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 چکیده
چه  یخارج استیو س یمل تیامن یحکمران نیمسئله است که ب نیا یمقاله بررس یموضوع اصل

 یررسب ي. براگذارندیاثر م گریهمد نیو تکو يریگها چگونه بر شکلبرقرار است و آن ینسبت
 استیس ژهیطرح و چهار کارو تیامن یحکمران يادیها چهار پرسش بنآن يرگذارینسبت و تأث نیا

در  ینقش اساس یاسیکه نظام س دهدیپژوهش نشان م يهاافتهیشده است.  حیتشر یخارج
 گریهمد یخارج استیو س یتیامن یها نظام حکمراندارد و در درون آن ریهر دو متغ يریگشکل
 یمشارکت يهااقتدارگرا تا نظام يهااز نظام یفیها در قالب ط. آنبخشندیم نیکرده و تکو تیرا تقو

 گونه یمشارکت ایبه نظام اقتدارگرا  یکینزد زانیبه م یاسیس يها. هر کدام از نظامابندییسامان م
 رگیکه کامالً متفاوت از همد دهندیرا شکل م یخارج استیو س یتیامن یاز نظام حکمران یخاص

ند و هست یافراد انسان ییاز بقا دارند و به دنبال رها یموسع فیتعر یمشارکت يهاهستند. نظام
به باال دارند که با اقناع شهروندان  نیمحدود و از پائ یتیامن يهامسئله ،یتیامن داتیتنوع تهد مرغبه

 نیاست. چن یمسائل به دنبال گذار از حکومت به حکمران نیحل ا ي. دولت براردیگیم شکل
 يرحداکث تیو ضمن حما يریگیپ یالمللنیرا در جامعه ب انهیجويهمکار یخارج استیس ینظام

 .دارد يال مالحظهتوجه قاب زین گرید یافراد انسان تیشهروندان به امن تیامن زا

 ن کلیديواژگا
 يهاوهیش ،یتیامن يهانظام اقتدارگرا، مسئله ،ینظام مشارکت ،یخارج استیس ،یتیامن ینظام حکمران

 .تیامن نیتأم
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 مقدمه
بحث اصلی این مقاله نسبت بین حکمرانی امنیت ملی و سیاست خارجی است. بین این دو 

لی دارد رانی امنیت مخارجی چه تأثیري در حکم مفهوم سیاسی چه نسبتی برقرار است؟ سیاست
دادن به سیاست خارجی و اجراي آن چگونه تأثیر و متقابالً حکمرانی امنیت ملی در شکل

گذارد؟ دو مفهوم کلیدي این نوشته حکمرانی امنیت ملی و سیاست خارجی است. تأمین می
 ، تأمین امنیتهاي مختلف دولتمدرن است. بر اساس نظریه هايترین کارویژه دولتامنیت مهم

ند، چه گرفته باش ها چه بر بنیان قدرت شکلآید. دولتهسته محوري تشکیل دولت به شمار می
منیت گریزي از تأمین ا ،بر پایه قرارداد اجتماعی یا مبناي مشروعیت خود را الهی بدانند یا زمینی

ها و حاکمیت چهار رکن اصلی تشکیل دولت هستند؛ دولت سرزمین، مردم، حکومت. ندارند
کنند. در نگاه سنتی تهدیدات حداقل به منظور تضمین بقاي خود براي تأمین امنیت اقدام می

هاي دیگر و با اعمال زور و اقدام نظامی است. در اصلی امنیت ملی از خارج و از سوي دولت
متفاوت است و پیوند عمیقی بین حوزه داخلی و هاي جدید تهدیدات امنیت ملی متنوع و نگاه

هاي امنیت الملل و مسئلهها به تناسب درك خود از نظام بینخارجی به وجود آمده است. دولت
گیرند و این سازوکارها و راهبردها در یک ملی سازوکارها و راهبردهاي متفاوتی را در پیش می

که  شوند. حال پرسش اساسی این استتبدیل میفرایند تعاملی به ابزار شناخت و تأمین امنیت 
در این روند تعاملی سیاست خارجی و حکمرانی امنیت ملی چه نسبتی با هم دارند و چگونه بر 

گذارند؟ به بیان دیگر حکمرانی امنیت ملی چه تأثیري بر سیاست خارجی دارد همدیگر تأثیر می
 کند؟یت ملی چه نقشی ایفا میو سیاست خارجی در کارآمدي و بازطراحی حکمرانی امن

هاي مختلف در پاسخ به این پرسش ضمن ارائه یک چهارچوب نظري و مفهومی، کارویژه
سیاست خارجی بررسی و تأثیرگذاري آن بر نحوه حکمرانی امنیت ملی توصیف و تشریح خواهد 

هار چ دادن به موضوع، تأثیر سیاست خارجی بر حکمرانی امنیت ملی در قالبشد. براي نظم
م، المللی، دوشود: نخست، سیاست خارجی به مثابه شناخت محیط بینسازوکار بررسی می

سیاست خارجی به مثابه سازوکار مقابله با چالش و تهدید خارجی، سوم، سیاست خارجی به 
المللی، چهارم، سیاست خارجی به مثابه شیوه و راهبرد تأمین اهداف و منافع ملی در عرصه بین
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هاي سیاست خارجی در تعامل با محیط کننده. کارویژهکننده و حمایتکننده، تسهیلاهنگمثابه هم
گیري نظام حکمرانی نسبتاً متفاوتی از امنیت ملی گیري موجب شکلهاي تصمیمو سازمان

هاي شود که در آن درك زمامداران از معنا و مفهوم امنیت، موضوع یا مرجع امنیت، مسئلهمی
 ود. شکارهاي تأمین امنیت به تناسب کارکردهاي سیاست خارجی متفاوت میامنیتی و سازو

 الف) چهارچوب نظري و مفهومی
تمرکز اصلی این نوشته نسبت سیاست خارجی و حکمرانی امنیت ملی است. در حوزه 

هاي متعددي صورت گرفته و متون زیادي به رشته تحریر سیاست خارجی و امنیت ملی پژوهش
توانند چارچوب هاي قابل توجهی هم وجود دارد که میر هر دو حوزه نظریهدرآمده است. د

ها باشند. لیکن در خصوص تعامل این دو متغییر متن فکري منظمی براي بررسی هر کدام از آن
اي منتشر نشده است. براي رسیدن به یک چارچوب نظري و مفهومی مناسب ناگزیر مالحظهقابل

هاي روشنگر بنیادي هر دو حوزه هستیم تا مفاهیم دقیق وگزارهبه بررسی اجمالی محورهاي 
 براي بررسی نسبت سیاست خارجی و حکمرانی امنیت ملی ارائه شود. 

. هاي مطالعاتی قابل طرح استدر بررسی و تحلیل سیاست خارجی کشورها دو دسته نظریه
ته دوم نسبتاً عام هستند. دس شناسیالمللی با مبانی معرفتهاي کالن روابط بیناول نظریه دسته
آیند. در دسته نخست سه جریان هاي خاص بررسی و تحلیل سیاست خارجی به شمار مینظریه

ابط هاي کالن رواصلی وجود دارد. جریان اول به دنبال تبیین سیاست خارجی بر بنیان نظریه
ن لیبرالیسم/ نئولیبرالیسم شاگرایان و رقیب سنتیگرایان/ نوواقعهاي واقعالملل است. نظریهبین

المللی هستند که در مطالعه و بررسی سیاست خارجی نیز مورد استفاده قرار هاي روابط بیننظریه
گیرند. در مقابل این دو جریان اصلی جریان سومی شکل گرفته است که با نام می

ماري پسااستمع مدرن،هاي انتقادي، پستشود و در درون آن نظریهپساساختارگرایی شناخته می
هاي کالن هاي موجود در این جریان بیشتر از جنس نظریهو فمنیست، قرار دارند. نظریه

هاي گوناگون معرفت بشري به کار گرفته شناسی هستند که در حوزهشناسی و معرفتهستی
ها بیش از این که در پی الملل یا سیاست خارجی ندارد. آنشوند و اختصاص به روابط بینمی

گر خاص رائه چهارچوب منطقی و مفهومی براي درك سیاست خارجی کشور به عنوان کنشا
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ند. هاي گوناگون زندگی بشري هستگران در عرصهباشند، در پی ارائه ویژگی مشترك رفتار کنش
المللی استوار است. بین دو گري عام دولت در عرصه بینها بر کنشاساس مباحث اغلب آن
گاري اناي از سازهانگاري واقع است. نحلهپساساختارگرایان نظریه سازه جریان نخست و جریان

اي دیگر به جریان پساساختارگرایان المللی سیاست خارجی و نحلهبه دو جریان روابط بین
شوند (ن.ك.به: مشیرزاده، بندي میهاي کالن دستهها در قالب نظریهنزدیک است. همه این نظریه

 ). 209-226: 1389آبادي، و عطایی و رسولی ثانی 19-54: 1391فام، ، یزدان1384
هاي ها، مختص بررسی و مطالعه سیاست خارجی است و تحت عنوان نظریهدسته دوم نظریه

ه گر خاص بنیان نهاده شدهاي این جریان بر کنششوند. نظریهتحلیل سیاست خارجی مطرح می
اي متأثر از هاي سیاست خارجی مقایسهناماست. در درون این جریان سه سنت متفاوت به 

تون ریچارد اسنایدر، هنري بروك و بر گیري متأثر از نوشتههاي جیمز روزنا، نظریه تصمیمنوشته
نوشته » مللالبینعوامل محیطی در مطالعه سیاست «سیپین و زمینه سیاست خارجی متأثر از مقاله 

). در جریان تحلیل سیاست 7-11: 1391، هارولد و مارگارت اسپرات شکل گرفت (مشیرزاده
خارجی تالش اصلی معطوف به بازکردن جعبه سیاه دولت است. اجزاي مهم و مؤثر در فرایند 

ها در یک روند سازمانی و سیاست بوروکراتیک گیرد. تصمیمگیري مورد بررسی قرار میتصمیم
ها از یرد. شناخت و ادراك آنگها شکل میها و رویکردهاي آنو متأثر از کارگزاران و نگرش

بندي اهدف و منافع، ابزارها و امکانات و در نهایت اتخاذ محیط راهبردي نقش مؤثري در اولویت
 ها دارد. ها و اجراي آنسیاست
ها در عرصه دولت تیو فعال یروابط خارج تیریمطالعه مد یخارج استیس لیتحل

هاي اجرایی شیوهاقدامات،  و هاراهبرد، و منافع شامل اهداف یخارج استیاست. س المللیبین
 ریممکن است نه تنها با سا یمل يهااست. دولت رهیو غ هاو پیمان هانامهها، توافقدستورالعمل و

برقرار  یلالملنیروابط ب زین یردولتیغ يهاو سازمان یالمللنیب يهابلکه با سازمان یمل يهادولت
از بازیگران خارجی گرم و نزدیک و با برخی دیگر دشمنانه و  ها با برخیروابط آن کنند.
ها در مقابل رویدادها و بازیگران دیگر سیاست یکسانی در پیش جویانه است. دولتستیزه
کنند دلی میها تند و خصمانه و برخی نرم و دوستانه است؛ برخی همگیرند. واکنش برخینمی

خوش ها دستگیرند. در طول زمان نیز روابط دولتمی طرفانهبی و برخی تقابل و گروهی موضع
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اي متحد هم باشند و زمانی به دشمنان هم تبدیل دگرگونی است. ممکن است دو دولت در دوره
ها بیشتر دنبال اهداف و منافع اقتصادي هستند و المللی برخی از دولتشوند. در عرصه بین

ند. دهبیشتري به آن می ح داده و اولویتگروهی دیگر اهداف سیاسی و ایدئولوژیک را ترجی
ها گاهی از قدرت نظامی ها در تأمین اهداف و منافع و مقابله با تهدیدات و چالشهمچنین آن

هند. در دوگو را ترجیح میگیرند و زمانی به دیپلماسی توسل جسته و مذاکره و گفتبهره می
 م و تشویق وادار به تغییر رفتار نمایند. ها بازیگران دیگر را با تحریهمین حال ممکن است آن

ها و ارزیابی وجه تحلیل، سیاست خارجی در پی درك چرایی این تفاوت نیتردر ساده
گیري سیاست هاست. براي درك این تفاوت باید به عوامل مؤثر در شکلدستاوردها و هزینه

ه سیاست خارجی دادن بهایی در شکلها پرداخت. چه کسانی و چه سازمانخارجی دولت
گیري سیاست خارجی چقدر مؤثر است؟ رهبران ها در شکلنگري و رویکرد آنمؤثرند؟ جهان

راي دلی ببینند یا آن را محلی براي رقابت و حتی همکاري و همیک کشور جهان را پرمنازعه می
لملل را ابینها وضع موجود در نظام شمارند. آنرسیدن به وضعیت بهتر براي همه ابناي بشر می

ک ها کدام کشورها را به خود نزدیقبول دارند یا در پی اصالح و حتی تغییر بنیادي آن هستند؟ آن
دیده و به دنبال گسترش همکاري با آن هستند و با کدام کشورها تعارض منافع داشته، احساس 

دارك خود با اگیرندگان اصلی سیاست خارجی تهدید کرده و در پی مقابله با آن هستند. تصمیم
ها بر بنیان شناخت خویش از محیط دهند. تصمیمات آناز محیط به سیاست خارجی شکل می

لل المها از نظام بینگیرد. شناخت آنهاي کشور شکل میپذیريراهبردي و توانمندي و آسیب
کننده ها براي کشور متصورند، تعیینها و تهدیداتی که آندر این ادارك نقش اساسی دارد. چالش

ها تهدیدات ریشه داخلی یا خارجی دارند؟ این تهدیدات چقدر و چگونه است. از نظر آن
ها بر اساس ادراك خود از تهیدیدات و هاي با ارزش کشور را تهدید نمایند. آنتوانند داراییمی

بندي رسیده و راهی را روي از سوي دیگر به جمعهاي پیشها از یک طرف و گزینهتوانمندي
 ). 23-29: 1393خسروي و میرمحمدي،  .ککنند (نتخاب میها انبراي مقابله با آن

الملل مباحث نظري و مطالعات موردي نسبتاً در حوزه مطالعات امنیت ملی و امنیت بین
)، 1392بوزان،  ؛1396شیهان،  ؛1383تریف،  ؛1398کالینز،  ک.اي صورت گرفته است (نگسترده

به معناي خاص مفهومی متأخر است و مطالعات محدودي در این زمینه  اما حکمرانی امنیت ملی
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سازي مفهوم«را در مقاله » حکمرانی امنیتی«بار مفهوم نخستین 1»الکه کراهمان«وجود دارد. 
کننده انحصاري امنیت به یک مطرح کرد. در این مفهوم نقش دولت از تأمین» حکمرانی امنیتی

ده از هایی پیچیکننده نهادهاي غیردولتی در شبکهنده و استخدامکنسازمان توانمندساز، تنظیم
روابط با هدف تأمین امنیت تغییر یافته است. همچنین برخالف مطالعات امنیتی کالسیک که به 

عمدتاً به وجه نظامی تمرکز  گیري از قدرتپردازد و در بهرهها با یکدیگر میروابط میان دولت
محیطی تري از تهدیدها، مانند تهدیدات اقتصادي، زیستطیف وسیع دارد، حکمرانی امنیتی، به

ها به استفاده از وجوه گوناگون قدرت و و مشکالت اجتماعی پرداخته و در مقابله با آن
 ). 1387(کراهمان،  شودهاي غیردولتی تأکید میسازمان

نهاگ ب کپدر نوشته حاضر در بحث حکمرانی امنیت ملی یک مفهوم بینابین که در مکت
هاي این مکتب در بررسی امنیت، تمام وجوه اقتصادي، تشریح شده، مد نظر است. بر اساس یافته

شود و در تأمین آن بر همه محیطی امنیت در نظر گرفته میسیاسی، نظامی، اجتماعی و زیست
صادي، هاي اقتهاي غیردولتی در بخشد. اگرچه ممکن است سازمانگردوجوه قدرت تأکید می

محیطی، نقش مؤثري داشته باشند، اما امنیت در بعد سیاسی و نظامی با زیست اجتماعی و شاید
ر کننده شاید دهستی و بقاي دولت ملی پیوند دارد. تقلیل جایگاه دولت به سازمان تنظیم

کننده تواند تبیینهاي حداقلی موفق باشد، اما در کشورهاي خاورمیانه چنین سرمشقی نمیدولت
تر بنابراین در نوشته حاضر حکمرانی امنیت ملی فراتر از نگاه سنتی و کالسیک آن و موسع باشد.

کننده امنیت مدنظر است و از این منظر تالش شده نشان هاي تأمیناز نگرش معطوف به سازمان
 هاي امنیتی دارد. داده شود که سیاست خارجی چه نسبتی با چهار پرسش بنیادي بررسی

ها هاي موجود بین نگاهمنیتی چهار پرسش اساسی وجود دارد که مرز و تفاوتدر مطالعات ا
ی هاي متفاوتهاي فکري پاسخسازد. هر کدام از مکاتب و سنتهاي مختلف را آشکار میو نگرش

کنند. پرسش نخست از چیستی امنیت است. الکس بالمی امنیت را ها ارائه میبه این پرسش
ور نتیجه حضکه داند میموضوع  نیبه ا ادیز يدواریطور انتظار و امنیاز جنگ و هم ینسب يآزاد

ها پیش توسط پژوهشکده مطالعات راهبردي به فارسی ترجمه و منتشر شده است نویسنده کتاب زیر سالاز این  .1
 ).1387که مجموعه مقاالتی از نویسندگان مختلف تحت سرپرستی او است (کراهمان، 
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 توانیم یزمان«گوید: والتر لیپمن در تعریف امنیت میشکست نخواهد بود.  ،یجنگ احتمال در
آن در  يواال يهادارد که در صورت اجتناب از شرکت در جنگ، ارزش تیملت امن کیگفت 

 ياهدر برابر ارزش دینبود تهد ینیدر حالت ع تیامناز نظر ولفرز  ».ردیمعرض خطر قرار نگ
(کالینز، » ست.هانبود ترس از مورد حمله قرارگرفتن آن یآمده است و در حالت ذهندستبه

) به این مفهوم عمق بیشتري داده و آن را به فراسوي Booth, 2008: 101-2) کن بوث (25: 1400
) هامردم (افراد و گروه يآزاد يبه معنا تیامنست. از نظر او دولت و نبود جنگ گسترش داده ا

در شان لخواهد يهانهیگز يها در انتخاب و اجراآن ياست که مانع آزاد يبشر يو بندها دیاز ق
 يدو رو ییو رهافراتر از بقا است. امنیت  تیامناز نظر بوث . شودیمعرصه سیاسی و اجتماعی 

کند که با دو ) امنیت را آسودگی و فقدان بیم و ترس معنی می96: 1399فیرحی (اند. سکه کی
 و است یشناختو روان یمفهوم ذهن کشود. آرامش یمشخص می شیآرامش و آساشاخص 

و  دارد یو رفاه يخصلت ماد شتریب گویاي احساس راحتی در محیط زندگی است؛ و آسایش
ر زندگی کند. در مجموع امنیت به وضعیت یا احساس تتواند راحتها انسان میبا داشتن آن

هاي با ارزش ملت وجود نداشته کند که در آن تهدیدي جدي علیه داراییوضعیتی اشاره می
باشد. در نگاه مضیق، بقا و نبود تهدید نظامی علیه دولت ملی مدنظر است و در نگاه موسع فراتر 

باشد. دگی خوب براي همه افراد جامعه مطرح میبودن امکانات زناز نبود تهدید نظامی، فراهم
 ها و مکاتب گوناگوناما پرسش کلیدي که بیش از معنا و مفهوم امنیت گویاي تفاوت نظریه

 است. 1امنیت ارجاعیمطالعات امنیتی است، موضوع 
 امنیت در ارجاعیموضوع امنیت دومین پرسش کلیدي در مباحث امنیتی است. موضوع 

شود که امنیت چه کسی یا چه چیزي باید تأمین شود یا چه کسی ش مطرح میپاسخ به این پرس
 زمان آن دویا چه چیزي باید سالم و امن بماند؟ به خصوص در زمانی که امکان تأمین امنیت هم

میسر نباشد. اگر موضوع امنیت نباشد، عمالً سخنی از امنیت نخواهد بود. در پاسخ به این پرسش 
رح شده است. در نظریه رئالیسم، دولت ملی موضوع امنیت است. امنیت نظرات گوناگونی مط

دولت ملی باید حفظ و تأمین شود. لیکن امنیت دولت ملی از دو منظر مورد نقد است. نخست، 

1 . referent object of security 
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کم شامل سرزمین، مردم، حاکمیت و حکومت امنیت ملی یک مفهوم انتزاعی است که دست
سویی وجود نداشته باشد ها همکه بین امنیت آن است. حال پرسش بنیادي این است در زمانی

 حکومتحفظ زمان نشود امنیت همه را تأمین کرد، اولویت با کدام یک خواهد بود؟ و به طور هم
نقد دوم به مرجعیت دولت ملی، با ؟ دیگري شود يفدا دیبا یک شهروندان، کدام امنیتو حفظ 

هاي قراردادي دولت، اصالتی براي دولت یهشود. نظراستناد به نظریه پیدایش دولت مطرح می
ها دولت اصالت ذاتی ندارد. دولت سازمانی است که براي تأمین امنیت قائل نیستند؛ از نظر آن

شهروندان به وجود آمده است و تدوام آن به انجام بهینه چنین کارکردي منوط است. بنابراین 
ته هاي گذشنظر به اینکه دولت در سدهتواند موضوع امنیت باشد. لیکن دولت باالصاله نمی

ترین کارگزار تأمین امنیت شهروندان تبدیل شده و امنیت اهمیت زیادي یافته و عمالً به مهم
نظران دولت خود به موضوع ی صاحبشهروندان با امنیت دولت گره خورده است، از نظر برخ

بین امنیت دولت و امنیت امنیت تبدیل شده است. این موضوع تا زمانی که تزاحم و تضادي 
دیگرند، نه تنها ها در طول هم قرار دارد و حتی الزم و ملزوم یکشهروندان نیست، یا امنیت آن

ها در تزاحم و یابد که امنیت آناشکالی ندارد، بلکه ضروري است، اما مشکل زمانی بروز می
لیسم اصالت را به دولت و ). رئا1392فام، یزدان .کدیگر واقع شود (ناحیاناً در تضاد با یک

دهند. نگاه سوم جامعه را موضوع امنیت هاي پساساختارگرا اصالت را به فرد انسانی مینظریه
کند. امنیت جامعوي که از سوي مکتب کپنهاگ مطرح شد، اصالت را به امنیت اجتماع تلقی می

از همدیگر در مقابل  هاکنند. آنها در درون اجتماع احساس آرامش میدهد. انسانانسانی می
کنند. امنیت فرد در درون اجتماع معنا و تهدیدات حمایت کرده و امنیت جمعی را تأمین می

هاي یابد. اگر امنیت جمع تأمین شود، امنیت فرد نیز تأمین خواهد شد. برخی نحلهمفهوم می
 دولت ملی را فکري مکتب کپنهاگ این جامعه را به سطح دولت ملی ارتقا داده و از این منظر

نمایند و بر این باورند که امنیت شهروندان در درون سرزمین مشخصی موضوع امنیت تلقی می
دانند. در نگاه اسالمی نیز شود و گروهی دیگر مرجع امنیت را اجتماع میبه نام کشور تأمین می

یابد. ز میها اصالت دارد و احساس ناامنی و امنیت در درون اجتماع بروتک انسانامنیت تک
ها مثل هاي ضروري براي تداوم زندگی انسانهاي اجتماعی سامان دارند و نظامزمانی که نظم
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ند و کننظام تجارت، نظام سالمت، نظام غذایی با اختالل روبرو نیست، مردم احساس امنیت می
 ). 95-102: 1399یابد (فیرحی، این احساس امنیت به شکل جمعی نمود می

نهاگ گردد. در مکتب کپامنیتی برمی کلیدي در مطالعات راهبردي به مسئلهسومین پرسش 
ر شود. اموشده تقسیم میشده و امور امنیتیامور به سه قسم امور غیرسیاسی، امور سیاسی

هاي غیرسیاسی که شامل اغلب امور جامعه است، در دستورکار دولت نیست و جایگاهی در بحث
ر شده دعمومی نقش اصلی در پیشبرد امور دارد. امور سیاسیعمومی ندارد. بخش خصوصی و 

گیري و ها تصمیمشود. در نظام حکومتی در خصوص آنچارچوب نظام سیاسی مدیریت می
ساز ر امنیتیگشود که کنششده به اموري گفته میشود. امور امنیتیمنابعی به آن تخصیص داده می

تلقی کرده و آن را در دستورکار اضطراري قرار آن را تهدیدي علیه موضوع ارجاعی امنیت 
ساز ضمن قبول موضوع امنیت، فهرستی از تهدیدات گر امنیتیسازي کنشدهد. در روند امنیتیمی

که  نماید. در صورتیترین این تهدیدات را به عنوان مسئله امنیتی مطرح میعلیه آن تهیه و مهم
ها و غیررسمی قدرت متقاعدکننده باشد و آن گران حوزه رسمیادعاي او از نظر سایر کنش

هایی ارزشمند جامعه است، آن مسئله عمالً به بپذیرند که این مسئله تهدیدي جدي براي داراي
). پرسش اساسی این است که چه موضوع 274-5: 1400شود (امرس، تبدیل می یک مسئله امنیتی

چه  در نظام سیاسی به چه صورت است وسازي و مشکلی یک مسئله امنیتی است؟ فرایند امنیتی
کند و حوزه غیررسمی و رسمی قدرت چه سازي نقش مهمی ایفا میگري در فرایند امنیتیکنش

یاسی هاي سها و تشابهات نظامها مرزها، تفاوتنقشی در این فرایند دارند؟ پاسخ به این پرسش
 سازد. گاه دیپلماسی را روشن میالمللی و دستدر برخورد با مسائل را مشخص و نقش حوزه بین

واپسین پرسش مطالعات امنیتی که ادامه منطقی سه پرسش نخست است، به چگونگی تأمین 
سازد؛ حال گردد. تهدیدات امنیتی عمالً موضوع امنیت را با خطر جدي روبرو میامنیت برمی

ها و رسش نگرشتوان امنیت را تأمین کرد؟ در پاسخ به این پپرسش این است که چگونه می
مداران و گفتمان غالب نگري سیاستدهنده جهانشود که نشانراهبردهاي گوناگون طرح می

دهنده نگرش او ها در نظام سیاسی است. مائو رهبر انقالب چین جمله معروفی دارد که نشانآن
اه سنتی در نگ »خیزد.قدرت از لوله تفنگ برمی«الملل و ابزارهاي تأمین امنیت است: به نظام بین

 یظامن يهااز توانایی قدرت یارزیابترین ابزار تأمین امنیت است. به امنیت، قدرت نظامی مهم



 226   یمل تیامن یرانو حکم یخارج استیس

 هايواناییو کاربرد ت حفظ مستقیماً به که ییهایدیگر توانای بعد به هد و تنها در مرحلشویآغاز م
 پرداخته، رنددا را نقشی تر چنینغیرمستقیم شکل به که عواملی به کنند و سپسمی کمک نظامی

د. نظریه ر باشتوانمندت نظر نظامی کشوري امنیت دارد که از در چنین نگرشی، بنابراین .شودمی
داند و بر این باور است رئالیسم تهاجمی امنیت را در قدرت نظامی مطلق و تسلط بر جهان می

درت ق کیکند که به  تأمین وجه ممکن نیبه بهترخود را  تیامن تواندیم یدولت زمان ککه ی
  ).40: 1400(گالسر،  شده باشد لیتبد کیغالب و هژمون

فی شود. این همکاري طیالمللی تأمین میهاي بیندر نگرش لیبرالی، امنیت از طریق همکاري
شود. امنیت هاي نظامی و سازمانی را شامل میهاي مشترك و همکارياز تجارت تا ارزش

هاي امنیتی و رژیم امنیتی سه راهبرد اساسی در تأمین امنیت هستند (ن.ك: جمعی، مجموعهتهدس
: فصل سوم). صلح دموکراتیک یکی دیگر از 1388، و بوزان و ویور، 1395لیک و مورگان، 

آید. مفروض این نظریه آن است که راهبردهاي کالن غیرنظامی در تأمین امنیت به شمار می
هاي مشترك، پیوندهاي نهادي و وابستگی به دلیل وجود ارزش کیدموکرات یاسیس هاينظام

هاي مشترك دموکراتیک و شوند. تجارت آزاد، ارزشنمیجنگ  وارد گریکدی هیعل متقابل
ها هاست و کشورپیوندهاي عمیق اقتصادي و اجتماعی راهبرد مؤثري در کاهش تنش میان دولت

 Szaynaیدارسازي این روابط از بروز جنگ جلوگیري نمایند (توانند با تعمیق و فراگیر و پامی

et al., 2001: 147-160 .( 
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دهد نوع پاسخ به این چهار پرسش نظام حکمرانی امنیتی متفاوت هر کشوري را نشان می
). در انتهاي دو طیف نظام حکمرانی امنیتی مشارکتی و اقتدارگرا قرار دارند. 1(بنگرید به شکل 

 ام حکمرانی کامالً اقتدارگرا یا کامالً مشارکتی دید. توان نظدر عالم واقع کمتر می

گیرند. در نظام مشارکتی ممکن است موضوع امنیت در عمل کشورها میان دو طیف قرار می
ژیم اي بین رمالحظهساالر شکاف قابلافراد یا دولت ملی باشد، اما به دلیل نظام حکمرانی مردم

 هاي بنیادي امنیت و نظام حکمرانی امنیتیپرسش -1شکل 

 مسئله امنیتی. 3          
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مردم و براي مدتی مشخص انتخاب و با رأي مردم  حاکم و مردم وجود ندارد. حاکمان با رأي
هاي شوند. امنیت ملی در امتداد امنیت شهروندان قرار دارد. این نوع نظامکنار گذاشته می

د است ها محدورغم اینکه تعریف موسعی از امنیت دارند، اما مسائل امنیتی آنحکمرانی امنیتی به
سازي توجهی اساسی به متقاعدشدن حوزه جامعه مدنی سازي در فرایند امنیتیگران امنیتیو کنش

 یا حوزه غیررسمی قدرت دارد. 

گیري حکمرانی امنیت ملیهاي سیاست خارجی در شکلب) کارویژه  
هاي حوزه رسمی و غیررسمی قدرت به چهار پرسش بنیادي نظام گیري پاسخدر شکل

نان برانگیزي ایفا کند. همچش تأملتواند در چند بعد نقحکمرانی امنیت ملی، سیاست خارجی می
 المللی است،که نظام حکمرانی امنیت ملی مستلزم سیاست خارجی متفاوت در عرصه بین

گیري و تکوین نظام حکمرانی امنیتی دارد. به طور اي در شکلسیاست خارجی نقش برجسته
ها ویژهکم چهار کارویژه دارد. مروري بر این کارمشخص سیاست خارجی هر کشوري دست

دهد. این سازوکار تأثیرگذاري سیاست خارجی بر برسازي نظام حکمرانی امنیت ملی را نشان می
سویی کنند که ممکن است به همکاري و همها نحوه پیوند داخل و خارج را مشخص میکارویژه

ت سها منجر شود. اتخاذ سیاالمللی یا رقابت و ستیز با آنکشور با بازیگران خاص جامعه بین
د یا هاي جدیگیري فرصتالمللی موجب شکلگران بینتقابلی و تعاملی با هر کدام از کنش

گیري شود که خود در نحوه شکلتشدید تهدیدات و در نهایت بحران در روابط خارجی می
 حکمرانی امنیت ملی مؤثر است. 

 المللسیاست خارجی به مثابه شناخت محیط بین )1
ی نقش المللمداران کشورها از نظام بینگیرندگان و سیاستمیمبرداشت و فهم رهبران، تص 

الملل به صورت ها دارد. درك رهبران از نظام بینگیري نظام حکمرانی آناساسی در شکل
غیررسمی از طریق آموزش و تجارب زندگی و در دوره مسئولیت از طریق نهادهاي قانونی به 

هاي عمومی صورت هاي اطالعاتی و رسانهنهاي وزارت امور خارجه، سازماویژه گزارش
گیرد. وزارت خارجه هر کشوري مسئولیت اعمال و اجراي سیاست خارجی را بر عهده دارد. می
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ها و سفرا مسئولیت و مأموریت دارند که تحوالت کشور مقیم را رصد و گزارش آن خانهسفارت
ها تارهاي عصبی هر کشور در ات). دیپلم1389را به کشور متبوع خود ارسال نمایند (وحیدي، 

هاي فردي و سازمانی تصویري از ها به تناسب تواناییآیند. آنالمللی به شمار میجامعه بین
ها کنند. در گذشته این گزارشکشور محل مأموریت و روابط خارجی آن به کشور خود ارسال می
الملل بود. در جهان نظام بینتنها منبع شناخت زمامداران کشورها از سایر مناطق و بازیگران 

خبرنگار نقش فراگیري  -هاي اجتماعی و شهروندهاي گروهی، شبکهرغم اینکه رسانهامروز به
در ارائه تصویر از جهان و تحوالت آن دارند، منابع دیپلماتیک همچنان نقشی اساسی در ارائه 

ها از جهان ایفا شناخت آندادن به گزارش و خبرهاي رسمی به زمامداران و در نتیجه شکل
ها بر بنیان ها به تحوالت جهان است و از سوي دیگر گزارشکنند. از یک طرف نگاه آنمی

هاي نظام سیاسی ها و نگرشها و نیروهاي اطالعاتی از حساسیتهاي قبلی دیپلماتآموزش
ی هاي سیاسامها گریزي از گفتمان مسلط ندارند و این گفتمان مسلط در نظگیرد. آنشکل می

ی بر ساالر و جوامع مبتنهاي سیاسی مردمبا تشویق و تنبیه فراوانی همراه است. در نظام بسته
مان هاي خود را بر بنیان گفتهاي انتقادي، کارگزاران سیاست خارجی بیش از اینکه گزارشنگرش

د تلخ دقیق هر چنمسلط و قدرت حاکم تهیه کنند، آن را در قالب بیان حقایق و انتقال تصویري 
کنند نه تنها منافع و احساسات خود را در درك و ها تالش مینمایند. آناز تحوالت تهیه می

ها دخالت ندهند، بلکه گرایشات و تمایالت زمامداران هم در این فرایند براي شناخت واقعیت
قایق گیري هنجاري و درك حها مهم نیست. چیزي که اهمیت دارد منافع ملی در جهتآن

 تحوالت، رویدادها و روندها در جریان مشاهده و مطالعه است. 
گیري سیاست خارجی کنند؛ نقش بسیار مهمی در شکلها از جهان ارائه میتصویري که آن

رین نمونه تکشور، نظام امنیتی و در نتیجه نوع حکمرانی آن در تأمین امنیت دارد. شاید برجسته
ریت همچنان متعلق به جورج کنان، سفیر آمریکا در مسکو گزارش یک دیپلمات از محل مأمو

هاي طی یک تلگرام طوالنی که در سال 1946در دوره پس از جنگ جهانی دوم باشد. او در سال 
ها و اي تبدیل و در مجله فارین افرز منتشر شد، ضمن ارائه توصیفی دقیق از نگرشبعد به مقاله

ي را شورو ریمهار در قبال اتحاد جماه استیس، هاي رهبران حزب کمونیسم شورويسیاست
د تبدیل شجنگ سرد ها و اقدامات آمریکا در دوره طرح کرد که به بنیان بسیاري از سیاست
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)See Miscamble, 1992 کمونیسم تهدید اصلی امنیت ملی آمریکا، قلمداد شد، سیاست مهار .(
و مقابله با آن در سطح داخلی و  شوروي به عنوان ستون اصلی سیاست خارجی آمریکا، ارائه

المللی به اولویت نخست نظام حکمرانی امنیتی تبدیل شد. جنگ سرد و مسابقه تسلیحاتی بین
 سمیترومن و طرح مارشال در پاسخ به خطر گسترش کمون نیدکتردر ابعاد گوناگون آغاز شد. 

 ینظام تیاز جنگ و حما دهیدبیآس يآمریکا به کشورها یمال يهاشدن کمکریاعالم و با سراز
 در قالبسدنفوذ شکل گرفت. سازمان ناتو  استیس ،سمیدر معرض خطر کمون ياز کشورها

 انه عنو. آمریکا بجمعی بلوك غرب به منظور مقابله با خطر کمونیسم تأسیس شدامنیت دسته
اگون گون ها و منازعاتدر بحران در راستاي تأمین امنیت آمریکا و متحدین خود رهبر بلوك غرب

وارد شد که تنها در جنگ  تنامیتا جنگ کره، از بحران کوبا تا جنگ و نیاز بحران برل يامنطقه
نظام حکمرانی امنیت ملی آمریکا در . )Saull, 2012: 71( هزار کشته داشت 57از  شیب تنامیو

روي هم رودالمللی نیز عمدتاً بر بنیان قدرت نظامی استوار گردید. آمریکا و شوروي عرصه بین
ها طرف مقابل را تهدیدي هاي طرف مقابل برخواستند. آنقرار گرفته و به مقابله با سیاست

وجودي علیه بقاي دولت ملی و نظام سیاسی و اقتصادي خود تلقی کردند. قدرت نظامی به 
ترین ابزار تأمین امنیت ملی دو کشور تبدیل شد. در اتحاد جماهیر شوروي نظام حکمرانی مهم

منیت ملی بر بنیان حفظ و گسترش رژیم کمونیستی با توسل به قدرت نظامی بنیان نهاده شد. ا
بسیاري از امور تکنیکال و سیاسی به امور امنیتی تبدیل و نیروهاي نظامی امنیتی در مصدر امور 

محیطی و قرار گرفتند؛ منابع اصلی کشور به این امور تخصیص یافت و ابعاد اقتصادي، زیست
اعی امنیت به حاشیه رفت. موضوع و مرجع امنیت به رژیم کمونیستی تقلیل یافت و امنیت اجتم

 ).Schapiro, 1967: 145-159انسانی به صورت کامل نادیده گرفته شد (

با  یکیو ژئوپلت یکیدئولوژیآمریکا به طور کامل در تقابل ا یخارج استیدوره س نیا در
 ،ياستهه یگسترده، بازدارندگ یحاتیسرد، رقابت تسل. جنگ تعریف شد يشورو ریاتحاد جماه

از اقتصاد بازار آزاد  تیها، حمادادن به اتحادها و ائتالفشکل ،يامنطقه یابتین يهاجنگ
ند. درچنین نگرشی جهان به دو دوره بود نیآمریکا در ا یخارج استیس يهالفهؤو م هایژگیو

ا هو همکاري بر بنیان ایدئولوژي و در بین آنها، ائتالف بلوك قدرت تقسیم و در درون آن
ي و داربازي با حاصل جمع صفر جریان یافت. در داخل کشورها نیز تقابل نظام سرمایه قدرت
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هاي بلوك مقابل آشکار گشت. در داخل آمریکا کمونیسم به شکل ضدیت با افکار و اندیشه
ر امنیتی به منظور مقابله با خطها شدت گرفت و نیروهاي نظامی و گیري علیه کمونیستسخت

تري در نظام سیاسی قرار گرفتند. در آمریکا، سیاست خارجی ضد کمونیسم در موقعیت قوي
شوروي به شکل مقابله با خطر کمونیسم بازنمایی و مأموریت جایگاه نیروهاي نظامی و امنیتی 

 امنیتی در جایگاه باالتري قرار داشتند –در نظام سیاسی تقویت شد. در شوروي نیروهاي نظامی
ردند. کداري توجیه میو جدا از ماهیت نظام آن را بر بنیان ضرورت مقابله با خطر افکار سرمایه

الملل نظام حکمرانی امنیتی در شوروي بیش از پیش به سوي بر اساس چنین شناختی از نظام بین
نیتی به موضوع بقاي رژیم حاکم سوق هاي امتعریف مضیق از امنیت و محدودسازي مسئله

هاي امنیتی را غیراجماعی کرده و در ابزارهاي تأمین امنیت بیش از همه بر ها مسئلهیافت؛ آن
 قدرت نظامی تأکید کردند.

 سیاست خارجی به مثابه سازوکاري براي مقابله با تهدیدات )2
حریم، خرابکاري، هاي گوناگون مانند جنگ، تتهدید علیه امنیت ملی کشورها به شکل

هاي متفاوتی دارند و از جایی شروع یابد. این تهدیدات زمینهسازي بروز میتخریب و منزوي
اثر شوند. سیاست خارجی در گیري روبه افول نهاده و ممکن است کامالً بیشده و پس از اوج

وظیفه  دارد و پیدایش و مقابله با این تهدیدات نقش اساسی دارد. در برخی از آنها نقش مستقیم
اصلی مقابله با این نوع تهدیدها با دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی است و در برخی بازوي 

ترین تهدید علیه آید. براي نمونه جنگ مهمها و سازوکارهاي دیگر به شمار میکمکی سازمان
ر را بآید. سیاست خارجی در مراحل اولیه جنگ نقشی اصلی امنیت ملی کشورها به شمار می

شوند. سیاست خارجی کشورها در مقابله هاي سیاسی شروع نمیها بدون زمینهعهده دارد. جنگ
شوند ها زمانی شروع میبا پیدایش و تشدید جنگ در مناسبات بازیگران نقش اساسی دارد. جنگ

ست برفت از بنشود و راهی براي برونوفصل اختالفات درمانده میکه سیاست خارجی در حل
دهد که بحران در روابط کند. سیاست خارجی کارآمد و مؤثر به راحتی اجازه نمیدا نمیپی

کشورها به مرحله جنگ برسد. آنها با ارائه ابتکارات گوناگون و تالش براي ایجاد درك متقابل 
یري جلوگ هاي توسل به زور، از بروز جنگاز منافع مشترك و توصیف و تشریح ضرر و زیان
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لی الملتواند در روابط دوجانبه و سطوح چندجانبه بینها مین ابتکارات و تالشکنند. ایمی
جنگ ادامه سیاست با ابزاري «صورت گیرد. در صورت وقوع جنگ، برخالف گزاره معروف که 

یابد، سیاست خارجی مسئولیت خطیري در راستاي افزایش توان دیپلماسی پایان نمی» دیگر است
گیرد که ارزش آن کمتر از زمان صلح نیست. آنها مسئولیت ک بر عهده مینظامی و قدرت دیپلماتی

ها و اتحادهاي سازي دشمن را برعهده دارند. ائتالفهاي خارجی و منزوياصلی در جلب کمک
المللی است و این امر بدون سیاست خارجی المللی یکی از منابع اصلی قدرت در جامعه بینبین

شود. در زمان جنگ تالش براي تقویت قدرت اي میسر نمیهاي حرفهدیپلمات کارآمد و تالش
تر از زمان جنگ است. ضمن اینکه نقش خودي و کاهش قدرت دشمن به مراتب با اهمیت

ون شود، اما بدنظیر است. جنگ با اجراي آتش شروع میدادن به منازعات کمدیپلماسی در پایان
ماسی در رغم شکست دیپلدهد بهربه تاریخی نشان میتوافق دیپلماتیک پایان نخواهد یافت. تج

 وفصل اختالفات به جايحل براي برخی منازعات، هیچ مبناي محکم دیگري براي حلیافتن راه
 ).2001Spyridakis ,دیپلماسی ابداع نشده است (

نقش سیاست خارجی در مقابله با تهدیدات خارجی در زمان صلح کم نیست. تهدیدات در 
گري، خرابکاري، عملیات تروریستی، حمالت تواند در قالب تحریم، مداخلهمی زمان صلح

سازي و تغییر رژیم صورت گیرد. سیاست خارجی سازي و منزويافکنی، امنیتیسایبري، هراس
کننده بزرگی داشته باشد. سیاست خارجی تواند نقش بازدارنده و پیگیريدر همه این موارد می

تواند شدن اقدامات میمیز دیگران علیه کشور را پرهزینه نماید. پرهزینهآباید اقدامات خصومت
ایه المللی بر پنقش بازدارنده داشته باشد. سیاست خارجی و اقدامات بازیگران در عرصه بین

گري عقالنی است. هرچقدر هزینه اقدام آنها زیاد و دستاوردهایشان اندك باشد، منطق کنش
کشورهاي موردنظر کمتر خواهد بود. سیاست خارجی بر پایه احتمال کنش خصمانه علیه 

هاي کالمی و کردارهاي گوناگون اقدامات دشمن را کنترل و تهدیدات آن را محدود و کنش
نماید. در همین حال اجراي هر کدام از تهدیدات فوق هر چند مؤثر هم باشند، بدون مسدود می

ها، اقدامات خرابکارانه، عملیات پنهان، . تحریمکننده هدف نهایی نخواهد بوددیپلماسی تأمین
حمالت تروریستی و... به منظور تغییر رفتار و توافق در مورد مسیر جدید است، دیپلماسی 

ایت بست و در نهتواند سازوکاري براي توافق باشد. بدون دیپلماسی همه موارد فوق به بنمی
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این موضوع براي کشورهاي متوسط و کوچک  ).1398برنز،  .کانجامد (ناي دیگر میبه منازعه
کننده در اهمیت بیشتري دارد. سیاست خارجی کارآمد و توانا ضامن بقاي کشور و مؤلفه تعیین

جانبه با هاي همهتواند به گسترش همکاريمقابله با تهدیدات است. سیاست خارجی می
ي از سرزمین بدون برخوردار المللی در دفاعهاي بینکشورهاي دیگر منجر شود. تشکیل ائتالف

 تواند قالباز سیاست خارجی منطقی و کارآمد میسر نیست. در زمان بروز بحران ائتالف می
ها، روابط سیاسی و اقتصادي نزدیک و پایدار نظامی داشته باشد. شرط الزم براي این نوع ائتالف

صونیت کشورهاي تواند موجب ماست. سیاست خارجی فراگیر، مورد اعتماد و کارآمد می
هاي دیگر شود. قطر به عنوان یک کشور کوچک در منطقه خلیج فارس کوچک از مداخله دولت

نمونه موفقی از داشتن یک سیاست خارجی کارآمد است که نه تنها امنیت ملی خود را به بهترین 
 کند. یالمللی ایفا ماي و بیننحو تأمین کرده است، بلکه نقش اساسی در تأمین امنیت منطقه

در سطح خرد بین رویکرد امنیتی و سیاست خارجی و سازوکارهاي اجرایی آن پیوند 
دانند، در هایی که شهروندان را موضوع ارجاعی امنیت میمعناداري وجود دارد. حکومت

المللی توجه خاصی به ها و اقدامات خود در عرصه بیندادن به ساختارها، سیاستشکل
کشورها دارند. یکی از وظایف اصلی سیاست خارجی پشتیبانی از اتباع شهروندان خود در سایر 

د ها تأکیو تأمین امنیت و منافع آنها در سایر مناطق جهان است. آنها در مناسبات خود با دولت
اي بر تأمین امنیت شهروندان خود دارند. این حمایت شامل همه شهروندان آن کشور است ویژه

ی تأثیري در حمایت حکومت از منافع و امنیت اتباع خود ندارد. در و معیارهاي فکري و عقیدت
رانی اقتدارگرا که موضوع ارجاعی امنیت رژیم حاکم است، شهروندان و پشتیبانی از نظام حکم

ها به حکومت است. شهروندان به سه دسته المللی تابعی از میزان وفاداري آنها در عرصه بینآن
شوند و سیاست خارجی حکومت اقتدارگرا در بهترین الف تقسیم میطرف و مخافراد خودي، بی

شرایط معطوف به حمایت از افراد خودي است. امنیت افراد مخالف نه تنها اهمیتی براي حکومت 
 طرفشود. در مورد افراد بیهاي اقتدارگرا تهدید میندارد، بلکه در برخی موارد از سوي رژیم

و موضوعات کنسولی محدود است و تهدیداتی که معطوف به این  ها عموماً به مسائلپشتیبانی
یی هارانی آن نیست. در چنین نظامگروه از شهروندان است، مد نظر سیاست خارجی و نظام حکم

افراد خودي هم موضوع ارجاعی امنیت تلقی نشده و اصالت ندارند. چیزي که اصالت دارد 
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رت کامل به پشتیبانی از منافع آن معطوف امنیت رژیم حاکم است و سیاست خارجی به صو
است و حمایت از اتباع کشور زمانی معنادار است که در راستاي تحکیم نظام سیاسی اقتدارگرا 

 ,Maukهاي دموکراتیک و اقتدارگرا با شهروندان مراجعه کنید به: باشد (در مورد مناسبات رژیم

2020.( 

 سازيدیپلماسی سازوکاري براي فرصت )3
ها و تهدیدهاي ارجی هر کشوري نقش اساسی در تعریف و تبیین فرصتسیاست خ

یتی و امن-توان در حوزه اقتصادي، نظامیالمللی را میهاي بینترین فرصتالمللی دارد. مهمبین
 گفتمانی جستجو کرد.  -سیاسی

ها را ها و تهدیددر حوزه اقتصادي تقسیم کار جهانی و مزیت نسبی کشورها بنیان فرصت
دهند. بر بنیان اصول مورد اجماع علم اقتصاد، کشورها در تعامل اقتصادي با همدیگر شکل می

هاي اقتصادي ها در مورد برخی از حوزهبرند. هر کدام از کشورها و شرکتبیشترین سود را می
داراي مزیت نسبی یا مطلق هستند. تولید در سطح جهانی به مراتب سودآورتر از تولید در سطح 

اي است. کشورها بر اساس چنین اصولی نوعی تقسیم کار صورت داده و ود ملی و منطقهمحد
اند. اي ارتباطات گسترده مبادالت اقتصادي را سامان دادهبر اساس آن، در سطح جهانی و منطقه

المللی براي هر کشوري حضور در این بازارهاي جهانی است تا کاالها و ترین فرصت بینمهم
نی ترین قیمت جهاترین قیمت عرضه و نیازهاي خود را به مناسبرا به مناسبت محصوالت خود

توانند درآمدهاي جدیدي المللی میدریافت نماید. در همین حال فعاالن اقتصادي در عرصه بین
ایجاد کنند، به یک مزیت رقابتی برسند، به دریاي استعدادهاي جهانی وصل شوند، مشتریان 

ها استفاده کرده و در مقیاس جهانی قیمت دولتها و منابع ارزانز مشوقجهانی پیدا کنند و ا
). توزیع فرصت و ثروت در اقتصاد جهانی لزوماً عادالنه و برابر Donnelly, 2022عمل کنند (

ها و اقدامات عاقالنه و هوشمندانه بازیگران ها تا حدود زیادي تابعی از سیاستنیست، اما فرصت
بدیل ها تط است که دیپلماسی به سازوکاري براي یافتن و ساختن فرصتاست. در این شرای

نظور هاي بهتر به مها و برندهاي ملی براي یافتن فرصتها از اتباع، شرکتخانهشود. سفارتمی
ن ایجاد آوردها، انعقاد قراردادهاي تجاري، فراهمتعرفه کنند. کاهشتولید ثروت بیشتر حمایت می
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هاست. برخی از کشورها به شکل جهانی و برخی تباطی و اطالعاتی از جمله آنهاي ارزیرساخت
شود که با بستن مرزها و کنند، اما در تاریخ معاصر کشوري یافت نمیاي عمل میمنطقه

 محدودکردن تعامالت اقتصادي به سطح ملی به توسعه اقتصادي دست یافته باشد.
شده است. امنیت المللی یک رویه شناختههاي نظامی و امنیتی در جامعه بینهمکاري

ارهاي سازوک ترینیکی از معروف ،گیري سازمان ملل و سلف آن بودجمعی که بنیان شکلدسته
، پیمان آتالنتیک شمالی (ناتو) همکاري براي تأمین امنیت است. بعد از جنگ جهانی دوم، سازمان

کشورهاي بلوك غرب تبدیل شد. در  هاي گسترده در همکاري نظامی بینبه یکی از سازمان
الملل دیپلماسی و اتحادهاي نظامی از ابزارها و سازوکارهاي رویکردهاي کالسیک روابط بین
 ای یاشاره به رابطه رسم يآن برا عیوس يبه معنا«اتحاد را  هاتأمین قدرت و امنیت هستند. آن

ز ا یدرجات و رات متقابلمتضمن انتظا کهچند دولت  ایدو  نیب یتیامن يهمکار یررسمیغ
 ,Waltبرند (به کار می در آینده خاص طیتحت شرا یتیمورد مسائل امندر  استیس یهماهنگ

هاي جدید امنیت همانند کاالیی است که در عرصه جهانی در اختیار در نگرش ).12 :1987
 Seeد (فروشنتوانند این کاال را به سایر بازیگران بها میکشورهایی معدودي قرار دارد و آن

Kim, 2016(هاي نظامی با موفقیت همراه . با هر نگرشی بررسی شود، همه اتحادها و ائتالف
ها دیپلماسی نقش اساسی دارد. هماهنگی و همکاري گیري و موفقیت همه آننیستند اما در شکل

 تواند به موفقیت برسد.هاي سیاسی و دیپلماتیک نمیبین نیروهاي نظامی بدون هماهنگی
خورد. البته دیپلماسی در حوزه هاي اتحاد و ائتالف نظامی در حوزه دیپلماسی رقم میزمینه

در مورد کشورهاي رقیب و دشمن نیز  بلکه نظامی و امنیتی محدود به کشورهاي متحد نیست
سو به امنیتی در کشورهاي هم -یابد. اگر دیپلماسی در حوزه نظامیاي دیگر اهمیت میبه شیوه
در کشورهاي متخاصم به دنبال شناخت تهدیدات است و در کشورهاي  ،فرصت باشددنبال 

وجود این، در مطالعات راهبردي تهدید و فرصت  توان ترکیبی از هر دو را شاهد بود. بارقیب می
زمان در پی اند و در همه کشورها کارگزاران سیاست خارجی به طور همدو روي یک سکه

هاي کشور در تأمین اهداف و منافع ملی با ها هستند تا سیاستها در همه کشورشناخت آن
لفه اساسی است: ؤامنیتی مدیون چهار م -موفقیت همراه شود. موفقیت اتحادهاي نظامی

ها، بازنگري در چگونگی کردن دقیق مذاکرات، بازکردن جعبه سیاه تجمیع توانمنديتئوریزه
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در  ).Poast, 2019: 6( المللیشدن نظام بینتأثیرگذاري قدرت نظامی بر سطح تهدید و قطبی
 کننده دارند. لفه سیاست خارجی کشورها و دستگاه دیپلماسی نقش تعیینؤگیري این چهار مشکل

هان هاي خود در جق و گسترش ارزشمیگفتمانی نیز کشورها به دنبال تع –در حوزه سیاسی
ها ر آنتواند به نزدیکی بیشتمی سویی گفتمانیهاي مشترك سیاسی و همهستند. تعریف حوزه

رانی اقتدارگرا در تقابل هاي حکمالمللی نظامبه همدیگر منجر شود. در حال حاضر در جامعه بین
هاي دموکراتیک را تهدیدي علیه منافع و ها نظامهاي دموکراتیک قرار دارند. آنجدي با نظام

رال ها را تهدیدي علیه نظم لیباین نوع نظامهاي دموکراتیک نیز امنیت ملی خود تلقی کرده و نظام
هاي دانند. بر بنیان نظریه صلح دموکراتیک، پیوندهاي هنجاري و ارزشی بین نظامالمللی میبین

ها شود. آنهاي دموکراتیک میشدن روابط و مناسبات میان حکومتدموکراتیک موجب نهادینه
یبرالی بر هاي لی پایدار زمانی مسیر است که ارزشالمللبر این باورند که امنیت ملی و امنیت بین

). پیوند بین 1385هاي سیاسی نهادینه شود (لینکلتر، سراسر جهان گسترش یافته و در درون نظام
المللی است. هیچ کدام توان ملی و جایگاه بین ياي براي ارتقافکر زمینهسو و همهاي همدولت

رش نظم المللی یا گستد اندیشه و گفتمان خود در جامعه بینتوانند نسبت به امتدااز کشورها نمی
ري المللی عامل مؤثتفاوت باشند. پیوند هویتی در جامعه بینهاي متخاصم بیمورد نظر دولت

 آید. سیاست خارجی نقش اساسی درها به شمار میالمللی دولتدر تعمیق و تقویت جایگاه بین
ها از طریق ایجاد پیوندهاي هاي سازگار است. آنگفتمانها و ایجاد پیوندها با گسترش ارزش

ن شوند. در چنیگیري نگاه مشترك به منافع و اهداف ملی میمعنایی و گفتمانی موجب شکل
ها و تهدیدها برداشتی مشترکی یافته و زمینه براي اقدامات ها از ارزشوضعیتی است که آن

 شود. مشترك فراهم می

 گر روابط کشورها در ابعاد گوناگونتسیهلدیپلماسی به مثابه  )4
ها در المللی هستند. آنها بازیگران جامعه بینالملل دولتدر رویکردهاي سنتی روابط بین

بودن و برخورداري از حاکمیت، المللی به حکم دولتدرون داراي اقتدار برتر و در عرصه بین
ها با ر بودند و شهروندان از کانال دولتها مسئول برقراري روابط با همدیگبرابر هستند. دولت

ها هستند که اصالت دارند و کردند. در چنین نظامی تنها دولتهمدیگر ارتباط برقرار می
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دیگر کیهاي ملی با صالحیت دارند با همدیگر ارتباط بگیرند. بقیه بازیگران از طریق دولت
ولت رفته است و به تناسب ساخت دکنند. در حال حاضر تصلب گذشته از بین ارتباط برقرار می

ه توان گفت که اتوریتاز شدت و میزان آن کاسته شده و حتی در برخی مناطق از جمله اروپا می
دولت در امر و نهی سایر بازیگران از بین رفته یا به موضوعات خیلی مشخصی محدود شده 

ایت از شهروندان و تسهیل ها همچنان نقش اصلی را در حمالملل دولتاما در کل نظام بین ،است
ها کنند. شهروندان بدون حمایت دولتها با شهروندان کشورهاي دیگر ایفا میروابط آن

هاي دولت ،توانند از منافع خود در سایر مناطق جهان حفاظت کنند. در گذشته نه چندان دورنمی
هاي اري از جنگکردند. بسیهاي چندملیتی حمایت میبزرگ با قدرت نظامی از تجار و شرکت

هاي قرن نوزدهم و نیمه اول قرن بیستم به دلیل حمایت از اتباع خود صورت گرفته است. قایق
 هاي استعماري بودند. قراول شرکتدار پیشتوپ

ا، ههاي خود بیشتر در قالب کنوانسیونها از اتباع و شرکتدر حال حاضر حمایت دولت
گیرد. گوناگون تجاري، اقتصادي و سیاسی صورت میهاي ها و اتحادیهقراردادها، سازمان

ها از طریق دیپلماسی دوجانبه و چندجانبه مسئولیت تسهیل روابط خارجی را دارند. دولت
آورد که اتباع کشورها با سهولت بیشتر به هاي تجاري چندجانبه این امکان را فراهم مینظام

، تسهیل مسائل گمرکی، ایجاد هاي تجاريتجارت با همدیگر بپردازند. کاهش تعرفه
فصل اختالفات به افراد و ونقل، ایجاد سازوکارهاي مناسب براي حلوهاي حملزیرساخت

کند که به راحتی با سایر مناطق تعامل و همکاري کنند. بدون ایجاد ها کمک میشرکت
د. اهد شها بسیار سخت و محدود خواستانداردهاي مالی، تجاري، صنعتی و قضایی این همکاري

اشرافی گر اقدام کنند (توانند نسبت به ایجاد سازوکارهاي تسهیلها و افراد به تنهایی نمیشرکت
د تواننصالحیت بیشتري برخوردارند و در صورت نیاز می از ها). دولت1-25: 1396و اسالمی، 

 نمایند. استفاده از سایر ابزارهاي قدرت براي پیشبرد آن 

تواند به شکل المللی میمایت از شهروندان خود در عرصه بینها در حاقدامات دولت
ها خانهاي، امنیتی و اطالعاتی باشد. همه سفارتحمایت کنسولی، قضایی، اقتصادي و تعرفه

برخی  شود.داراي بخش کنسولی هستند که در آن به اتباع و شهروندان خدمات کنسولی ارائه می
کنند. دفاتر کنسولی در شهرهاي مختلف ایجاد می ،سولیاز کشورها به منظور تسهیل خدمات کن
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دان ها به شهرونهاست. خدمات قضایی دولتخانهها بسیار بیشتر از سفارتتعداد کنسولگري
ها به نمایندگی از دولت خود با حضور گیرد. دیپلماتها صورت میخانهبیشتر از طریق سفارت

از منافع شهروندان خود که به صورت موقت یا دائم در کشور دیگري  ،در کشورهاي دیگر
کنند. صدور ویزا، انجام امور اداري و ثبتی براي شهروندان، ترویج تجارت، اند حفاظت میساکن

گذاري و انجام واردات و صادرات کاالها و خدمات به ها براي سرمایهکمک به افراد و شرکت
العات الزم از محل مأموریت براي شناخت بیشتر از منطقه از آوري اطکشور میزبان و جمع

 ). United Nations, 2005د (باشها میگريهاي دیپلماتیک و کنسولهاي نمایندگیکارویژه
بتی هاي رقاهاي گمرکی براي افزایش ظرفیتها در سطح کالن به دنبال کاهش تعرفهدولت

گمرکی ظرفیت رقابتی کاالها و خدمات صادراتی هاي اقتصادي هستند. کاهش و افزایش تعرفه
ها براي محصوالت کند. تالش سیاست خارجی عموماً معطوف به کاهش تعرفهرا تقویت می

ذاري اي براي واگتواند زمینههاي گمرکی میها به خوبی آگاهند که افزایش تعرفهکشور است. آن
ها وضع شده است. دمات صادارتی آنکاالها و خ ربازار به رقبایی باشد که تعرفه کمتري ب

هزینه سازوکار دیگري براي کاهش قیمت کاال و انجام امور مالی به شیوه کممسیرهاي انتقال ارزان
کشورهاست و تسهیل روابط خارجی براي شهروندان  مخاطرات مناسبات تجاري و اقتصادي بین

برندهاي ملی در کشورهاي  یتهاي دیپلماتیک نقش مهمی در تقوآید. نمایندگیبه شمار می
کنند محصوالت و نمادهاي ملی را در کشور هاي گوناگون تالش میها به شکلمیزبان دارند. آن
و  دید ،یمحل يشرکا يهمکار گسترش با برند ملی معموالً جیتروسازي کنند. میزبان برجسته

 Seeگیرد (صورت میها ها و میهمانیها، شرکت در همایشبرگزاري نمایشگاه ،بازدیدها

Roberts, 2009 .( 
ها تسهیل در کل هدف اصلی سیاست خارجی کشورها و روابط دیپلماتیک میان دولت

هاي شهروندان در جامعه المللی است. حمایت از فعالیتروابط خارجی شهروندان در عرصه بین
ی ر عرصه جهانجهانی نقش مهمی در توسعه و پیشرفت کشور دارد و به قدرتمندي دولت ملی د

گرا نگاه متفاوتی به مسائل امنیتی و سازوکارهاي مقابله با انجامد. سیاست خارجی تعاملمی
ها به سوي شهروندان تمایل یافته و از تهدید دارد. موضوع ارجاعی امنیت براي این نوع نظام

 ت شکلشوند. به دلیل روابط گسترده خارجی تهدیدانگرش اقتدارگرایانه در داخل دور می
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 توانند چنین کشورهایی را تهدید نمایند و درهاي دیگر به راحتی نمییابند. دولتتري میپیچیده
 سازي تهدید باید هزینه سنگینی بپردازند. صورت عملی

 همسویی سیاست خارجی و حکمرانی امنیتی) ج
 تعاملدهد که هاي حکمرانی امنیتی نشان میها و نوع نظامبررسی سیاست خارجی کشور

اصول بنیادي نظام از ها به شدت رغم این که هر دوي آنها برقرار است. بهاي بین آنپیچیده
یري گها در شکلسیاسی متأثر شده و عمالً بخشی از ساختار سیاسی هستند، اما هر کدام از آن

ارکتی مشکنند و در نهایت موجب نظام حکمرانی اقتدارگرا یا و قوام همدیگر نقش مؤثري ایفا می
هایی که سیاست خارجی در نظام حکمرانی دارد و به اختصار تشریح شوند. جدا از کارویژهمی

جو به دو نظام کامالً متفاوت حکمرانی گرا و سیاست خارجی ستیزهشد، سیاست خارجی تعامل
ی ندهند: نظام حکمرانی اقتدارگرا و نظام حکمرابخشیده و قوام می امنیتی در داخل کشور شکل

استوار  المللیبودن همکاري در عرصه بینگرا بر نگرش سودآورمشارکتی. سیاست خارجی تعامل
ها و سطوح گوناگون و با مشارکت بازیگران متعدد دولتی چقدر تعامل در ابعاد، عرصه است. هر

 تر خواهد بود. هاي سیاست خارجی کمتر و دستاوردهاي آن فزونو غیردولتی باشد، هزینه
هاي نظامی و امنیتی المللی نه محدود به حوزههمکاري بین ،ین نگرش و رویکرديدر چن

گرا یک نوع نظام شود. سیاست خارجی تعاملها محدود میاست و نه بازیگران آن به دولت
 ،بخشد. در این نوع نظام حکمرانیحکمرانی امنیتی مشارکتی را در داخل بازتعریف و قوام می

نا و شود. امنیت معکشور و تأمین امنیت وجودي رژیم محدود نمی يه بقاتعریف امنیت صرفاً ب
ها و شهروندان از مرحله احساس در مفهومی فراتر از بقا یافته و به دنبال رهایی است. دولت

ف رنگ شده است. تعریاند یا این نوع تهدیدات بسیار کمبودن، عبور کردهمعرض تهدید وجودي
ازهاي ها در پی دستیابی به نین نیازهاي اولیه دولت و مردم رسیده است. آنامنیت به فراتر از تأمی

هاي واالتري براي کشور معنابخش به زندگی و زیست فردي و اجتماعی خود هستند. هدف
ها شود که نگرش آنخود حتی ملل دیگر در سر دارند. تعریف امنیت به فراتر از بقا موجب می

تري را مدنظر قرار دهند. به این ست خارجی اهداف انسانیبه جهان متحول شده و در سیا
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تر در سیاست خارجی صورت حکمرانی مشارکتی در داخل کشور به تقویت رویکرد انسانی
 ). Mahoney, 1992(انجامد می

شهروندان کشورها نقش اساسی  ،گرادر نظام حکمرانی مشارکتی و سیاست خارجی تعامل
د. آینها موضوع ارجاعی امنیت به شمار میکنند. در چنین نگرشی آنها ایفا میدر تعامل دولت

دولت و نظام حکمرانی امنیتی سیاست خارجی را در راستاي تأمین امنیت شهروندان شکل داده 
گیرند. شهروندان نه تنها در نظام حکمرانی جایگاه و اهمیت باالیی دارند و در نهایت و به کار می

اگون هاي گونآیند، در پیشبرد سیاست خارجی نیز به شکلشمار می موضوع ارجاعی امنیت به
کارگزار  یاست خارجی هستند و بر همین مبناها سوژه نظام حکمرانی و سنقش دارند. آن

 شان با تمام توانآیند و انتظار دارند که دولتغیررسمی و عمومی سیاست خارجی به شمار می
گرا، حمایت نماید. در نقطه مقابل این نوع نظام تعامل المللیها در عرصه بیناز موقعیت آن

جو قرار دارد که معموالً در تعریف موضوع ارجاعی امنیت به جاي افراد سیاست خارجی ستیزه
شود و از دولت ملی در راستاي تأمین تحکیم انسانی به سوي رژیم و شخص حاکمان متمایل می

که تمرکز بر حمایت از حقوق جی بیش از اینفته و در سیاست خارموقعیت حاکمان بهره گر
شود که شهروندان در سراسر جهان باشد، بر گسترش روابط با کشورها و بازیگرانی تأکید می

 تحکیم بخشد. را موقعیت نظام حاکم 
گیري نظام حکمرانی امنیتی است مسئله امنیتی یکی دیگر از موضوعات محوري در شکل

هاي حکمرانی با مسائل زیادي روبرو قرار دارد. هر کدام از نظامکه در تعامل با سیاست خارجی 
ا هاي اقتدارگرهاي حکمرانی مشارکتی با نظامهاي امنیتی نظامهستند، اما در عمل جنس مسئله
گرا در عرصه بقیه کشورهاي تعامل ،هاي هژمون در جهانمتفاوت است. به غیر از قدرت

ي دارند. تهدیدهاي سخت علیه این نوع کشورها از داخل و هاي امنیتی محدودالمللی مسئلهبین
به  شوند. البته اینهاي تسلیحاتی میها کمتر درگیر منازعات نظامی و رقابتخارج کم است. آن

ها معناي نبود تهدیدهاي نظامی و امنیتی براي این نوع کشورها نیست. مسائل حاد امنیتی آن
جو اندك است و در عین حال در صورت بروز از اجماع نسبت به کشورهاي اقتدارگراي ستیزه

المللی خوبی براي حل مسئله برخوردارند. درك و شناخت مسئله امنیتی در این داخلی و بین
تی هاي امنیساز بیش از اینکه حاکمان و سازماننوع جوامع از پائین به باالست. سوژه امنیتی
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هاي متعدد و طرح آن در احساس و با تهیه گزارش ها تهدید راباشند، نهادهاي مدنی هستند. آن
ین کنند. به همگیر را متوجه پیدایش مسئله امنیتی میافکار عمومی و نهادهاي تصمیم ،جامعه

هاي مدنی و دیپلماتیک خود براي طرح مسئله توانند از ظرفیتها به راحتی میدلیل این دولت
توانند اجماع داخلی را براي مقابله با ها به سرعت میو در نهایت مقابله با آن استفاده کنند. آن

المللی به منظور مقابله با تهدیدات واقعی بسیج و اقدامات مؤثري را در عرصه داخلی و بین
نقطه مقابل حکمرانی مشارکتی شیوه در  ).See Borrell, 2022(تهدید امنیتی به عمل آورند 

ساز هاي سیاسی سوژه امنیتیدارد. در این نوع نظام هاي اقتدارگرا قرارحکمرانی امنیتی حکومت
هاي افراد و نهادهاي حکومتی هستند. روند شناسایی مسئله امنیتی از باال به پائین است. مسئله

شده سازي ندارند. مسئله مطرحامنیتی بسیار زیاد و متعدد است. شهروندان نقشی در روند امنیتی
عاده و الاعی امنیت را تهدید نکند و نیازي به کنش فوقممکن است بقاي کشور با موضوع ارج

ند. سازي مسائل نمایفوري هم نداشته باشد، اما نهادهاي حکومتی به دالیل خاص اقدام به امنیتی
ت، به عنوان یک تهدید امنیتی راستین نیس موضوعاز  ايغرضانهبی برداشت سازي مسئلهامنیتی

یاسی فرد امنیتی، به انتخابات س ینمایش آنها به عنوان مسائل کردن مسائل یا پذیرشبلکه امنیتی
). میزان اقتدار و نفوذ حکومت نقش مهمی در 60: 1391(بوزان، ویور و ویلد، بستگی دارد. 

سازي مسائل دارد. در جوامعی که حکومت از اقتدار، اعتبار و کارآمدي باالیی برخوردار امنیتی
که حکومت اقتدار خود را از دست داده  یدر جوامع .افتدق میسازي به سرعت اتفااست، امنیتی
 شود و مسئلهمردان به سهولت عمومی و نهادینه نمیرغم خواست دولتسازي بهباشد، امنیتی

مانده و موجب انباشت فزاینده مسائل امنیتی ساز باقی شده در همان اتاق مراکز امنیتیامنیتی
ها اقدام اساسی صورت گیرد و گامی در جهت شدن آنبرطرفشود، بدون این که نسبت به می

 کردن مسائل برداشته شود.غیرامنیتی
را هاي اقتدارگواکنش نظام ،گیري مسائل امنیتی و بروز تهدیدات خارجیدر صورت شکل

 راهبردهاي متفاوتی ،ها در مورد چگونگی تأمین امنیت رویکردهاو مشارکتی متفاوت است. آن
ها به ابزارها و سازوکارهاي تأمین امنیت از دولتی به دولت دیگر ش و رویکرد دولتدارند. نگر
گیرند که در یک سوي آن قدرت هوشمند کند. این ابزارها روي یک طیف جاي میتفاوت می

بعدي قرار دارد. به تناسب نظام حکمرانی امنیت و فراگیر و در سوي دیگر قدرت نظامی و تک
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عدي بهاي مدرن و سنتی نگاه تکشوند. دولتی از دو سوي طیف نزدیک میها به یکملی، دولت
ها کنند. این گونه از دولتگیري میبه قدرت دارند و آن را عمدتاً در قدرت نظامی دیده و پی

ات کنند، در برخورد با تهدیدنه تنها براي مقابله با تهدیدات خارجی از قدرت نظامی استفاده می
در نقطه مقابل  ).Masters, 2022(شوند داخلی نیز به قدرت نظامی متوسل میغیرنظامی و حتی 

هاي ها با عنوان دولتهاي حکمرانی مشارکتی قرار دارد که بري بوزان از آننظام ،هاآن
تهدیدهاي نظامی  ها عمدتاً نگرش فراگیر به قدرت دارند.کند. این دولتمدرن یاد میپست

صل فوهاي سیاسی حلبندي به شیوهمطرح نیست و جاي خود را به پاي در این جوامعمتقابل 
ها قدرت را در همه ابعاد نظامی، آن. )108: 1391(بوزان، ویور و ویلد،  منازعات داده است

ه به دنبال ککنند و بیش از ایناقتصادي، سیاسی، عملی و فناوري، اجتماعی و فرهنگی جستجو می
کنند قدرت ملی را در وجوه گوناگون تقویت کرده و در ش میقدرت صرف نظامی باشند، تال

با عنوان  هااي داشته باشند. ترکیبی که از آنها براي تأمین امنیت ترکیب بهینهگیري از آنهبهر
 شود. قدرت هوشمند یاد می

 گیرينتیجه
موضوع محوري این مقاله تشریح نسبت نظام حکمرانی امنیت ملی و سیاست خارجی  

کوین گیري و تبه شدت تحت تأثیر نظام سیاسی هستند، اما فارغ از این، در شکل این دوست. ا
ترین کارویژه دولت ملی است و سیاست اي دارند. تأمین امنیت مهمهمدیگر نقش قابل مالحظه

 سیاستالمللی براي تقویت قدرت و تأمین امنیت است. خارجی رویکرد آن در عرصه بین
گیري و تکوین امنیت ملی مؤثر است. به دلیل چهار کارویژه مشخص بر شکلها خارجی دولت

کم از چهار طریق سازوکار تأثیرگذاري سیاست خارجی بر نظام حکمرانی امنیت ملی دست
المللی، رویکرد و راهبرد مقابله با گیرد. ایجاد شناخت دقیق از محیط و جامعه بینصورت می

جی، کمک به تعیین و تأمین اهداف و منافع ملی در عرصه ها و تهدیدات امنیتی خارچالش
هاي الزم و تسهیل روابط خارجی شهروندان با سایر المللی و در نهایت ایجاد هماهنگیبین

 المللی. بازیگران بین
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گیرد. نظام حکمرانی امنیت ملی کشورها بر بنیان پاسخ به چهار پرسش اساسی شکل می
ترین مسائل امنیتی چیست؟ و در نهایت امنیت کدام است؟ مهمامنیت چیست؟ موضوع ارجاعی 

هاي گیري نظامشود؟ پاسخ کشورها به این چهار پرسش موجب شکلامنیت چگونه تأمین می
شود که نظام حکمرانی مشارکتی در یک سمت طیف و نظام حکمرانی امنیتی متفاوتی می

هاي متفاوتی به ها پاسخکدام از این نظامحکمرانی اقتدارگرا در سوي دیگر آن قرار دارند. هر 
دهند که نمونه عالی دو نظام حکمرانی متفاوت است. در عالم واقع این چهار پرسش ارائه می

ا هها به نظام حکمرانی مشارکتی و در برخیها وجود دارند که در برخی از حوزهطیفی از دولت
الزامات  ،هاي حکمرانیهر کدام از این نظامها به نظام حکمرانی اقتدارگرا نزدیک هستند. حوزه

هاي سیاست خارجی ها منعکس و به دلیل کارویژهکه در سیاست خارجی آندارند خاصی 
 یابند. بازتعریف شده و تکوین می

جویانه عمدتاً با نظام حکمرانی مشارکتی تطبیق بیشتري دارد. در سیاست خارجی همکاري
شود. امنیت به فراتر از بقا رفته و ف موسعی از امنیت ارائه میهاي حکمرانی تعریاین نوع نظام

تأمین نیازهاي مادي و معنایی براي فراهم آمدن امنیت ضروري است. سیاست خارجی به دنبال 
ات کردن تهدیدتأمین نیازهاي حداکثري براي شهروندان است و وظیفه خود را فراتر از برطرف

تهدیدات وجودي بسیار باالست، اما محدود به آن نیست. ها به داند. حساسیت آنوجودي می
شرط و شاخص تأمین امنیت ملی  ،ها حمایت از شهروندان و مقابله با تهدیداتدر این نوع نظام

آید. موضوع ارجاعی امنیت نه حاکمان و رژیم سیاسی، بلکه افراد انسانی و دولت به شمار می
هاي ملی سازوکار مدرن براي ندان است. دولتکه در خدمت تأمین امنیت شهروهستند ملی 

که بین اهداف ملی و اهداف افراد انسانی تعارض افراد انسانی است و به دلیل این تأمین امنیت ملی
ملموسی وجود ندارد، سیاست خارجی معموالً از حمایت اکثریت شهروندان برخوردار است و 

 باشد. ت اتباع کشور میسیاست خارجی بیش از همه چیز معطوف به تأمین امنی
هاي حکمرانی مشارکتی مسائل امنیتی جامعه محدود است و در یک فرایند طوالنی در نظام

گیرد. مسائل عادي و سیاسی ساز دولت شکل میتعاملی بین بدنه جامعه و کارگزاران امنیتی
کارشناسی و شوند که بین ادراك عمومی جامعه و بدنه زمانی به مسئله امنیتی تبدیل می

ئل با شدن مساگرایی عمیقی شکل بگیرد. امنیتیسویی و همگذاري نظام حکومتی همسیاست
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ري و گیکردن افکار عمومی نسبت به حساسیت موضوع آغاز شده و در فرایند تصمیممتقاعد
ر د .هاي حکمرانی اقتدارگرا پیوندهاي دولت و ملت متفاوت استگیرد. در نظاماقدام قرار می

ها مسائل امنیتی متعدد و از ضی حداکثري و در برخی متزلزل و محدود است. اما در همه آنبع
گیرد. مسائل امنیتی در درون بدنه رسمی قدرت طرح، می باال به پائین و به شکل دستوري شکل

هاي اقتدارگرا پایگاه مردمی قدرتمندي گیرد. در مواردي که نظامتشریح و در دستورکار قرار می
ارند، مسئله امنیتی از حمایت کامل مردم برخوردار است و در کشورهایی که پایگاه مردمی د

متر مورد و معموالً ک هاي امنیتی از باال به پائین طرح و ابالغ شدهتر است، مسئلهحکومت ضعیف
و در  هاستآن یشود. ورودي مسائل امنیتی بیشتر از خروجفصل میوگرفته و حلحمایت قرار

 شود. سیستم با بحران انباشت مسائل روبرو می نتیجه
هاي حکمرانی مشارکتی و اقتدارگرا آخرین موضوع چگونگی تأمین امنیت است که در نظام

گیري اصلی در تأمین امنیت گذر از حکومت جهت ،هاي مشارکتیبا هم متفاوت است. در نظام
کومت است. در اولی بازیگران عرصه هاي اقتدارگرا تأکید و تمرکز بر حبه حکمرانی و در نظام

گذاري و هدایت و هماهنگی حکومت نقش فزاینده و مؤثري عمومی و خصوصی ذیل سیاست
ر تأمین د ،ها نه تنها در فراینده شناسایی مسائل امنیت ملی مؤثرنددر تأمین امنیت ملی دارند. آن

اي اقتدارگرا بازیگران هکنند. در حکومتآن نیز به شکل رسمی و غیررسمی ایفاي نقش می
عرصه عمومی نقشی در تأمین امنیت ملی ندارند. حکومت تمایلی به بازیگري و مشارکت 

آید و تمرکز بر دولت در ها ندارد. امنیت حوزه انحصاري کنش دولت به شمار میمستقالنه آن
 ها و امور است. به مراتب بیشتر از سایر عرصه ،این عرصه

حکمرانی مشارکتی در مراحل گوناگون نظام حکمرانی امنیت ملی سیاست خارجی در نظام 
سازي در مسئله امنیتی و چگونگی تأمین آن نقش از تعریف و تعیین امنیت تا شناخت و اجماع

ان المللی به زمامدارها مؤثرترین نهاد در ارائه شناخت دقیق از محیط بینملموس و مؤثري دارد. آن
آیند. سیاست خارجی کارآمد افکار عمومی در داخل کشور به شمار میساز و هاي امنیتیو سوژه

سازوکار مؤثري در تسهیل روابط، تولید ثروت و افزایش قدرت است. دستگاه دیپلماسی 
لق المللی و خهاي داخلی براي همکاري با بازیگران بینمسئولیت مستقیم تبیین فرصت

هاي گوناگون داخلی براي مشارکت در عرصه نها و سازماهاي بیشتر براي افراد، شرکتفرصت
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تواند المللی است. خلق ثروت و تولید قدرت محصول سیاست خارجی موفق است که هم میبین
دادن به نظام حکمرانی امنیت ملی منابع الزم را براي اجراي سیاست فراهم کند و هم در شکل

و تکوین  گیريیتی مشارکتی در شکلکارآمد مؤثر باشد. به صورت متقابل هم نظام حکمرانی امن
هاي اقتدارگرا براي المللی مؤثر است. حکومتجویانه در عرصه بینسیاست خارجی همکاري

المللی با امتناع و انسداد فکري روبرو هستند. مشارکت در داخل به همکاري در عرصه بین
 ري و مشارکت متقابلشود، بدون همکاالمللی تبدیل میجویانه در عرصه بینرویکرد همکاري

 المللی به همکاري متقابل مؤثر اقدام کند. تواند در جامعه بینهیچ حکومتی نمی ،در داخل
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