللی به نحوی در فرایندهای تممیمریری داتلی نهادینه شوند که ،دول از آنهاا
مسالزم سازوکار تنبیهی داتلی باشد.
این تعریف از جامعهپذیری در برریرنده سه ،نمر است .نخست ،این تعریف جامعهپذیری
را به ماابه روند و نه فرایند میداند .تعریف جامعهپذیری به ماابه فرایند ،مساالزم تعیاین نقطاه
شروع و پایان است و مسیر مشخمی دارد .دولتها باه محاا اینکاه قوا،اد اساسای جامعاه
بینالمللی را پذیرفاند ،وارد فرایند جامعهپذیری مایشاوند و ،ادول از ایان فرایناد باه معنای
جامعهپذیری تلقی نمیشود .تعریف جامعهپذیری به ماابه فرایند ،امکان بررسی ،دول کشور از
روند جامعهپذیری را نمیدهد و ،واملی که منجر به ،دم پذیرش قوا،د نمیشاود را مشاخب
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نمیکند ( .)Thies 2003: 544مفهوم روند ،امکان بررسای پاذیرش و ،ادم پاذیرش دولات از
هنجارهای بینالمللی و حای بررسی ،ادول از روناد جامعاهپاذیری و بازرشات مجادد آن را
میدهد ( . )Schimmelfennig and et al 2006: 3نگرش روندی ،جامعهپذیری را باه اورت
پیوساار در نظر میریرد که در مرحله نخست با تغییر رفاار دولت آغااز مایشاود و باا تعمیاق
روند جامعهپذیری موجب تغییر ترجیحات و هویت میشود .در ایان نگارش ،میازان و جهات
جامعهپذیری در اتایار دولت جامعهپذیر است و حای میتواند از روند جامعاهپاذیری ،ادول
کرده یا آن را در مرحله تای ثابت سازد.
دوم ،قوا،د اساسی موجود در جامعه بین دولتها یکی از مفاهیم چالشبرانگیز در تعریاف
جامعهپذیری تمو اا از منظر واقعررایی است .واقعررایان ،اررچه بر توانایی ماادی باه جاای
قدرت ایدهها تأکید میکنند ،اما ا الحات کنونی در پاارادایم واقاعررایای باه سامت بررسای
ایدهها حرکت کرده است ( .)Legro and Moravcsik 1999: 35از ایان رو ،ایکینباری پاذیرش
نظم بینالمللی و قدرت هگمون را منو به درونیسازی هنجارها و اد،اهای هنجااری هگماون
در مورد ماهیت نظام بینالملل از سوی رهباران و تمامیمریرنادران ساایر کشاورها مایداناد
( .)Ikenbrry and Kupchan 1990: 285این هنجارها بر برداشتهای بازیگران از روند حوادث
و ارزیابی آنها از شرایط و اتخاذ سیاست مناسب برای کسب بیشارین مناقع تاأثیر مایرذارناد.
همچنین ،این هنجارها رفاار دولتها را هدایت میکنند ،اماا از منظار ساازهانگااری ،قوا،اد و
هنجارها ماهیت جامعهپذیری را تشکیل میدهناد و ،ضاویت در جامعاه دولاتهاا مناو باه
پذیرش آن از سوی دولت است.
درونیسازی ،سومین ،نمر جامعهپذیری و نشانه پذیرش قوا،د و هنجارهای بینالمللای از
سوی دولت است .درونیسازی ،نظام بینالملل را با سیاست داتلی پیوند میدهد .درونیسازی
به معنی پذیرش ا،اقادات هنجاری و رویهها در فهم و رفاار دولت است .دولت این ا،اقاادات
و رویهها را به ،نوان رویه و ا،اقادات تود در نظر میریرد و به طور تودکاار از آنهاا پیاروی
میکند .درونیسازی مسالزم این نیست که تمایالت یا ترجیحات یا رفاار مغایر هنجار به طاور
کامل از بین برود ،بلکه مسالزم آن است که سازوکارهای تنبیهی یا تشویقی به طور مایثر ماانع
از اقادامات مغاایر باا هنجارهاا شاوند ( .)Schimmelfennig 2000: 112فینماور و سایکنیک
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درونی سازی را آترین مرحلاه از چرتاه ،مار هنجاار مای دانناد و م عاقدناد هنجارهاای
بین الملل ی در این مرحله به ورت هنجار مشروع و بدیهی در میآین د و دیگر باه ،ناوان
موضوع مناقشهبرانگیز تلقی نمی شوند و پیروی از آنهاا باه اورت تودکاار در مایآیاد
( .)Finnemore and Sikkink 1998: 904میزان درونیسازی مافاوت مای باشاد .در شاکل
حداقلی ،بازیگر به دلیل تطر مجازات قطعی و فوری هنجارها را ر،ایت می کناد .نیاروی
محرکه او بارای پیاروی از هنجاار ،بیرونای و ناشای از تهدیاد و زور اسات .ایان روناه
درونی سازی مسالزم فشار مسامر و دائمی است و با کاهش فشار بر دولت  ،احامال پیروی
دولت از هنجار بین المللی کاهش می یابد .در این ناوع درونایساازی ،اجباار ماادی و ناه
ماهیت هنجار و قوا،د، ،امل ر ،ایت و پیروی از هنجار هساند (ونت  .)135 :3113مرحله
بعدی درونی سازی به ورت نهادینهسازی می باشد .نهادینه سازی به معنی تداوم پیروی از
هنجار در آینده و بازتولید آن به مرور زمان بدون نیاز به مداتلاه فعا ناه اسات .راهبارد
نهادینهسازی در این مرحله در برریرنده افزایش هزینه ها ی ،دول از هنجارهاا باه منظاور
تداوم پیروی از هنجار است .نهادینهسازی حقوقی یکی از شیوه های نهادینهساازی هنجاار
است .در این شیوه ،هنجارهای بین الملل ی از طریق اقدامات قوه مجریه ،مقننه و قضاییه یاا
ترکیبی از آنهاا وارد نظام حقوقی داتلی یک کشور می شود (.)Koh 2011: 2657
دیگر شیوه نهادینهسازی ،ایجاد بازیگران بوروکراتیک اسات کاه موفاف باه اجارا یاا
ترویج هنجار های تای هساند .اناشار قوا،د و هنجارها از طریق نهادهاای مادنی ،یکای
دیگر از شیوه های نهادینه سازی است .در سومین و مرحله نهایی درونیساازی ،پیاروی از
هنجارهای بین المللی به ورت ،ادت و رفاار تکراری در میآید .در این مرحله ،پیاروی
از هنجار شکل درونی به تود می ریرد و به ،امل تعیین کننده رفاار تبدیل می شود.
تأثیر هنجارها بر رفاار دولتها با میزان درونیشدن هنجارها رابطه مساقیم دارد .هرچه میازان
دورنیشدن بیشار باشد ،میزان تأثیررذاری بیشار اسات و بار ،کاس .چاون در مرحلاه نخسات،
درونیسازی هنجارها بیرونی و تحمیلی است ،تأثیر آن بر رفاار دولتها اندک و احامال ،ادول و
،دم پیروی دولتها از هنجارها بسیار زیاد میباشد؛ همانند تارو کاره شامالی از معاهاده مناع
اشا،ه سالح هساهای .هنجارها در این مرحله بیشار محدودکننده رفاار دولتها میباشند و پیروی
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دولتها از آنها مبانی بر مشوقها و مجازاتهای ناشی از پیروی یا ،دم پیاروی از هنجارهاسات.
در مرحله دوم ،اررچه هنجارها به حالت نهادینه درآمدناد ،اماا امکاان نقاب هنجارهاا از ساوی
دولتها وجود دارد .برای ماال ،دولت میتواند از یک رژیم هنجاری بینالمللای تاار شاود یاا
،ضویت در آن را به حالت تعلیق درآورد .این نوع درونیسازی حالت ابزاری دارد و رابطه دولت
با آنها به رونهای است که آنها را بیرونی تلقی میکند .پیروی از هنجارها در این مرحله به ماهیات
ساتاار دولتها و رابطاه آن باا حامیاان داتلای و تاارجی هنجارهاا بسااگی دارد و ترکیبای از
فشارهای اجاما،ی و مادی بر تممیمریری در زمینه پیروی یاا ،ادول از هنجارهاای باینالمللای
میثر است .در مرحله سوم ،پیروی از هنجارهاا از حالات «اجارا» تاار شاده و هنجاار منزلات
«اقادار و الحیت» را پیدا میکند؛ بدین معنی که هنجارهاا ،رفاماان جامعاه را تغییار مایدهناد
( .)Checkel 1997: 476هنجارهای بینالمللی در این مرحله تأثیر تکوینی و ،لی بر رفااار دولات
دارند و با تغییر ترجیحات دولتها ،ضمن کنارل و تنظیم رفاار دولتها ،هویات و مناافع آنهاا را
شکل میدهند.

ب .نظریات در مورد جامعهپذیری دولت
نظریات درباره جامعهپذیری در قالب بحث بین تردررایی و سازهانگاری طرح شده و هر یاک
دارای مفروضات مخاب به تود در زمینه جامعهپذیری هساند.

 .1رویکرد سازهانگارانه
تأثیر قوا،د و هنجارها اررچه نقش مهمی در مکاب انگلیسی دارد و ا حاب این مکاب بر نقاش
محیط اجاما،ی بر جامعهپذیری دولت اذ،ان داشاند ،اما آنها به دلیل هسایشناسای کالررایاناه و
معرفتشناسی غیر اثباتررایانه ،توجه اندکی به نظریهپردازی در مورد چگونگی جامعاهپاذیری و
نقطه نهایی آن داشاند ( .)Alderson 2001: 431سازهانگاران بر مبنای اساد ل مکاب انگلیسای در
مورد تأثیرات جامعه بینالمللی به نظریهپردازی در مورد جامعهپذیری پرداتاند .ارزش افزوده کار
آنها بیان چگونگی و چه هنگامی وقوع این تأثیرات

است (.)Checkel 2005: 8
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در رویکرد سازهانگاری ،روابط بینالملل در قالب محیط نهادی و فرهنگای ترسایم مایشاود.
محیط نهادی و فرهنگی در برریرنده قوا،د و هنجارهایی است که به اورت اجاماا،ی تعریاف
شده و دولت برای کسب حمایت یا مشرو،یت باید با آنها سازرار رردد .محیط فرهنگی ناه تنهاا
بر انگیزهها و رفاار دولتها ،بلکه بر سرشت اساسی دولت یعنی هویت دولت نیز تأثیر میراذارد.
این محیط فرهنگی و نهادی ،مرکب از سه یه نهادی رسمی (مانناد ساازمان ملال ،رژیام کناارل
تسلیحات) ،یه فرهند سیاسی جهانی (مانند قوا،د حاکمیت و حقوق بینالملل ،حاکمیت ملای)
و یه الگاوی باینالمللای ماودت و تماومت اسات (جپرسان و دیگاران  .)63 :3131از نظار
کراتوکویل ،شناتت این جهان مسالزم شناتت د یل کنشرر بارای کانش در شارایط تاای و
بررسی جهانبینی کنشرران ،فهم ارزشها و اهداف آنها به منظور آراهی از ،وامل تأثیرراذار بار
کنش آنهاست .از این رو ،ونت بر مبنای تعاملررایی نمادین اساد ل میکند آنچاه در تعامال ر
میدهد ،چیزی بیش از انطباق رفاار است و بازتولید هویت و منافع آنهاا نیاز مطارح مایباشاد و
برسازی هویت در داتل فرهند تای ،ذاتاا دارای ابعاد ارتباطاتی است و کنشرران در تعامل باا
دیگران ،تعریفی از هویت به دست میآورند (مشیرزاده .)363 :3113
از این منظر ،جامعه پذیری در کاانون تبیاین آنهاا در ماورد چگاونگی اناقاال سااتاارهای
اجاما،ی بین الذهنی به هویت و منافع کنشرران و چگاونگی واکانش کانشراران مطاابق باا
ا،اقادات و رویههای نهادینهشده قرار دارد .از نظر آنها ،نظم اجاما،ی و هنجار نهادیناهشادهای
در سط بینالمللی وجود دارد که به نظام بینالملل ویگری جامعه بینالمللای را ا،طاا مایکناد
( .)Schimmelfennig 2006: 114سازهانگاران جامعهپذیری را سازوکار ،لی در نظر مایریرناد
که از طریق آن هنجارها بر کنشهاا و ترجیحاات دولاتهاا تاأثیر مایراذارد .جامعاهپاذیری
موفقیتآمیز منجر به اتخاذ هنجارهای جدید و بازتعریف هویت و منافع مطابق با این هنجارهاا
میشود و هنجارهای جدید بدیهی فرض میشوند ،زیرا به ،نوان هنجار جدید درونی شدند.
از نظر سازهانگان ،جامعه بینالمللی و سازمانهای بینالمللای از طریاق تعریاف ویگرای و
اهداف دولتهای ،ضو به ،نوان کاررزاران جامعهپذیری ،مل میکنند و نقش مهمی در القاا و
تعمیق ارزشها و هنجارها در نظام سیاسای کشاورها دارناد .ساازمانهاا ارزشهاا ،و اهاداف
سیاسی نهادینهشده در فرهند سیاسی جهانی را برای دولت ها فراهم مایآورناد؛ باه آنهاا یااد
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میدهند از چه هنجارهایی پیروی کنند و چه ترجیحاتی را توسعه دهند .کانشراران از طریاق
فرایند یادریری در داتل سازمانها و نهادهای بینالمللای ،باا اناظاارات ماقابال یکادیگر آشانا
میشوند و یکدیگر را مورد شناسائی قرار میدهند.
از نظر سازهانگاران ،سازمان های بین المللی به دلیل ماهیت برساتاگی فرهنگیشان از سه
طریق ا،مال قدرت میکنند ( .) Barnett and Finnemore 1999: 710نخست آنکه آنها کنش
و کنشرران را طبقهبندی می کنند .سازمان ها این کار را از طریق طبقهبنادی و تقسایمبنادی
اطال،ات و دانش انجام می دهند و از ایان طریاق ،جهاان اجاماا،ی را برمایساازند و نظام
می دهند .دوم ،سازمان های بینالمللی معانی را در جهان اجاما،ی تابیت میکنند .سازمانها با
نام رذاری بر بسارهای اجاما،ی ،معیارها و مرزهایی را برای کنش قابل قبول ایجاد میکنناد.
کنش رران بر مبنای معانی که اشیا و موضا،ات برای آنها دارند ،نسبت باه یکادیگر رارایش
دارند .در نایجه ،سازمان های بین المللی قادرند با ایجاد معانی تای مانند «توساعه» ،ا،ماال
قدرت نمایند .سوم ،سازمان های بین المللی هنجارها ،ارزش ها و قوا،د جدیاد را برجسااه و
مناشر میکنند .سازمان های بین الملل ی به ورت ،امدانه به ،نوان اناقاالدهناده هنجارهاا و
الگوهای رفااری مناسب ،مل می کنند و اشا،ه و اجرای هنجارهای جهاانی را وفیفاه تاود
میدانند (.)Barnett and Finnemore 1999: 710- 15
جامعهپذیری در سازهانگاری مبانی بر منطق تناسب و انساان اجاماا،ی اسات .ساازهانگااران،
مفروضات تودپرسای و ابزارررایی را رد و اد،اا مایکنناد کانشراران در تمامیمات تاود باه
ارزشها و هنجارها ماعهدند و رفاار مناسب را اناخاب میکنند .مطابق با منطق تناسب ،کنشرران
به د یل طبیعی و ذاتی از هنجارها پیروی میکنند و به دلیال ا،اقاادات اجاماا،ی ،باه آنچاه در
شرایط معین و نقش اجاما،یشان مناسب است، ،مل مینمایند .کنشها در داتل منطاق تناساب
مبنی بر قوا،د هساند و از قوا،دی پیروی میشاود کاه باا هویاتهاا و نهادهاای تاای مارتبط
میباشند .چنین منطقی ،در برریرنده اساد لی مبانی بر قیاس و اسااعاره اسات و کااررزار تحات
منطق تناسب و قوا،د رفااری ،مل میکند .در منطق تناسب ،بازیگر بر مبنای آنچه درست اسات،
رفاار میکند و نه بر مبنای به حداکا ر رسااندن ترجیحاات تاای تاود، .قالنیات هنجااری بار
تأثیرات تکوینی هنجارها و نهادهای اجاما،ی د لت دارد ،زیرا این قوا،د نه تنها رفااار را تنظایم،
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بلکه هویت اجاما،ی را نیز تعریف میکنناد .از نظار ماارو و السان ،رفااار قوا،ادمحور فرایناد
آراهانه است که از طریق آن ،کنشرر ماناسب با شرایط کنش ،هنجار مناسب را ا،مال مایکناد و
از میان هنجارهای ماعارض دست به اناخاب میزند (.)March & Olsen 1998: 6
منطق تناسب به کنش شناتای و هنجاری تقسیم مایشاود ( .)Linden 2002: 12در کانش
شناتای ،محیط بینالمللی از طریق ارایه تجویزات شناتای که برای کنش اجانابناپذیر اسات،
بر کنشرر تأثیر میرذارد و پیروی به ورت ،ادی و روالمند ادامه مییابد ،چراکه آنها بدیهی
تلقی میشوند .در کنش هنجاری ،تأثیرات محیط هنجاری بر کنشرر بیشار بازتابی و مبانی بار
ارزیابی است .در این مرحله ،دولتها یا نهادهای جامعهپذیرکننده در دد اقناعساازی دولات
هدف برای پیروی از هنجار بر میآیند .ارر اد،اهاا و اسااد لهاای آنهاا ماقا،دکنناده باشاد،
بازیگران از طریق یادریری اجاما،ی از هنجار پیروی مایکنناد ،یعنای دولات آن را باه ،ناوان
هنجار مشروع تلقی میکند و به ،نوان تعهد اتالقی از آن پیروی تواهد کرد.
چندین شیوه برای پیروی کاررزار از منطق تناساب وجاود دارد .در شایوه نخسات ،کااررزار از
طریق یادریری اجاما،ی رفاار مناسب را اتخاذ میکند .این ،امل ،نقش مهمی در اذ،اان باه پاذیرش
اجاما،ی کاررزار در جامعه یا محیط تای دارد و رفااار ابازاری جاای تاود را باه آرااهی نقشای
میدهد .در حالت دوم ،منطاق تناساب فراتار از ایفاای نقاش مایباشاد .در ایان مرحلاه ،کااررزار
هنجارهای جامعه را به ،نوان هنجاری درست میپذیرد و آنها را به ،نوان امر بدیهی تلقی میکند.
از منظر سازهانگاری ،جامعهپذیری موفقیتآمیز منجار باه انطبااق باا هنجارهاای جدیاد و
بازتعریف هویت و منافع مطابق با این هنجارها مایشاود .تغییار هویات ،مناافع و ترجیحاات،
محمول تعامل و قادرت منطاق تناساب اسات، .مال ماناساب باا اناظاارات نقشای موجاب
درونیشدن هنجار میرردد ،یعنی دولاتهاا هنجارهاای جدیاد را بادیهی فارض و باه دلیال
حساسیت اجاما،ی از آنهاا پیاروی مایکنناد ( .)Schimmelfennig 2002: 414نشاانه هنجاار
درونیشده این است که کنشرران بر مبنای آن هویت تود را تعریف کنند و آن را باه بخشای
از فهمشان از تود تبدیل سازند .این حس هویتبخشی یا تعلاق باه راروه ،کانشراران را باه
پیااروی از هنجااار ترغیااب ماایسااازد (مشاایرزاده  )333 :3113و ا،اماااد بااه نفااس و آرامااش
روانشناتای را برای کنشرر به ارمغان میآورد.
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 .2رویکرد خردگرایانه
از منظر تردررایانه ،محیط بینالملل ،مادی و غیر هنجاری است .آنارشی و ساتاار مادی مانند
توزیع قدرت و ثروت ،مشخمههای ا لی نظام بینالملل مادی را تشکیل میدهناد .در چناین
محیطی که هنجارها و قوا،د نقش ا لی ایفا نمیکنند ،تنها نمایانرار توزیاع قادرت در نظاام
بینالملل هساند و به ،نوان ماغیر میانجی بین توزیاع قادرت و پیاماد باینالمللای مایباشاند.
دولتها بازیگران ا لی نظام بینالملل هساند و در اناخاب راهبرهای تود مطابق با معیارهاای
مادی آزاد هساند ،در حالی که دولتها در محیط نهادی برای موفقیت نیازمند ر،ایت هنجارهاا
و قوا،د میباشند .با ترین هدف دولتها در چنین محیطی ،حفظ و کسب امنیت است .چناین
ساتااری ،نقش محدودکننده دارد و از طریق پاداش به برتی از ا،مال و مجازات برتی دیگار
از ا،مال ،به ماابه اناخابکننده ،مل میکند .این وضعیت بازیگران را باه سامت ویگرایهاای
مشارک هدایت میکند ،حای ارر بازیگران دارای اهداف و مقا د مافاوتی باشاند .باه ،باارت
دیگر ،چنین ساتااری نوع و کیفیت ناایج ایجادشاده در نظاام را محادود مایکناد .در چناین
محیطی ،تغییر در روابط بینالملل از جمله تغییر هنجاری ،هنگامی ورت میریرد کاه توزیاع
قدرت تغییر کند ).)Florini 1996: 365
این مفروضات ساتااری ،مبنای ا لی رویکرد تردررایان را نسبت به جامعهپاذیری تشاکیل
میدهد .جامعهپذیری از منظر تردررایی با این فرض شروع میشود که هویت بازیگران و مناافع
آنها بیرونی است ،در طول زمان ثابت تواهد بود و دولتهاا باه اورت تودپرسااانه و ابازاری
،مل میکنند ،یعنی آنها رزینههای رفااری را اناخاب میکنند که حداکار منافع و سود را برای آنها
به دنبال داشاه باشد .از این منظر ،جامعهپذیری فرایندی ناتودآراه غیر رسمی و ناتواسااه اسات.
در این نگرش ،نظم هنجاری و فعالیت کاررزار جامعهپذیرساز وجود ندارد ،بلکاه جامعاهپاذیری
کارکرد محیط نظام دولتهاست که دولت و رفاار مشروع را تعیاین مایکناد (

Schimmelfennig

 .)2006: 19دولای مشروع تلقی میشود که شکل نهادی و اهداف سازمانی و رفاااراش مشاابه باا
رویهها و ا،اقادات نهادینهشده در محیط باشد .از نظر کساینجر ،نظمای مشاروع اسات کاه هماه
قدرتهای بزرگ نقش مهمی در حفظ و مشرو،یاش داشاه باشند .این مشرو،یت به معنی توافاق
بینالمللی در مورد ماهیت و ترتیبات کارکردی نظام بینالملل و اهداف اولیه و شیوههای سیاسات
تارجی کشورهاست (.)Kissinger 1973: 2
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دولتها برای اینکاه مشاروع تلقای شاوند ،بایاد سیاساتهاای تاود را مبانای بار ارزشهاا و
هنجارهای سیاسی مقوم نظام موجود قرار دهند .آنها نباید این ارزشها را درونی سازند ،بلکه باید باه
شیوه معابر با آنها زندری کنند .این معیار موجب شاکلریاری منطاق راحاتطلبای میاان باازیگران
سیاسی میشود .بازیگران سیاسی مشرو،یت را به ،نوان ،املی در نظر میریرند کاه قادرت آنهاا را
تقویت میکند ،دسارسی آنها را به قدرت بهبود مایبخشاد و تواناایی آنهاا را بارای حفاظ و بساط
حکومت افزایش میدهد .از این منظر ،بازیگران سیاسی با معیارهای مشروع به ،نوان واقعیت نهاادی
تارجی مواجه میشوند که به ناچار باید تاود را باا آن منطباق ساازند .ایان انطبااق ،ناه برسااتاه
اجاما،ی ،بلکه محمول فشار و مبارزه قدرت و بقا در نظام آنارشیک است.
از نظر واقعررایان ،دو ،امل موجب جامعهپذیری دولت میشود :قدرت سااتااری و قادرت
هگمون .والاز معاقد است ساتاار آنارشیک از طریاق رقابات و جامعاهپاذیری باه اورت غیار
مساقیم تأثیرات تود را ا،مال میکند .والاز جامعهپذیری را به سط سااتااری ارتقاا مایدهاد و
اساد ل میکند جامعهپذیری در کنار رقابت ،یکی از فرایندهایی است که از طریاق آن دولاتهاا
مشابه هم میشوند و وجود واقعیت سیاسی را میپذیرد و تأکید میکند که دولاتهاا باه واساطه
ساتاار نظام اجاما،ی میشوند .والاز برمبنای این نگرش ،جامعاهپاذیری را تاأثیرات مانظمکنناده
ساتاار بر رفاار و سازمان درونی دولتها تو یف میکند و جامعهپذیری را فرایندی میداند کاه
افراد هنجار و ارزشهای رفاااری نظاام اجاماا،ی را درونای مایساازند و رفااار در داتال ایان
الگوهای پذیرفاهشده را یاد میریرند ( .)Resende-Santos 2007: 78نکاه اساسی این است کاه از
نظر والاز ،دولتها قمد ندارند از این طریق هنجارها و قوا،د را درونی سازند ،بلکه هادف آنهاا
تعدیل رفاار و پذیرش مشوقها و محدودیتهای تارجی است .به ،بارت دیگار ،فشاار سااتاار
نظام بینالملل دولتها را به سمت تممیمات یا ساتاارهای یکسان یا مشابه سوق میدهد .والااز
پیشبینی میکند که فشار همسانسازی فزاینده نه تنها در وفایف کارکردی ،بلکه در ویگرایهاای
ساتااری و اهداف دولت نمایان تواهد شد .این فشار ساتااری موجب میشود دولتها به رغم
منافع ملی مافاوت ،رفاار یکسانی از تود بروز دهند .از نظر والاز ،دولتهاا تحات فشاار مباارزه
قدرت و بقا در نظام آنارشیک مجبور به انطباق با رویههای موفقیاتآمیاز هسااند .مااال والااز از
رفاار تارجی شوروی مقمود واقعی وی از جامعهپذیری را نشان مایدهاد .مااال ماذکور نشاان
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میدهد چگونه ساتاار آنارشیک سرانجام ایادئولوژی و ساایر ،وامال هاادی رفااار باینالمللای
شوروی را مغلوب میسازد و هزینهبربودن آنها را ثابت میکند.
ررایشهای مشابهتسازی در سیسام ،محمول رقابت راهبردی است و ناشای از برسااتاه
اجاما،ی یا جساجوی رفاار مناسب اجاما،ی نیست .فشار رقابای موجب انطباق رفاااری حاای
میان دولتهای انقالبی میشود .جامعهپذیری فرایند هامررایای رقاابای و انطبااق حاداقلی باا
معیارهای ساتاار است که نمایانگر توزیع قدرت در نظام باینالملال مایباشاد .از نظار والااز،
سرنوشت هر دولت به واکنش آن به اقادامات ساایر دولاتهاا بسااگی دارد .رقابات موجاب
مشابهت با رقبا میشود .دولتها به تاطر ضررهای ناشی از ،ادم انطبااق ،مشاابهتساازی باا
موارد موفق را ترویج مایکنناد ( .)Waltz 1979: 127مشاابهتساازی تاأثیر نظاام اسات و در
پذیرش قوا،د رفاار دولتها میثر میباشد .دولتها به لحاظ ،قالیی و ابازاری شایوه رفاااری
تود و پیامدهای نامطلوب ناشی از قماور در انطبااق باا ضارورتهاای سااتااری را تعادیل
میکنند .والاز اساد ل میکند در نظام آنارشیک ،رفاار جامعهپذیر اجانابناپذیر اسات؛ چراکاه
جامعهپذیری به دولتها امکان موازنهسازی میدهد و دولتها پیروی از الگوی تجرباهشاده و
موفق را بهارین راه برای حفظ امنیت مایدانناد ( .)Resende-Santos 2007: 61والااز تقلیاد و
همچشمی را به ،نوان دو سازوکار جامعهپذیری یاد میکند که نمایانرر تأثیر واحدهای بسایار
موفق است ( .)Waltz 1979: 74-5بر این اساس ،دولتها از اباکارات نظاامی و اقاماادی کاه
توسط سایر دولتها ایجاد شده تقلید میکنند .بوزان نیز اسادال مایکناد کاه در دوران جناد
سرد ،آمریکا و شوروی ،الگوهای موفاق اقاماادی و تاوانمنادی نظاامی بودناد و بسایاری از
کشورها از آنها پیروی میکردند .فروپاشی شوروی در سال  3313نه تنها یکی از الگوهای نظام
بینالملل را از بین برد ،بلکه تأثیر قدرتمند جامعهپذیری از واحدهای بسیار موفق را نشاان داد.
در نایجه ،بسیاری از کشورهای مارکسیسای سابق تالش نمودند رویهها و شایوههاای غربای را
بپذیرند (.)Buzan and et al 1993: 23
از منظر دیگر ،جامعهپذیری ،نمر اجانابناپاذیر حفاظ نظام هگمونیاک محساوب مایشاود و
قدرت مادی نقش اساسای در آن دارد .از نظار ایکینباری و کابچاان ،جامعاهپاذیری ناه از سااتاار
آنارشیک ،بلکه از قدرت هگمون نشأت ررفاه است .نظم هگمونیک ،هم بنیادهاای ماادی و مبناهاای
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معنائی دارد و هگمون دولتهای مغلوب و تودهها و افکار ،مومی آنها را نسبت باه نظام هگمونیاک
جامعهپذیر میسازد .دولتهای مغلوب هنجارهای جدید ایجادشده از سوی هگمون را مایپذیرناد و
آن هنجارها را به ،نوان ا ول معابر و همگانی دورنی میسازند .از این منظر ،ارزشها و هنجارهاای
دولت هگمون به ،نوان هنجار مشروع تلقی میشاود و دولاتهاای مغلاوب هنجارهاای هگماون را
درونی میسازند و سیاست انطباق با نظم بینالمللی مورد نظر هگماون را تعقیاب مایکنناد .در ایان
نگرش ،جامعهپذیری ،مدتاا به تاطر ا،مال اجباری قادرت اسات و باا مشاوقهاای ماادی شاروع
میشود و در راساای منافع هگمون است ،زیرا جامعهپاذیری ا،ماال قادرت هگماون را باا دوامتار و
کمهزینهتر در مقایسه با ا،مال قدرت رف میسازد (.)Schimmelfennig 2006: 11
در این فرایند ،رابطه ساتااری ناماقارن بین کاررزاران جامعه پذیری و دولات جامعاه پاذیر
وجود دارد .کاررزاران به ،نوان حافظان منابع در محیط اجاما،ی ،مل میکنند که باازیگر نیااز
یا تمایل به داشان آن دارد .بازیگر به منظور دسارسی به این منابع ،تود را با ا،اقادات مقاوم و
رویههای نهادینهشده در محیط اجاما،ی مورد نظر هگمون انطباق میدهد .وابسااگی سااتااری
موجب فرایند یادریری میشود که در آن ،دولت مغلوب ا،اقادات و هنجارهاای مقاوم جامعاه
مورد نظر هگمون را یاد میریرد .دولت مغلوب ،به منظور اجانااب از مجاازات و بارای کساب
پاداش ،هنجار و رویههای مطلوب هگمون را یاد مایریارد و ا،اقاادات ورویاههاای جامعاه را
میپذیرد نه به این تاطر که آنها را درست و واقعی میداند ،بلکه به این تاطر که آنها را بارای
کسب اهداف سیاسی بیشار ضروری میداند.
جامعهپذیری در تردررایی ،مبانی بر منطق ناایج است .این منطاق ،انساان را باه ،ناوان موجاود
اقامادی در نظر میریرد و اساد ل آن این است که باازیگران انساانی از طریاق ارزیاابی پیامادهای
احامالی بر اهداف فردی و جمعی دست به اناخاب میان بدیلهای مخالف میزنناد و معاقاد اسات
سایر بازیگران نیز این رونه رفاار میکنند .بر این اساس ،نظم سیاسی از طریق مذاکره باین باازیگرانی
حا ل میشود که منافع یا ترجیحات فردی تود را تعقیب میکنند .از منظر منطق پیامد ،سیاست باه
،نوان ترجیحات انباشاهشده افراد در داتل کنشهای جمعی از طریق رویههای چاناهزنای ،ماذاکره،
ائاالف و مبادله تلقی میشود .افراد برای تحقق اهداف فردی ،جامعه را به وجود میآورند .آنهاا تنهاا
تعهدی را به رسمیت میشناسند که از طریق رضایت و توافق ایجاد شده باشد .سیاست تاارجی ،از
طریق ارائه تفسیری از پیامد مناظره از چانهزنی ،مذاکره و مبادله تبیین میشود.
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منطق پیامد ،منافع و ترجیحات بازیگران را در فرایند تعامل ثابت تلقی میکند و باازیگر
در این فرایند ،بر مبنای هویت و منافع تای تود مشارکت میکند و در تالش برای تحقاق
ترجیحات تود از طریق رفاار راهبردی است .هدف از کنش باه حاداکار رسااندن مناافع و
ترجیحات تود است تا حدی که این ترجیحات از طریق رفاار جمعی امکانپاذیر باشاد .در
این حالت ،دولت تودپرست رفاار تود را با دیگران هماهند و همداساان میساازد .منطاق
پیامد مشابه منطق بازار است .در این منطق ،باازیگر بارا ی اجارای اهاداف تاود بار مبناای
و،ده ها و تهدیدات معابر به چانه زنای مای پاردازد  .هادف باه حاداکار رسااندن یاا توجیاه
ترجیحات ثابت است (.)Riss 2000: 7
ماحمل جامعه پذیری در این نگرش ،تغییر رفاار است .این تغییر رفاار مشارو اسات و
مبانی پاداش ها و هزینه های انطباق می باشد .در رویکرد تردررایی ،دولت ها بازیگران ،اقال
محسوب می شوند و دست به محاسبه میزنند .در نایجه ،هر راه هزینه های رفااار ناماعاارف
بیشار از هزینههای رفاار انطباقجویانه باشد ،از قوا،د موجود پیروی میکنند و بر ،کس.
جدول ( :)2مقایسه جامعهپذیری از منظر خردگرایی و سازهانگاری

محیط
گارگزار
جامعهپذیری
فرایند جامعهپذیری
ماهیت جامعهپذیری

خردگرایی

سازهانگاری

فنی

نهادی و فرهنگی

نظام بینالملل یا قدرت هگمون

جامعه بینالملل و سازمانهای بینالمللی

غیر رسمی مبانی بر قدرت

رسمی و نهادینهشده مبانی بر قوا،د

قوا،د واقعی و قوا،د تکوینی نظم
هگمونیک

قوا،د تکوینی جامعه بینالمللی

منطق کنش

پیامد

تناسب

پیامد

تغییر رفااری

تغییر هویت
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ج .سازوکارهای جامعهپذیری دولت
سازوکارهای جامعهپذیری دولت ،شامل دو طریق مادی و غیر ماادی اسات کاه مااأثر از نگااه
نظری مافاوت به جامعهپذیری میباشد.

 .1سازوکارهای مادیگرایانه
سازوکارهای مادیررایانه از طریق اجبار و در قالاب پااداشهاا و مجاازاتهاای ماادی اورت
میریرد .اجبار به رابطه قدرت فیزیکی نابرابر میان دولاتهاا اشااره دارد ،باه نحاوی کاه طارف
ضعیفتر رفاار تود را تغییر میدهد .در این حالات ،پیاروی محماول «تارس و امیاد» اسات و
دولت ضعیفتر به تاطر ترس از قدرت بازرگتار و یاا امیاد برتاورداری از پااداش ،قوا،اد را
ر،ایت میکند .در این سازوکار ،منابع بسیاری برای اجرا و نظارت بر اجرای هنجارهاا اتاماای
داده میشود ،اما میزان پیروی از هنجار اندک است .دولتها ،سازمانهای بینالمللی و منطقهای به
،نوان ،امالن ا،طای پاداشها و مجازاتها هساند .آنها از طریق مشوقهای اقاماادی یاا ا،ماال
زور و فشار با افزایش منافع حا ل از انطباق یا افزایش هزینههای ،ادم انطبااق ،بار رفااار ساایر
دولتها تأثیر میرذارند .این سازوکار ضرورتاا در برریرنده تغییار در ترجیحاات اساسای باازیگر
هدف نیست ،بلکه ،دم دسارسی دولت به این کمکها آنها را مجبور به تغییر رفاار تواهاد کارد.
دولتها و نهادها ،تحت منطق این مدل با تغییر محاسبات سود و زیان تنها رفاار سایر دولتهاا را
تغییر میدهند و به تغییر و جهتدهی مجدد ترجیحات آنها نمیپردازند .به ،بارت بهار ،مشوقهاا
و مجازاتها به تاطر د یل ابزاری پذیرفاه میشوند ،اما به مرور زمان رفاار جدید به ،نوان رفاار
مشروع تلقی و در داتل دولت نهادینه میشاود، .االوه بار ایان ،نهادهاای باینالمللای مناافع و
ترجیحات دولتها را بازتعریف نمیکنند ،اما آنها تحت شرایط تای با تابیت اناظاارات ماقابال
در مورد رفاار دولتها ،اناخابهای راهبردی را محدود میسازند .طرفداران این نگرش معاقدناد
توزیع مادی قدرت بین دولاتهاا ،رفااار دولاتهاا را تعیاین مایکناد .از ایان منظار ،نهادهاا و
سازمانهای تجاری و مالی بینالمللی منافع دولتهای قدرتمند را بازنمایی مایکنناد و پیاروی از
این هنجارها، ،مدتاا نمایانرر تمایالت دولت قدرتمند برای اجرای آنهاست.
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سازوکارهای مادیررایانه معمو ا از سه طریق اشغال نظامی ،ا،طای مشوقهای اقاماادی و
تحریمها ورت میریرد .در حالت اشغال نظامی ،هگمون یا قدرت مسلط مسااقیماا در دولات
تابعه دتالت میکند و نهادهای داتلی آن را درررون میسازد .چنین مداتله رسااردهای ،تنهاا
بعد از جند یا در نایجه امپراطوری مساقیم روی میدهد .قدرت مسلط ،دوره اناقاالی پاس از
جند را بهارین فر ت یا زمان طالئای بارای ایجااد تغییارات و شاکلدهای باه ا،اقاادات و
ارزشهای نخبگان حاکم و ایساارهای افکار ،مومی کشورهای تحت سلطه به منظاور پاذیرش
نظم جهانی مورد نظر قدرت برتر میداند .در این حالت ،هگماون مسائولیت بازساازی جامعاه
شکستتورده را بر ،هده میریرد یا ا ول هنجاری درباره نظم سیاسی داتلی و بینالمللای را
در درون ساتاار نهادی و قانون اساسی وارد میسازد .این شیوه جامعهپذیری دولات تاا کناون
در آلمان و ژاپن بعد از جند جهانی دوم و ،اراق بعاد از ادام روی داده اسات .آمریکاا از
رویکرد بازسازی جامعه و تغییر فرهند سیاسی در ژاپن و آلمان و از رویکارد تغییار هنجارهاا
در درون ساتاار نهادی و قانون اساسی برای جامعهپذیرساتان ،راق اسافاده کرده است.
واند به بررسی نقش آمریکا در تغییر فرهند نظامی ژاپن و پذیرش ارزشها و هنجارهای
مطلوب آمریکا بعد از جند جهانی دوم میپردازد و معاقد است دو ،امل سیاست حکاومای و
حوادث تارجی، ،وامل بسیار مهمی در جامعهپذیری ژاپن بعد از جند جهاانی دوم باودهاناد
( .)Wang 2003: 103به نظر وی ،هگمون باه منظاور کساب مشارو،یت در کشاور فرودسات،
ایدهها و ارزشهای تود را مقبول و مشروع جلوه میدهد و نخبگان کشاور فرودسات نیاز باه
،نوان مبلغان هنجارها و ایدههای هگمون ،تغییر هنجارهای فرهنگی را در کشاور تاود تساهیل
میکنند و به بازتولید ایدهها و ا،اقادات قدرت هگمون و ،قالیی جلوهدادن آن میپردازند تاا از
این طریق ،از حاکمیت ملی و اساقالل تود دفاع و ا،ابار سیاسی تاود را حفاظ کنناد .واناد
حوادث داتلی و تارجی مانند بحرانهای داتلی و بینالمللی ،جند و رشد اقاماادی ماداوم
بعد از یک دوره آشوبهای سیاسی و اقامادی را به ،نوان دومین ،امل جامعهپذیری دولت و
افکار ،مومی میداند و معاقد است این حوادث به طور اتب در پذیرش ایدهها و هنجارهاای
قدرت مسلط از سوی افکار ،مومی میثرند (.)Wang 2003: 101-4
بررر نیز همانند واند معاقاد اسات ایسااارهای کانشراران از قبیال ایسااارهای مقاماات
اشغالرر آمریکا و نخبگان آن از یاک ساو و بهباود شارایط اقاماادی و ساودهای حا ال از
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پشایبانی آمریکا از سوی دیگر ،در تغییر ایساارها و ا،اقادات نخبگان و مردم آلماان نسابت باه
فرهند سیاسی و نظامی آلمان میثر بود ،به نحوی که فرهناد نظاامیراری و نقاش محاوری
نیروهای مسل آلمان در شکلدهی به دولت بعاد از جناد جهاانی دوم کااهش و احساساات
نظامیسایرانه به شدت افزایش یافت و دمکراسی نهادینه رشت (بررر .)33-311 :3131
نایجه تغییر فرهند سیاسی و نظامی در ژاپن و آلمان ،پذیرش الگوها و ارزشهای قادرت
مسلط (آمریکا) و اتحاد و ائاالف با آن از سوی نخبگان و افکار ،ماومی ایان دو کشاور باود.
برای ماال 33 ،در د مردم ژاپن در سال  3361تواهان اتحاد و ائاالف با آمریکا و  15در اد
تواهان بیطرفی بودند ،در حالی که در سال  33 ،3317در د تواهان اتحاد با آمریکا بودناد
و حمایت از بیطرفی به  55در د کاهش یافت .روند مشاابهی نیاز در آلماان تکارار رردیاد.
حمایت مردم از اتحاد با آمریکا از  31در د در سال  ،3363به  31در د در سال  3375رسید
و میزان بیطرفی از  35در د به  11در د کاهش یافت (بررر .)315 :3131
قدرت مسلط با سقو

دام از طریق فرایند ملتسازی تالش نمود ،اراق را جامعاهپاذیر

سازد .از این رو ،در قانون اساسی ،راق ،دمکراسیسازی در سیاست داتلای و ال طلبای در
سیاست تارجی مبنای اساسی رفاار دولت جدید ،راق را تشکیل میدهد .دولت جدیاد ،اراق
بر مبنای ا ل ل طلبی در سیاست تارجی تود را ماعهد به بسیاری از هنجارهای بینالمللی
از قبیل مبارزه با تروریسم، ،دم توسل به زور و منع اسافاده از سالحهای کشاار جمعی نماوده
و به ،ضویت معاهدات تلع سالحی مانند معاهده تلع سالحی درآمد.

 .1-1مشوقها و مجازاتها
مشوقها و مجازاتهای مادی یکی از ابزارهای ا لی دولتها و سازمانهای بینالمللای بارای
تغییر سیاست و رفاار کشورها هساند .مشوقها برای ا،طای امایازات به دولت هدف به منظاور
افزایش منافع حا ل از تغییر سیاست و رفاار ارائه میشوند ،در حاالی کاه مجاازاتهاا بارای
ترغیب دولت هدف به منظور تغییر رفاار ا،مال میرردند .هدف از مشوق ،افزایش مشارو،یت
رهبران سیاسی و توان پاسخرویی حکومتها به مشکالت داتلی است .مشوقها در همکااری
با نیروهای بازار هساند ،در حالی که مجازاتها در مقابل نیروهای بازار میباشند .مجازاتها بر
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تالف روند جهانیشدن و وابساگی ماقابل است ،در حالی که مشوقهاا در راسااای نیروهاای
جهانیشدن و وابساگی ماقابل میباشد.
مشوقها و مجازاتها ،اررچه دو ابزار سیاست تارجی در نظر ررفاه میشوند ،اما برتی معاقاد
به جدایی و تفاوت بین این دو هساند .در مقابل، ،دهای معاقد به ارتبا این دو با یکدیگر میباشاند
و برآنند که مجازاتها مبنای مشوقها هساند و پایان مجازاتهای منفی را به ،نوان آغاز مشوقهاای
مابت تلقی میکنند ،به نحوی که حذف مجازاتها به ،نوان پاداش تلقی میشود .بارای مااال ،ایاران
رفع توقیف اموال و دارائی تود در زمان کارتر را به ،ناوان پاداشای در مقابال آزادی رروراانهاای
آمریکایی در ایران تلقی نمود ( .)Newnham 2002: 21اررچه مشوقها و مجازاتها را مایتاوان باه
ورت مکمل یا به ورت جایگزین یکدیگر به کار برد ،اما تجربه نشان داده مشوق بسیار موفقتار
از مجازات است ،چراکه تهدید منجر به مقاومت و نارضایای در افکاار ،ماومی و حکومات هادف
میشود ،در حالی که و،ده کمک و پاداش ،امید و اناظار در این کشور هدف را برجساه میساازد .از
سوی دیگر به دلیل تبعات ناروار مجازاتها اناقادات داتلی و باینالمللای از مجاازاتکنناده بسایار
افزایش مییابد و موجب اتئالف و همکاری کشورهای مخالف با کشور تحریمشده میشاود، .االوه
بر این ،اجرای موفقیتآمیز تحریمها مسالزم همکاری بینالمللی است کاه بسایار پرهزیناه و مشاکل
میشود و زمینه نقا مجازاتها را به منظور کسب منافع بییشار افزایش میدهد.
بر حسب تعریف ،مشوقها یا مجازاتهای مابت به معنی ا،طا یا و،ده امایازات ماادی باه
منظور ترغیب دولتها به تغییر سیاست یا رفاار میباشاد .برتای مشاوقهاا را معاادل راهبارد
ماعهدسازی 3میدانند که به معنی ا،طاای مشاوقهاای مابات باه منظاور دساایابی باه اهاداف
تعیینشده است ( .)Kemp, 2000: 33مشوقها معمو ا در فرایناد طاو نی ا،ماال مایشاوند و
مبنایی برای روابط همکاریجویانه و برای همکاری بلندمدت در آینده هساند .مشاوقهاا تنهاا
شامل اقدامات اقامادی از قبیل کمکهای مالی و ترجیحات تجاری نیساند ،بلکه تضمینهاای
امنیای ،همکاری فنی و پیشنهاد ،ضویت در نهادهای بینالمللی را نیز شامل میشوند.
مشوقها به دو دساه کلای تقسایم مایشاوند ( :)Mastanduno 2008: 217نخسات و،اده
امایازات اقامادی به منظور تغییر رفاار سیاسی داتلی یا تارجی دولت هدف میباشاد کاه از
1. Engagement Strategy
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آن به ،نوان «هویج» یاد میشود .تعهد آمریکا به ا،طای کمکهای اقامادی و امنیای به اسرائیل
و ممر بعد از امضای کمپ دیوید ،نمونهای از سیاست هویج است .راهبرد هویج مبانی بر ایان
منطق است که ا،طای این امایازات تممیمریرندران دولت هدف را ماقا،د به بررسای و تغییار
رفاار میسازد .نوع دوم ،دربرریرنده تالشها برای اسافاده از روند دائمای منااقع اقاماادی باه
منظور شکلدهی مجدد به موازنه سیاسی داتلی در کشاور هادف اسات کاه از آن باه ،ناوان
«ماعهدسازی بلندمدت» یاد میشود .این نوع مشوقهای اقاماادی سارانجام منجار باه تحاول
سیاسی و تغییرات مطلوب در رفاار کشور هدف میرردد .این نوع مشوق مبانی بر ایان فارض
است که به تدریج ،ائاالفی از نخبگان حامی وابساه و اتحاد با کشاور ا،طاکنناده مشاوقهاا در
داتل کشور هدف شکل تواهد ررفت و تقویت تواهد شد .برای ماال ،چین از طریق ا،طاای
کمکهای اقامادی به تایوان و تعمیق روابط اقامادی تود با این کشور در دد تغییر نگارش
نخبگان این کشور نسبت به تود و کاهش وابساگی به آمریکا بوده است.

 .1-2مجازاتها
مجازاتها به معنی تحمیل اقدامات تنبیهی بر دولت هدف ،یکی از قابل دسارسترین ابازار سیاسات
تارجی محسوب میشوند که در برریرنده تحریمهای اقامادی ،مالی و نظاامی اسات .مجاازاتهاا
بین مذاکرات دیپلماتیک و اقدام نظامی قرار دارند؛ یعنی جایی که اسافاده از زور یا تهدید به اساافاده
از زور هزینهبر و تطرناک است و مذاکرات دیپلماتیک نیز ابازار مناسابی بارای حال بحاران تلقای
نمیشوند .مجازاتها فراتر از اقدامات اقامادی ،از قبیل محدودیتهای تجاری و فنی هسااند .آنهاا
مجمو،ه وسیعی از اقدامات مانند منع مسافرت ،تحریمهای تسلیحاتی ،انزوای فرهنگی و دیپلماتیاک
را در بر میریرند و نمایانگر نگرانی جامعه بینالمللی نسبت به رفااار دولات هادف، ،ادم پاذیرش
رفاار دولت هدف از سوی جامعه باینالمللای و ا،االن هشادار نسابت باه واکانش شادید جامعاه
بینالمللی نسبت به تداوم رفاار از سوی دولت هدف هساند (.)Stremai 2008
کشااورها و سااازمانهااای منطقااهای و بااینالمللاای ا،طااای وام ،کمااکهااای اقامااادی و فناای،
سرمایهرذاری تارجی یا دسارسی به بازارهای جهانی را منو به تغییر رفاار یا پیروی از هنجارهاای
تا ی در کشور هدف مینمایند .مجازاتها فشارهای اجاما،ی و اقامادی را به فشاارهای سیاسای
تبدیل و از این طریق ،بین احارام به هنجارها با روابط اقامادی پیوند برقرار میکنند.
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مجازاتها ،یک هدف ری و یک هدف ضمنی دارند .هادف اری آنهاا تحدیاد دسارسای
دولت مورد مجازات به منابع اقامادی و سیاسی و بسایج راروههاای اجاماا،ی ،لیاه حکومات باه
منظور تغییر در سیاست دولت هدف مطابق با ترجیحات مجازاتکننده اسات .هادف ضامنی آنهاا،
نو،ی ا،الم هشدار به سایر کشورهاست ،بدین معنی که ارر دیگر کشاورها از کشاور ماورد تحاریم
الگوبرداری کنند ،مورد تحریمهای مشابه چه بسار سختتر قرار تواهند ررفت .مجاازاتهاا مبانای
بر این فرض هساند که تحمیل مجازاتهای اقامادی از طریق ایجاد شکافهای سیاسای در داتال
حکومت یا با ایجاد نارضایای در مردم کشور ،تممیمریرندران را وادار به تغییر سیاست میسازد.
ماهیت و رسارده مجازاتها بعد از جند سرد دچار تحول اساسی شده و سازمانها و نهادهاای
بینالملل مانند اتحادیه اروپا و به طور اتب ،سازمان ملل از این ابزار بسیار اسافاده نمودند .ساازمان
ملل در زمان جند سرد تنها دو کشور آفریقای جنوبی و رودزیا را مورد تحریم قرار داد ،اماا بعاد از
جند سرد ،به طور رسارده از آن اساافاده نماود ،باه نحاوی کاه در زماان دبیرکلای پطارس غاالی،
کمیاهای تحت ،نوان کمیاه تحریم در شورای امنیت ایجاد رردید .وفیفه این کمیاه پایش و نظاارت
بر اجرای تحریمهای سازمان ملل از سوی کشورهای ،ضو است .ایان کمیااه در اورت دریافات
رزارش نقا تحریمها از سوی کشورها ،تواساار پاسخرویی کشور ناقا تحاریمهاسات و حاای
در برتی از موارد ،نمایندرانی را برای بررسی بیشار به کشور ناقا تحریم ا،زام مینماید.
اسافاده رسارده از تحریمهای تجاری ،ام و پیامدهای نارور آن در ،راق ،ضعفهاای ایان
رونه تحریمها را آشکار ساتت .تحریمهای تجاری ،ام موجاب ایجااد باازار سایاه در کشاور
هدف رردید .ایجاد بازار سیاه پیامدهای غیر انسانی و نااروار بسایاری بارای تاودههاای ماردم
داشت ،چراکه دولت هدف ،از طریق کنارل بازار سیاه از آن برای کساب درآماد و حمایات از
طرفداران تود اسافاده کرد .دولت هدف با اسافاده از احساسات ملیررایاناه ،از مجاازاتهاای
بینالمللی به ،نوان ابزاری برای کسب حمایت و افزایش مشرو،یت داتلی اسافاده کرد، .الوه
بر این ،جهانیشدن و رقابت کشورها و شارکتهاا بارای کساب ساود بیشاار ،امکاان فارار از
مجازات ها را برای کشور هدف فراهم نمود .بسیاری از کشورها و شرکتها کشاورهای ماورد
مجازات را به ،نوان منبع مناسبی برای کسب درآمد دانسااند و باا پاذیرش تطارات موجاود،
مباد ت تجاری پررونقی را با این کشورها برقرار نمودند (.)Andvew and Khan 2ooo: 281
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از این رو ،به منظور کاهش پیامدهای جانبی تحریمهای تجاری ،ام ،تمو اا کااهش تعباات
ناتواساه انساندوساانه و افزایش کارایی سیاسی آن« ،تحریمهای هوشمند یا هدفمناد» باه ،ناوان
الگوی بدیل ارائه رردید .هدف از تحریمهای هوشمند ،افزایش فشار بر ،امال رفاارهاای نااقا
هنجارهای بینالمللی و کاهش پیامدهای منفی آن است .در این نوع تحاریمهاا ،فشاار ا الی بار
نخبگان تممیمریرنده و افراد و نهادهایی ا،مال میشود که مسیلیت رهبری یا فرمانادهی آنهاا را
بر ،هده دارند ( .)Drezner 2011: 96تحریمهاای هوشامند حاوزه بسایار رسااردهای را از قبیال
تحریم مالی (مسدودنمودن اموال و داراییها) ،تحریم تجاری (منع فروش کا هاای تاای مانناد
نفت و الماس) ،تحریمهای تسلیحاتی (منع فروش قطعات فنی ،تدمات سرویسی و نرمافازاری)،
همکاریهای ،لمی و فرهنگی (پذیرش دانشجو ،پروژههای تحقیقاتی مشارک و )...و تحریمهاای
دیپلماتیک (منع سفر افراد و شخمیتهای مسئول ،مسافرتهای ورزشی) شامل میشود .یکای از
ویگریهای این نوع تحریم ،جلوریری از اتخاذ سیاست جایگزینی واردات از سوی کشور هادف
است .دولتهای مورد تحریم به منظور مقابله باا تحاریم معماو ا باا اتخااذ سیاسات حمایات از
محمو ت داتلی در دد افزایش تولیدات داتلی برمیآیند و از این طریاق باه تقویات انایع
داتلی غیر کارآمد تود در برابر نایع رقیاب تاارجی مایپردازناد .کشاورها یاا ساازمانهاای
تحریمکننده با آراهی از این امر ،از طریق تحریمهای هوشامند ،ماانع از اتخااذ سیاسات مناساب
تقویت نایع داتلی میرردند .انایع مهام در سیاسات حمایات از تولیادات داتلای ،انایع
اتومبیلسازی است .از این رو ،اتومبیلسازی یکی از نایعی است که در تحریم هوشامند ماورد
هدف قرار میریرد و نهادهای تحریمکننده ،تمو اا اتحادیه اروپا و آمریکا ،هر رونه کماک فنای
به کشور هدف دارای نایع اتومبیلسازی را منع میکنند (.)Brooks 2010: 9
طرفدارن تحریم ،آثار تحریمها برای تغییر رفاار کشورها را ناشی از کاهش قدرت اقامادی و
نظامی و کاهش مشرو،یت دولت میدانند .آنهاا معاقدناد در شارایط کناونی ،اقامااد باه شادت
جهانی شده و کشورها شدیداا به یکدیگر وابساه میباشند .کشورها برای حفاظ جایگااه تاود در
اقاماد جهانی یا افزایش کسب مزایای جهاانیشادن از قبیال راردش سارمایه و سارمایهراذاری
تارجی ،بهرهبرداری از فناوری جدید و بازارهاای ممارف جهاانی ،شادیداا در حاال رقابات باا
یکدیگر میباشند و ترو هر کشور از این روند یا مشارکت ناقب در آن ،موجب کاهش تولیاد
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ناتالب داتلی و کاهش رفاه مردم میرردد .نایجه این فرایند ،آسیبپذیری اقاماادی کشاور در
مقابل رقبای منطقهای و جهانی تواهد بود ( .)Pape 1997: 94از سوی دیگر ،باا توجاه باه نقاش
فزاینده فناوری جدید در تسلیحات مدرن ،تحریم تسلیحاتی، ،دم دسایابی به تسلیحات مادرن یاا
زمینریرشدن تسلیحات نظامی به دلیل ،دم وجود قطعات یدکی ،قدرت دفا،ی کشاور هادف را
در مقابل رقبای منطقهای به شدت کاهش میدهد .کشور هدف به منظور حفظ توان دفاا،ی تاود
به ناچار باید از طرق غیر قانونی و با هزینههای رزاف ،فناوری تسالیحاتی تاود را تاأمین نمایاد.
این امر ضمن افزایش هزینههای نظامی موجب فشار اقامادی بیشار بر کشور هدف میشاود .باه
لحاظ سیاسی نیز تحریمها ،تمو اا تحریمهای چندجانباه در بلندمادت مشاکالت اجاماا،ی و
سیاسی ایجاد میکنند و موجب بیثباتی و کاهش مشرو،یت حکومت میشوند.
لوپز و کورترایت ،تأثیر تحریمها را ناشی از تأثیرات تنبیهی نمیدانند .آنها با اسافاده از مدل
چانهزنی معاقدند توانایی تحریم ناشای از ترغیاب باه فرایناد چاناهزنای بارای حال و فمال
مسالمتآمیز اتاالفهاست .تحریمها بهارین ابزار برای اقناعسازی به منظور دسایابی به حال و
فمل اتاالفهاست .تحریمها در بسیاری از موارد با ترغیب کشور هدف به مذاکره منجار باه
موافقتنامههای بینالملل میرردند  .آنها برای اثبات دیادراه تاود باا اسااناد باه نظار ریچاارد
هالبروک افهار میدارند که تحریمهای سازمان ملل و اتحادیه اروپا ،لیه دولت ربساان، ،امل
ا لی ترغیب دولت ربساان به پذیرش مذاکره در مورد آینده بوسنی و پذیرش موافقاتناماه
دیاون بوده است

(.)Cortright 2001: 118-9

 .2سازوکارهای غیر مادیگرایانه
طرفداران سازوکارهای غیر مادی معاقدند محیط اجاما،ی با محیط طبیعی تفااوت اساسای دارد و
رویکردهای مادیررا نمیتوانند پیچیدریهای محیط اجاما،ی که دولتها در آن ،مل میکنناد را
به درسای درک و شیوههای اناشار و اشا،ه هنجاریهای بینالمللای را تبیاین نمایناد .آنهاا افهاار
میدارند که در بسیاری از موارد ،جامعهپذیری در شارایط فقادان اجباار اورت پذیرفااه اسات
( .)Goodman & Jinks 2005: 1003این دساه از محققان از رویکردهای غیر ماادیرارا حمایات
میکنند که در برریرنده دو سازوکار اقناعسازی و یادریری اجاما،ی است.
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 .2-1اقناعسازی
اقناعسازی در برریرنده تغییر افکار ،ا،اقادات و ایساارها درباره رابطه بین پدیدهها بدون اجباار
ذهنی و مادی است .برتی اقناعسازی را کانون سیاست و هدف ا لی تعامل سیاسی میدانناد.
از نظر ریبسون ،همه سیاستها درباره اقناع است .سیاست واقعی در برریرنده اساد ل و تغییار
دیدراه میباشد ( .)Johnston 2001: 18از نظر فینمور و سیکنیک ،اقنااعساازی در مرحلاه اول
چرته ،مر هنجار قرار دارد .مبلغان و مبد،ان هنجار از طریق اقناعساازی تاالش مایکنناد باا
ترغیب دیگران به پذیرش هنجارهای جدید ،اقدامات و ایدههای تود را به ساتاار اجاما،ی و
هنجاری تبدیل سازند (.)Finnemore and Sikknik 1998: 895
اقناعسازی فرایندی است که از طریق آن ،مبلغاان و مروجاان هنجاار اجاماا،ی جدیاد در
دد تغییراتی در ا،اقادات ،ایساارها و رفاار و ترجیحات سایرین هساند .ماقا،دسازی هنگامی
در تعامالت اجاما،ی روی میدهد که باازیگران دارای محاسابات مخالاف در ماورد ماهیات،
الحیت و پیامد اقدام تا ی باشند و یک طرف از طریاق اقنااع و اسااد ل در ادد اسات
طرف مقابل را وادار به بازاندیشی در محاسبات تود سازد .اقناعسازی منجر به فهم مشاارک و
همانندسازی منافع میشود و در اثر اقناعسازی میتاوان شاکاف و اتااالف باین باازیگران در
مورد فهم ،وامل میثر بر رفاار و هویت را برطرف نمود.
اناقال پیام در فرایند اقناعسازی در بساری آزاد ورت میریرد ،یعنی دساکاری اطال،اات
در آن ورت نمیریرد و هیچ رونه سلسلهمراتبی از قدرت وجاود نادارد ،بلکاه دو طارف از
طریق اساد ل و بحثهای ا ولی تاالش مایکنناد باه فهام مشاارکی از وضاعیت و شارایط
اجاما،ی برسند .مبنای اقناعسازی این است که بازیگران به ورت آراهانه و به درسای ،ا،ابار
و تناسب هنجارها معاقد رردند .اقناعسازی زمانی روی میدهد که باازیگران باه ماهیات پیاام
دسارسی داشاه باشند .دو ،امل در این زمینه مایثر هسااند :نخسات شاکل 3پیاام اسات .پیاام
هنجارهای جدید در تالء معنایی مناقل نمیشوند .حامیان تغییر هنجار ،با بساارهای اجاماا،ی
شدیداا ماناقا روبهرو میشوند و ایدههای جدید باید با ساایر هنجارهاا و برداشات از مناافع
رقابت کنند .از این رو ،هنجارهای جدید باید با ایدههای نهادینهشده مرتبط باشند و باوانناد باا
1. Frame
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سازماندهی تجربیات طرف مقابل و طرح هشدارهایی در مورد در تطر باودن هویات و مناافع
دریافتکننده پیام و همچنین ،ارائه راه حلهای جدید ،ماقا،دشونده را تحت تأثیر قارار دهناد.
شکل پیام ،تفسیری از شرایط تای ایجاد میکند و رفاار ماناسب با آن بسار را نشان مایدهاد
و مبنایی برای مشرو،یتبخشی هنجارها فاراهم مایآورد ( .)Payne 2001: 39دوماین ویگرای
ماقا،دکنندری پیام ،وجود نشانهها در محیط اجاما،ی است .در ایان مرحلاه ،ماقا،دشاونده در
پی نشانههایی به منظور قضاوت در مورد مشرو،یت هنجارهای جدید است .بنابراین ،اطال،ات
درونرروهی و اطال،ات حا ل از مرجع الحیتدار ،تمو اا ،مل کشورهای قدرتمناد بار
مبنای آن هنجار بسیار مهم است (.)Johnston 2002: 155
اقناعسازی هنگامی بسیار موفقیتآمیز است که کنشرران درریر وارد چارچوب کنشی جهاان
زیست مشارک شوند که ماشکل از نظام فهم مشارک و هنجارهایی است که به ،ناوان هنجاار و
فهم مشروع تلقی میشود .این فرایند منجر به تفسیرهای جمعی مشاارک از جهاان و هنجارهاا و
قوا،د مشروع میرردد .بر مبنای نگرش کنش ارتباطی هابرماس ،تعامل اجاما،ی فرایند چانهزنای
راهبردی نیست ،بلکه کنشرران باید از قبل به فهم مشارکی برسند ،یعنای اباادا بایاد مفروضاات
اساسی مشارکی درباره ساتاارهای ا لی تعامل اجاما،ی ،بازیگران مشروع و ارزشهای مشاروع
داشاه باشند ( .)Gheciu 2005: 93مشارکتکنندکان در این فرایند برنامه اقدام تاود را بار مبناای
تعریف مشارک از شرایط هماهند میکنند .هدف از این نوع تعامل رسیدن به اجماع ،قلی است.
کنشرران در این نوع کنش به منظور تحقاق اجمااع ،قلای دربااره اد،اهاای معابار بارای تغییار
ا،اقادات یکدیگر را اقناع میسازند .ابزار ا لی برای اقناع موفقیاتآمیاز ،اسااد ل برتار اسات و
ابزارهای مادی نقش چندانی ندارند .از نظر چکل ،میثر واقعشدن این نوع شیوه اساد لی مساالزم
این است که ماقا،دشونده دارای ا،اقاداتی تقریباا نزدیک به پیام ماقا،دکننده باشاد و ماقا،دکنناده
،ضااو مشااروع و برجساااه رروهاای باشااد کااه ماقا،دشااونده تواهااان ،ضااویت در آن اساات و
ماقا،دکننده رفاا از منطق اساد ل اسافاده کند (.)Checkel 2003: 563
بر این اساس ،اقناعسازی زمانی روی میدهد که دو طرف به یکدیگر ا،اماد داشاه باشاند و هار
یک حت شواهد ،مفاهیم و اسانباطات طرف مقابل را بپذیرناد .ایان شناساائی منجار باه تاأثیرات
مابت میشود و این تأثیرات مابت احاما ا منجر به پذیرش اساد لها و تفسیرهای دیگری به ،ناوان
اساد لهای معابر میشاود .از منظار ساازهانگااری ،تعاامالت مبانای بار منطاق اقنااعساازی دارای
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پویشهای مخالفی است .بازیگرانی که درریر اقناعسازی هساند ،از زور اسافاده نمیکنند، .االوه بار
این ،آنها و،ده منافع مادی مساقیم نمیدهند ،بلکه تالش میکنند یک اقدام را به ،نوان اقدام درسات
معرفی کنند و کشور ماقا،دشونده نباید اناظار پاداش بینالمللی باه تااطر آن اقادام را داشااه باشاد.
چنین اقدامی در چارچوب ایدههایی ورت میریرد که به ورت اجاما،ی برسااتاه شادهاناد .از
این منظر ،اقناعسازی موفقیتآمیز به درونیسازی ایدههای جدیاد دربااره ماهیات و اهاداف جامعاه
سیاسی منجر میشود .ایان درونایساازی از طریاق اقاداماتی تاای ،مشاخب مایشاود .کشاور
ماقا،دشونده منطبق با ایدههای جدید بازتعریفی از منافع و هویت تاود ارائاه مایدهاد و تعااریف
جدید را به ،نوان تعریف بدیهی و مسلم میپذیرد و ارتقا میدهد.
فقدان اجبار به این معنی نیست که قدرت در تعامالت مبانی بر اقناع حااکم نیسات .چناین
تعاملی در چارچوب ایدههایی ورت میریرد که به ورت اجاما،ی برساتاه شدهاناد .ایان
ایدهها نمایانرر قدرت کنشرران تای برای تعریف جهاان زیسات مشاارک هسااند کاه در
داتل اساد لهای تا ی ورت میریرند که به ،نوان ایاده مشارع تلقای مایشاوند .منطاق
اقناعسازی مبین این نگرش است که تعاامالت باین مشاارکتکننادران مخالاف در رفاگاوی
تای ،یکطرفه نیست ،بلکه مشارکتکنندران یکادیگر را باه ،ناوان کانشراران مشاروع در
فرایند ارتباطات تلقی میکنند و به اساد لهاای یکادیگر راوش مایدهناد و آمااده پاذیرش
اساد لهای جدید و تغییر مواضع تود هساند (.)Gheciu 2005: 982

 .2-2یادگیری اجتماعی
یادریری یکی دیگر از شیوههای تغییر رفاار و منافع است .یادریری باه مااباه تغییار ا،اقاادات یاا
بسط ا،اقادات ،مهارتها یا رویههای جدید در اثر مشاهده و تفسیر تجربیات و اساافاده از آن در
اقدامات بعدی است .واقعررایان ،یادریری را به ،نوان پاسخی به تغییر سااتااری در محایط و آن
را ناشی از اطال،ات جدید میدانند .یادریری موجب شناتت تعارضها میان ابزار و اهداف و در
نایجه ،تعیین اولویتهای جدید میرردد .از نظر آنها ،یادریری در سط بینالمللای هنگاامی روی
میدهد که از این اطال،ات جدید برای بازتعریف محاوای منافع ملی اساافاده شاود .بارای مااال،
آمریکا با ارائه اطال،ات جدید در مورد ماهیت برنامه هساهای پاکساان ماانع از فاروش تجهیازات
بازپروری پلوتونیم به پاکساان ،از سوی فرانسه رردید (.)Nye 1987: 379
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سازهانگاران مخالف این تعریف از یادریری هساند و این نوع یادریری را به منزله یادریری
ساده تلقی میکنند .آنها معاقدند این تعریف ،چگاونگی تبادیل یاادریری باه سیاسات و تاأثیر
رسارش ایدهها و ا،اقادات را مورد توجه قرار نمیدهد و تنها به مبانی ساتااری توجه میکناد
( .)Levy 1994: 290از این رو ،سازهانگاران بر یادریری اجاما،ی تأکید میورزند که مبانای بار
نگرش تعاملررایی نمادین است و در آن ،نقش قدرت به ،نوان ،امل تبیینی کاهش مییاباد و
بر نقش ایدهها و دانش تأکید میشود .از منظر سازهانگارانه ،یادریری اجاماا،ی فرایناد پویاایی
است که کنشرران بر مبنای هنجاری جدید باه تعریاف یاا باازتعریف واقعیات مایپردازناد.
یادریری اجاما،ی فراتر از انطباق و یادریری ساده است که در آن باازیگران سیاسای در نایجاه
پاسخ به تغییرات محیط بینالمللی برای دسایابی به اهاداف ،ابزارهاای کارآمادتری را اناخااب
میکنند .یادریری اجاما،ی توانایی و انگیزههای کنشرران اجاما،ی را برای مادیریت و حاای
درررونی واقعیت از طریاق تغییار ا،اقاادات در ماورد جهاان اجاماا،ی و ماادی و هویاشاان
بازنمایی میکند و نشان میدهد چگونه هنجارها و هویت جمعی از یک کشور به کشور دیگار
مناقل و نهادینه میشود ( .)Adler and Barnett 1998: 43به ،باارت دقیاقتار ،کانشراران در
داتل چارچوبی از ایدهها و ا،اقادات رفاار میکنند که نه تنها اهداف ،سیاساتهاا و ابزارهاای
مورد اسافاده برای تحقق اهداف را تعیین میکند ،بلکه ماهیت مسئله مورد بررسی را نیز تعیاین
مینماید .از نظر جک لوی ،یادریری اجاما،ی در زنجیره ،لی دو مرحلهای ورت مایریارد،
بدین ورت که مشاهدات و تجربیات منجر به تغییر در ا،اقادات تممیمریرندران میشاود و
این تغییر ا،اقادات ماعاقباا بر رفاار دولت تأثیر میرذارد (.)Levy 1994: 291
یادریری اجاما،ی بر این د لت دارد که ایدهها ،امل ا لی تممیمریری هساند و سیاستهاا
در داتل بساری از ایدهها و ا،اقاداتی اتخاذ میشود که برای بازیگران مطلوب و قابل درک اسات
و کنشرران از طریق تعامل با بسارهای نهادی وسیعتر و در ورت فقادان مشاوقهاای ماادی،
منافع یا ترجیحات جدید به دست میآورند و منافع و هویاتهاا از طریاق ایان تعاامالت شاکل
مییابد ( .)Checkle 2001: 565از نظر بارنت و ادلر ،یاادریری اجاماا،ی در محایط نهادیناهشاده
ایجاد میشود .نهادها اناشار معانی را از کشوری به کشور دیگر ترویج میکنند و نقاش فعاالی در
اناخاب فهم هنجاری مشابه دارند و نقش مهمی در اناقال فهم مشارک از نسلی به نسل دیگر ایفاا
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میکنند .افراد در تالل ارتبا و تبادل اجاما،ی با یکدیگر به تبادل فهم و برداشاتهاای تاود از
واقعیت میپردازند .در نایجه این تباد ت ،تغییراتی در زمینه فهام و ارزشهاای جمعای و فاردی
ایجاد میشود ،به نحوی که آنها معیارهای هنجاری مشاارک را تارویج و مبناای مناسابی را بارای
اناقال و بسط هویتهای جمعی و ا،اماد ماقابل فراهم میآورند.
یادریری اجاما،ی ،معمو ا از دو طریق آموزش و نفوذ اجاماا،ی اورت مایریارد کاه در آن
مذاکرات بینالمللی ،سازمانها و نهادهای دولای و غیر دولای و دولتها نقش اساسی ایفا میکنند.
یادریری مبانی بر آموزش معمو ا از طریق کشورها و نهادهای بینالمللی ورت مایریارد
و نهاد آموزشدهنده ،ارزش و هنجارهای بینالمللی را باه دیگار کشاورها آماوزش مایدهاد.
،وامل مخالفی مانند شناتت ماقابل طرفین از موقیعت هر یک در فرایند آموزش و دسارسی و
سهولالو ول بودن ایدهها و هنجارهای مورد آموزش ،موجب تسهیل آموزش میشود .آمریکاا
از طریق مراکز آموزش نظامی تود ارزشها و نهادهاای لیبارال را باه افساران دیگار کشاورها
آموزش میدهد .از منظر سازهانگاران ،حضور نظامیان کشاورهای تاارجی در مادارس نظاامی
آمریکا موجب آشنایی افسران تارجی با ارزشهاای دموکراتیاک مایراردد .ایان آماوزشهاا
موجب تغییر نگرش و منش افسران تارجی میرردد و آنها با ایدههای جدید نقاش ارتاش در
حوزههای سیاسی و مدنی آشنا میشوند، .الوه بر این ،آنها میآموزناد کاه باه رغام اتااالف
نگرش بین مقامات سیاسی و نظامی ،بر وفایف قانونی تود تأکید ورزند و از رهباران سیاسای
حمایت کنند (.)Atkinson 2006: 513
ناتو بعد از جند سرد از طریق آموزش در قالب برنامه مجماع پارلماانی نااتو موساوم باه
مجمع آتا نایک شمالی ،در دد جامعهپذیرساتان کشورهای اروپای شرقی برآمد .این سازمان
از طریق یادریری اجاماا،ی نقاش مهمای در زمیناه اشاا،ه هنجارهاا ،ارزشهاا و رویاههاای
دموکراتیک در شرق اروپا ایفا کرد .این برنامه که در سال  3335آغاز شد ،با بررزاری سمینارها
و اجالسهای پارلمانی به آموزش مقامات پارلمانی کشورهای شرق اروپا در حوزههای دفاا،ی
پرداتت .هدف این برنامه ،بهبود فهم ماقابل میان مقامات قانونرذاری ایان کشاورها در زمیناه
مسائل امنیای ،ارتقاء روابط بین نظامیان و غیر نظامیان و کنارل غیر نظامیان بر نهادهای امنیای و
نظامی بوده است (.)Flockart 2004: 375-80
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نفوذ اجاما،ی ،یکی دیگر از شیوههای یادریری اجاما،ی است .نفوذ اجاما،ی به مجمو،اه
اقداماتی اشاره دارد که از طریق توزیع پاداشها و مجازاتهای اجاما،ی ،رفاار مبانی بر هنجار
را موجب میشود .پاداشهای اجاما،ی شامل آسودری روانشاناتای ،منزلات ،حاس تعلاق و
غیره میباشد .مجازات اجاما،ی ،دربرریرنده شرمسارسازی ،طرد و حذف از رروه است .تاأثیر
نفوذ اجاما،ی به منزله انطباق کنش رار باا نگارش ماورد حمایات راروه اسات .فرایناد نفاوذ
اجاما،ی با ماقا،دسازی مافاوت است .فرایند اقناعساازی مساالزم انطبااق ،ماومی هماراه باا
پذیرش تمو ی است .در اقناعسازی ،حداقل الحیت ماقا،دکننده مورد قبول است ،اماا در
نفوذ اجاما،ی ،پذیرش هنجار نه به تااطر االحیت اقنااعسااز ،بلکاه باه تااطر اجانااب از
مجازاتهای اجاما،ی است .پاداش و مجازات به این دلیال اجاماا،ی هسااند کاه تنهاا راروه
میتواند آنها را فراهم آورد و تنها رروههایی که نگرش آنها برای کنشرر باارزش است ،دارای
این نفوذ تواهند بود (.)Johnston 2001: 507
تممیمریرندران سیاسی همانند افراد نسبت باه رساواییهاای ناشای از نقاا هنجارهاای
اجاما،ی حساس میباشند و از «انگشتنماشدن» به طور اتب در کنفرانسهای باینالمللای و
تمو اا در مورد کنفرانسهای برتوردار از حمایت جهانی بسایار زیااد مانناد کنفارانس مناع
اسافاده از مینهای ضد نفر اجاناب میکنند ،چراکاه ا،اباار و منزلات در ساط جهاانی بارای
دولتها قادرت باه ارمغاان مایآورد .شاهرت باه ،ناوان شاریک تجااری تاوب یاا کشاور
همکاریکننده در سازمان ملل ،بر ا،ابار کشور در سط جهانی میافزاید.
یکی از سازوکاریهای نفوذ اجاماا،ی بارای مجاازات کشاورهای تااطی ،اساافاده از ابازار
شرمندهسازی است .شرمندهسازی به معنی افشای ،لنی اهداف و رفاار غیر مشاروع اسات .تاأثیر
واقعی شرمندهسازی مسالزم این است که کنشرران حمایت واقعای تاود را در آغااز نسابت باه
معیارهای مشروع ا،الم دارند و هنگامی که کنشرر در راساای منافع مارج تاود از آن معیارهاا
منحرف میشود ،ا،ضای جامعه با بیان ،دم سازراری بین سیاست ا،المی با رفاار جاری ،آنهاا را
شرمنده سازند .ا،ضایی که واقعاا به هنجارهای جامعه ا،اقاد دارند ،اما ناوانساند در مقابل وسوساه
رفاار تودتواهانه مقاومت کنند ،واقعاا احساس شرمساری تواهناد کارد و رفااار تاود را تغییار
تواهند داد ،اما کنشررانی که به ورت ابزاری از هنجارها حمایت نمودناد ،باه منظاور کااهش
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هزینههای شرمساری از کنشهای اد،ایی اسافاده میکنند .آنها ارزشها و هنجارهاای مطلاوب را
کماهمیت جلوه میدهند ،آنها را در راساای منافع تود تفسیر میکنند ،اهمیت آنها را در بساارهای
تای به زیر سیال میبرند و یا در راسااای حمایات از ترجیحاات تاود ،هنجاار و ارزشهاای
رقیب موجود در جامعه بینالمللی را بزرگ جلوه میدهند (.)Schimmelfennig 2001: 64

نتیجهگیری
جامعه پذیری اررچه به ،نوان سازوکار ا لی برای تغییر رفاار یا ترجیحاات کشاورها شاناتاه
میشود ،اما تفاوت در دساگاه نظری سبب رردیده نظریات روابط بینالملل تفسایر مافااوتی از
این مفهوم و راهبردهای مناسب برای ا،مال آن داشااه باشاند .نظریاهپاردازان طرفادار نگارش
مادیررایانه به نظام بینالملل ،جامعهپذیری را امر موقای در رفاار دولت مایدانناد و معاقدناد
رفاار دولتها واکنشی نسبت به توزیع قدرت در سط نظام بینالملل میباشد و دولتها برای
حفظ امنیت و قدرت تود ،چاره ای جاز پیاروی از نظام غالاب ندارناد و تنهاا از ایان طریاق
میتوانند بقا و امنیت تود را حفظ کنند.
در مقابل ،نظریهپردازان هنجارررا با تأکید بر نقش میثر و سازنده هنجارهاا و قوا،اد بار تکاوین
رفاار دولتها تأکید میکنند و معاقدند دولتها به ،ناوان کانشرار اجاماا،ی از رفاارهاا و قوا،اد
هنجاری جامعه بینالملل پیروی تواهد کرد.
نکاه مهم تأثیر واقعی این راهبردها در تغییر رفاار و ترجیحاات دولاتهاسات .تجرباه تااریخی
نشان میدهد دو ،امل در تأثیررذاری این راهبردها نقش مهمی ایفا میکنند، .امال نخسات ،محایط
بینالمللی و منطقهای است .هرچه محیط بینالمللی و منطقاهای از نظام نهاادی بیشااری برتاوردار
باشد ،راهبردهاای غیار ماادی از ا،اباار و قادرت بیشااری برتوردارناد .تجرباه اتحادیاه اروپاا در
منطبقسازی کشورهای اروپای شرقی با هنجارهای غالب در اروپا رویاای ایان امار اسات .اتحادیاه
اروپا بعد از جند سرد برای منطبقسازی کشورهای اروپای شرقی ،حای ترکیه با هنجارهای غالاب،
از راهبردهای غیر مادی و اجباری اسافاده نموده است، .امل دوم ،تعامال دولات باا جامعاه و نظاام
بینالملل است .هر راه میزان اساقالل دولت از جامعه بیشار و دولت برای رفع نیازهای تاود بیشاار
به نظام بینالملل ماکی باشد ،اسافاده از راهبردهای مادیررایانه میثرتر تواهد بود.
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