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مقدمه
در این مقاله ضمن تعریف و ت یین سه مفهوم «سیاست خارجی»« ،امنیدت (م دی)» و «توسدعه»،
به این متئ ه پرداخته میشود که امنیت و توسعه چه جایگاهی در سیاست خارجی دارندی و بدا
توجه به تحولت جییی در عرصه جهانی و نیازهای دولتها ،این جایگاه چه تحولی پییا کرده
و چه اهمیتی دارد .در این راستا ،دو رویکرد تحت عناوین «سیاست خدارجی امنیدتمحدور» و
«سیاست خارجی توسعهسرا» و چگونگی نگاه هر کدیام از ایدن دو بده «توسدعه» و «امنیدت» و
رابطه میان آنها مورد بررسی قرار میسیرد و در نهایت ،دییساه بیی ی بر م نای تحولت ندوین
در بحث امنیت و رابطه آن با توسعه و لزوم توجه بده ایدن مقولده در سیاسدت خدارجی ارا ده
میشود .استیل نویتنیسان بر این است که هرچنی هیف اص ی سیاست خارجی تنش بدرای
تأمین و ارتقای امنیدت م دی اسدت ،امدا نادیدیهسدرفتن ستدترش دسدتورکار امنیدت در عصدر
جهانیشین و پیچییسیها و ارت اطات روزافزون میان داخل و خارج و نیدز پیوندی حدوزههدای
مخت ف حیات دولتها و زنیسی بشر و تیاوم نگاه تنگنظرانده نتد ت بده امنیدت ،مدانع از آن
میشود که سیاست خارجی بتوانی برخی از اهیافی که در عصر کنونی برای امنیت م دی بتدیار
مهم هتتنی ،را پیش ب رد.
یکی از مهمترین این اهیاف ،توسعه است که نوع رابطه آن با امنیت دیگر قابل تعریدف بدر
م نای حاصل جمع صفر 5نیتت .در واقع ،در زمانه کنونی امنیت صرفاً بدا داشدتن بنیده دفداعی
قوی و نفوذ ژ وپ یتیکی ستترده تأمین و حفظ نمیشود و یا ارتقا پییا نمیکندی ،ب کده متدت زم
توسعه همهجان ه ابعاد مخت ف قیرت است .توسعه بهویدهه در بععدی اقتصدادی آن نیدز تنهدا در
پیونی با بیرون و شرکت در زنجیره ارزش جهانی 5امکانپذیر است .در چنین شرایطی ،سیاست
خارجی از رویکرد امنیتمحور فاص ه سرفته و متناسب با نیازهای کنونی دولتهدا ،در خدیمت
اهیاف متنوعتری از جم ه توسعه قرار سرفته است .دولتهایی که این تحو را درک نکدرده و

1. zero-sum
2. Global value chain
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در دستورکاهایشان لحاظ ننمودهانی ،یا در وضعیت عقبمانیسی هتتنی و یدا امنیدت پایدیاری
نیارنی .ال ته ممکن است هم عقبمانیه و هم فاقی امنیت پاییار باشنی.
این مقاله برخنف بیشتر پههشهایی که امنیت و توسعه را جیای از هم بررسدی نمدوده و
در بحث جایگاه این دو در سیاست خارجی نیز به دوسانه امنیدتمحدوری و توسدعهسرایدی در
قالب دو رویکرد مفهومی «سیاست خارجی امنیتمحور» و «سیاست خارجی توسعهسدرا» تکیده
کردهانی ،به این موضوع میپردازد که مفهومسازیهای سوناسونی از رابطه میان توسعه و امنیدت
قابل تصور است؛ که انتخاب هر کیام از آنها ،دستورکار متفاوتی برای سیاست خارجی ایجداد
میکنی و در نهایت نتایج متفاوتی به بار میآورد.

الف .تعریف و تبیین مفاهیم
هیف از ت یین هر مفهومی ،روشنساختن معنای آن است .به تع یدر ف دیکا اوپنهدایم ،5ت یدین
مفهدومی تددنش مدیکنددی سداختار منطقددی ع ددارات را مشدخ

کنددی .هدیف ت یددین ،کدداهش

محیودیتها ،ابهامات و ناسازساریهای استفاده عادی از ع ارات بدا طدرح تفتدیری مجدید از
آنها در راستای ارتقای شدفافیت و دقدت معدانیشدان و همچندین تواندایی کدارکردیشدان در
فرضیهها و نظریههاست ( .)Baldwin, 1997: 7چون مفاهیم حوزه ع وم اجتمداعی سفتمدانی
هتتنی و منافع و عن ق خاصی در تعریف و ت ین آنها نقش بازی میکندی ،رسدیین بده درک
واحیی در مورد آنها بتیار دشوار است .با این حا  ،تنش برای ارا ه تعداریف و ت یدینهدای
نت تاً اجماعی از مفاهیم بر اساس تجارب تاریخی ،واقعیتهای موجدود و معیارهدای مشدترک
ضرورتی اجتنابناپذیر است؛ زیرا در یر اینصورت ،همه چیز به محل مناقشه ت ییل میشدود
و نتیجه آن نیز یا خنثیسازیهای موازی و یا بیعم گی و انفعا خواهی بود کده هدر دو مدانع
پیشرفت هتتنی .در اینجا سه مفهوم سیاست خارجی ،امنیت (م ی) و توسدعه تعریدف و ت دین
میشونی؛ تا از رهگذر آن ،درکی مفهومی یا تح ی ی درباره ارت اط این مفاهیم ارا ه شود.

1. Felix E. Oppenheim
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سیاست خارجی به تع یری «مهمترین وجه زنیسی اجتماعی -سیاسی م دتهدا و کشدورها
بهشمار میرود» (دهقانی فیروزآبادی .)53۱5 ،در مورد چیتتی و چگونگی شکلسیری سیاست
خارجی بحثهای زیادی صورت سرفته و هر کیام از رویکردهای نظدری و مفهدومی مخت دف
تنش کردهانی از منظری خاص به این موضوع بپردازنی (یزدانفام .)5337 ،به همین دلیل ،ارا ه
تعریفی جامع و همهپتنی از این مفهوم کار دشواری است .به تع یر روی جدونز «تدنش بدرای
ارا ه تعریفی مورد پذیرش و کوتاه از سیاست خارجی موضوع خنیهداری خواهی بود؛ چرا کده
هنوز هیچ توافقی بر سر ماهیت سیاست خارجی وجود نیارد و بدهنظدر مدیرسدی سدروههدای
سیاسی هیچساه به چنین توافقی نخواهنی رسیی» (ختدروی و میرمحمدیی .)5۱ :53۱3 ،برخدی
معتقینی جهانیشین باعث بیفاییهشین و زوا سیاست خارجی شیه است (هیل.)36 :5337 ،
در مقابل ،بعضی بر این باورنی که هنوز هم «این سیاست خارجی کشورهاست که تاریخ جهدان
را به پیش میبرد» (ختروی و میرمحمیی .)5۱ :53۱3 ،با این حا  ،تا زمانی که سیتتم دولت
م ی 5پابرجاست و دولتها بازیگران اص ی یا دستکم بدازیگران مهمدی در مناسد ات جهدانی
هتتنی ،مفهوم سیاست خارجی و تعریف و ت یین آن ارزش بالیی دارد.
تعاریف نت تاً زیادی از سیاست خارجی ارا ه شیه است .کریتتوفر هیل ،سیاست خدارجی
را مجموعه روابط خارجی رسمی یک بازیگر متدتقل (معمدولً دولدت) در روابدط بدینالم دل
تعریف میکنی (هیل )52 :5337 ،که این روابط م تنی بر کدنش هیفمندی و در راسدتای توسدعه
منافع است (ختروی و میرمحمیی .)52 :53۱3 ،از نظر کدوهن و هدریا 5سیاسدت خدارجی
«مجموعهای از اهیاف ،دستورالعملها یا نیاتی است کده توسدط مقامدات رسدمی یدا نهادهدای
حاکمیتی ،در رابطه با کنشسران یا شرایط محیطی خارج از حاکمیت دولت -م ت طراحی شیه
و هیف آن ،تأثیرسذاری بر هیف ،بدهشدیو مدورد نظدر سیاسدتسدذاران اسدت» (ختدروی و
میرمحمیی .)55 :53۱3 ،پهوهشسران عرصه تح یل سیاست خارجی تقری اً بر سر این تعریدف
اجماع دارنی .تعریف کارلتنایا 3از سیاست خارجی نیز در همین چارچوب قرار میسیدرد .از
نظر وی ،سیاست خارجی ع ارت است از «کدنشهدایی کده بدهشدکل اهدیاف ،تعهدیات و/یدا
1. Nation-state
2. Cohen & Herris
3. Carlsnaes

نسبت امنیت و توسعه؛ الزامات سیاست خارجی

00

دستورالعملهایی صراحتاً تعریف میشونی و نماینیسان حکومتی بهندام و از سدوی اجتماعدات
حاکمیتمنی خود آنها را دن ا میکنندی و معطدوف بده اهدیاف ،شدرایط و کنشدگرانی– چده
حکومتی و چه یرحکومتی -هتتنی که آنان میخواهنی بر ایشدان تدأثیر بگذارندی و خدارج از
حوزه مشروعیت سرزمینیشان قرار دارنی» (مشیرزاده.)525 :53۱2 ،
در مجموع ،از این تعاریف میتوان نتیجه سرفت که سیاسدت خدارجی کنشدی حداکمیتی و
معطوف به هیفی خاص ،در راستای تأثیرسذاری بر رفتار کنشسر یا کنشسرانی خارج از حوز
سرزمینی و حاکمیتی برای برآوردن منافع م ی است .اینکه چگونه ایدن کدنش حداکمیتی شدکل
میسیرد و بازیگران تصمیمسیر و اثرسذار در این مورد کیام هتتنی ،محل بحدث اسدت و ال تده
موضوع بتیار مهمی است .برخنف دییساهی که دولتها را بهمثابه توپ بی یارد یا جع ه سدیاه
میبینی که سیاست خارجیشان تحت تأثیر محیودیتها و محدذوریتهدای سیتدتمیک شدکل
میسیرد ،تجربه نشان میدهی در نظامهای سیاسی مخت ف تصمیمسیری در سیاست خارجی بده
اشکا متفاوتی اتفاق میافتی و در نتیجه پیامدیهای مخت فدی نیدز بدهدن دا دارد .بدرای نمونده،
نمیتوان میان تصمیمسیری در سیاست خارجی عربتتان سعودی و آمریکا تفداوت قا دل نشدی.
در عربتتان ،تصمیمسیری در سیاست خارجی در حیطه اختیار ح قه بتیار کوچکی است ،ولی
در آمریکا این کار در فرآینی پیچییهای اتفاق میافتی و افراد (با توجه به نقش و جایگداهی کده
دارنی) ،نهادها ،سازمانها ،سروههای ذینفوذ و افکار عمومی در شکلسیدری و جهدتدهدی بده
سیاست خارجی نقش ایفا میکننی .در این دو کشور ،منافع م ی بده دو سونده متفداوت تعریدف
میشود.
در عربتتان ،رژیم سعودی حفظ نظام پادشاهی را یکی از ارکان اص ی منافع م ی میدانی و
در تصمیمسیریهای سیاست خارجی نیز این متئ ه اولویت بدالیی دارد (اسدیی .)53۱6 ،ایدن
در حالی است که در آمریکا چیزی به نام حفظ نظام در بحث منافع م دی و سیاسدت خدارجی
مطرح نیتت .منافع م ی در آمریکا متا ی هتتنی که به قیرت ،امنیت و رفاه این کشور مربوط
هتتنی .بنابراین ،در دو نظام سیاسی متفاوت ،منافع م ی به دو شکل مخت ف تعریف میشونی و
در نتیجه سیاست خارجی نیز اهیاف و رویکردهای متفاوتی را دن ا میکنی .در یکی سیاسدت
خارجی م ک مط ق ح قه کوچکی است که به نام منافع م ی تصمیمسیری میکننی و پاسخگوی
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کتی هم نیتتنی ،اما در دیگری سیاست خارجی انعکاس خواست عمومی و صیاهای مخت فدی
است که از راههای مخت ف وارد فرآینی تصمیمسیری میشونی و حکومت در برابر سیاستی کده
اتخاذ میکنی متئو است .در عربتتان اسدر تصدمیمسیرندیسان در سیاسدت خدارجی مرتکدب
اشت اهی شونی ،توسط افکار عمومی داخ ی تن یه نمیشونی ،امدا در آمریکدا اسدر چندین اتفداقی
بیفتی افکار عمومی ،جامعه مینی و رسدانههدا دولدت را بده بداد انتقداد مدیسیرندی و خواسدتار
پاسخگویی آن میشونی.
دربار مفهوم «امنیت» و حیود و ستتر آن نیز ماننی بتیاری از مفاهیم ع وم اجتماعی ،فهم
یکتان و مورد اجماعی در بین انییشمنیان و سیاستسذاران وجود نیارد .برخی از انییشمنیان
معتقینی امنیت مفهومی اساساً محل مناقشه است و هیچ میزانی از استیل و میرک نمدیتواندی
باعث شود توافقی بر سر نتدخ واحدیی ،بدهعندوان نتدخ درسدت و اسدتانیارد ،از مفداهیم
اینچنینی که ارزشمحور هتتنی ،شکل بگیرد ( .)Baldwin, 1997: 10از نظر بدوزان ،امنیدت
مفهوم اساساً مجادلهآمیزی است که یکی از ویهسیهای آن «مناظرات و مجادلت یرقابل حدل
در مورد معنا و کاربتت آن» است (شیهان .)55 :5333 ،اعتقاد بر این است که این متئ ه ناشی
از آن است که در ت یین مفهوم امنیت ف ت شیه است و با وجود اهمیدت بدالی آن ،کمتدر از
سایر مفاهیم ع م سیاست و روابط بینالم ل مورد بررسی قرار سرفته است ( Baldwin, 1997:

 .)8در چنین شرایطی که فهم روشن و دقیقی از مفهوم امنیت وجود ندیارد ،واژ امنیدت بدرای
پوشش طیفی از اهیاف بتیار ستترده و پراکنیه بهکار سرفته میشود ،بهطوریکه سیاسدتهدای
کامنً متفاوتی میتواننی بهعنوان سیاستهای امنیتی تفتیر شونی (.)Wolfers, 1952: 484
در مورد مفهوم «امنیت م ی» شایی این ابهام حتی بیشدتر هدم باشدی ،بدهطدوری کده برخدی
معتقینی هیچ مفهومی در ع وم اجتماعی بهانیاز امنیت م ی مورد سوءاستفاده قرار نگرفته است
( .)Baldwin, 1997: 26ولفرز معتقی است مفهوم امنیت م ی «نماد دوپه ویی» 5است .از نظدر
وی ،منظور این نیتت که نماد امنیت م ی چیزی جز محرک سردرسمی معنایی نیتت ،هرچندی
تجزیهوتح یل دقیقتر آن نشان خواهی داد اسر بیون تعیین حیود و مشخصات آن مورد استفاده
قرار سیرد ،راه را برای سردرسمی بیشتر بهجای مفیییت سیاسی و ع می باز میکنی (Wolfers,
1. Ambiguous Symbol
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 .)1952: 483به باور بوزان ،امنیت م ی از لحاظ مفهومی ضعیف و از نظر تعریف ،م هم ،ولدی
از نظر سیاسی مفهومی قیرتمنی باقی مانیه است ،چون مفهوم نامشخ

امنیت م ی راه را برای

طرح راه ردهای بتط قیرت توسط نخ گان سیاسی و نظامی باز میسذارد (مانی .)20 :5337 ،
با وجود اختنفات و ابهامات ستترده در مورد مفهوم امنیت ،با توجه به اهمیت و حتاسیتی که
نت ت به این مفهوم وجود دارد ،تنشهایی برای ارا تعریفی روشنتر و دقیدقتدر از آن ارا ده
شیه است .رابرت مانی امنیت را «احتاس آزادی از ترس» یا «احتاس ایمنی» تعریدف کدرده
است .از نظر او ،امنیت م ی شامل تعقیب روانی و مادی ایمنی است و اصدولً جدزء متدئولیت
حکومتهای م ی است که از تهیییات متتقیم ناشی از خارج ،نت ت به بقای رژیدمهدا ،نظدام
شهرونیی و شیوه زنیسی شهرونیان خود ممانعت بهعمل آورنی (مانی .)33-23 :5337 ،
از نگاه ولفدرز ،امنیدت ع دارت اسدت از درجدهای از حفاظدت از ارزشهدای کتدبشدیه
( .)Wolfers, 1952: 484بده بیدان پترسدون و سد نیوس 5امنیدت م دی «حفاظدت جامعده از
لطمهخوردن به نهادها و ارزشهای بنیادی آن» است (مانی  .)56 :5337 ،مایکل شیهان ،امنیدت
م ی را معطوف به صیانت از اسدتقن و آزادی عمدل 5مدیداندی (شدیهان.)53 :5333 ،

تراسدر3

م ی را چیزی میدانی که هیف آن «ایجاد شرایط متاعی م ی و بینالم ی ،برای حفظ یدا بتدط
ارزشهای حیاتی م ی است» (مانی  .)25 :5337 ،از نظر اولمان «ضروری است توجه کنیم کده
امنیت ممکن است صرفاً بهعنوان هیف تعریف نشود ،ب که بهعنوان پیامی در نظر سرفتده شدود؛
به این معنا که ممکن است ما نفهمیم امنیت چیتت و چه اندیازه اهمیدت دارد ،تدا زمدانی کده
تهییی به از دست دادن آن نشیهایم» ( .)Ullman, 1983: 133جوزف نای نیز امنیت را بهمثابه
«اکتیهن» میدانی و معتقی است زمانی اهمیتش روشن میشود کده موجدود ن اشدی .وی بدر آن
است زمانیکه این اتفاق بیفتی (یعنی وقتی که برای نفاکشیین اکتیهن موجود ن اشدی) دیگدر
هیچ چیزی باقی نمیمانی که شدما دربدار آن فکدر کنیدی ( .)Nye, 1995, 90کندت والتدز در
شرایط آنارشیک نظام بینالم ل ،امنیت را بالترین هیف میدانی و معتقی اسدت تنهدا اسدر بقداء

1. Peterson and Sebenius
2. autonomy
3. Trager
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تضمین باشی ،دولتها میتواننی اهیاف دیگرشان ماننی آرامش ،منفعت و قیرت را تعقیب کننی
(.)Waltz, 1979: 126
در میان هم تعارف موجود در مورد امنیت ،تعریفی که والتدر لیدپمن ارا ده داده ،مشدهورتر
است و اجماع بیشتری در مورد آن در میان انییشمنیان روابدط بدینالم دل و متدا ل راه دردی
وجود دارد .از نظر لیپمن ،امنیت هر کشوری بتتگی به این دارد کده ارزشهدای حیداتی آن در
معرض خطر ن اشی؛ حا این ممکن است از طریق پرهیز از جنگ ،یا در صورت لزوم اقیام به
جنگ (وقتی آن ارزشهای حیاتی به چالش کشییه میشدونی) و پیدروزی در آن ممکدن شدود
( . )Wolfers, 1952: 484برخدی از ایدن تعداریف کهنده هتدتنی و تواندایی درک و پوشدش
تحولت نوین را نیارنی .اینسونه از تعاریف امنیت ،عمیتاً تحت تدأثیر فضدای جندگ سدرد و
انییشههای حاکم بر روابط بینالم ل و مطالعات راه دردی آن دوران هتدتنی .در دوران جندگ
سرد ،نگاه ر الیتتی حاکم بود که معتقی است در شرایط آنارشیک بینالم ی ،امنیدت نهایتداً بدا
زور و خشونت ،یعنی اموری که کشورها بر آن کنتر دارنی ،سر و کار دارد .دولت نیز بهعنوان
تنها مرجع دارای حق استفاده از خشونت تعریف میشود (شیهان .)56 :5333 ،همچنین ،چدون
متا ل نظامی در رأس دستورکار سیاسی قیرتهای بدزر

بدود ،تنهدا موضدوعاتی کده دارای

ص غه نظامی بودنی امنیتی ت قی میشینی (شیهان.)53 :5333 ،
در همین راستا ،کن بوث5بر این باور است که درک امنیتی در سذشته همواره بدا مشدکنت
خودمحوری قومی 5ر الیتم نظری و بنیادسرایی ایی ولوژیکی تق یدلسرایانده 3بده معندی ت دییل
پیییههای ذهنی به اصطنحات سادهانییشانه راه ردی مواجه بوده است (مانی .)53 :5337 ،
در اواخر جنگ سرد و بعی از آن ،تنشهدایی بدرای ارا ده تعریفدی ستدتردهتدر از امنیدت
صورت سرفته است و در عرص عمل نیز این متئ ه در دستورکار برخی سازمانها و نهادهدای
بینالم ی و همچنین خود دولتها قرار سرفته است .ظهور و رواج مفداهیمی همچدون امنیدت
بینالم ی ،امنیت جهانی ،امنیت منطقهای و امنیت انتانی نتیجه این تغییر فکدر یدا پدارادایم در
حوز امنیت است .به لحاظ موضوعی نیز برخدی از م داحثی کده قد نً در چدارچوب سیاسدت
1. Ken Booth
2. Ethnocentrism
3. Reductionism
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سف ی 5قرار داده میشینی و در بررسیهای امنیتی چنیان به آنها اهمیت داده نمیشدی و یدا در
راستای همان تعریف تنگنظرانه از امنیدت بده آنهدا نگریتدته مدیشدی ،بدهطدور جدیی وارد
بررسیهای امنیت و دستورکارهای دولتها شیهانی .امنیدت اقتصدادی ،امنیدت دذایی ،امنیدت
سنمت ،امنیت زیتتمحیطی ،امنیت منابع ،امنیت سیاسی ،امنیت فرهنگدی ،امنیدت اجتمداع 5و
امنیت هویتی از جم ه مفاهیمی هتتنی که در این فضا مطرح شیهانی .این یعنی اینکه عنوه بدر
بقاء ،که رویکرد یا تفکر الب بر نظام بینالم ل زمان جنگ سرد و ق دل از آن بدود ،هدماکندون
ابعاد دیگر زنیسی بشر نیز اهمیت پییا کردهانی و هرسونه تهیییی ع یه آنها مدیتواندی تهییدی
ع یه امنیت (م ی) ق میاد شود.
در مجموع ،در تعریف سنتی از امنیت ،بیشتر نگاهی س ی و بقاءمحور الب است و امنیت
بهمعنای فقیان تهییی در نظر سرفته میشود .در این برداشت «امنیت از» تهییی بیروندی اهمیدت
دارد و تمرکز عمیه بر دفع تهیییات بیرونی است .با تحولتی که رخ داده است و در بال به آن
اشاره شی ،دیگر این نگاه سنتی کارساز ن وده و تأکیی بر آن نه تنهدا امنیدت نمدیآورد ،ب کده در
ب نیمیت امنیت را نیز به خطر میانیازد .در چنین شرایطی است که نگرش ایجدابی بده امنیدت
لزوم پییا کرده است .در این نگرش «امنیت بدرای» توسدعه ،رفداه و آزادی مطدرح و ستدترش
امنیت و نه صرفاً حفظ آن ،از اهمیت بتیار زیادی برخوردار شیه است .بیین ترتیدب ،رهدایی
نت ی از تهیییات (عمیتاً نظامی) بیرونی که در تعریف سنتی از امنیت مورد تأکیدی اسدت ،بده
توانایی برای رویارویی با هرسونه تهییی (بیرونی) و آسیبپذیری (درونی) تحدو یافتده اسدت
(خ ی ی.)105 :5337 ،
این موضوع بهویهه در بحث اقتصاد که در دوران کنونی هم به یکی از عناصر بتیار مهدم و
متتقل قیرت م ی ت ییل شیه است و هدم یکدی از ارکدانهدای مشدروعیتبخدش نظدامهدا و
حکومتهاست ،مصیاق پییا میکنی .در واقع ،امنیت اقتصادی به معنای حفظ و ارتقدای شدیوه
زنیسی مردم یک جامعه از طریق تأمین کالها و خیمات ،هم از مجرای عم کرد داخ ی و هدم
حضور در بازارهای بینالم ی (مانی  )35 :5337 ،یا دسترسی به منابع ،مالیده و بازارهدای لزم
1. Low politics
2. Community security
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برای حفظ سطوح قابل ق ولی از رفاه و قیرت دولت (بوزان )32 :53۱0 ،یکی از ارکان اصد ی
قیرت و مشروعیت در عصر جهانیشین است و هیچ دولتی بیون در نظر سرفتن ایدن متدئ ه،
نمیتوانی قیرت و نفوذ پاییار ایجاد کنی و دستورکارهای مط وب مورد نظر خدود را در سدط
م ی و بینالم ی پیگیری نمایی.
توسعه در معنای ساده آن به فرآینیی اطنق می شود که در آن فرد یا چیزی دچار رشی یا
تغییر می شود و به وضعیت رو به ج و یا پیشرفتهتری دست پییا میکنی 5.به ایدن معندا ،کدل
تداریخ زنددیسی انتددان کدارزار یددا کوششددی بدرای توسددعه بددوده اسدت و همدده تحددولت و
پیشرفت های تمینی ،حاصل این تنش و کوشش بوده است .با این حا  ،مفهوم «توسعه» در
ادبیات اقتصادی و سیاسی ،نت تاً جییی است و حاصل تحولتی است که عصر روشنگری و
با رواج تفکر میر نیته ،در انییشه و عم کرد انتان ایجاد کدرده اسدت .در عصدر روشدنگری،
انتان محور و معیار قرار سرفت و هم تنشها به سمت تت ط او بر ط یعت سوق پییا کدرد
و این تفکر ایجاد شی که «وعیه ای که مذهب درباره بهشت ازلی داده است ،مدیتواندی روی
زمین و به مید نیروی خود انتان تحقق پذیرد» (لییمن .) 255 :5337 ،چنین تحولی در تفکدر
و انییشه بشر ،باعث شکل سیری پدارادایمی شدی کده در آن تدنش بدرای ندوزایی ،ارتقداء و
پیشرفت به یکی از م انی و دستورکارهای اص ی انتان ت ییل شی .مفهوم توسدعه در نهایدت
برآینی یا ثمر این تحو عظیم است؛ یعنی با رهداشدین ا نتدان از بندی اسدطوره و تفکدرات
پیشامیرن ،بحث نیل به «زنیسی بهتر» در مرکز انییشه بشر قرار سرفت .در حوز اقتصدادی،
تنش برای تت ط بر ط یعت به صنعتیشین و شکلسیری چرخ بی پایان نوآوری صدنعتی و
تکنولوژیکی انجامیی.
در حوز سیاسی ،این تنش به شدکلسیدری حکومدتهدای م دی ،ابتدیا در قالدبهدای
است یادی و پادشاهی و سپا دموکراتیک و لی را منجر شی .در حوز فرهنگی ،ارزشهدای
قییمی با ارزش های جیییی جایگزین شی ،که خود به محدرک تحدو در دیگدر حدوزههدا
ت ییل شینی .در حوز اجتماعی ،سذار از اجتماع به جامعه و از جامع مکدانیکی بده جامعد
ارسددانی کی اتفدداق افتدداد و بددالخره در حددوز نظددامی ،سددنح هددایی بددا قددیرت آتددش بددال و
1. http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/development
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پیچییسی های روزافزون ساخته شی .نکت مهم این است که در همه جا این تحو بنیادین رخ
نیاد و عمیتاً محیود به رب مانی .همچنین ،در کشورهایی که از این تحدو متدأثر شدینی،
لزوماً رونی تحولت به یکش کل پیش نرفت .کشورهایی بودندی کده توسدعه تدکسداحتی را
تجربه کردنی؛ یعنی در یک حوزه پیش رفتنی ،اما در حوزه های دیگر همچنان عقدب مانیندی.
برخی از کشورها به ویهه کشورهای اروپای ربی در این فضا بر دیگران پیشی سرفتنی و این
منجر به ایجاد شکافی ستترده در جهان شی .مفهوم توسعه و مطالعات توسعه بهمعنای خاص
آن محصو چنین شکافی است.
در واقع ،بحثهای نظری مربوط به توسعه در راستای ت یین این شکاف و ارا راهکارهایی
برای پر کردن آن مطرح شیهانی .اینکه آیا میتوان این شکاف را از بین برد یا خیدر و اسدر ایدن
امکان وجود دارد ،چگونه و با چه روش هدایی بایدی اجرایدی و عم یداتی شدودل سدوا اصد ی
مطالعات توسدعه اسدت ،کده بعدی از جندگ جهدانی دوم و ستدترش فرآیندی اسدتعمارزدایی و
شکلسیری دولتهای جییی بتیار مورد توجه بوده است (بروف536۱ ،؛ وایندر و هدانتینگتون،
537۱؛ متوس ی5375 ،؛ سریعالق م.)5330 ،
برخی صرفاً پیشرفت اقتصادی را توسعه میداننی .هرچنی نمیتوان انکار کرد کده پیشدرفت
اقتصادی و تکنولوژیکی یکی از معیارهای بتیار مهم توسعهیافتگی اسدت و مدیتواندی محدرک
به ود در بخشهای دیگر باشی ،اما بهنظر میرسی این تع یر جان مونتگمری 5که «توسعه شد ک
یکپارچهای است ،بیون خطوط متمایز روشن میان رشتههای فرهنگدی ،اجتمداعی ،اقتصدادی و
سیاسی آن» ( )Uphoff and Ilchman, 1972: 75ت یین کاملتری از توسدعه ارا ده مدیکندی؛
بهویهه که در عصر جهانیشین ،متا ل اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی درهمتنییهاندی و
هر نقصان یا تحولی در هر حوزهای ،کارکرد حوزههای دیگر را نیز تحت تأثیر قدرار مدیدهدی.
بنابراین ،توسعه ک ی یکپارچه است و اجزای آن بهصورت ش کهای در تعامدل هتدتنی .از ایدن
منظر ،اینکه کشوری در یک حوزه به شرایط بهتری دست یابی اما در حوزههای دیگدر به دودی
را تجربه نکنی ،یا بهصورت مقطعی و تحت تأثیر شرایط و عوامل خاصی به ودی حاصل شدود
اما این به ود سذرا باشی ،این بهمعنای توسعهیافتگی آن کشور نیتت.
1. John Montgomery
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در مجموع ،هرچنی باور بر این است کده «توسدعه» احتمدالً یکدی از اسدتهنکیافتدهتدرین
اصطنحات در ادبیات ع وم اجتماعی است؛ که بیش از آنکده درک شدود ،بدهطدور ستدتردهای
مورد استفاده قرار سرفته است ( )Uphoff and Ilchman, 1972: ixاما بده هدر حدا مفهدوم
نوینی است و معیارهای شناختهشیهای دارد .کشوری توسعهیافته اسدت کده کیفیدت اقتصدادی
بالیی دارد؛ دارای محیط کتبوکدار مناسد ی اسدت؛ ث دات اقتصدادی دارد؛ در شداخ

هدای

حکمرانی امتیاز مناس ی دارد؛ سط آموزش و بهیاشت در آن بالسدت؛ دارای میدزان امنیدت و
ایمنی بالیی است؛ آزادی فردی در آن امری شناختهشیه و مورد پدذیرش اسدت؛ دارای سدط
بال یا قابلتوجهی از سرمایه اجتماعی است؛ شدرایط محدیطزیتدتی خدوبی دارد و در راسدتای
حفظ آن تنش میکنی؛ درآمی سرانه مردم آن بالسدت؛ دارای تولیدی ناخدال

داخ دی بدالیی

است؛ شکاف ثروت در آن زیاد نیتت؛ صنعت و تکنولدوژی پیشدرفته و بدهروزی دارد؛ سدط
برابری جنتی در آن بالست؛ تحرک اجتماعی در آن وجود دارد؛ و در شاخ

رقابت جایگداه

بالیی دارد .کشوری با این همه ویهسی مث ت شایی وجود نیاشته باشی ،اما هر کشوری کده بده
این معیارها نزدیکتر باشی ،توسعهیافتهتر و پیشرفتهتر محتوب میشود.

ب .جایگاه امنیت و توسعه در سیاست خارجی؛ تقابل دو رویکرد
دو نت ت میان سیاست خارجی و امنیت م ی قابل شناخت است .یدک نتد ت ایدن اسدت کده
سیاست خارجی امنیت م ی را تعریف میکنی؛ یعنی سیاسدت خدارجی مشدخ

مدیکندی کده

امنیت م ی چیتت و چگونه و با چه ابزارهایی میتوان آن را تأمین ،حفدظ و یدا ارتقداء داد .از
این منظر ،سفته میشود که « امنیت م دی بایدی در چدارچوب سیاسدت خدارجی تح یدل شدود»
( .)Sarkesian et al, 2008: 4نت ت دیگر خدنف ایدن اسدت؛ یعندی امنیدت م دی سیاسدت
خارجی را تعریف میکنی .در واقع ،اولویتهای امنیت م ی است که به سیاست خارجی شدکل
میدهی و آن را هیایت میکنی .برای نمونه ،در این رویکرد باور بر است که «تأمین امنیت بایدی
اولویت او در هم منحظات سیاست خارجی باشی» ( .)Etzioni, 2007تا زمانی که سیتدتم
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دولت م ی 5پابرجاست و سیاست خارجی مهمترین حوزه یا سازوکار سدازماندهندیه روابدط و
مناس ات میان بازیگران ک ییی نظام بینالم ل اسدت ،امنیدت م دی در معندای موسدع آن اصد ی
ک ییی در شکلدهی به سیاست خارجی خواهی بدود .بندابراین ،اینکده یکدی از اهدیاف اصد ی
سیاست خارجی ،تأمین ،حفظ و ارتقاء امنیت م ی است ،چیز عجی ی نیتت و در این مورد نیدز
بحث چنیانی وجود نیارد .آنچه محل بحث است ،نت ت سیاست خارجی با امنیت م ی و وزن
هر کیام از آنها در تأثیرسذاری بر دیگری است؛ اینکه آیا متا ل و دستورکارهای امنیدت م دی
به سیاست خارجی شکل میدهی و یدا بدرعکا ،امنیدت م دی جز دی از دسدتورکار موسدعتدر
سیاست خارجی خواهی بود.
اسر کشوری تمام سیاست خارجی خود را در خیمت امنیدت م دی در مفهدوم کنسدیک و
سنتی آن قرار دهی و به دیگر ابعاد و نیازهای م ی در این حوزه توجه نکندی (بده خصدوص در
عصر جهانیشین که ابعاد قیرت م ی و نیازمنییهای م ی متنوع است و محیود بده یدک بععدی
خاص از حیات کشورها نمیشود) سفته مدیشدود سیاسدت خدارجی آن امنیدتمحدور اسدت.
کشوری که نگاه امنیتمحور دارد ،نه تنها در سیاست خدارجی مندافع م دی خدود را صدرفاً در
محیوده مشخ

و معطوف به اهیاف امنیتی محض تعریف میکنی و از این جهت ،بتیاری از

نیازها و الزامات رشی و توسعه خود در عصر جهانیشین را نادییه میسیرد ،ب که بخدش قابدل
توجهی از منابع و امکانات خود را نیز معطوف به بقا میکنی؛ یعنی حوزههدای دیگدر را نادیدیه
میسیرد یا بهسونهای متیر آنها را تنظیم میکنی که هیف اص ی یعنی بقا تأمین سردد .در نگداه
سنتی و تکبععیی از امنیت م تنی بر فقیان تهیییات نظامی و سرزمینی ،م احثی ماننی اقتصاد و
توسعه تنها تا جایی که مواد و ابزارهای مالی دستیابی به امنیدت م دی را فدراهم کنندی ،اهمیدت
مییابنی ( .)Luciani, 1988: 153در این برداشت ،سرزمین و منابع ط یعی بنیان اساسدی رفداه
اقتصادی یک م ت محتوب میشونی ( .)Luciani, 1988: 152بنابراین ،در سیاست خدارجی
نیز متا ل اقتصادی و توسعه تا جایی پیگیری میشود که در راسدتای چندین هدیف محدیود و
مشخصی باشی.

1. Nation-state
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این در حالی است که از نظر طرفیاران رویکرد سیاست خارجی توسعهسرا (کده در مقابدل
سیاست خارجی امنیتمحور تعریف میشود) در عصر جهانیشین رابطده سیاسدت خدارجی و
م احث مربوط به اقتصاد و توسعه دچار دسرسونی اساسی شیه است .برای دولتهای امروزی،
بخش عمیهای از سیاست خارجی بایی به توسعه و رفاه م ی اختصاص یابی .این نیدز اختیداری
نیتت ب که الزام است؛ چون نظام بینالم ل بعی از جنگ سر در حا شکلیابی بر محور توسعه
اقتصادی م تنی بر اصو نظام بازار و در چارچوب جهدانیشدین اسدت و روندیهای پرقدیرت
اقتصاد سیاسی بینالم ل با محوریت توسعه اقتصادی م تنی بر عالمسیرشدین دیدیساه بدازار آزاد
در چارچوب جهانیشین به شاخصه و محور نظام بینالم ل ت ییل شیه است (موسوی شفا ی،
 .)53 :5337در چنین شرایطی ،توان حکومتها برای حرکت در متیر توسعه ،رفاه و پیشدرفت
میاوم به م نای مشروعیت و امنیت م ی ت ییل شیه است (موسوی شفا ی .)355 :533۱ ،از این
لحاظ ،حکومتها برای تأمین و حفظ مشروعیت خود و ایجاد امنیت پاییار ،چارهای جز تنش
برای توسعه و رفاه بیشتر برای شهرونیان خود نیارنی و در عصر جهانیشین این موضوع تنهدا
از رهگذر سیاست خارجی توسعهسرا و نه امنیتمحور قابل حصو است.
در واقع ،م نای قیرت و توانمنیی دولتها در دوره کنونی به توسدعه سدره خدورده اسدت؛
بهطوری که بیون تنش در راه توسعه ،امکان افزودن بر قیرت و توان موجود وجدود ندیارد و
در نتیجه ،امنیت پاییار نیز قابدل دسدتیابی نخواهدی بدود .از منظدر رویکدرد سیاسدت خدارجی
توسعهسرا ،در زمان کنونی توسعه بیون تعامل و پیونی با بیرون امکانپذیر نیتت و آنچده ایدن
پیونی و تعامل را برقرار میکنی ،سیاست خارجی است .اسر سیاست خارجی توسعهسرا باشدی و
نگاه م تنی بر توسعه داشته باشی و شرایط و الزامات چنین رویکردی نیز رعایت شود ،وضعیت
توسعه را ارتقاء میدهی .اما اسر سیاست خارجی امنیتمحور باشی و بیش از آنکده بده توسدعه
بها بیهی ،بر متا ل امنیتی بهویهه ماجراجوییهای نظامی ،ژ دوپ یتیکی و ایدی ولوژیکی تمرکدز
داشته باشی ،نه تنها به توسعه کمکی نمیکنی ،ب که امنیت پاییار نیز ایجاد نخواهی کرد و این در
ب نیمیت بر ضی هیف اولیهای است که در پی آن بوده است.
تفاوت سیاست خارجی توسعهسرا با سیاست خارجی امنیدتمحدور در ایدن اسدت کده در
سیاست خارجی توسعهسرا ،میان سیاست خارجی و توسعه اقتصادی داخ دی دوسدانگی وجدود
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نیارد ،اما در سیاست خارجی امنیدت محدور و معطدوف بده متدا ل محدض ژ دوپ یتیکی ،ایدن
دوسانگی مشهود است؛ یعنی سیاست خارجی لزومداً در خدیمت اقتصداد نیتدت و دیپ ماسدی
اقتصادی ضعیف است و این برداشت نیز وجود نیارد که توسعه اقتصادی داخ ی میتواندی بدر
سیاست خارجی اثر فوقالعادهای برجدای بگدذارد ( .)Ubi and Akinkuotu, 2014: 415در
مجموع ،در رابطه با نت ت سیاست خارجی با امنیت و توسعه دو رویکرد عمیه وجود دارد که
تحت عنوان «سیاست خارجی امنیتمحور» و «سیاست خارجی توسعهسرا» مفهومبنیی شیهانی.
تفاوت میان سیاست خارجی امنیتمحور و سیاست خارجی توسعهسرا یا توسعهسرا و پیامدیها
و تأثیرات هر کیام از این دو رویکرد در سیاستخارجی بر بحث توسعه و امنیدت را در قالدب
شکلهای زیر میتوان به تصویر کشیی.
شکل  .0سیاست خارجی امنیتمحور؛ امنیت و توسعه
نگاه سلبی و

سیاست

بقاءمحور به

خارجی

امنیت

امنیتمحور

تضاد با اصول
و قواعد حاکم

امنیت شکننده و

بر جریان

ناپایدار

توسعه
اخاللگر در
فرآیند توسعه
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شکل  .1سیاست خارجی توسعهگرا؛ امنیت و توسعه
نگاه ایجابی و

سیاست

توسعهای به

خارجی

امنیت

توسعهگرا

هماهنگ با
اصول و قواعد

امنیت پایدار

حاکم بر جریان
توسعه
پیشبرنده

فرآیند توسعه
همانسونه که مشاهیه میشود ،سیاست خدارجی امنیدتمحدور بدا تأکیدی بدر نگداه سد ی،
تنگنظرانه و بقاءمحور به مقوله امنیت ،امکان تعامل پویا و سازنیه با جهان بدرای پیشد رد امدر
توسعه را از بین میبرد و نمیتوانی میان داخل و خارج پیونیهای مفییی ایجاد کنی که جریدان
توسعه را تتهیل نمایی .نه تنها این کار را نمیکنی ،ب که بخش بزرسدی از تدوان داخ دی را نیدز
صرف ماجراجوییهای امنیتی و ژ وپ یتیکی میکنی؛ تا بتوانی بقا را تضمین کنی .این در نهایدت
به شکننیسی و ناپاییاری امنیتی میانجامی و همین باعث تیاوم چرخد معیدوبی مدیشدود کده
اخن سر و نه تتهیلسر توسعه است .در مقابل ،سیاست خارجی توسعهسرا یدا توسدعهسدرا بدا
نگاهی ایجابی و توسعهای نت ت به امنیت سعی میکنی خود را بدا قواعدی و اصدو حداکم بدر
جریان توسعه در زمان کنونی هماهنگ کنی .این نوع سیاسدتخدارجی ،از نگداه طرفدیاران آن،
تتهیلسر و پیشبرنیه امر توسعه است و در نهایت بده امنیدت پایدیار و چرخد مث تدی شدکل
میدهی که افزایش روزافزون قیرت و توان م ی را بهدن ا خواهی داشت.

11

نسبت امنیت و توسعه؛ الزامات سیاست خارجی

ج .سیاست خارجی مطلوب؛ امنیت و توسعه
دو رویکردی که در بال مطرح شی ،هرچنی استیل هدا و نگدرشهدای مهمدی در مدورد نگداه
سیاست خارجی به مقولههای «امنیت» و «توسعه» و پیامیهای آن ارا ه میدهنی ،اما با توجه بده
تحولتی که در مفهوم امنیت و توسعه رخ داده است ،بهنظر میرسی نیاز به نگداه پیچیدیهتدری
درباره این موضوع وجود دارد .در زمانه کنونی نه میتوان امنیدت را فدیای توسدعه کدرد و نده
توسعه را فیای امنیت .این دو مکمل هم هتتنی و بیون یکی از آنها ،دیگری با تهییی مواجده
میشود .امنیت بیون توسعه ،پاییار نخواهی بود و تصور توسعه پاییار بیون امنیت نیدز دشدوار
است .در واقع ،نقطه ضعف مهم دو رویکرد فوق در این است که امنیت و توسعه را در مقابدل
هم میبینی و آنها را بهسونهای تعریف میکنی که وابتتگی و ارت اط کمدی میدان آنهدا تصدور
میشود .این نوعی نگاه با حاصل جمع صفر است که در آن امنیت فیای توسعه یا توسعه فیای
امنیت میشود .این در حالی است که دییساههای مخت ف دیگری نیز در مورد رابطده امنیدت و
توسعه وجود دارد که اسر م نای تح یل یا اقیام قرار بگیرنی ،نتایج و ت یینهای متفاوتی را ایجاد
خواهنی کرد( .)Spear and Williams, 2012: 21جیو زیر مفهدومسدازیهدای مخت دف از
رابطه امنیت و توسعه را نشان میدهی.
جدول  .0مفهومسازی رابطه امنیت و توسعه و الزامات کنش سیاست خارجی
نوع رابطه
حاصل جمع صفر

5

حاصل جمع مث ت

5

ویهسی رابطه

کنش سیاست خارجی

امنیت فیای توسعه یا توسعه فیای امنیت

سیاست خدارجی یدا در پدی امنیدت

میشود .مثا  :بحث تفنگ در برابر کَره

است و یا بهدن ا توسعه.

امنیت و توسعه متقابنً همییگر را تقویت

پیگیددری هددر دوی امنیددت و توسددعه

میکننی .تیارک یکی امکدان دسدتیابی بده

توسط سیاست خارجی.

دیگری را افزایش میدهی.
متمایز

امنیت و توسعه هر دو مهماندی؛ کده بهتدر

سیاست خارجی ،امنیت و توسدعه را

است به روشهای متفاوتی دن ا شونی.

بهصورت جیاسانه پیگیری میکنی.

1. zero-sum
2. Positive-sum
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نوع رابطه
مترادف
متوالی

5

ویهسی رابطه

کنش سیاست خارجی

امنیت و توسعه اساساً دربداره یدک چیدز

در پیگیددریهددای سیاسددت خددارجی

هتتنی.

تفاوتی میان امنیت و توسعه نیتت.

امنیت و توسعه بهعنوان پیششدرطهدایی

سیاست خدارجی هدم امنیدت و هدم

برای همییگر .برای نمونه ،توسعه تنها در

توسعه را بهعندوان پدیششدرطهدای

محیطی امن میتوانی پیش برود ،یا امنیدت

برای یکییگر دن ا میکنی.

م ی واقعدی نیازمندی سدط مشخصدی از
توسعه اقتصادی است.
س ت همرات ی

5

اولویتهای امنیتی به انتخاب پروژههدای

سیاسددت خددارجی بددا توجدده بددا

توسعه شکل میدهنی.

اولویددتهددای امنیتددی ،در انتخدداب و
پیش رد پروژههای توسدعه مشدارکت
دارد.

همتویی سزینشی

یگانه

2

3

امنیددت و توسددعه در برخددی زمینددههددای

بر اساس نیاز و با توجه بده زمینده و

خاص و در رابطه با موضدوعات خاصدی

موضوع ،سیاست خدارجی ،امنیدت و

به هم وابتتهانی.

توسعه را پیگیری میکنی.

متا ل مربوط به امنیت و توسدعه همیشده

در شددرایط ،زمددانهددا و مکددانهددای

1

وابتددته بدده زمیندده هتددتنی .بنددابراین،

مخت ف ،سیاست خدارجی ،امنیدت و

تعمیمدهیهای مفهومی معندادار در مدورد

توسعه را آنسونه کده بایتدته اسدت

رابطه ایدن دو در زمدانهدا و مکدانهدای

دن ا میکنی.

مخت ف یرممکن است.

همانسونه که در جیو فوق مشاهیه میشود ،نگاه حاصل جمع صفر به رابطده «امنیدت» و
«توسعه» تنها یکی از مفهومسازیها در مورد این نوع رابطه است .در صورتی کده هدر کدیام از
مفهومسازیهای دیگر برسزییه شود ،ت یین و تح یل متفاوتی از این رابطه بهدست میآیدی و در
نتیجه ،سیاست خارجی نیز در پیگیریهای خود متفاوت عمل خواهی کرد .کشدوری کده نگداه
1. Sequential
2. Hierarchical
3. Selectively co-constitutive
4. sui generis
5. context
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حاصل جمع مث ت به رابطده امنیدت و توسدعه دارد ،مطمئنداً در سیاسدت خدارجی متفداوت از
کشوری که این رابطه را م تنی بر حاصل جمع صفر ب ینی رفتدار خواهدی کدرد و بازخوردهدای
متفاوتی نیز دریافت خواهی کرد .برای نمونه ،آمریکاییها به رابطده میدان امنیدت و توسدعه بدر
اساس حاصل جمع مث ت مینگرنی و در مواردی نیز مشاهیه میشود که ندوعی رابطده متدوالی
میان این دو مفهوم قا ل هتتنی .استراتهی امنیت م ی  5۱37ایدن کشدور در ایدن رابطده عندوان
میکنی« :آمریکا از سیاستهای بازارمحور که رشی اقتصادی را هم در سدط داخ دی و هدم در
سط بینالم ی تتریع میکنی ،حمایت مینمایی .رشی اقتصادی آمریکا سنگ بندایی اسدت کده
استحکام ما را تضمین میکنی و شکوفایی ظرفیتهای انتانی را اجازه میدهدی .سیاسدتهدای
رشی اقتصادی ما بنیان اساسی برای حمایت از عناصر بتیار مهم استراتهی امنیدت م دیمدان در
بحث احیای قیرت نظامی آمریکا فراهم کرده است» ( National Security Strategy of the

.)United States 1987
در استراتهی امنیت م ی  5006آمریکا نیز آمیه است «توسعه ،دیپ ماسی و حوزه دفداعی را
تقویت میکنی و با کمک به ایجاد جوامعی باث ات ،کامیداب و آرام ،تهییدیات ب نیمدیت بدرای
امنیت م ی مدا را کداهش مدیدهدی» ( The National Security Strategy of the United

 .)States of America, 2006: 33همچنین ،استراتهی امنیت م ی  5050آمریکدا بده توسدعه
بهعنوان هیفی استراتهیک ،اقتصادی و اخنقی در امنیت م ی این کشدور نگداه مدیکندی ( The

.)National Security Strategy of the United States of America, 2010: 15
بریتانیاییها بین امنیت و توسعه رابطه حاصل جمع مث ت و حتی مترادف قا ل هتدتنی .در تنهدا
سنی امنیت م ی این کشور آمیه است« :سخن از انتخاب میدان امنیدت و توسدعه اقتصدادی ،یدا
امنیدت و حکمراندی خدوب ،اشدت اه اسدت» ( The National Security Strategy of the

 .)United Kingdom, 2008: para. 3.56بانک جهانی در سزارشی تحدت عندوان «ستتدتن
دام منازعه» 5که متمرکز به ریشهها و پیامیهای درسیریهای داخ ی در بتیاری از نقداط جهدان
است ،به نوعی رابطه م تنی بر حاصل جمع مث ت و یا متوالی میان امنیت و توسعه اشداره کدرده
است .در این سزارش آمیه است« :هر جایی که فرآینی توسعه موفق بوده ،کشدورها بده تدیریج
1. Breaking the Conflict Trap
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نت ت به درسیریهای خشونتبار امنتر شیهانی و این متئ ه نیز به نوبه خود توسعه را آسانتر
کرده است .در مقابل ،هر جا توسعه شکتت خورده ،کشورها در معرض ریتک بدالی افتدادن
در دام منازعه که در آن ،جنگ ،اقتصاد را به ویرانی میکشانی و خطر جنگ بزر تر را افزایش
میدهی ،هتتنی» .این سزارش بر این باور است که «جنگ ،توسعه را به تدأخیر مدیاندیازد و در
مقابل ،توسعه نیز جنگ را به تعویق میانیازد» (.)Collier et al, 2003
کوفی عنان ،دبیرکل سابق سازمان م ل ،در یکی از سخنان خود رابطه م تنی بر حاصل جمع
مث ت یا متوالی میان امنیت و توسعه را به زی ایی تشری کرده اسدت« :در یدک جهدان بدهطدور
روزافزون در حا هم تتهشین ،پیشرفت در زمینههای توسعه ،امنیت و حقوق بشر بایی با هدم
پیش برود .هیچ توسعهای بیون امنیت و هیچ امنیتی بیون توسعه وجود نخواهی داشدت و هدر
دوی امنیت و توسعه بتتگی به احترام به حقوق بشر و حاکمیدت قدانون دارندی» ( Report of

.)the UN Secretary-General, 2005, Annex, para. 2
با توجه به تحولی که در مفهوم امنیت رخ داده است و جایگاهی که امروزه توسعه و امنیت
نزد یکییگر پییا کردهانی و همچنین بر اسداس تجدارب و الگوهدای موجدود مدیتدوان سفدت
نگرش هایی که به هم تتگی و پیونی بیشدتر میدان امنیدت و توسدعه بداور دارندی ،بده واقعیدت
نزدیکترنی .در مقابل ،نگرشهایی که به جیایی این دو مفهوم یا تضاد میان آنها اعتقاد دارندی،
از واقعیتهای زمانه عقب هتتنی .تجربه نشان داده است کشورهایی که نگاه م تنی بدر حاصدل
جمع صفر به رابطه امنیت و توسعه دارنی ،نه به توسعه پاییار رسییهانی و نه امنیت پاییار بدرای
خود ایجاد کردهانی .نمونه بارز آن کره شمالی است .این کشدورها در سیاسدت خدارجی خدود
نتوانتتهانی توازنی میان الزامدات امنیتدی و توسدعهای خدویش ایجداد کنندی و بندابراین ،امنیدت
شکننیهای دارنی .در مقابل ،کشورهایی که نگرش م تنی بر حاصل جمع مث ت به رابطه امنیت و
توسعه دارنی ،توانتتهانی سیاست خارجی خود را بر اساس تعاد و توازن میدان خواسدتههدا و
الزامات امنیتی و توسعهای هیایت کننی و در نتیجه ،قیرت خود را افزایش دهندی و بده امنیدت
پاییارتری دست یابنی .به بیان کریتتوفر هیل ،برای دولدتهدای امدروزی ،بخدش عمدیهای از
سیاست خارجی به ارتقای رفاه بهانیاز امنیت و در واقع ت فیق این دو مفهوم مربوط مدیشدود
(هیل.)33 :5337 ،
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بر این اساس ،میتوان سفت در دنیای کنونی سذار از سیاست خارجی امنیتمحور م تنی بر
نگاه تنگنظرانه و بقاءمحور ،شرط اساسی رسیین به توسعه است و در مقابل ،توسعه نیز شرط
اصد ی و بنیدادی نیدل بده امنیدت پایدیار و مترقدی اسدت .نگداه امنیدتمحدور مدانع توسددعه و
توسعهنیافتگی نیز مانع ایجاد امنیت پاییار است .ارت اطی کده بدین ایدن دو متغیدر وجدود دارد،
عمیتاً محصو تکامل دولت م ی در عصر جهانیشین است و هزینه نادییهسرفتن و بهرسمیت
نشناختن آن ،تیاوم عقبمانیسی و توسعهنیافتگی و فقیان امنیدت پایدیار اسدت .تجربده نشدان
میدهی کشورهایی که هنوز دستورکار امنیت م ی خود را تنگنظرانه و در چارچوب بقاء و بدر
م نای تهیییمحوری دن ا میکننی و نگاه ایجابی و موسع به تأمین امنیدت در دسدتورکار آنهدا
ضعیف است ،عمیتاً عقبمانیه و توسعهنیافتهانی .اینسونه کشورها دارای امنیت شدکننیهتدر و
ناپاییارتری هتتنی .در مقابل ،کشورهایی که توانتتهانی خود را بدا شدرایط و وضدعیت جییدی
وفق دهنی و دستورکار امنیتی خویش را ایجابیتر و موسعتر تعریف کدردهاندی ،توانتدتهاندی در
تحکیم بنیانها و پایههای قیرت و امنیت خود ،هم در داخل و هم در خدارج ،موفدقتدر عمدل
کننی.

نتیجهگیری
در مورد رابطه میان امنیت و توسعه و جایگاه هر کیام از این دو موضوع در سیاست خدارجی،
بحثهای نت تاً زیادی صورت سرفته است .تردییی نیتت کده امنیدت یکدی از دسدتورکارهای
اص ی سیاست خارجی هر کشوری است .این در مورد همه کشورها صادق است .با این حدا ،
اینکه امنیت چگونه تعریف شود و پیگیری آن در سیاست خارجی به چه شک ی صورت سیدرد،
متئ ه مورد مناقشهای است .دو نوع نگاه نت ت به امنیت در میان دولدتهدا وجدود دارد؛ یدک
نگاه س ی ،تنگنظرانه و بقاءمحور که نگاهی سنتی محتوب میشود و بر حفظ و تأمین امنیت
در شکل سنتی آن تمرکز دارد (امنیت از) و دیگری ،نگداه ایجدابی بده امنیدت کده نگداه نتد ت ًا
جیییی است و تحت تأثیر تحولت جهانی و نظام بینالم ل بهویهه بعی از جندگ سدرد شدکل
سرفته است (امنیت برای) .کشورهایی که هنوز تحت تأثیر برداشدت او قدرار دارندی ،معمدولً
پیگیری ترجیحات امنیتی تنگنظرانه را در دستورکار خود قرار میدهندی و بده همدین دلیدل در
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بحث توسعه عقب افتادهانی و نتوانتتهانی سیاست خارجی در پیش بگیرنی که الزامدات توسدعه
در دنیای کنونی (ایجاد تعامل پویا و سازنیه میان داخل و خارج) را برآورده سازد.
در نتیجه ،این سونه از کشورها بهر م برخدی پیشدرفتهدای مقطعدی و بخشدی ،از فرآیندی
توسعه عقب مانیهانی و هرچه بیشتر بر این امدر اصدرار کنندی ،بیشدتر عقدب مدیمانندی و ایدن
عقبمانیسی باعث شکننیسی امنیت آنها شیه اسدت .در مقابدل ،کشدورهایی کده توانتدتهاندی
برداشت دوم را انتخاب کننی و در چارچوب آن حرکت نماینی ،توانتتهانی با سیاست خدارجی
فعا و سازنیه ،شرایط را برای توسعه ابعاد مخت ف قیرت خود فراهم کننی و امنیت پاییارتری
برای خود ایجاد نماینی .کشورهایی که نگاه امنیتمحور دارنی ،به سیاست خارجی و دیپ ماسدی
اقتصادی به عنوان ابزاری برای افزایش تعامل و پیونی میدان نیروهدا و محدرکهدای توسدعه در
داخل و نیروها و جریان توسعه جهانی اهمیت چنیانی نمیدهنی و به توسعه تا جدایی فرصدت
میدهنی که اهیاف امنیتی و ژ وپ یتیکی مقطعدی و تندگنظراندهشدان را بدرآورده سدازد .رفتدار
اینسونه کشورها معمولً بهسونهای است که اراده یا توان ایجاد سدازساری میدان سیاسدتهدای
امنیتی و توسعهای را نیارنی و در بتیاری از برنگاهها مج ور به انتخاب میدان ایدن دو سونده از
سیاستها میشونی؛ که در نهایت نیز توسعه را فیای بقاء و ماجراجوییهای امنیتی میکننی.
این در حالی است که در زمانه کنونی به دلیل تحولتی کده در مفهدوم امنیدت ایجداد شدیه
است و با توجه به الزامات و نیازهای ستتردهتری که دولتها دارنی ،بایدی بده ندوع دیگدری از
رابطه میان امنیت و توسعه انییشیی .در این مقاله عنوان شی که بهجدز رابطده بدا حاصدل جمدع
صفر ،میتوان چنی نوع برداشت دیگر از رابطه میان امنیت و توسعه ارا ه کرد؛ کده در صدورت
پیگیری هر کیام از این برداشتها ،نتایج و پیامیهای متفاوتی ایجاد خواهی شی .اسدر کشدوری
امنیت و توسعه را مترادف هم ب ینی ،در سیاست خارجی بدهسوندهای متفداوت از کشدوری کده
رابطه م تنی بر حاصل جمع صفر میان امنیت و توسعه قا ل است ،رفتار خواهی کرد و به نتدایج
و دستاوردهای متفاوتی خواهی رسیی .همچنین ،در صورتی که رابطه م تندی بدر حاصدل جمدع
مث ت ،متوالی ،متمایز ،س ت همرات ی ،همتویی سزینشی و یگانده میدان امنیدت و توسدعه حداکم
باشی ،نگاههای متفاوت و در نتیجه کنشهای متفاوتی در سیاست خارجی شکل خواهی سرفت؛
که در نتیجه آن ،وضعیت امنیتی متفاوتی رقم خواهی خورد .تجربه نشان میدهی کشورهایی که
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بیشتر معتقی به رابطه نزدیک میان امنیدت و توسدعه هتدتنی و کدنش و رفتارشدان در سیاسدت
خارجی نیز در این راستاست ،امنیت پاییارتری برای خود ایجاد کردهانی.
در مقابل ،کشورهایی که نگاه و رفتارشان در سیاست خارجی معطوف به رابطده م تندی بدر
حاصل جمع صفر میان امنیت و توسعه است ،دارای امنیت شکننیهتری هتتنی .در واقع ،نتیجده
ب نیمیت این نوع نگاه در زمان کنونی ،شکننیسی و ناپاییاری امنیت م ی خواهی بود که خدود
منجر به دور باطل و معیوبی از تأکیی بر نگاه امنیتمحور در سیاست خارجی میشود.
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