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  چكيده
امـا   ،دهشـ مختلفي براي حل و فصل منازعات ارائـه   يها و مدل ها ريهنظ ،تا كنون

 .وجـود نـدارد   ينيو منازعات سرزم ها اختالفل صحل و ف يبرا يصاه و مدل خينظر
شـه و  ير ،منازعـات سـرزميني  و  هـا  اخـتالف كه ه ين فرضيا يبررسپژوهش حاضر با 

 فراينـد حـل و فصـل    بـراي بازنمـايي  الگـويي   ارائـه دارند، به دنبـال   اي منطقه گستره
ط يو شـرا  هـا  شـه يهمچنانكـه ر  ،شـده  مـدل طراحـي  مطـابق  . استمنازعات سرزميني 

ـ  يهـا  كيو تاكت ها اتخاذ روش ،دارند اي گستره منطقه ها، اختالف  يهـا  بـر تـوان   يمبتن
 روش در ،نگاه كشورها بـه اخـتالف   كمك كند. آنهافصل  تواند به حل و مي اي منطقه

ـ   حل آن يبراشده ش گرفته يپ ي هـا  گيري روشكـار ه و سودمندي متقابل برآمـده از ب
  است.   اي از در حل منازعات منطقهيمورد ن يها نهيزم شياز پ ،آميز مسالمت

  

  ، مدل تحليلي، منازعات سرزميني، حل و فصل منازعهاي منازعات منطقه :ها واژهكليد
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  مقدمه
گريزناپذير جوامع بشري اسـت كـه بيـانگر ناهمـاهنگي منـافع،       يمنازعه يكي از رخدادها

جاد دگرگوني در وضع موجود، به عنـوان  يا ير است كه براين درگيان طرفيها و ادعاها م ارزش
ـ و دال هـا  جنبـه تواننـد   مي ها يريكند. درگ مي جلوهشكلي از روابط سياسي  داشـته   يل مختلفـ ي

در سطح جهان است كه هر از  ها يرين درگيتر عياز شا يكي ،ينژاد –يقوم يها يريشند. درگبا
 هنگـام افتن به قدرت كه ي بر سر دست يري. درگيابد ميمختلف بروز  يدر كشورها يچند گاه

در و منازعـه در جوامـع اسـت.     يريدرگ يها گر از نمونهيد يكي ،دهد ميرخ  ياسيانتخابات س
ن ياست كه موضوع ا ينيسرزم يها اختالف ،و منازعات ها اختالفن نوع يتر ميعموعين حال، 

 ،بـا ايـن همـه    .شيوه برخورد كشورها با منازعه، به عوامل مختلفي مربوط استپژوهش است. 
از روي  يرفتارهـا  در يجـاد دگرگـون  يا امكـان  كامالً اختياري وبا منازعه انتخاب نوع برخورد 

حـل و فصـل   «فـراهم اسـت. چگـونگي دسـتيابي بـه       ،ي هوشمندانهها انتخابانجام عادت و 
و مطالعات اسـتراتژيك اسـت و     الملل بينمنازعات، موضوعي آشنا در ادبيات روابط » آميز صلح

مربـوط بـه حـل و     هاي نظريه، 1980بوده است. تا دهه  المللي بينهمواره بخشي از ديپلماسي 
شرايط حل و  ،ي پاياني جنگ سردها . در سالداشتندبا همديگر  ياساستفاوت  ،فصل منازعات

ي طـوالني كـه در آن   ا ورهبـه د فروپاشي اتحاد جماهير شـوروي   .دگرگون شدفصل منازعات 
در عوض، منازعات داخلي، منازعـات   نظام جهاني حاكم بود، پايان داد.المللي بر  بين اي منازعه

 1990به منازعـات معمـول دهـه     ،طلبي و قدرت در داخل كشورها و منازعه بر سر تجزيه ميقو
 -ي رقيـب نبودنـد   هـا  كننده كشمكش ميـان قـدرت   تبديل شدند. اين منازعات چندان منعكس

، -المللـي بـود   مشخصه منازعات بـين  ،»از زمان صلح وستفالي«سال  350كه بيش از  اي ويژگي
بهبود روابط ميـان  با گر تجزيه و تفكيك ساختار دولت، اقتصاد و جامعه بودند. بلكه بيشتر نشان

زيـادي شـده    اي ، رقابت نظامي و ايدئولوژيك آنها كه موجب ايجاد منازعات منطقهها ابرقدرت
بعـد از  از نقاط جهان آغـاز شـد.    ياريدار در بس بود، از بين رفت و حل و فصل منازعات دامنه

ايج سريع را از بين بينانه براي نت انتظارات غيرواقع ،، سه مسئله1990هاي اوايل دهه  بلندپروازي
هاي نامنظم مثل جنگ بوسـني  در جنگ1المللي جويان بين يي كه مداخلهها دشواري ،برد. نخست

                                                                                                                                            
1. International interveners 
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رسيد حل و فصل منازعات از  مي) با آن روبرو بودند و به نظر 1992-3) و سومالي (5-1992(
شكست روند صلح اسلو بين اسرائيل و فلسطين  ،آمد. دوم ميعهده پرداختن به اين زنجيره برن

سپتامبر و اتفاقات بعد از آن  11حادثه  ،و سوم 2000با آغاز انتفاضه دوم و شورش در سپتامبر 
  .(Ramsbotham, et al, 2005: 3) خالصه كرد» جنگ عليه تروريسم« درتوان آنها را  ميكه 

ارتبـاط ميـان كشـورهاي جديـد بـه      از نظـر مشـكالت مربـوط بـه سـرزمين،      «در زمان مـا 
مـرزي، ادعاهـاي مخـالف نسـبت بـه       يهـا  اخـتالف ترين مرحله خود رسـيده اسـت.    حساس
به يكـي از داليـل    ،تر طلب به همسايگان ضعيف م كشورهاي توسعهوي جديد و هجها سرزمين

 ،تيـ ن پـژوهش در مـورد ماه  يا ).Hill, 1976: 3» (تبديل شده است ها اصلي بسياري از جنگ
موجـود در   يكردهـا يرو ،كنـد. سـپس   ميبحث  ينيو برخورد كشورها با مسائل سرزم ها شهير

در حـل و فصـل    اي منطقـه  يهـا  و سـازمان  هـا  و آنگاه نقش قـدرت  يمورد منازعات را بررس
و شـرايط پديدآورنـده    ها ريشه ،مقالهفرضيه مطابق  ن خواهد كرد.ييرا تب ينيسرزم يها اختالف
 هـا  اختالفهايي به حل و فصل ها و تاكتيكروش ،و بنابراين اي دارندگستره منطقه ،ها اختالف
 ،حـال  در عـين د. نداشته باش اي كه برخاسته از توان منطقه بوده و سرشتي منطقه دنكن ميكمك 
لگـوي  و ارائه ا يساز مدل يبرا يتالش ،اين فرضيه باشد يا نفياثبات  يش از آنكه در پيمقاله ب

است و  اي است. روش مطالعه آن مبتني بر توصيف و تحليل مسائل سرزميني و منطقهعملياتي 
 و موارد مرزي در نقاط مختلف جهان به عنوان شاهد استفاده شده است. ها از نمونه

  
  منازعات يستيچ الف.

مـدل مـؤثري در مـورد منازعـه را پيشـنهاد كـرد كـه         1جان گالتانـگ  ،1960در اواخر دهه 
منازعـه بايـد بـه صـورت مثلثـي       ،گرفت. به پيشنهاد او ميمنازعات متقارن و نامتقارن را در بر 
ي هـا  در منازعات جنبه ،سه رأس آن هستند. به باور او ،2بررسي شود كه تضاد، نگرش و رفتار

وجود دارند. آنهـا از تضـادهاي موجـود در سـاختار اجتمـاع شـكل        زندگي سازندهويرانگر و 
شـوند. زمـاني كـه منازعـه شـكل گرفـت،        مـي و رفتار آشـكار   ها در نگرش ،سپسو گيرند  مي

                                                                                                                                            
1. Galtung, John 
2. Contradiction, Attitude & Behavior 
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سـازي و   ، قطبـي 1شـود: توليـد يـا تفكيـك     مـي فرايندهاي تغيير شـكل گونـاگوني را متحمـل    
). Galtung, 1996: 90سازي ( ي يا سادهساز و پيچيده 2زدايي زدايي، تشديد منازعه يا تنش قطب
بخشيدن به ساختار منازعه، همكاري يا قطع  دادن و يا عمق آمدن بر تضاد، سازش، گسترش فائق

  برد.برا از بين  ها تواند ناسازگاري ايجادشده ميان گروه مي ،بازيگرانهمكاري 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  

ي در هـا  بـين گـروه  » ناسازگاري اهداف«كند كه  ميبه موقعيت تنازعي اساسي اشاره  تضاد
ي هـا  عـدم تطـابق ميـان ارزش   «چيزي اسـت كـه آن را   گيرد و زاييده  ميحال منازعه را در بر 

، منافع آنها و برخـورد منـافع   ها در منازعه متقارن، گروه .دننام مي» اجتماعي و ساختار اجتماعي
، روابـط آنهـا و   هـا  د. در منازعه نامتقـارن، گـروه  كن ميگر، تضاد را تعريف (تعيين) آنها با يكدي

درك و احساس درست يا غلط « ،نگرشكند.  ميتنازع منافع موجود در رابطه، تضاد را تعريف 
تواند مثبت يا منفي باشد. در  ميگيرد كه  ميرا در بر» نسبت به يكديگر و نسبت به خود ها گروه

اغلـب تحـت   آميز به يكديگر دارند و نگرش آنها قيرنگاهي تح ها آميز، گروه منازعات خشونت
سـات،  تأثير احساساتي همچون ترس، عصبانيت، تندي و تنفر است. نگرش دربرگيرنـده احسا 

ي ذهنـي تأكيـد   ها گراني كه بر اين جنبه شود تحليل ميست. گفته ها شناخت (عقايد) و خواسته
اسـت كـه شـامل     رفتار ،سومين مؤلفه ر مورد ريشه منازعه دارند.د 3»بيانگر«ند، ديدگاهي كن مي

                                                                                                                                            
1. Articulation or disarticulation 
2. Escalation or de-escalation 
3. An expressive view 

 ): مدل منازعه، خشونت و صلح 1شكل (

Source: (Galtung, 1996: 16) 
 

 تضاد

 نگرش  صلح حفظ

 يساز صلح

 يفرهنگ خشونت مستقيمخشونت

 يساختارخشونت

 رفتار    صلحبيتتث
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بيانگر مصالحه و آشـتي يـا دشـمني و خصـومت      ،همكاري يا تهديد و اجبار (قهر) و حركات
آميزند.  ي رفتاري منازعه خشونتها از مشخصه ،ي مخربها است. تهديد، قهر و اجبار و حمله

ي عيني همچون روابـط سـاختاري، رفتارهـا يـا منـافع      ها گراني كه بر جنبه شود تحليل ميگفته 
  دارند. » (سودمند، ابزاري) اي وسيله«ي منازعه ديدگاه ها دارند، نسبت به ريشه مادي رقيب تأكيد

بايد هر سه مؤلفه حاضر باشند. ساختار منازعـه بـدون    ،از نظر گالتانگ، در منازعه كامل
پوياسـت كـه    يمنازعه فرايند ،رفتار يا نگرش تنازعي، پنهان (يا ساختاري) است. از ديدگاه او

دهنـد.   مـي گذارند و يكديگر را تغيير  ميو رفتار دائماً بر يكديگر تأثير  ها در آن ساختار، نگرش
بـا هـم    هـا  منافع گـروه  ،شود كه در آن ميبه منازعه آشكار تبديل  ،منازعه با گسترش تحركات

ي منازعـه بـراي   هـا  گـروه  ،شود. آنگـاه  ميكند و يا روابط آنها با هم ستمگرانه  ميبرخورد پيدا 
ي خصـمانه و رفتـار   هـا  شـوند و نگـرش   مـي دهي  تعقيب منافع خود، دور اين ساختار سازمان

يابد و ممكن  ميشود و تشديد  ميآرايش تنازعي شروع  ،دهند. بنابراين ميتنازعي خود را بسط 
ـ ها تر شود و به گروه تر و گسترده است عميق  اي هي ديگر كشيده شود و منجر به منازعات ثانوي

كار پرداختن به منازعـه   ،ي بزرگتر و بيگانه نيز وارد شوند و اين اغلبها گروه ،گردد كه در آن
  كند.  ميرا بسيار پيچيده  اي اصلي و هسته

ـ در ا دارنـد.  يزيعناصر و سـاختار متمـا   ،ل منازعاتيتحل يشده برا ارائه يهامدلديگر  ن ي
ـ  كه سطوح مختلفـي از جهـاني، منطقـه    دارندمنازعات معاصر درون چارچوبي قرار  ،ها مدل و اي

ـ ). بـر پا 2گيرد (شـكل   ميدر بر را دوجانبه تا سطوح ملي و اجتماعي  ـ ه اي منازعـات   ،ن مـدل ي
المللـي، كشـوري و اجتمـاعي پخـش      هستند كه در سطوح بـين  1ي مركبيها كشمكش يامروز
سـازد. حـل و    ميچيزي است كه حل و فصل يا تغيير آنها را بسيار سخت همان شوند. اين  مي

زمان در همه اين سطوح كار كند (از جمله روابط عمودي بين سطوح باال  فصل منازعه بايد هم
المللي و روابط افقي بين همه بازيگران اجتماعي درگير). بسته بـه   از بدنه تا سطح بين ،و پايين
شدن فضاي  گيري از بسته كه منازعه به آن رسيده است، هدف نهايي تالش براي پيش اي مرحله

زدايـي و   سياسي حاصل از تشديد منازعه و تشويق به بازشدن فضاي سياسي حاصـل از تـنش  
  .تغيير شكل منازعه است

                                                                                                                                            
1. Hybrid struggles 
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  ينيو سرزم يمرز يها يرياختالف و درگ. 1

مرزي ميان كشورها را  يها اختالفچهار نوع متفاوت از » يمرز يها اختالف«اصطالح عام 
اسـت كـه در نتيجـه     1يقلمروخـواه  يهـا  اخـتالف ، هـا  اخـتالف گيرد. اولين نوع اين  ميدر بر 

شـود.   مـي ايجـاد  همسايه ي مرزي كشور ها كشور به تصاحب بخشي از سرزمين هرعالقمندي 
به دليل عدم توافق در تعبيـر   شتريبشود و  ميجاي دقيق مرز مربوط كردن  مشخصنوع دوم به 

بـه   2گذاري يا عالمت ن حدوداصطالحات به كار رفته در تعريف مرز در مراحل واگذاري، تعيي
مرزي  يها اختالفموسوم است. دسته سوم از  3موقعيتيمرزي  يها اختالفد و به يآ وجود مي

                                                                                                                                            
1. Territorial boundary disputes 
2. Allocation, delimitation or demarcation 
3. Positional boundary disputes 

Source: (Mail, 2004: 9) 

 المللي: منازعات و بافت اجتماعي و بين2شكل

 سطح ملي

 سطح جهاني

 ايسطح منطقه

 تضاد

 نگرش رفتار

 ها , علتها محرك
 ،مانند فروش اسلحه

پخش  ،سازي جهاني

مانند  ها كننده دگرگون
 ،ي يكها ابتكارعمل

 سه سطحي دو و



 61ــــــــــــــــــــــــــها...  بازنمايي مدل تحليلي براي حل و فصل اختالف

ي حكومـت در مـرز   هـا  به كاركردها و نقش ،موسوم است 1كاركرديمرزي  يها اختالفكه به 
كند كه يكي از طرفين در تقويت سلطه خـود بـر    ميزماني بروز  ها اختالفين اشود.  ميمربوط 

بيش از حد فعـال و يـا بـيش از حـد منفعـل اسـت. آخـرين نـوع          ،عبور و مرور از طريق مرز
، به اسـتفاده از منـابعي بـاز    2منابع يبردار بهرهمربوط به  يها اختالفمرزي، يعني  يها اختالف

  . ر نفت و گازيا ذخايمعادن ذغال سنگ،ها مانند رودخانه گردد كه در مسير مرز قرار دارند، مي
هـايي كـه در   دارند. اساساً همه دگرگـوني  يمتفاوت يها ريشه و بنيان ينيسرزم يها اختالف

با خود اختالف سرزميني را به همراه داشته است.  ،نقشه جغرافياي سياسي جهان رخ داده است
ي هـا  جنـگ  ،ي جهـاني هـا  ي مختلفي تغيير كـرده اسـت. جنـگ   ها نقشه سياسي جهان در زمان

 ،هـا  ي تحت استعمار و فروپاشي امپراتـوري ها آزادسازي سرزمين ،ي دوجانبهها جنگ ،اي منطقه
نهـا  آهمه  ،سرزميني هستند. البته يها اختالفي تغيير نقشه سياسي و پيدايش ها مهمترين تاريخ

مرزهاي جديدي كه در نتيجه جنـگ بـه    در عين حال،. نيستنداختالف سرزميني با همراه لزوماً 
منـاطق   ،ي قـومي ها ويژه اگر با چگونگي پخش گروهه ب ،شود ميخورده تحميل  كشور شكست

كنند. ناآگاهي  ميسرزميني را ايجاد  يها اختالف،خواني نداشته باشند اداري و منابع اقتصادي هم
علـت اصـلي چنـين     ،ي توپوگرافيـك در هنگـام ترسـيم مرزهـا    ها از توزيع جمعيتي يا ويژگي

ـ   ،ي است. عامل دوميها اختالف  ،ويـژه ه برهم خوردن تعادل ژئوپليتك ميان دو كشور اسـت. ب
ممكـن اسـت بـه محـض      ،يي را از دست دادهها كشوري كه در جنگي مغلوب شده و سرزمين

قديمي را زنده كند و يا توافقات پيشين را زير پا گذارد؛  يها اختالف،يافتن به قدرت برتر دست
عراق در آوريـل   ،كاري كه هيتلر در جنگ جهاني دوم انجام داد و چنانكه اسكوفيلد گفته است

خودمختـار  كويت بخشي از استان ، 1914-1918درست قبل از جنگ «انجام داده است:  1938
بصره بوده است. حكومت عراق، به عنوان جانشين حكومت عثماني در استان موصل، بغـداد و  

بنـابراين بـه طـرح ادعـاي رسـمي در       .كند كويت بايد دوباره با عراق يكي شود ميبصره، فكر 
سـرزميني در   يها اختالف. سومين عامل پيدايش )Schofield, 1993: 75( »پردازد ميمورد كويت 

گفته نهفته است: روحيه و شخصيت رهبران كشـورها. هيتلـر و صـدام بـه دليـل       ي پيشها مثال

                                                                                                                                            
1. Functional boundary disputes 
2. resource development dispute 
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تحريك كردند كـه   اي اندازه را به مردماحساسات ناسيوناليستي  ،خواهي كه داشتند روحيه زياده
يني سرزم هاي درگيري و خشونت سرزميني را فراهم آورد. برخي ديگر از اختالفو توان  زمينه
برداري از منابع مشترك مرزي ممكن اسـت   تواند پس از ترسيم اوليه مرزها ايجاد شود. بهره مي

ي را در پي داشـته باشـد كـه حتـي بـه منازعـه و درگيـري منجـر شـود. مرزهـاي           يها اختالف
ويژه در مواقـع طغيـان   ه ب ،برانگيز دارند. تغييراتي كه جريان آب نيز ماهيتي اختالف اي رودخانه

ي را در مورد تعيين دقيق محل مرز ايجاد كند و يها اختالفممكن است  ،كند ميرودخانه ايجاد 
ي تبهكـار و  هـا  گـروه  ،ي مخالفها تعقيب گروه :موضوعي كه اخيراً رايج شده است ،سرانجام

  .كميت كشور همسايه در قلمرو خودگرفتن حا تا آن سوي مرز و ناديده ها تروريست
 يهـا  اخـتالف برخي كشورها آنقدر قدرتمند بودند كه نيازي به مذاكره بر سر  ،پيش ها قرن

 ،كـرد. در ايـران   مـي مرزهاي سياسي مطابق خواست آنـان تغييـر    ،بنابراين .مرزي خود نداشتند
غربي است كه در رويارويي ايران و روسيه ترسـيم و تثبيـت     مرزهاي شمال ،آشكارترين نمونه

كـاركردي   ،موقعيتي ،(قلمروخواهي مرزي يها اختالفدر مورد چهار گونه  ترتيب،به هر شد. 
دو نمونه اول به طور حتم در صورتي مطابق ميل كشـور مـدعي حـل     ،برداري از منابع) و بهره

تـوان   مـي ع سوم و چهارم اخـتالف مـرزي را   انوا در عين حال،جا شود.  هشوند كه مرز جاب مي
توان از طريق ايجاد سـازماني بـراي    ميي را يها اختالفكردن مرز حل كرد. چنين جا هبدون جاب

  اري از منابع مشترك حل و فصل نمود.برد نظارت و كنترل مرزي و نيز نظارت بر بهره
توانند  ميدر عين حال كه  ،گفته در مورد منازعات سياسي و قومي ي پيشها و نظريه ها مدل

و منازعـات   هـا  اخـتالف ي ها اما با توجه به ويژگي ،و تبيين كنند بسياري از منازعات را تفسير
انـد و   ناكـافي  ،براي تحليل منازعات سرزميني و ارائه الگوي كارآمد در تحليـل آنهـا   ،سرزميني
  از جمله: .شود ميديده  هايي براي تبيين مسائل سرزميني در آنها نارسايي

علـوم اجتمـاعي و سياسـي    ، هـا  نظريـه خواستگاه اين : كشوري يك. تمركز بر منازعات درون
 -آميـز قـومي   ي داخلي، منازعـات خشـونت  ها تمركز آنها بر منازعه گروه ،به همين دليل .است

  سرزميني است.  يها اختالفگروهي و عدم توجه به 
خ اينكه منازعه به لحاظ جغرافيايي در چه مكـاني ر : هاي جغرافياي سياسي توجهي به تفاوت دو. بي
ثر است. برخي مناطق جهان به لحاظ ؤدر حل و فصل منازعه و سطح دخالت نيروهاي فراملي م ،دهد
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مورد توجه ويژه هستند و ايجاد ناامني در آنها به سـرعت   ،اهميت خاصي كه براي امنيت جهاني دارند
اسـت   بـديهي سـازد.   مييابد و چه بسا امنيت جهاني را با خطر مواجه  ميبه خارج از منطقه گسترش 

  دارند. كمتري برخوراهميت  ازتفاوت بسياري با مناطقي دارد كه  ،درگيري و منازعه در اين مناطق
از  ،كننـد  مـي عواملي كـه منازعـه را ايجـاد    : فاوت عوامل ايجادكننده منازعاتسرشت مت سه.

سـر تقلـب در انتخابـات بـراي گـروه       درجات مختلفي از اهميت برخوردارنـد. كشـمكش بـر   
ي حزبي)، منازعه براي كسب حقوق گروه اقليت در داخل كشور، نـزاع بـراي   ها داخلي(رقابت

 ،نـزاع بـراي كسـب قلمـرو سـرزميني      ،جلوگيري از عبور و مرور غير قانوني از مرز و باالخره
را كـه هـر كـدام از     اي هزينـه  ،هـا  دارند. اين تفاوتبرخوراهميت  از درجه متفاوتياز هركدام 
  كنند. ميمشخص  ،ر به خاطر آن حاضرند بپردازندي درگيها طرف
هـاي جهـاني در   اثرگـذاري قـدرت  : توجهي به مناسبات سـطوح مختلـف قـدرت    بي چهار.

ي زماني مختلف نيز متغير است. مناسبات ها متفاوت و در دوره ،منازعات مناطق مختلف جهان
قطبـي دوران جنـگ سـرد و    هاي نوزده و بيست، نظام دو ي اروپايي در قرنها چندقطبي قدرت

انـد.   را در سياست جهان ايجاد كرده اي ي جهاني هر كدام مناسبات ويژهها آرايش جديد قدرت
ي موجود در مناطق مختلف ژئوپليتيك نيـز در تحليـل حـل و    ها روابط قدرت ،به همين نسبت

  فصل منازعات مورد غفلت بوده است. 
  كنند: ميچند سئوال را در ذهن ايجاد  ،منازعه يها بررسي نظريه ،عالوه بر كمبودهاي ذكرشده

نـوعي   ،كـه نارضـايتي از وضـع موجـود باشـد     زماني كـه ريشـه منازعـه بـيش از آن     آيا. 1
  پايان است، امكان حل و فصل منازعه وجود دارد؟ ورزي بي طمع

 ،در شرايطي كه عدم تعادل و توزان قدرت ميان دو طرف درگيـر وجـود داشـته باشـد    . 2
 شود؟ ميسرنوشت منازعه چگونه تعيين 

 ؟ قدر استكردن يا فرونشاندن منازعات چه  ثربودن اقدام نظامي در كوتاهؤاحتمال م. 3

شـناختي در حـل و فصـل     مسـائل روان  ،نقش جامعه، فرهنگ و تاريخ و به طـور كلـي  . 4
 منازعات چيست؟

 ست؟منطقه چيبراي حل و فصل منازعات سرزميني در سطح  ها نظريهكاركرد اين . 5
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عمـومي   هـاي  نظريـه رسد  ميبه نظر  ،شده بيان هاي پرسشبا درك اين كمبودها و توجه به 
و منازعـات   هـا  اخـتالف  چرا كـه  ،كارايي زيادي ندارند ،منازعه براي تحليل منازعات سرزميني

  ر است:يز هاي يژگيواجد و ينيسرزم
همـه منازعـات    ،از جنبه گسـترش جغرافيـايي  : منازعه سرزميني بر مناطق پيرامونتأثير  يك.

سازند. برخـي از ايـن منازعـات بـه      ميسرزميني فراملي هستند و دست كم دو كشور را درگير 
جـوار شـوند و سرشـتي     توانند موجب درگيرشدن چنـد كشـور هـم    ميخاطر چندطرفه بودن، 

احتمال درگيرشدن  ،پيدا كنند. در جايي كه پيوند ميان كشورهاي يك منطقه زياد باشد اي منطقه
از زماني كـه امـارات متحـده     ،دو طرف زياد است. به طور مثال يها اختالفكشورها در ديگر 

ايـن ادعـا از سـوي تعـدادي از      ،كند ميجزاير ايراني طرح و پيگيري  در خصوصادعاهايي را 
ي هـا  به خاطر توزيع مكـاني جمعيـت   همچنين،نيز حمايت شده است.  كشورهاي عرب منطقه

نژاد ميان چند كشور و ايجاد مرزهاي ساختگي ميان آنها (كردها)، منازعـات درون كشـورها    هم
ي هـا  كند. بنابراين، اين منازعـات، گرچـه ريشـه    ميبا روابط بين كشورها ارتباط تنگاتنگي پيدا 

  سازند. ميمناطق پيرامون خود را به شدت متأثر  ثبات و امنيتاما ،نددار  داخلي
گيـري   منازعات سرزميني بـا فراينـد شـكل   : سازي ملي دو. ارتباط با مسائل كشورسازي و هويت

). Ayoob, 1995: 50نامـد، ارتبـاط تنگـاتنگي دارنـد (     مـي 1كشور يا آنچه ايوب فرايند كشورسازي
است كه  اي فرهنگي، تاريخي و اجتماعي به گونهبه معناي ايجاد يا بازسازي پيوندهاي » سازي ملت«

سـازي   ملـت  ،دهي كند. بـراي كشـورهاي نوپـا    گروهي از مردم را در چارچوب يك كشور سازمان
 يهـا  اخـتالف بخشي از فرايند كشورسازي است. برخي كشورهاي نوپا در فرايند تأسيس خـود از  

 ،كنند. در اين گونه مـوارد  ميملي استفاده گرايي و انسجام  سرزميني به عنوان ابزاري براي ايجاد هم
ي ديگر يا بازسازي دروغين تاريخ، نوعي دشـمن فرضـي   ها كشورها از طريق ايراد ادعا بر سرزمين

دوستانه مردم را برانگيخته و اهداف  احساسات وطن ،كنند تا از اين طريق ميبراي افراد كشور ايجاد 
  يافته تجربه شده است.  همه كشورهاي تازه استقالل ملي را به پيش برند. اين روند تقريباً در

و هم براي مردم بسـيار حيـاتي و    ها اقتصاد هم براي حكومت: ارتباط با مسائل اقتصادي سه.
ي هـا  همواره در تاريخ سياسي جهان وجود داشـته اسـت. جنـگ    ،مهم است و مناقشه بر سرآن

                                                                                                                                            
1. State making 



 65ــــــــــــــــــــــــــها...  بازنمايي مدل تحليلي براي حل و فصل اختالف

شماري در طول تاريخ با انگيزه دسترسي به منابع اقتصادي ميان كشورها انجام شـده اسـت.    بي
برداري از منابع اقتصـادي مشـترك بـا همسـايگان      به دليل بهره ،سرزميني يها اختالفبرخي از 

كند. چنـين حـالتي ممكـن     ميشود و ثبات سياسي و اقتصادي را دستخوش دگرگوني  ميايجاد 
ـ  را دگرگون كند و موجب پيچيده اي متحدان منطقه است الگوي روابط ه ترشدن اوضاع گردد. ب

هـم از سـوي    اي يافته جهـان رخ دهـد و انگيـزه    توسعهردر مناطق كمت ها اختالفويژه اگر اين 
احيانـاً بـا    اي ي منطقـه ها كشورهاي قدرتمند براي حل و فصل آن وجود نداشته باشد و قدرت

  توسل به خشونت آنرا حل و فصل نمايند.
دگرگـون و بـا    راشده براي تحليل منازعات سرزميني  ارائه يها توان مدل مي بر اين اساس،

به جاي در نظر گرفتن  ،به طور مثال كار برد.ه بررسي منازعات سرزميني بديگري براي  ليتحل
 ينيمنازعـات سـرزم   آن براي تفسير و تحليل از اضالعتوان به آن حجم داد و  ميرئوس مثلث 

بـر  » حافظـه تـاريخي اعضـا   «، »تضـاد «بر » بافت فرهنگي منطقه« ،ن صورتيدر ارد. ك استفاده
  ). 3(شكل  قابل انطباق است» رفتار«بر » روابط متقابل كشورها«، و »نگرش«

بـه حافظـه تـاريخي    بسـتگي بسـياري   شدن بحث بايد گفت اختالف سرزميني تر براي روشن
را يگر يكـد ژئوپليتيك نگرش آنها به  ،منطقه هركشورهاي منطقه دارد. حافظه تاريخي كشورهاي 

 ،يي كه احياناً تصـرف سـرزمين را بـه همـراه داشـته باشـد      ها و پيروزي ها دهد. شكست ميشكل 
دهـد. در  استعداد درگيـري را افـزايش    وآميزي ميان كشورها ايجاد كند  تواند نگرش خصومت مي

تواند تضاد را ايجاد و تشديد كند. هر انـدازه تضـاد ميـان     ميبافت فرهنگي منطقه  ،چنين شرايطي
آميز بيشتر است.  ي سرزميني از طريق رفتار خصومتها احتمال تشديد تنش ،كشورها افزايش يابد

وردن در بـه حركـت درآ   ،شيوه سـاختاربندي و يـادآوري گذشـته در بسـياري از مـوارد      ،بنابراين
دهد. خاطرات  ميبسيار محوري دارد و مبناي رفتار واكنشي آنها را شكل  نقش ،اختالف سرزميني

خـورده   كـه ملـت شكسـت    اي خورده متفاوت است و انگيـزه  ملت پيروز با ملت شكست تاريخي
بافـت منطقـه، سـاختار روابـط و      ،بسيار بيشتر اسـت. بنـابراين   ،دارد ها اختالفبراي از سرگيري 
گيـري   و رفتارهـا را در شـكل   هـا  يي هستند كه تضادها، نگرشها همگي بخش ،خاطرات تاريخي

سـازند. الگـوي زيـر     مـي شكل داده و بـه يكـديگر مـرتبط     اي اختالف سرزميني در گستره منطقه
  ).81- 85: 1388 ،تواند امكان فهم بهتر منازعات سرزميني را فراهم كند (ربيعي مي
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سرزميني بدون ترديـد در فضـاي    يها اختالف ،نشان داده شده است 3كه در شكل همچنان
بـه   هـا يافتن آن اما امكان گسترش ،فراملي دارند اي د و به طور قطع جنبهنشو ميالمللي ايجاد  بين

يي اسـتثنايي از  هـا  ي جهـاني اول و دوم كـه نمونـه   هـا  . شايد جز جنگنادر استسطح جهاني 
را يافـت كـه    اي منازعـه  است، نتوان اي گسترش منازعات سرزميني به خارج از مرزهاي منطقه

از ويژه مرزي داشته باشد و اينچنين در سطح جهاني گسترش يافته باشد. ه سرزميني و ب اي پايه
از قبيـل تغييـر    ،شـود  مـي يا ملي ايجاد  اي تغييراتي كه در سطح منطقهزين ها شهيل و ريجنبه دال
، اي ي فرامنطقهها با قدرتي منطقه، ارتباط كشورهاي منطقه ها ، دگرگوني توازن قدرتها دولت

ماننـد  و  گريديكـ بـا   كردن ناسيوناليزم، اتحاد و ائتالف برخي كشورهاي منطقه رشد يا فروكش
گيري يا حل منازعات سرزميني تأثيرگذار است. تغيير جايگاه  به درجات مختلف در شكل آنها،

نقـش   ،وي منازعهي جديد پيش رها و وزن ژئوپليتيك و موقعيت سياسي كشورها در ايجاد افق
اغلـب   ،تغيير بازيگران سياسي همراه با تغيير شخصيت و مواضع رهبران سياسـي اساسي دارد. 

در تغيير شكل منازعه بسيار حائز اهميت است. تغييرات شخصي نيات و افكار رهبران سياسـي  
ـ     ،در لحظات بحراني ،گيري داراي قدرت تصميم ي هـا  ژسـت  ،عـالوه ه بسـيار حيـاتي اسـت. ب

نقـش مهمـي در ايـن زمينـه      ،طلبانه رهبران كه بيانگر تغييرات فردي اسـت  طلبانه يا جنگ صلح
 يسرشـت  ،ينيو منازعـات سـرزم   هـا  اخـتالف كنـد كـه    مـي ن نكته را اثبات ين مباحث ايا دارد.

 بافت) و منازعات مرزي (گسترش و ها : اختالف3شكل 

حافظه تاريخي 
  ااعض

 (نگرش)

ثلث منازعاتم

 سطح منطقه

فرهنگي  بافت
  منطقه
 (تضاد)

 روابط متقابل كشورها
(رفتار)

 سطح كشور
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ـ  يكشـور  درون يهـا  يدآورنده آن دگرگـون يكه عوامل پدند و همچناندار اي منطقه  اي ا منطقـه ي
  رود. ميك منطقه فراتر نيز از قلمرو يج آن نيامدها و نتايدامنه پ ،دهستن

اولـين مسـئله،    .اختالف مرزي بايد به چهار مسئله پرداختـه شـود   هردر تحليل  ،ن الگويمطابقا
دهد روند ايجاد آن كامل نبوده است. در مواردي نيز  مياختالف است. گاهي تاريخ مرز نشان  علت

اند، ممكن است نسبت به مرزهايي كه در آن زمـان بـراي آنهـا     بودهي كه قبالً مستعمره يها سرزمين
مسئله دوم شرايطي است كـه   ).Prescott and Triggs, 2008: 93( معترض باشند ،تعيين شده است

تواند  مي شرايطكند كه اين مشكل بايد حل شود. اين  مييكي از دو كشور يا هر دوي آنها را متقاعد 
يكـي ديگـر از مسـائلي     هـا  استداللرا دربرگيرد.  هجوميموارد متنوعي همچون ديپلماسي فعال و 

شوند  ميهستند كه بايد مورد توجه قرار گيرند. وقتي كشورها براي حل اختالف مرزي وارد مذاكره 
يا رد ادعـاي   ي ممكن را براي اثبات ادعاي خودها ترين استدالل كنند، قوي ميو يا به داور مراجعه 
دربردارنده شواهد متعدد تاريخي، جغرافيايي، قومي  ها برند. غالباً اين استدالل ميطرف مقابل به كار 

شود، اطالعات بسيار سـودمندي را بـراي    ميمطرح  ها آنچه در اين دادگاه ،به هر حال اند. و حقوقي
  ). Prescott and Triggs, 2008: 93آورد ( ميمطالعات محققان در زمينه اين مرزها فراهم 

دي كه اختالف سرزميني از طريق مذاكره حل و فصل شده راست. در موا نتايج ،چهارمين مسئله
بينـي كـرد كـه شـرايطي كـه       توان پيش ميبايد به نتايج توافق توجه كرد. نتايج را در صورتي  ،است

شوند، تعيين شوند. اثرات منفي تغيير مرز در مـواردي كـه    ميموجب افزايش و يا كاهش مشكالت 
، كشورها اقدامات كمي در خط مـرزي  گذرد ميتغيير يافته داً يكه جد ين مرزيياز تع يزمان كوتاه
هنگـي دارنـد،   ي فرها قرابت ،هايي كه مرز قبلي آنها را از يكديگر جدا كرده بوداند، گروه انجام داده

شـده   و زماني كه اقتصاد منطقـه منتقـل   شده وجود ندارد ميمرز ترس يدر دو سو ياقتصاد يوابستگ
گوي نياز خود منطقه بوده است، كمتر اسـت. در شـرايطي كـه مـرز پيشـين تاريخچـه        صرفاً پاسخ

گذرد، بين مردم منطقه جداشده و مردم سرزميني كه قبل  ميطوالني دارد و زمان زيادي از تعيين آن 
و فرهنگي وجـود داشـته باشـد،     مياند، قرابت قو شده مياز تعيين مرز جديد بخشي از آن محسوب 

حكومت در مرز سابق اقدامات امنيتي و اقتصادي زيادي انجام داده باشد و زماني كه اقتصاد بخـش  
كشور سابق ارتباط تنگاتنگي داشته باشد، مشكالت بالقوه مـردم  يافته با اقتصاد مناطق مركزي  انتقال

  بيشتر است. ،شده در جريان حل و فصل و تعيين مرز جديد مناطق منتقل
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  منازعات رفع در ها و روشها نگرش ب.
بـا آنكـه هـدف    وجود دارد. رفع منازعات  در خصوصكرد عمده يسه رو ،ينگرش منظراز 

ي درگيـر قابـل   ها ي حل و فصل منازعه است كه براي گروهها فرايند«همه آنها ايجاد و توسعه 
، اما همه اهل فن از مفاهيم و )Azar and Burton, 1986: 1(» قبول و در حل منازعه مؤثر باشد

ـ  ميثابتي استفاده ن اي اصطالحات پايه كـار رفتـه در   ه كنند. سه واژه در ميان ساير اصطالحات ب
. 3حل و فصل منازعه -3 ،2تغيير شكل منازعه -2 ،1مديريت منازعه -1تر است:  اين زمينه رايج

بسته به نوع منازعه، عوامل درگير، سـطح و مرحلـه منازعـه، منطقـه جغرافيـايي و ژئوپليتيـك،       
  انتخاب رويكرد كارآمد و راهگشا متفاوت است.  ،عوامل تاريخي و روابط بازيگران

  
  مديريت منازعه .1

به عنوان اصـطالح جـامع هـر نـوع      ،4»تنظيم منازعه«اصطالح مرتبط  مديريت منازعه، همچون
توان آن را به حل و فصل و محدودسازي منازعات  ميگيرد و  ميپرداختن مثبت به منازعه را در بر 

پردازان مديريت منازعه بـر ايـن اعتقادنـد كـه بسـياري از منازعـات        آميز تعبير كرد. نظريه خشونت
چرا كه آنهـا نتيجـه    ،براي هميشه حل و فصل كردو توان به طور كامل  يمآميز معاصر را ن خشونت

ه ب ،ها و منافع درون يا بين جوامع هستند و همواره بازتوليد شده و دائماً وجود دارنداختالف ارزش
منجر به تأسيس نهادهاي اجتماعي و توزيع قدرت از يـك سـو و ايجـاد     ها اختالفكه اين آنويژه 

حل چنين منازعاتي غير  ،شود. بنابراين مياز سوي ديگر ،و عاليق پايدار ها حافظه تاريخي و اشتراك
مديريت و محدودكردن آنها و گهگـاه   ،توان انجام داد ميبهترين كاري كه  .رسد به نظر ميبينانه  واقع

زش تاريخي است كه در آن ممكن است خشونت كنار گذاشته شود و سياست معمول رسيدن به سا
هنر مداخلـه مناسـب بـراي دسـتيابي بـه حـل و        ،مديريت منازعه ،از سر گرفته شود. از ديد ايشان

ويژه توسط بازيگران قدرتمندي كه قدرت و منابع الزم براي تحت فشار ه ي سياسي است، بها فصل
  .(Miall, 2004: 3) ر حال منازعه را دارند تا آنها را وادار به حل و فصل كنندي دها قراردادن گروه

                                                                                                                                            
1. Conflict management 
2. Conflict transformation 
3. Conflict resolution 
4. Conflict regulation 
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  تغيير شكل منازعه .2
 ،و در صـورت لـزوم   هـا  فرايند تغييردادن و پرداختن بـه روابـط، گفتمـان    ،تغيير شكل منازعه
 موضـوع كنـد. ايـن    مـي آميز حمايـت   است كه از ادامه منازعه خشونت اي وضعيت خاص جامعه

كند كه منازعات به واسطه يك سري تغييرات  مييد و تأكرويكرد جامع و فراگير را پيشنهاد  نوعي
كوچك و بزرگ و اقدامات خاصي كه به واسطه آن ممكن اسـت مجموعـه متنـوعي از بـازيگران     

 كه اي اند. وايرينن با اعتقاد به نظريه منازعه ي مهمي ايفا كنند، در حال تغيير شكل تدريجيها نقش
نشاندن استوار است، بر اهميت آن در فهم چگونگي تغيير شكل مفهوم تغيير شكل، بيش از فروبر 

اما بـر انـواع    ،كند. رويكرد وايرينن اصوالً تحليلي و نظري است ميمنازعات در شرايط پويا تأكيد 
 كند: ميسازندگان صلح بايد در نظر داشته باشند نيز داللت  يي كهها مداخله

  ي جديدها ، يا ظهور گروهها بازيگران: تغييرات دروني در گروهتغيير  -
  تغيير ساختاري: تغيير در ساختار كلي روابط و توزيع قدرت در منازعه  -
 تغيير قواعد: تغيير در هنجارها و قواعد حاكم بر منازعه -

 .)Vayrynen, 1991: 4( تغيير موضوعات: تغيير موضوعات منازعه -

گيرانه به تنهـايي   مدت پيش ي كوتاهها حل و فصل منازعه، استراتژي يها بر اساس آموزه
ي بلندمـدت  هـا  مدت و اسـتراتژي  ي تشويقي ميانها مگر اينكه با استراتژي ،خورند ميشكست 

  د.نالمللي همراه شو بخشي و هماهنگي بين ي مشروعيتها گيرانه و استراتژي پيش
 

  حل و فصل منازعه. 3
كنند و در عوض معتقدنـد در   مينگاه پيشين به منازعه را رد  ،منازعه پردازان حل و فصل نظريه

شان با يكديگر مصالحه كننـد. بـا    ي اساسيها توانند بر سر نياز ميمنازعات هويتي و گروهي، افراد ن
ي در حال منازعه در كشف، تحليل، زير سؤال بردن و ها اين وجود، آنها معتقدند اگر بتوان به گروه

يي هـا  توان از منازعه پيشـي گرفـت و راه   ميشان كمك كرد،  و منافع ها مجدد موقعيتساختاربندي 
گـران، حـل و فصـل منازعـه بـه مداخلـه        براي حل و فصل آن يافت. به اعتقاد اين دسته از تحليل

بـراي تقويـت تفكـر نـو و روابـط        ميي سوم خبره ولي فاقد قدرتي كه به صورت غير رسها گروه
ي منازعـه و  هـا  يي كه در جستجوي كشف چيسـتي ريشـه  ها بستگي دارد. گروه ،كنند ميجديد كار 
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اند. كليد حل و فصـل   ي درگير آنها را گم كردهها هستند كه گروه اي ي خالقانهها تشخيص راه حل
ي هـا  تواننـد از الگـو   مـي  ها يي در اين مورد است كه چگونه گروهها يافتن راه ،منازعه از نظر ايشان

هـدف ايجـاد و    ،اصل منازعه به سمت نتايج مثبت و سازنده حركت كنند. بنـابراين ح ويرانگر و بي
ي درگير قابل قبول و در حل منازعـه  ها ي حل و فصل منازعه است كه براي گروهها فرايند«توسعه 

نظريـه آشـناتري در ميـان     ،بـه سـه دليـل    ،ايـن نظريـه  ). Azar and Burton, 1986: 1( »مؤثر باشـد 
ترين اصطالحي است كه براي ناميدن اين حوزه بـه كـار    مياول، اين اصطالح قدي گران است: پژوهش

گـران   رفته است. دوم، هنوز هم پركاربردترين اصطالح مورد استفاده در ميان متخصصـان و تحليـل   مي
  و سوم، آشناترين اصطالح در مطبوعات و در ميان مردم است. رود به شمار مياين حوزه 

ي هـا  بايد تحليل دقيقي از اوضـاع و گـرايش   ،سياست حل منازعهدر انتخاب خط مشي و 
ي سـنتي از جملـه اسـتفاده از    هـا  بودن روش آميز و پرمخاطره صورت گيرد. خشونتآن طرفين 

طراحـي كننـد.    هـا  اخـتالف آميزي براي حل  ي مسالمتها زور، متفكران را واداشته است روش
ي مختلفي از جمله ها كنوانسيون ،المللي بين يها اختالفبراي جلوگيري از كاربرد زور در حل 

، 1921ي متقابـل، پروتكـل ژنـو   هـا  كنوانسيون الهه، ميثاق جامعـه ملـل، طـرح قـرارداد كمـك     
، منشور ملل متحد (فصل ششم)، قطعنامـه  1928، پيمان بريان كلوگ 1925قراردادهاي لوكارنو 

 ،). در كنـار آن 1-22: 1376ن، (صباغيا وجود دارد 1982و اعالميه مانيل  1974تعريف تجاوز 
ـ يـ ن ماننـد آن و  يگـر  يانجيـ م ،ا چندجانبـه يدوجانبه  ياز جمله گفتگو يگريد يها روش ه ز ب

روش ، اولتوان به سـه طريـق حـل و فصـل كـرد:       ميمنازعات را  ،نابراينشود. ب ميكارگرفته 
يا اشخاص  ها گري دولت مستقيم طرفين و ميانجيي مستقيم و غيرها ديپلماتيك كه شامل تماس

راه تصفيه قضايي كه مشـتمل بـر حكميـت و داوري يـا قبـول رأي ديـوان        ،شود. دوم ميثالث 
سـازمان ملـل    ،ويژهه المللي و ب ي بينها راه مداخله سازمان ،المللي دادگستري است و سوم بين

فـرض ضـروري در حـل منازعـات، پـذيرش نيـات و        ). پيش13: 1369متحد (فريدي عراقي، 
انتظارات طرف مقابل بر اساس اين فرض است كه آن طرف نيز ذهني شبيه بـه ذهـن مـا دارد.    

  ي اوليه شكل گيرد. ها هر نوع استراتژي حل و فصل منازعه بايد بر اساس اين فرض ،بنابراين
ي درگير ها ممكن است از سوي كارگزاران رسمي، طرف ،ي حل و فصل مسألهها استراتژي

نظـران بحـث منازعـه در دهـه      صاحبي منازعه پيشنهاد گردد. ها ي طرفاه يا اعضاي اردوگاه
ر در يـ سطوح درگ آنهاحل و فصل منازعه را پيشنهاد و بر اساس  يبرا يفراوان يها مدل، 1990
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عمـدتاً   ،. حل و فصل كالسيك منازعهكردندم يمداخله هر كدام از آنها ترس يمنازعه و چگونگ
آميز بـراي حـل    ي حاضر در منازعه خشونتها قادرساختن گروه گيبه ورود به منازعه و چگون

يـدي بـازتر بـه    رويكرد معاصر با درو،  از اين .داد ميآميز مسائل بين خود اهميت  غير خشونت
و  هـا  و چـارچوب  پردازد مي ند حل منازعهيگران در فرا مداخلهعملكرد  يو چگونگ يبند سطح

  د.كن مي ينيب شيحل منازعات پ يرا برا يچندسطح يسازوكارها
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  

كـه هـر    اسـت يسطح سـه  ينديفرا شاملحل منازعات  ،4شده در شكل  ميترس يبر اساس الگو
 ،نظران منازعـه  كنند. صاحب ميفا يرا ا ييها ف و نقشيوظا ،سطحيك در  ،رگذاريكدام از عوامل تأث

جـاي اينكـه گـروه    و معتقدند به   د كردهيشتر تأكيب ميسازان بو ا صلحييداخل يها راً بر نقش گروهياخ
باره فراهم كنـد، نيـاز بـه ايجـاد      ي يكها گري خارجي زمينه حل و فصل منازعه را از طريق ميانجي

خـالل  مانـدگار از   اي كارآيي و ظرفيـت در جوامـع و آمـوختن چگـونگي اداره منازعـه بـه شـيوه       

 نخبگان

 رهبران سطوح
 عالي

  يها كميسيون
  صلح محلي

  مذاكرات سطح
  باال

 رهبران سطوح
 ميانه

 رهبران بدنه
 و عامه

  يها كارگروه
  حل مسأله

 جامعه

 : بازيگران و رويكردهاي مورد نظر در منازعه)4(شكل 

 )1997لدراخ،(منبع:
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مـدل چندسـطحي را    ،سـطحي دوو   ي يكها به جاي مدل ،نيبنابرا .وجود داردي داخلي ها فرهنگ
  .گيرد مياهميت منابع بومي و بازيگران محلي مورد تأكيد قرار  ،كند كه در آن ميپيشنهاد 

  
  سرزميني يها اختالفرفتار كشورها در نگرش و  ج.

بـه   ،سرزميني از جنس مسائل غير قابل حل يها اختالفكشورها، نگرش و روش  به لحاظ
. ممكن اسـت كسـب تفـاهم    ندنيست ،منازعه به آن باور دارندپردازان مديريت  كه نظريه اي گونه

آميزي  گمان چنانچه در نهايت به صورت رضايت اوليه مشكالتي را به همراه داشته باشد، اما بي
به ندرت امكان بازتوليد آنها وجود دارد. مـديريت اخـتالف در مـورد ايـن      ،حل و فصل شوند

تغييـر شـكل    در عـين حـال،  ضروري و كارآمد است.  ،گونه از مسائل تا مرحله كسب رضايت
 ،منازعات نيز روش مناسبي در برخورد با مسائل سرزميني نيست. چنانكه به خوبي آشكار است

ي قومي يا سياسي جامعـه بـا هـم    ها تغيير شكل منازعه در مورد منازعاتي كاربرد دارد كه گروه
مدت يا درازمدت كاهش داد يا از بـين   كوتاهدروني را در  يها اختالفتوان  مياند و  درگير شده

اختالف سرزميني از نوعي نيست كه بتوان با گذشت زمان اميدي بـه حـل و    در عين حال،برد. 
ي تـاريخي  ها و يادآوري ها حتي بسياري از منازعات مرزي خود حاصل نگرش .رفع آن داشت

دل قـدرت ميـان دو طـرف    است. تنها زماني كه درگيري سرزميني ريشه در بر هم خوردن تعـا 
توان اميدوار بود از طريق دگرگـوني قواعـد و سـاختارهاي موجـود بـه تغييـر رفتـار         ميباشد 

د كـاربرد مناسـبي   يآ است كه به نظر مي اي شيوه ،حل و فصل در عين حال،بازيگران پرداخت. 
منازعه  يها توافق طرف هسرزميني داشته باشد. حل و فصل منازعه نشان يها اختالفبراي حل 

در تـاريخ   ،. با اين وجـود انجامد ميبه صلح  ي مسلحانه و دستيابيها است كه به پايان درگيري
حـل و فصـل شـده سـرزميني نيـز بازتوليـد شـده و         يهـا  اختالفمواردي ثبت شده كه حتي 

رفتـار   ،تـرين مـوارد   از جمله نزديكترين و ملمـوس  .ي مجددي را ايجاد كرده استها خشونت
  الجزاير بر ضد ايران است.  1975نامه مرزي  توافقعراق پس از 
و  هـا  اخـتالف رفتـار كشـورها در برخـورد بـا      ،ه نوع مسائل سرزميني متفاوت اسـت همچنانك

نظامي به قصد تغيير مرزها و تصرف سرزمين  هجومسرزميني نيز متفاوت است. زماني كه  منازعات
پيامد حتمي است. هيچ كشور و حكـومتي نيسـت كـه خودخواسـته و      ،جنگ و درگيري ،رخ دهد
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وقتي اختالف بر  در عين حال،ي سرزميني دشمنان خود شود. ها خواهي بدون مقاومت تسليم زياده
شـرايط بـه    ،برداري از منابع مشترك مرزي اسـت  سر تعيين محل دقيق مرز يا كاركرد مرز و يا بهره

گفتگوهاي دوجانبه براي رسيدن بـه   ،اي رايج در اين گونه مواردگونه ديگري است. يكي از رفتاره
گري را هم  گري مطرح شود. ميانجي ممكن است بحث ميانجي ،ديابنتيجه است. اگر اختالف ادامه 

مراجعه بـه  توانند انجام دهند.  ميالمللي  و بين اي ي منطقهها هم كشورها و هم سازمان ،افراد اثرگذار
با مراجعـه   ،2000ي مرسوم است. قطر و بحرين در سال ها راهديگر از المللي،  نهادهاي حقوقي بين

). 1386خود را حـل و فصـل كردنـد (ميرحيـدر و ديگـران،       يها اختالف،المللي الهه به ديوان بين
بيشـتر از دادن  العملـي   عكـس  ،عدم توافق بر سر تعيين محل دقيق مـرز  ه رغمبرخي كشورها نيز ب

دهنـد.   مـي انجـام ن  ،باشـد خود ي سياسي كه شايد صرفاً پاسخي به خواست عمومي جامعه ها بيانيه
 يهـا  خشـونت و درگيـري مـرزي اسـت. زمـاني كـه راه       ،سـرزميني  يها اختالفروي ديگر سكه 

را قبول شده  توافقات انجام ،به نتيجه نرسد يا كشوري به هر دليل ها اختالفميز براي حل آ مسالمت
  يابي به اهداف خود استفاده كند.  ممكن است از گزينه نظامي براي دست ،نداشته باشد

  
  سرزميني    منازعاتفرونشاندن  .1

حـل و  سرزميني به مرحله خشونت و درگيري نظامي طرفين بيانجامد،  يها اختالفزماني كه 
حفـظ   ،1يسـاز  صـلح بعـدي اسـت:    نيازمند رويكري سـه  ها آميز منازعات و كشمكش فصل صلح

. حضور اين سه بعـد در كنـار هـم و در تعامـل بـا يكـديگر بـراي پاسـخ         3صلح تثبيتو  2صلح
هريك از  ،ضروري است. با اين وجود ،آميز هماهنگ به فرايند حل و فصل منازعه به روشي صلح

از  ت صـلح يتثبد. ند به نتايج خاص خود دست يابنتوان ميد و تنها نآنها اهداف خاص خود را دار
اجتماعي، اقتصادي، انسـاني،   عواملاست و بر رفع علل ساختاري منازعه تمركز دارد ( ه مهمتريبق

و  يسـاز  صلحوند ركنند).  ميو حتي محيط زيستي كه خشونت را ايجاد  اي نژادي و قوميتي، فرقه
توانند به راه  ميت صلح يتثباز نظر ادامه اثربخشي محدود هستند و تنها در كنار فرايند  حفظ صلح
ـ در ا). Harbottle, 2002: 40( آميز درازمدتي بيانجامند حل صلح دو مفهـوم مـرتبط بـا     ،ن رابطـه ي

                                                                                                                                            
1. peacemaking 
2. peacekeeping 
3. peacebuilding 
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حفظ صلح يكـي از  . 1اجبار به صلحو  شتر است: حفظ صلحيح بيازمند توضين ينيمنازعات سرزم
دادن بـه   سـازمان در پايـان  مفاهيم سازمان ملل است كه به عدم توسل به زور در اجراي نقش اين 

دادن بـه منازعـه    براي پايـان   مياستفاده از هر ابزار نظا ،صلحاما در اجبار به  ،شود ميجنگ مربوط 
الزم است. به دليل حساسيت منازعات مـرزي و سـرزميني، مقايسـه ميـان ايـن دو روش (حفـظ       

كه براي حـل و فصـل   يي ها تالشاجبار به صلح در  ست. ثمربخشيد ايمفصلحو اجبار به صلح) 
نگـاهي بـه تـاريخ نيمـه دوم     است.  يابيقابل ارز ،وه انجام شده استين شيبه ا ينيسرزم منازعات

انـد. جنـگ    نتيجه بوده تا چه حد از نظر نظامي بي ها قرن بيستم كافي است تا نشان دهد اين تالش
رغـم قـدرت    بـه ويتنام براي اياالت متحده آمريكا و جنگ افغانستان براي اتحاد جماهير شوروي، 

تـر،   بودن تجهيزات نظامي به كار رفته در برابر نيروها و تجهيزاتي بسيار ضـعيف  نيروها و پيشرفته
ا، هـر يـك از كشـورهاي بريتانيـ     ،1960و  1950 هـاي  شد. در دهـه  ميشكست بزرگي محسوب 

يي موسـوم بـه عمليـات امنيـت     هـا  فرانسه، هلند و پرتغال در مستعمرات خود دست به عمليـات 
در  .را براي خودمختـاري خنثـي كننـد    ها ي بوميان اين سرزمينها زدند تا بتوانند تالش ميداخلي 

اقدامات نظامي شكست خورد و مردم اين كشورها اسـتقالل خـود را بـه دسـت      ،تمام اين موارد
ـ همـه ا . هسـتند  كشـور مسـتقل  و امروزه هر يك از آنها يك آوردند   دهنـد  مـي نشـان   ن مـوارد ي
، امـا بـه وضـعيتي    دكنـ حـل و فصـل   طور مقطعي به منازعات را چه ممكن است گر ،گري نظامي
ـ ج پاياحفـظ صـلح نتـ    در مقابل،براي خروج از آن دارد. هي د كه خود نياز به راانجام مي  يدارتري

انـد.   ز بـوده يـ آم تيـ موفقسازمان ملل  2حافظ صلح يهاوريشده توسط ن انجامعمليات شتر يدارد. ب
تر از عمليـات   دهد اين عمليات اميدبخش مينشان  ،2002شده تاسال  بررسي هجده عمليات انجام

نظـامي  » حافظ صلح«هر نوع مداخله  بنابراين،. )Harbottle, 2002: 42( بوده است اجبار به صلح
بشردوستانه و حافظ حقوق بشر را نيز در برگيرد، اما براي حـل علـل سـاختاري و    تواند نقش  مي

است و بـه چيـزي    اي اين نقش تنها نقش مكمل و حاشيه ،منازعه، رويارويي و خشونت اي ريشه
  ).Harbottle, 2002: 47(تر نياز است  تر و  جامع تر، وسيع كامل

   

                                                                                                                                            
1. Peace enforcement 
2. United Nations Emergency Force (UNEF) 
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 نيها و فرايند حل و فصل منازعات سرزمي ها، روش : ريشه5شكل 

  

  اي منطقه و برون اي ي منطقهها و سازمان ها نقش قدرت د.
از جنبه علـل و عوامـل    :از سه جنبه قابل بررسي است ،در مسائل سرزميني ها نقش قدرت

  .نقش آنها در حل و فصل و رفع اختالفو  آفريني آنها در فرايند اختالف نقش ،ايجادكننده
و جهـاني هسـتند. از    اي همواره به دنبال كسب حداكثر منافع در مناسبات منطقـه  ها قدرت

 ،است. در اين حالت يبرداري از منابع سرزمين گاهي منافع آنها مستقيماً در بهره ،جنبه سرزميني
ممكن اسـت مسـتقيماً سـرزمين     آنهاي خارجي چند اقدام را انجام دهند. ها ممكن است قدرت

سـوابق تصـرف   د. اقدامي كه تا قبل از جنگ جهاني دوم معمول بود و نمورد نظر را تصرف كن
ممكـن اسـت از طريـق    همچنين، ي ديگران و استعمار آنها به فراواني موجود است. ها سرزمين

توانـد   مـي چنـين حـالتي    .دنـ منافع خود را پيگيـري كن  ،نشانده ايجاد حكومت ضعيف و دست
سرزميني موجود باشد يا ضـعف حكومـت مركـزي زمينـه      يها اختالفموجب حمايت آنها از 

ممكـن اسـت    عالوه بـر ايـن،  تعرض و تجاوز كشور همسايه به كشور ضعيف را فراهم آورد. 

فرايند ايجاد صلح

 اشخاص
  كشورها

 سازمان ها

 گرنيروهاي خارجي مداخله

 ي منطقهروش برخورد و رفتار كشورها

    ائتالف و معامله       ا چند جانبه گفتگوي دو ي
  
  
  

  ميانجيگري     داوري بين المللي             
     

  خشونت و اجبار                   تهديد      
     

 ها و عوامل     /      وضعيت ريشه

 
 
 
 

 

  پايان يافته

 كاركرد مرز

 بهره برداري از  منابع مشترك

  ان استعماريپا
 يفروپاش

ف موقعيتي يا تغيير تغيير مرز موجود (اختال
   مسير رودخانه)

 جاري/ فعال

 حل و فصلتوافق و   قابل ايجاد

سازمان كنترل
 كننده و ناظر

 صلح تثبيت 

حفظ  صلح سازي
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 اخـتالف  ،آفرينـي منـافع خـود را تضـمين كنـد. در ايـن مـورد        قدرت خارجي از طريق بحران
ـ  يدتتواند بحـران درازمـ   مياست كه  هاييسرزميني يكي از بهترين ابزار  تـا وجـود آورد  ه را ب

از جنبـه علـل و عوامـل     ،. بنـابراين ودشـ حضـور و كسـب منـافع قـدرت خـارجي       ساز زمينه
  كننده باشد. تواند ايجادكننده يا حمايت ميقدرت خارجي  ،پديدآورنده اختالف
فريني آنها اهميت زيادي دارد. در آ ي خارج از منطقه در نقشها منافع قدرت ،در فرايند اختالف

 يهـا  اخـتالف طرفي دارند. اهميـت ذاتـي    ي خارجي سعي در اعالم بيها قدرت ،بسياري از موارد
آفـرين و حيثيتـي ايـن     درازمدت آنها بر روحيه ملي و نقـش هويـت   تأثيرو  ها سرزميني براي ملت

ممكن  ،طرفي است. با اين حال ي خارجي به اتخاذ رويكرد بيها موجب تشويق قدرت ،موضوعات
ي درگيـر  ها مدت خود از يكي از طرف ي خارجي بر اساس منافع درازمدت يا كوتاهها است قدرت

با  اي به دليل پيوندهاي اقتصادي، اجتماعي و امنيتي قدرت منطقه ،اي جانبداري كنند. از جنبه مقايسه
با منازعات موجود  اي ي منطقهها و سازمان ها ي برخورد قدرتها و شيوه ها الزام ،كشورهاي همجوار

ممكن اسـت   اي قدرت منطقه ،مثال رايمتفاوت است. ب اي ماهيتاً با سازمان فرامنطقه ،در يك منطقه
با استفاده از  ،ها دارشدن كشمكش شدن جنگ به داخل مرزهاي خود و دامنه به دليل ترس از كشيده

 اي و جهاني چنين دغدغـه  اي در حالي كه سازمان فرامنطقه ،زور و خشونت در منطقه مخالف باشد
كوبـا بـه   در شـدن  درگيراز  سردنداشته و حتي برانگيزاننده آن باشد. چنانكه آمريكا در طول جنگ 

  درگير شد.  ،در حالي كه در ويتنام كه هزاران كيلومتر دورتر بود ،كرد مي امتناعشدت 
توانـد اثـرات فراوانـي برجـاي گـذارد. برخـي        مـي قدرت خـارجي   ،در فرايند رفع منازعات

خـروج   ،به سبب حضور قدرت خارجي در منطقه ايجـاد شـده اسـت. در ايـن مـورد      ها اختالف
شــده و واگــذاري امــور بــه مــردم بــومي بــه حــل   ي تصــرفهــا قــدرت خــارجي از ســرزمين

از  اي پـاره انـد.   چنـين سرنوشـتي داشـته    ،ي رهاشـده از اسـتعمار  ها انجامد. سرزمين ميها اختالف
الحمايه  به دليل دخالت نادرست قدرت خارجي در ادعاهاي سرزميني كشورهاي تحت ها اختالف

قدرت خارجي با هـدف كسـب حـداكثر حمايـت مـردم كشـور        ،ايجاد شده است. در اين موارد
اين اتفـاق  ند. ك ميادعاهايي را عليه كشور ديگر طرح يا از ادعاهاي موجود حمايت  ،الحمايه تحت

گانه مورد ادعاي امارات متحده عربي رخ داده اسـت. در صـورتي كـه قـدرت      مورد جزاير سه در
بـه صـورت    هـا  اخـتالف  ،كندانتخاب و به مستندات طرفين توجه  اي گرايانه خارجي موضع واقع
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ي هـا  خشـونت  ممكـن اسـت   ،با خروج از منطقـه  ،در غير اين صورت .شود ميآميز حل  مسالمت
توانـد   ميقدرت خارجي به عنوان طرف غير درگير نيز  ،جدا از اين موارد سرزميني گسترش يابد.

نقش حكميـت را   ،به عنوان داور ها آنجا كه اين قدرتيعني  ،در فرايند حل اختالف اثرگذار باشد
  د.  نشو ميآميز وارد  خشونت يها اختالفند يا به عنوان نيروي حافظ صلح در كن ايفا مي
بايد متناسب با نيازهاي اقتصادي، فرهنگي، انسـاني   ،چنين نقشي را ايفا كننديي كه بخواهند ها نظام

يافتـه بـه عنـوان بخشـي از      نبايد از سوي كشـورهاي توسـعه   ها و محيطي مردم منطقه باشند. اين نظام
كه يكي از بدترين باورهاي آنان اين است كه آنها نياز كشورهاي در حال توسعه را  - سياست ابرقدرتي

به يك منطقه تحميل شوند. برقراري امنيت، صلح و ثبات مشـروط بـه ايـن اسـت كـه       - دانند يمبهتر 
 ). Harbottle, 2002: 54( اندازهاي خود ايجاد كنند و چشم ها كشورها راهكاري متناسب با نياز

 

  گيري نتيجه
موضوع اصلي اين پژوهش بود. براي رسيدن  ،و منازعات سرزميني ها اختالفحل و فصل 

ابتدا مفهوم منازعه در علوم سياسي و مطالعات صـلح مـورد بررسـي قـرار گرفـت و       ،به هدف
ي منازعه براي پـرداختن  ها و منازعات سرزميني تشريح شد و نارسايي نظريه ها اختالف ،سپس

بـا اسـتفاده از    ينيئل سـرزم درك بهتر مسا يآشكار شد. برا يو منازعات سرزمين ها اختالفبه 
ات عـ زدهـد بـرخالف منا   ميدل نشان ) طراحي شد. اين م3(شكل  تازه يمدل ،منازعه يالگوها
سـرزميني ضـرورتاً    يهـا  اخـتالف ، تواند در داخل قلمرو كشور رخ دهد ميقومي كه  -سياسي

كنند.  مييابند و حداقل رفتار دو كشور را متأثر  ميند و در سطح منطقه گسترش هستالمللي  بين
اما اثرات آنها فراملي است. در بخش  ،دباشيا دروني  اي منطقه  ممكن است اين منازعات  ريشه
توجـه بـه ريشـه     و الگوهاي كلي حل و فصل منازعه بررسي شد و با ها نظريه ،رويكردها ،بعد

و روندهاي معمول حل و فصل  ها اختالفرفتار كشورها در برخورد با  ،سرزميني يها اختالف
ي هـا  . با توجـه بـه ويژگـي   )5شكل(مدلي براي تحليل منازعات سرزميني طراحي شد  ،منازعه
 ،شده در بخش نهـايي  ي منازعات و الگوي طراحيها و راه حل ها روش ،سرزميني يها اختالف

  مورد بررسي و تحليل قرار گرفت. اي منطقهها و نهادهاي  ضرورت دخالت سازمان
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