
 

 

 : دولتالمللی جایگاه بین برانتخابات  تأثیر

 ایران سالمیا مهوریج تأکید بربا 
 ۴۴/۳/۴۹۳۴ تاریخ پذیرش:  ۴/7/۴۹۳۴ تاریخ دریافت:

 1*عبداله قنبرلو

 چکیده
پاسخ به این سؤال است که انتخابات چگونه موجب بهبود جایگاه و  درصدداین مقاله 

اشاره شده استت:   چهار متغیر اثرگذار ، بهپاسخ شود. درها میدولتالمللی قدرت بین

مطهتر.  ح و اصل لو المللی، دیپلماسی عمومیصلح دموکراتیک، اهمیت مشروعیت بین

 چراکهدهد، ها را تشکیل میالمللی دولتانتخابات آزاد در واقع بخشی از تعامالت بین

 مقتضی را به واکنش هاآنمنتقل کرده و  هادیگر دولتها و معانی خاصی را به عالمت

سازی ی دموکراتیک و هم زمینههاکند. انتخابات هم از طریق نمایش هنجارتحریک می

کمک کند. این  هاالمللی کشوربین موقعیتتواند به بازسازی ها میبرای تغییر سیاست

خصوصتا  در   وبار تجربته شتده    نوع اثرگذاری در تاریخ جمهوری اسالمی ایران چند

المللتی  مناستبات بتین   کته  . در شرایطیوس بوده استمست جمهوری ملریا انتخابات

 اوضاع را فراهم کرد. مجدد کشور به تشنج و تنش گراییده بود، انتخابات زمینه بهبود

 

المللتی،  ، نمتایش دموکراستی، مشتروعیت بتین    دولتالمللی انتخابات، جایگاه بین :هاکلیدواژه

 .گردش نخبگان، جمهوری اسالمی ایران معانی،ها و ها، تغییر برداشتتغییر سیاست

                                                                                                                                        
 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیالملل دانشیار گروه روابط بین* 

 

 6۳شماره مسلسل   ۴۹۳۴ پائیز وم سشماره  سال هجدهم  فصلنامه مطالعات راهبردی 
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 مقدمه

مبتنی بر قانون است که از طریق آن متردم نماینتدگان    متشکل از سلسله اقدامات رسمی هر انتخابات

به عبارت دیگر، انتخابتات ستازوکاری استت     .کنندانتخاب می شدهیفتعراداره اموری  برایخود را 

ستازد. در ایتن   را به صورت آرام و دموکراتیک محقتق متی  جایی قدرت هکه چرخش نخبگان یا جاب

شوند که ممکتن استت در تعتارد جتدی بتا      های جدیدی وارد عرصه میها و سیاستفرایند، ایده

سیاستی جامعته    -توانتد در فضتای اجتمتاعی   تخابات میهای منتخبان گذشته باشند. انافکار و برنامه

انتد،  یت جامعه از فضای موجود در کشور خسته شدهدگرگونی چشمگیری ایجاد کند. زمانی که اکثر

هتا،  گیران و تغییر سیاستشوند. با تغییر تصمیمبا انتخاب نمایندگان جدید موجب دگرگونی فضا می

 د.شوالمللی کشور نیز فراهم میزمینه برای تغییر در مناسبات و جایگاه بین

شتود، بته   هتا متی  گیتران عتالی دولتت   آمیتز تصتمیم  انتخابات ضمن اینکه باعث تغییر مستالمت 

کند. مشتروعیت ستپری استت کته بته ثبتات و بقتای        کمک می هاآنالمللی مشروعیت داخلی و بین

م نظتا  هتر ، مشتروعیت  البتته بخشد. سیستم سیاسی در برابر تهدیدات داخلی و خارجی مصونیت می

 هتای نظامه انتخابات نیست. عناصر دیگری مثل کارآمدی نیز اهمیت دارند. برخی سیاسی صرفا  نتیج

امتا نکتته    ،دنت کنانتخابتاتی پیگیتری متی   ت خود را از طریق ستازوکارهای ییر سیاسی اصوال  مشروعی

اساسی این است که در جهان امروز اهمیت انتخابات و دموکراسی به مثابه عامتل تتیمین مشتروعیت    

همتراه  را بته  خلتی  از یک سو، پشتیبانی و رضایت داافته است. مشروعیت دموکراتیک قویا  افزایش ی

 گذارد.المللی دولت اثر مثبت میبین موقعیتو از سوی دیگر، بر قدرت و  دارد

سیاستی   هتای نظتام در انتخابتات  نهتاد  پاستخ بته ایتن ستؤال استت کته        درصدداین مقاله 

شایان توضیح است  .شودمی المللی دولتبین و اعتبار بهبود جایگاه چگونه موجبدموکراتیک 

دارند. ناقتدارگرا امنیت و ثبات بیشتری  هاینظامدموکراتیک ضرورتا  در مقایسه با  هاینظامکه 

 مستتحکمی المللتی  نفوذ بینثبات داخلی و های اقتدارگرا در جهان امروز نیز برخی دولتحتی 

توانتد  انتخابات در مقام یک سازوکار دموکراتیک عاملی است که متی  رسداما به نظر می ،دارند

المللتی  در برابر تهدیتدات بتین  را اش پذیریالمللی دولت را بازسازی کرده و آسیبجایگاه بین

نکتته   استت.  تردر جهان کنونی محسوس ویژهبه این دو متغیر معلولی -پیوند علّی د.کاهش ده

تتابع متغیرهتای مختلفتی از جملته سیستتم       هتا المللتی دولتت  ر بینجایگاه و اعتبا ،دیگر اینکه



 171 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ...دولت المللیجایگاه بین برانتخابات تأثیر 

تمرکتز ایتن مقالته بتر     و سیستم سیاسی است.  های فرهنگیمندی نظامی، ارزشاقتصادی، توان

هتا  المللی دولتبر اعتبار بین نهاد انتخابات نحوه تیثیرگذاریبر  نقش انتخابات است و مشخصا 

 ی. در پایان، اشتاره مختصتر  پردازدمی هادولتدیگر های تصورات و برداشتبر  از طریق تیثیر

 ایران خواهد شد. جمهوری اسالمیالمللی اعتبار بیندر  به آثار سیستم انتخاباتی

 

 مبانی نظریالف. 
اعم - صرفا  از طریق مجاری دیپلماتیک ،ها با هم در جهان واقعیدولتواکنش  -تعامل یا کنش

ن برختی  گیترد. خصتومت بتی   صتورت نمتی   -ییررسمی یا مستتقیم و ییرمستتقیم  و از رسمی 

گونه ارتباط دیپلماتیک حتی بته   برقراری هرعمیق شود که مانع ها ممکن است به حدی دولت

اما این به معنی فقدان تعامل نخواهد بود. یکتی از ابزارهتای    ،دشو م و مخفییصورت ییرمستق

هتا کته   است. ستیگنال  های متقابلسیگنالاستفاده از همدیگر  ها برای تعامل بابسیار مهم دولت

شوند، لزوما  آگاهانه نیستند. ها ارائه میمعموال  با گفتار رهبران و سیاستمداران یا عملکرد دولت

ها ممکن است مواضعی اتخاذ کرده یا اقتداماتی انجتام دهنتد کته ناخواستته بتر ذهنیتت        دولت

دارنتد. واکتنش دولتت دوم نیتز احتمتاال  موجتب       را به واکتنش وا  هاآندیگران تیثیر گذاشته و 

 شود.میواکنش دیگر از سوی دولت اول 

ی پررنت   دحت بته   هاآنها در تیثیر بر نحوه تعامل امروزه اهمیت تصورات یا ذهنیت دولت

انتد.  شتده  ساخته و پرداختهالملل در این زمینه روابط بین رشتهدر های پرنفوذی تئوریشده که 

از جمله افترادی استت کته از اهمیتت      ،انگاریسازهمکتب مشهور  نظرصاحب ،الکساندر ونت

 د:گویساختارهای معنایی در برابر ساختارهای مادی دفاع کرده است. وی در این زمینه می
باشد که عمال  « سوزی در هتلآتش»الملل شبیه به مورد ممکن است مواردی در روابط بین»

ها هستتند کته   اما در اکثر موارد، انگاره .در آن متصور نیست ۴هاناداری برای انگارهنقش مع

ها در بنابراین، من به جای پیروی از نورئالیست .دهند و نه بالعکسبه شرایط مادی معنا می

 یتعتداد انتدک   المللرار است در مورد سیاست بینتیکید بر ساختار مادی، معتقدم که اگر ق

هتا و  هتای دولتت  چیزهای بزرگ و مهم را بگوییم، بهتر است تیکید اولیه خود را بر انگاره

                                                                                                                                        
1  . ideas 
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دهند، قرار دهیم و بعد از آن به این بپتردازیم کته   شکل می هاآنها به منافعی که این انگاره

 (.۹7۴: ۴۹3۴)ونت،  «های بیشتری داردچه کسی سالح

ستعی   هتا آندیگرنتد.  یکا نیازمنتد شتناخت   ها در تنظیم مناسبات خویش با هم ابتتد دولت

هتا از هتم   تصاویری که دولتت  های حاکم بر رفتار دیگران را درک کنند.طقنند منطق یا منکمی

از همدیگر بیشتر اوقتات   هاآناطالعات  ،اوال  چراکهها نیست، ضرورتا  منطبق با واقعیت ،دارند

ها، اقدامات، مقاصد و منافع همدیگر ها از سیاستناقص است و ثانیا ، فهم و تفسیری که دولت

توانتد بته   شان قرار دارد. در اینجا، دیپلماسی میها و هنجارهای داخلیدارند، تحت تیثیر ارزش

شود که به فهتم  ان فراهم میاین امک و دیالوگ ها کمک کند. با دیپلماسیتکمیل یا تصحیح فهم

متفاوت کشورها رسید. دیپلماسی در عین حتال، بته تصتحیح     یها و هنجارهامشترک از ارزش

دولتت تتا    هتر شدن کند. نحوه شناختهها در قبال همدیگر نیز کمک میرفتارها و مواضع دولت

کنتد. اهمیتت   حد زیادی به این بستگی دارد که آن دولت خود را چگونه به دیگران معرفی متی 

 ها با همدیگر بسیار باالست.تنظیم روابط دولتاین موضوع در 

در آیتاز دهته   تواند به فهم بهتر موضتوع کمتک کنتد.    اشاره به نمونه چین در این زمینه می

کمونیست تمایل داشت خود را در ائتالف با اردوگتاه کمونیستم نشتان دهتد. بته      ، چین ۴۳91

چته  داد که موجب جلب شتوروی و طترد هر   ستور کار قرارهایی را در دسیاست ،همین منظور

 ۴۳91اما از نیمه دوم دهته   ،بیشتر آمریکا شد. نمود اصلی این سیاست در جن  کره آشکار شد

کتی بته کشتورهای    یسیاست چین تغییر کرد. از این زمان به بعد، چین ضمن تتالش بترای نزد  

، ۴۳61، از شوروی نیتز فاصتله گرفتت. از اواختر دهته      هاآنجهان سوم و کسب نفوذ در میان 

ها تالش کردند تصویری از خود ارائه دهند که نظر مثبت جهان یرب را بته ختود جلتب    چینی

مناسبات خویش بتا ایتاالت متحتده و یترب را بهبتود       ۴۳71کند. در این راستا، چین طی دهه 

به سمت بازسازی میز با یرب آتمضمن حفظ مناسبات مسال ۴۳31بخشید. این کشور در دهه 

ای بته ستازمان   نگاه بدبینانه ۴۳91ها در آیاز دهه روابط با شوروی میل کرد. در حالی که چینی

پنداشتند، تتدریجا  بته ستمتی تغییتر     ملل داشتند و آن را ابزاری در خدمت امپریالیسم یرب می

ستی در  بته مثابته اصتل اسا    المللیجهت دادند که در آن حمایت از سازمان ملل و نهادهای بین

 (.Lanteigne, 2009)رک:  سیاست خارجی چین معرفی شد
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ها در هر مقطعی که تصمیم گرفتند چهره جدیتدی از ختود در جهتان ختارا نشتان      چینی

هتای ختام محقتق    دادن سیاستت تخاذ مواضع یتا در دستتور کتار قترار    دهند، آن را عمدتا  با ا

داد کته بتاب طبتع رهبتران پکتن      هایی را انتقال میته پیامبرخی رویدادها ناخواس ،ساختند. البته

ای از آن است. این رویتداد در حتالی چهتره چتین در جهتان      تیانانمن نمونهمیدان نبود. کشتار 

خارا خصوصا  یرب را تخریب کرد کته ختود دولتت چتین در پتی ارائته تصتویری مردمتی،         

ستال گذشتته باعتث     69تحوالت چین طی و متعهد به قواعد بازی بود. در مجموع،  طلبصلح

اش، ریم فضای سیاسی بستهکشور به  ینااش بپذیرند که ا و متحدان یربییکشدند تدریجا  آمر

 ریزی کرد.های استراتژیک با آن برنامهتوان در مورد همکاریدولتی قابل اعتماد است و می

ی است که ییتر از چتین در   تدر عرصه جهانی سیاس و متفاوت تالش برای ارائه تصویری جدید

تصمیم گرفت ذهنیتت   ۴۳31های متعددی تجربه شده است. اتحاد شوروی نیز در اواخر دهه دولت

تفکتر   بتر استاس  در راستای این  هدف و جدیدی در مورد ماهیت و خط مشی شوروی ایجاد کند. 

ها ایجتاد شتد.   در امور اقتصادی و سیاسی روس اساسی در این کشور رواا یافت، تغییرات نوینی که

اعتمتاد   ییرقابتل و  طلب، ضد صتلح ها شوروی را به مثابه قدرت توسعهها آگاه بودند که یربیروس

کنند. تفکتر نتوینی کته در شتوروی جریتان      آن برای تضعیف و تغییرش تالش میبه تبع دانند و می

گترا فاصتله گرفتته و    طلبانه نظامیهای توسعهسیاستکننده این پیام بود که شوروی از منعکس ،یافت

ها همچنتین تصتمیم   داری برقرار کند. روسزیستی بین سوسیالیسم و سرمایهاست نوعی هم درصدد

به وضوح در معرد نمایش قرار دهند. دولت شتوروی بته   را نشینی از اصول کمونیسم گرفتند عقب

و مصتمم بته    عتقد به وابستگی متقابل جهتانی طلب، مای صلحگورباچف تالش داشت چهره یرهبر

: ۴۹۳1 همکاری برای حل و فصل مشکالت جهانی بشریت از شوروی جدید ارائه دهد )کوبتالکووا، 

داد که حتاکی از تمایتل بته پایتان جنت       هایی ارائه می(. اقدامات مسکو در واقع سیگنال۴79 -۴76

 را به دنبال داشت. هاآن مثبتپاسخ  کهها دریافت شد سرد بود. این پیام از سوی یربی

 پذیرفتته  صتورت  انتخابات برگزاری دنبال به هاسیگنال تغییر که دارند وجود بسیاری موارد

 توانتد متی  متحده ایاالت در جمهوری ریاست انتخابات داده نشان تجربه نمونه، عنوان به. است

 شتعار  ،1113 ستال  انتخابتات  در. شتود  منجتر  کشتور  این المللیبین چهره و اعتبار در تغییر به

 بته  آمریکا دولت جهانی اعتبار که شد مطرح زمانی در شعار این. بود «تغییر» اوباما باراک اصلی
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 از پتس  اوباما. بود دیده فراوان آسیب بوش دولت گرایانهمداخله و تهاجمی هایسیاست خاطر

 جویانهمسالمت تعامل. کرد آیاز را المللبین جامعه با آشتی سیاست عمال  نیز رسیدن قدرت به

 و متذاکره  بتر  اصترار  و عترا   و افغانستتان  از ختروا  گوانتانامو، زندان بستن دستور روسیه، با

 در اوبامتا  دولتت  بعد، هایسال در. بودند تغییر این از نمودهایی خارجی سیاست در دیپلماسی

 متذاکرات  بته  و کترد  ایستادگی سوریه جن  به آشکار و رسمی ورود برای مخالفان فشار برابر

 نقتش  آمریکتا  هژمتونی  و اعتبتار  بازستازی  در هاسیگنال این. داد تن کوبا و ایران با دیپلماتیک

 تقویتت  بترای  العتاده فو  تالش» آنچه علت به نوبل صلح کمیته ،111۳ سال در. داشتند مهمی

 اوباما به را سال نوبل صلح جایزه خواند، «مردم میان همکاری به ترییب و المللیبین دیپلماسی

 برختی  ریتم بته   ،جمهتوری  ریاستت  سال اولین در هم آن نوبل صلح جایزه دریافت. کرد اهدا

 .داشت پی در را هاحمایت از ایگسترده موا ،هاانتقاد

ها به واسطه معانی خاصی کته منتقتل   ها یا عالمتدهند سیگنالالذکر نشان میهای فو نمونه

ها اهمیت اساسی دارند. هر اقدام یا رویدادی ممکتن استت   دولتمیان کنند، در نحوه مرزبندی می

ختام  ها بسته به شترایط  باشد. دولت هادولتدیگر هایی به دهنده پیامخواسته یا ناخواسته انتقال

بایتد   ،دهند. البتته واکنش نشان می هاآنها را تفسیر و در برابر های هویتی خویش سیگنالیا مؤلفه

توجه داشت که امروزه برداشت و واکنش افکار عمومی نیز اهمیت بیشتتری یافتته استت. درک و    

 یتا اینکته   بتوده ها ممکن است در همسویی با مواضع یالب افکار عمتومی داخلتی   رفتار حکومت

تتر بتین دو طترف جریتان     سویی پررن باشد. معموال  در کشورهای دموکراتیک هم از آن متفاوت

دارد. اقدام اسرائیل به بمباران اماکن ییرنظامی در یزه موجب بتروز حتس انزجتار از استرائیل در     

آویتو افتزایش یافتت. ایتن     آن فشارهای سیاسی علیه تتل  موازاتمیان افکار عمومی جهان شد. به 

تفسیر اول ایتن بتود    :روند، در میان افکار عمومی شهروندان اسرائیل به دو شکل عمده تفسیر شد

که حکومتشان با انجام جنایت جنگی به اعتبار و منافع اسرائیل در عرصه جهانی صدمه زده است. 

حفظ امنیتت   به خاطرکه طبق آن دولت بنیامین نتانیاهو  در کنار آن، تفسیر دومی نیز وجود داشت

یزه کترد کته ناخواستته ییرنظامیتان نیتز      مواضع دشمنانش در شهروندان اسرائیل اقدام به بمباران 

شتکل گرفتته،    سوءبرداشتت قربانی شدند. از این منظر، در افکار عمومی کشورهای دیگتر نتوعی   

 فع اسرائیل وجود ندارد.و منا مسائلدرک جامعی از  هاآندر  چراکه
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انتخابتات در جایگتاه   دموکراستی و  فهم و شناخت ما از نقش به توانند می الذکرنکات فو 

خواسته یا  -بسته به ماهیت و شرایط آن- ا کمک کنند. برگزاری هر انتخاباتالمللی کشورهبین

شود. انتخابات آزاد و منصفانه قطعتا  آثتار متفتاوتی در    معنا می هادیگر دولتناخواسته از سوی 

های مهمی که در ارزیابی کتارایی  مقایسه با انتخابات مخدوش یا نمایشی دارد. یکی از شاخص

انتخابتات  بتودن یتا ستالمت    گیرد، ارزیابی بازندگان از منصتفانه انتخابات مورد استفاده قرار می

تواند به اعتبار آن کمک کند، اما نارضایتی بازنتدگان از  ابات میاست. افزایش مشارکت در انتخ

بتودن  (. مختدوش Ahnderson et al, 2005نحوه برگزاری انتخابتات اثتر معکتوس دارد )رک:    

زنتد، تفاستیر   انتخابات در یک کشور در عین حال که به مشروعیت سیستم انتخاباتی ضربه متی 

دهد. بنابراین، آنچته  ن کشور را نیز تحت تیثیر قرار میاز برگزاری انتخابات در آ هادیگر دولت

شود، انتخاباتی است که از اعتبار کتافی برختوردار   المللی مراد میاز تیثیر انتخابات بر اعتبار بین

 بوده یا متضمن رضایت بازندگان از سیستم انتخاباتی شود.

را در قالتب چهتار مبحتث متورد      هتا دولتت المللتی  اعتبار بتین  و تیثیر انتخابات بر جایگاه مه،اددر ا

 لوح مطهر. اصلو  ، دیپلماسی عمومیالمللیدهیم: صلح دموکراتیک، مشروعیت بینبررسی قرار می

 

 انتخابات و صلح دموکراتیکب. 
داری در و ریشته  تئتوری جاافتتاده   ،هتای دموکراتیتک  جن  بین دولت نبودصلح دمکراتیک یا 

سیاستی دموکراتیتک از ستازوکارهایی     هتای نظتام  این تئوری، بر اساس .است المللروابط بین

آورنتد. ایمانوئتل کانتت در    جن  میان همدیگر جلوگیری به عمل متی برخوردارند که از بروز 

( اولتین  ۴7۳9در ستال   منتشرشده) صلح جاویداواخر سده هجدهم با انتشار اثری تحت عنوان 

صتلح   ،گذاری کرد. بته نظتر کانتت   انترناسیونالیسم را پایهبار تئوری صلح دموکراتیک یا لیبرال 

ها بته  شود: اول اینکه سیستم سیاسی دولتپذیر میها با تکیه بر سه اصل امکانمیان دموکراسی

شکل جمهوری بوده و در قالب آن مالکیت خصوصی، اقتصاد بازار، برابری حقو  شتهروندان،  

هتای لیبترال از طریتق    جمهتوری  ،دوم اینکته  و اصول مکمل دیگر رعایتت شتوند.   تفکیک قوا

 هتا روابط میتان ختویش را تنظتیم کننتد. هرچته جمهتوری      « طلباتحادیه صلح»استقرار نوعی 

یابتد. اصتل ستوم    د، محدوده صلح گسترش بیشتتری متی  نافزایش یافته و وارد این اتحادیه شو
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متقابتل را پذیرفتته و    ها رفتتار مبتنتی بتر احتترام    دولت ،آنوجود قانونی جهانی است که طبق 

ها در ورود و خروا آزادانه از مرزهای جغرافیایی و انجام تجتارت آزاد  حقو  اتباع کلیه طرف

 (.Kant, 1983) را تضمین کنند

هتای دموکراتیتک معمتوال  از    تجربه نیز نشان داد کته دولتت   ،های نوزدهم و بیستمسده در

های مخرب با همدیگر پرهیز دارند. به تدریج، این تئتوری طرفتداران و مروجتان    ورود به نزاع

نظران تتالش  برخی صاحب ای در مورد آن تولید شد.بیشتری پیدا کرد و ادبیات نظری گسترده

ده و بته ستایر   های لیبترال فراتتر بتو   دایره دموکراسیها را از قضیه صلح میان دموکراسی دکردن

یتا  ی دهنتد. از ایتن زاویته، دو اصتل محتدود      تستر بتر اراده مردمتی    سیاستی متکتی   یهانظام

وند. اگرچته  شت قلمداد میانی کلیدی صلح دموکراتیک بم شدن قدرت و حکومت قانونمشروط

امتا ایتن بتدان معنتا      ،های لیبرال وجود داردجن  بین دموکراسی نبودشواهد محکمی در مورد 

یابتد.  متی هتا تحقتق   ساالر صرفا  باید با حضور لیبرال دموکراسیالمللی مردمنیست که نظم بین

اند، اما نه در شتکل  های مؤثر و بزرگی در مسیر دموکراتیزاسیون برداشتهها گامبسیاری از دولت

ییرلیبرال نیز واجد خصایصی هستند که امکان خصومت و جنت  را   هایدموکراسی .لیبرال آن

 (.Linklater, 1993کنند )رک: آمیز را هموار میمحدود کرده و راه همزیستی مسالمت

هتا بته دو دستته از علتل     در تبیین علل صلح میتان دموکراستی   1و بروس راست ۴زیو مائوز

گیتری و  عوامل ساختاری بیشتتر ستاختار سیستتم تصتمیم     .کنندساختاری و هنجاری اشاره می

هتای دیگتر را   گیرد که اقدام به جن  خصوصا  در قبتال دموکراستی  گذاری را در بر میسیاست

اما آنچه در اینجا اهمیت ویژه دارد و با بحث نظری مقاله ارتبتاط نزدیتک    ،کندبسیار دشوار می

دخالتت هنجارهتا بته ایتن شتکل استت کته        دارد، نقش هنجارهای در ممانعت از جن  است. 

هنجارهای رفتاری سیاسی در قلمرو داخلتی را بته بیترون از مرزهتای      اندیلماها معموال  دولت

ای گرایش دارند که تیکیدشان بتر رقابتت   ها به هنجارهای سیاسیملی سرایت دهند. دموکراسی

آمیز است. جوهره ایتن هنجارهتا در ایتن جملته     های مسالمتسیاسی منظم با استفاده از روش

 هتای نظتام ایتن در حتالی استت کته در     « دگی کننتد. زندگی کن و بگذار زنت »شود: خالصه می

                                                                                                                                        
1. Zeev Maoz 

2  . Bruce Russett 
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اقتدارگرا  هاینظامآیند. در ییردموکراتیک، صاحبان قدرت برنده و دیگران بازنده به حساب می

ها در تصور نیست. دموکراسی انتقال قدرت بدون نزاع مخرب و خونین قابلمعموال   ،و توتالیتر

کننتد. هنگتام تعتارد منتافع و تقابتل      بتدیل متی  بترد ت  -بازی برد باخت را به -واقع بازی برد

از هنجارهتای دموکراتیتک تبعیتت کترده و از برختورد       هتا آندر برابر یکتدیگر،   هادموکراسی

هتای ییردموکراتیتک   هتا بته رمیتم   ستی دموکرا چونکنند. از سوی دیگر، بار پرهیز میخشونت

ناکتارا   هتا آنهنجارهتای دموکراتیتک را در متورد     یریکتارگ بته اعتماد کافی ندارند یا احتمتاال   

های ییردموکراتیتک  کنند. بنابراین، در حالی که دولتدانند، از هنجارهای متفاوتی تبعیت میمی

همتواره مستتعد برختورد و     -های دموکراتیتک یتا ییتره   اعم از دولت- در رویارویی با دیگران

را بته نمتایش    رفتتاری ها چنین ییردموکراسیدر برابر فقط ها معموال  جن  هستند، دموکراسی

 (.۴11-۴19: ۴۹39گذارند )مائوز و راست، می

الذکر، کشورهای دارای سیستم دموکراتیتک و مبتنتی بتر انتخابتات در     طبق چارچوب فو 

تمتالی  هتای اح مقایسه با کشورهای ییردموکراتیک مصونیت و امنیت بیشتری در برابر دخالتت 

و رفتارهتای   هاهتا همتواره ممکتن استت بتا تهدیتد      دموکراستی ییر های خارجی دارند.قدرت

هتا بتا   ها فقط از سوی ییردموکراستی اما دموکراسی ،های دیگر مواجه شوندآمیز دولتخشونت

ها با اینکه گاهی درگیر منازعات سیاسی و تبادل چنین تهدیداتی مواجه خواهند بود. دموکراسی

انگارانته، در سیستتم   شوند. طبق تحلیتل ستازه  رد جن  نمیشوند، اما تقریبا  هرگز واتهدید می

المللتی  های ذاتی توزیع بینویژگی بر اساسها نه ها و دشمنیالمللی واقعی معاصر، دوستیبین

هتایی  ساختهبر هاآند. نگیرها شکل میقدرت و نه در نتیجه وضعیت ساختارهای داخلی دولت

ای استت کته   ها در برابر همدیگر نتیجه قاعدهجویانه دموکراسیاجتماعی هستند. رفتار مسالمت

را بته   هتا آن. ستاختار سیاستی داخلتی دموکراستی     گیرندیفراماز طریق فرایندهای تعامل  هاآن

، دهد که اگر رقیب از ساختار سیاسی دموکراتیک برختوردار باشتد  سمت این برداشت سو  می

آمیتز  بته حتل و فصتل مستالمت     تنادهای دموکراتیک بتا است  خطر خواهد بود. رهبران دولتبی

جویانه را در مورد نیات صلح یگرهمدتر است، تشان مسکه در ساختارهای داخلی هاییاختالف

 (.۴97-۴93: ۴۹39یس کاپن، کنند )رخویش متقاعد می
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گیتران از  پذیرفته و برای تعیتین تصتمیم  به این ترتیب، دولتی که هنجارهای دموکراتیک را 

دموکراتیتک  خواه ایتن ستیگنال را بته کشتورهای     نتا کند، خواهخابات آزاد استفاده میسیستم انت

هتای  آمیتز استت و در صتورتی کته قتدرت     های مسالمتکند که آماده تعامل با روشمنتقل می

طبتق چتارچوب صتلح    یعنتی  - مسلط جهان از سیستم دموکراتیتک برختوردار باشتند، قاعتدتا     

در سایر کشورها استتقبال خواهنتد کترد،     و برگزاری انتخابات از دموکراتیزاسیون -دموکراتیک

شتده  کند. کشورهای دموکراتیزهالملل کمک میو همچنین سیستم بین هاآناین به امنیت  چراکه

 باالیی برخوردار خواهند شد. المللیبین و اعتبار ملی نیز از امنیت

 

 المللیمشروعیت بین مسئلهانتخابات و ج. 
عمال قدرت. مشتروعیت  منبع قدرت و اِاهمیت دارد: مشروعیت در مورد دو بُعد از قدرت حکومت 

 ، انتخابتات و ارثانقالب، کودتتا،  - نحوه به قدرت رسیدن دولت بر اساسمنبع یا مشروعیت ریشه 

هایی سروکار دارد که قدرت حکومت اعمتال  ارزیابی شده و مشروعیت اعمال نیز با راه و روش -...

 .دارد: درونتی و بیرونتی   د مشتروعیت حکومتت دو منشتی   رتیییتد یتا    ،د. نکتته دیگتر اینکته   شتو می

هتای داخلتی دولتت در متورد قتدرت      مشروعیت درونی نتیجه تصور و ارزیابی شهروندان و گتروه 

حاصتل   الملتل نظتام بتین  ها در روعیت بیرونی نیز از تصور و ارزیابی دیگر دولتحکومت است. مش

دارد. مشروعیت درونتی منجتر   در آن های برتر اهمیت بیشتری شود که به خصوم نقش قدرتمی

کند. مشروعیت بیرونی نیتز بته   می ینتضمآن را  بهبه اقتدار و ثبات دولت شده و وفاداری شهروندان 

بتا آن   هتا دیگر دولتشده و زمینه همکاری منجر المللی تثبیت و تحکیم جایگاه دولت در جامعه بین

کننتد،  مشروعیت بیرونی یک دولت را چگونه تییید می هادیگر دولتاینکه  مورد کند. دررا فراهم می

بتودن  در جهان امروز این است که عامل مردمتی  عوامل مختلفی دخالت دارد. نکته مهم و قابل توجه

بته عبتارت دیگتر، عوامتل      .هتا پیتدا کترده استت    در تیمین مشروعیت بیرونی دولتت اهمیت زیادی 

اند. موضوع نقتش  تر شدهکننده مشروعیت درونی با عوامل تحقق مشروعیت بیرونی هماهن تضمین

هتا کته در اعالمیته جهتانی     المللتی دولتت  ینکننده اراده مردمی در تعیین مشروعیت داخلی و بتعیین

خواهانته در  های دموکراسیها و جنبشاندیشهظهور محصول  ،( نیز منعکس شده۴۳۴3حقو  بشر )

 (.d'Aspremont, 2006: 881-884) عصر مدرن است
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اصتوال    ،منشور ملتل متحتد کته در اواختر جنت  جهتانی دوم تتدوین و تصتویب گردیتد         

هتا  سیاسی دارد. منشور اصل برابری حاکمیتت  هاینظامدر مورد شکل کارانه رویکردی محافظه

ها را از دخالت در امور داخلی همدیگر منع کرده است. با این حال، بررسی را پذیرفته و دولت

هتا در حقتو    بودن بنیاد دولتدهد مردمیالمللی طی شش دهه اخیر نشان میاسناد حقو  بین

و  هایی چون تیمور شترقی، کتوزوو  افته است. نحوه تشکیل دولتای یالملل اهمیت فزایندهبین

کننتد. جامعته جهتانی بته     سودان جنتوبی هتر کتدام بته نحتوی ایتن واقعیتت را متنعکس متی         

انتد،  هایی که از طریق ستازوکارهای مردمتی مثتل انقتالب و انتخابتات تشتکیل شتده       حکومت

انتد. ایتن ویژگتی    ور سر برآوردههایی که با تکیه بر زبخشد تا حکومتتر مشروعیت میراحت

 (.Stein, 2001: رک) رسدتر به نظر میخصوصا  در جهان پس از جن  سرد ملموس

الملل استانداردهای جزئی و دقیقی در مورد شرایط تحقق مشتروعیت دولتت   حقو  بین

 بتر ستر  های ریتز بته مناقشته بیشتتر     ورود به جزئیات و شاخص چراکهمعرفی نکرده است، 

 به لحتا  انجامد. در عمل، دو مؤلفه مشروعیت دموکراتیک اهمیت اساسی دارند. موضوع می

مشروعیت منبع، اتکای حکومت بر اراده مردم مهم است که سازوکار ملمتوس آن بته شتکل    

مشتروعیت اعمتال نیتز حکومتت      به لحا شود. برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه تعیین می

بشر حائز اهمیتت هستتند. اگرچته ممکتن استت چنتین شترایطی        قانون و احترام به حقو  

الملل معاصر در مجموع از رود تحقق نیابد، اما حقو  بینکه به لحا  نظری انتظار میآنچنان

ها کنون، دولت سرد تا پذیرش تغییرات ییردموکراتیک در کشورها اکراه دارد. از پایان جن 

طریتق سترنگونی حکومتت دموکراتیتک بته قتدرت       هتایی کته از   یالبا  از شناسایی حکومت

هتای کودتتایی در   انتد. ایتن واقعیتت در جریتان بتروز حرکتت      اند، ختودداری کترده  رسیده

و توگتو قابتل    ائوست کشورهایی چون سیرالئون، هائیتی، بروندی، نیجر، ساحل عتاا، گینته بی  

یل ناسایی به این دلاعطای ش ،مشاهده بوده است. البته در برخی موارد مثل پاکستان و نیجریه

دموکراتیک صورت گرفته یا اینکه دولت کودتا به برگتزاری  بوده که کودتا علیه حکومت ییر

 انتخابتتات و انتقتتال دموکراتیتتک قتتدرت در دوره زمتتانی منطقتتی اعتتالم تعهتتد کتترده استتت

(d'Aspremont, 2006: 899-902.) ها همواره با مالحظات سیاسی البته در عمل، رفتار دولت

راه بوده و این مالحظات در برخی موارد به انحراف از روند تغییر دموکراتیتک انجامیتده   هم
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است. در جریان کودتای عبدالفتاح السیسی علیه دولت منتخب و قتانونی محمتد مرستی در    

 بتاره  یتن ا درای کته  بر این حرکت مهر تییید زد. دو دلیل عمتده  یالبا  المللجامعه بین ،مصر

دولت مرسی در استقرار حکومت باثبتاتی کته رضتایت     ،از اینکه اوال  اندعبارتمطرح بوده، 

جلب کند، ضعیف عمل کترد و ثانیتا ، دولتت کودتتا بته انتقتال        راهای سیاسی مخالف گروه

 دموکراتیک قدرت از طریق انتخابات اعالم تعهد کرد.

هتای برآمتده از انتخابتات محتدود بته موضتوع       المللی حکومتت بیناستحکام جایگاه 

هایی در صورت برخورد با تهدیتداتی چتون   شناسایی در زمان تشکیل نیست. چنین دولت

امور داخلتی  تری برخوردار هستند. عدم دخالت در جن  داخلی از پشتیبانی خارجی قوی

های اخیر، تفسیرهای جدیتدی از  شود. در دههای قلمداد میافتادهکشورها امروزه اصل جا

هتای  دخالتت بته نفتع جریتان    ت یتا عتدم   ن اصتل شتده کته حتاکی از ضترورت دخالت      ای

های ییردموکراتیک است. طی سه دهه اخیر، دولتت فرانسته   خواه یا علیه دولتدموکراسی

و  های آفریقایی شامل جمهتوری آفریقتای مرکتزی، چتاد    چندین بار از سوی برخی دولت

حمایت از دولت مستقر در برابر شورشیان داخلتی   به منظورت به مداخله ساحل عاا دعو

اصتول دموکراستی و    ضها نتاق شده که عمدتا  با این استدالل دولت فرانسه که این دولت

در مواردی به نتام حمایتت از   این دولت اند، رد شده است. در عین حال، حقو  بشر بوده

می زده است. این تمایل در برخی مداخالت دموکراسی و حقو  بشر دست به مداخله نظا

نظامی آمریکا در مواردی چون هائیتی و بالکان نیز محسوس بوده است. برخی متخصصان 

انتد کته در   بتر آن بتوده   (Resman, 1984, 1995) الملل از جمله مایکل ریسمنحقو  بین

تی کته در  الملل مدرن حاکمیت مردمی بر حاکمیت دولتی یالب شده و مداخالحقو  بین

هتای نوپتایی   دموکراسی ،خصومبه ،اندجهت تقویت این اصل انجام شوند، قابل پذیرش

که در معرد جن  داخلی یا کودتا قرار دارند و برای نجات خود نیازمند دخالت نظتامی  

خارجی هستند، باید تحت حمایت قرار گیرند. حتی دخالت نظامی یکجانبه نیز در چنتین  

 های دموکراتیکالملل قطعا  موقعیت حکومتمواردی مقبول است. این تفسیر از حقو  بین

 د.کنتر میالمللی مستحکمدر عرصه بین را
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 انتخابات و دیپلماسی عمومید. 
و تحلیتل   نگترش  ،المللی در جهان امروز این است که دیتدگاه های سیاست بینیکی از ویژگی

نقتش مهمتی    -اعم از اینکه مبتنی بر اطالعات صحیح یا مخدوش باشد- مردم در امور مختلف

هتای ییردموکراتیتک نیتز ناچارنتد در     دارد. حتتی دولتت  هتا  تصمیمات دولتت گیری در جهت

تصمیمات خویش حدی از مالحظات افکار عمتومی داخلتی را در نظتر گیرنتد. ایتن موضتوع       

هتا باشتد.   گتوی نیازهتای دولتت   شود دیپلماسی سنتی دیگر نتواند مثل گذشته پاستخ باعث می

شود تا بتر  سی عمومی باز میها تحت عنوان دیپلمابنابراین، شاخه جدیدی در دیپلماسی دولت

ایتن شتکل از دیپلماستی ابزارهتای      .گیری افکار عمومی کشورهای هدف تتیثیر بگتذارد  جهت

های تلویزیونی نقش بسیار مهمتی در ایتن   شبکه ویژهبههای گروهی رسانهخام خود را دارد. 

ش عمتوم  کنند. دیپلماسی عمومی شکلی آشکار و علنتی دارد و مختاطب  نوع دیپلماسی بازی می

 های هدف خام است.مردم یا گروه

ارتباط نزدیکی با مفهوم قدرت نترم دارد. قتدرت نترم در تعریتف کلتی      دیپلماسی عمومی 

شویم دیگتران از روی رضتایت مطتابق خواستت متا      قدرتی است که با استفاده از آن باعث می

را  هاآنکنیم و نفوذ می ها و ترجیحات طرف مقابلرفتار کنند. با استفاده از قدرت نرم بر گزینه

زف نتای،  طرف مقابل احساس اجبار کند. به تعبیر جتو  آنکهیبدهیم، مطابق میل خود تغییر می

توانایی تحریک دیگران به انجام کاری از طریق استدالل است. این قدرت نرم فراتر از ترییب، 

اگتر   (.Nye, 2004: 124-125) ستت هسازی نیتز  توانایی جذب یا شیفته دربردارندهنوع قدرت 

آید. قدرت نرم یکی از اهداف آن به حساب میایجاد دیپلماسی عمومی را نوعی وسیله بدانیم، 

ستازد. ضتعف   قدرت نرم در عین حال زمینه را برای تداوم و تحکیم دیپلماسی عمومی مهیا می

رت نترم  تضتعیف قتد   و زندو ناکارایی در دیپلماسی عمومی دولت به قدرت نرم آن آسیب می

 گذارد.بر نفوذ و اثرگذاری دیپلماسی عمومی اثر منفی می نیز

ها از طریق دیپلماسی عمومی افکار عمومی یک یا چند کشور را به عنتوان مخاطتب   دولت

های ختویش  ها و برنامهکنند. هدف دولت مبتکر این است که سیاستتبلیغات خود انتخاب می

هتا نیتز   دولتت  آند تتا تصتمیمات   و جذاب جلوه ده موجه شورهاکدیگر را نزد افکار عمومی 

تبلیغتات در   ،مطابق با منافع دولت مبتکر تنظیم شود. یکی از شگردهای رایج در جهتان امتروز  
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و نهادهای دموکراتیک است. با توجه به اینکته دموکراستی نتزد افکتار      ، هنجارهاهامورد ارزش

تتری  های دموکراتیک امکان مناستب است، دولت یاجاافتادهعمومی جهان امروز ارزش مهم و 

برای نفوذ در افکار عمومی دیگر کشورها از طریق دیپلماسی عمومی دارنتد. بته ایتن ترتیتب،     

ارزشتمندند، بته عنتوان    در داختل کشتور   نفسه نهادهای دموکراتیک ضمن اینکه فی هنجارها و

 گیرند.ار میهای مورد استفاده قرنفوذ در افکار عمومی ملت برایابزاری 

هتایی استت کته در آن    ترین نمونته دیپلماسی عمومی دولت ایاالت متحده یکی از شاخص

جهت نفوذ در افکار عمتومی جهتان رایتج استت. تتالش      در های دموکراتیک استفاده از ارزش

ترین نتوع دموکراستی در جهتان    ها این بوده که دموکراسی آمریکا را به عنوان جذابآمریکایی

د. یکی از نهادهایی کته در دیپلماستی عمتومی ایتن کشتور اهمیتت دارد، انتخابتات        معرفی کنن

ریاست جمهوری است. انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا جدای از اینکه سازوکاری بترای  

عبتارت  آمیز قدرت است، از یک حیث برای نتاظران جالتب توجته استت و آن     انتقال مسالمت

هتای خبتری   هتا از رستانه  آمریکایی .هامسلح در خیابان از حضور نسبتا  کمرن  نیروهای است

های خبتری  آورند. رسانهدعوت به عمل می خویش دادن روند انتخاباتپوشش برایالمللی بین

هتا و فعتاالن   کننتد ضتمن پوشتش اخبتار انتخابتات، بتا چهتره       دولت آمریکتا نیتز تتالش متی    

در متورد انتخابتات را متنعکس کننتد.      هتا آنخواه جهان ارتباط برقرار کترده و نظتر   دموکراسی

هتدف تبلیغتات   کنتد،  بیتان متی   (Seib, 2012) که محقق دیپلماسی عمومی فیلیپ سیبآنچنان

این نیست که عظمتت دموکراستی   صرفا  اش دولت آمریکا در مورد انتخابات ریاست جمهوری

توانند دیگر نیز می هایی است که کشورهایتر از آن معرفی راهآمریکا را نمایش دهد، بلکه مهم

ریاستت جمهتوری    کمپتین و انتخابتات   ،برای دموکراسی خویش انتخاب کنند. به نظتر ستیب  

 ها.بخش بوده تا خود آمریکاییها بیشتر الهامآمریکاییآمریکا برای ییر

و کننتده  ای بتین ارستال  جانبته ارتبتاط دو  ،که در دیپلماستی عمتومی   البته باید توجه داشت

هتای گیرنتده پیتام    هتا و ارزش تواند به حساستیت کننده پیام نمیوجود دارد. ارسالگیرنده پیام 

ترویج دموکراستی آمریکتایی    ،که در دوره جورا دابلیو بوش تجربه شدتفاوت باشد. آنچنانبی

اثر مخربی بتر دیپلماستی عمتومی و قتدرت نترم       های مخاطباندرک عمیق از حساسیت بدون

کترد کته   بوش در حالی از دموکراسی در خاورمیانه حمایتت متی   آمریکا به جا گذاشت. دولت
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یادآور یک قاعتده   قضیهاین  های آمریکایی قرار داشتند.مسلمانان آماا حمالت تبلیغاتی رسانه

بلکته   ،آیتد نته گفتتار   طالیی در مورد دیپلماسی عمومی است و آن اینکه آنچه به حستاب متی  

 (.Cull, 2010: 13) پیام است کنندهارسالعملکرد 

تواند به عنوان ابتزار  می خصوم انتخاباتبهو  نهادهای دموکراسی رتبلیغات بر س بنابراین،

به شترط آنکته افکتار عمتومی کشتورهای      البته برداری قرار گیرد، دیپلماسی عمومی مورد بهره

بسیاری های امروزه، دولت ارزیابی مثبتی از صداقت و اخال  دولت مبتکر داشته باشند. ،هدف

از انتخابتات بته    های دیپلماستی عمتومی  در قالب برنامه حتی از گروه مخالفان هژمونی آمریکا

از ختود نتزد افکتار عمتومی      و قابتل اعتمتاد   ، محتق مثبت یبرای نمایش تصویر عنوان ابزاری

 تحقق متؤثرتر به  بدیهی است جلب افکار عمومی از این طریق گیرند.می بهره کشورهای دیگر

 کند.منافع ملی در جهان خارا کمک می

 

 مطهر حانتخابات و اصل لوه. 
یا لوح سفید وجود دارد کته بتر استاس آن     ۴اصلی تحت عنوان لوح مطهر ،المللدر حقو  بین

یا به طور کلی کشورهای جانشین بته معاهتدات شخصتی کشتور      یافتهاستقاللکشورهای تازه 

خود را به استمرار معاهدات کشور پیشین  آزادانهپیشین متعهد و ملتزم نخواهند بود، مگر اینکه 

سترزمینی و معاهتدات   مثتل معاهتدات   -این اصتل در متورد معاهتدات عینتی     ،تهملزم کنند. الب

هتای نظتامی   صاد  نیست، هرچند در این مورد نیز معاهداتی نظیر میزبانی از پایگاه -سازقانون

و واگذاری منابع طبیعی کشور  از سرزمین به کشورهای دیگر یه بخشرکشورهای خارجی، اجا

را دارد. لوح مطهر که در واقع اصلی  هاآنکشور جانشین حق فسخ بوده و  مستثناها به خارجی

مبتنتی بتر منطتق     ،یافتته استت  منافع کشتورهای ضتعیف تتازه استتقالل    از در راستای حمایت 

نقشی  هاآنتوانند به تعهداتی ملزم شوند که در پذیرش ها نمیاست و آن اینکه دولت یمشخص

های جهان بایتد بته کشتور جانشتین بته مثابته موجتودیتی متفتاوت         اند. بنابراین، دولتنداشته

 های کشور پیشین خودداری کنند.نگریسته و از فشار بر آن به خاطر سیاست

                                                                                                                                        
1. Clean slate 
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اصل لوح مطهتر ریشته در مکتتب حقتوقی اصتالت اراده دارد کته در چتارچوب آن اراده        

ط حقتوقی برآمتده از   اساسی دارد. با توجه به اینکه رواب نقش یحاکمیت در تعیین روابط حقوق

روابط حقوقی جدیتدی   ،تی است، با پایان حاکمیت دولت و ظهور حاکمیت جدیدیاراده حاکم

گیرد. در نتیجه، حقو  و تعهدات دولت قبلی به دولت جدید منتقتل نخواهتد شتد و    شکل می

های دیگر را از نتو تعریتف   دولتتعهدات خویش در قبال و حاکمیت جدید آزاد است حقو  

که اشاره شد، این اصل در برخی متوارد مثتل معاهتدات    البته چنان (.Craven, 1998: 148) کند

درصدی دولت جدید ممکن است به نظم و ثبتات  اختیار صد چراکهزمینی استثناپذیر است، سر

هتایی  های جانشین به توافتق الملل صدمه بزند. در عمل نیز معموال  دولتموجود در جامعه بین

مانند. استنکاف از تعهتدات دولتت پیشتین در    منافع کشور است، پایبند میامنیت و که متضمن 

بزنتد. کشتورهای تتازه     جتدی  جدید آسیببه منافع کشور  هاآنافتد که ادامه مواردی اتفا  می

از ادامه تعهدات دولت شوروی در قبال ایتران در   ته حاشیه دریای خزر بر همین مبنایافاستقالل

 مورد رمیم حقوقی دریای خزر خودداری کردند.

ها آثار سیاسی مهمی در پتی دارد. حاکمیتت   جدای از آثار حقوقی، جانشینی حاکمیت

المللی خویش سابق سیاست خارجی خام خود را داشت و در آن چارچوب مناسبات بین

ریتزی و  بندی کامال  متفاوتی برنامهتواند با اولویتاما حاکمیت جدید می ،کردمیرا تنظیم 

هتای  بته برستاخت   ،کترد هایی که اتخاذ متی به تبع سیاست قگیری کند. دولت سابتصمیم

های مختلف سبب شده با دولت ارتباطداد. در این فرایند، نحوه های دیگر شکل میدولت

ای دیگتر بته عنتوان دشتمن تعریتف      و یا عتده  ای رقیبای به عنوان دوست، عدهبود عده

هتا کنتار رفتته و زمینته     لتها و تصورات سابق دوشوند. با ظهور حاکمیت جدید، ذهنیت

گتردد. دولتت جدیتد    های جدیتد فتراهم متی   ساختگیری برتعامالت جدید و شکلبرای 

هتا را  هتا را بته حتداقل کتاهش داده و دوستتی     تواند این فرصت را بیابد که خصتومت می

بته انتزوا کشتیده     یالمللدهد. کشوری که در حاکمیت گذشته تحت فشارهای بین یشافزا

یابد که فضا را به کلی دگرگون کترده و از انتزوا ختارا گتردد.     شده بود، این امکان را می

هویت دولت جدید  چوناما  ،گیری سناریوهای معکوس نیز وجود دارداحتمال شکل ،البته
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مشی حاکمیت یگر قضاوت و ارزیابی مشخصی از خطهای دهنوز قوام نیافته و هنوز دولت

 های بهتر وجود دارد.ندارند، فرصت انتخابجدید 

. بتدیهی  رسدبه نظر میانتخابات نیز تا حدی صاد  تغییر ناشی از الذکر در مورد نکته فو 

شود. در کمیت انجام شده و موجب ظهور حاکمیت جدید نمیااست انتخابات در دورن یک ح

بع انجتام انتخابتات عتادی ایجتاد     الملل نیز اصل لوح مطهر در مورد تغییراتی که به تحقو  بین

ها ارتباطی به حاکمیت دولت ندارد و بتر  تغییر ترکیب و شکل حکومتشود، صاد  نیست. می

خالف جانشتینی کته مستتلزم شناستایی جامعته       گذارد. برالمللی دولت تیثیر نمیشخصیت بین

هتای دیگتر نتدارد.    دولتالمللی است، تغیر نخبگان یا نهادهای حکومت نیازی به شناسایی بین

شتود. فقتط در متوارد معتدودی مثتل      حاکمیتی موجب جانشتینی نمتی  بنابراین، انتخابات درون

شود که این خارا از چارچوب امکان جانشینی از طریق انتخابات فراهم می ،استقالل رفراندومِ

 بحث این مقاله است.

بته واستطه    ،بتر حاکمیتت  نکته اساسی این است که انتخابات حتی با وجود عدم تیثیر 

توانتد تتا حتدی آثتار     کند، میایجاد می هاو سیاست گذارانتغییری که در ترکیب سیاست

 سیاسی جانشینی را به دنبال داشته باشد. انتخابات سازوکاری است که از طریق آن امکتان 

سیاستت ختارجی نیتز     د.شوها فراهم میتغییرات چشمگیر در سیاست چرخش نخبگان و

مناستبات   هتا قترار گیترد.   سیاستت نخبگان و مکن است به نحوی تحت تیثیر تغییر طبعا  م

 د.یابت دولت ممکن استت تنهتا از طریتق تغییتر نخبگتان قابتل تترمیم         دیدهیبآسخارجی 

انتد، ممکتن   المللی دولتشان دخیل بتوده سیاستمدارانی که به نحوی در تخریب روابط بین

های دیگر به دولت یاستمدارانساعتمادی است به دالیلی چون مقاومت در برابر تغییر یا بی

امکان رفع مشکالت و بازسازی روابط خارجی را نداشته باشند. این امکان از طریق  ،هاآن

شتود. در واقتع، ترکیتب جدیتدی کته در دستتگاه       ان جدیتد فتراهم متی   جایگزینی نخبگت 

به این  کند.شود تا حدی تصویر لوح مطهر را برای دولت ایجاد میگیری ایجاد میتصمیم

جایگتاه  دهتی کترده و   ضتاع را مجتددا  ستامان   واتوانتد  ترتیب، دولت پس از انتخابات می

 ایجاد کند. یالمللتری برای کشورش در عرصه بینمحکم
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 جمهوری اسالمی ایران تجاربو. 
کمتک   هاالمللتی کشتور  تواند به بهبود جایگاه بینکه اشاره شد، انتخابات از چند زاویه میچنان

اند. هرچه این دو متغیر را تجربه کرده بین های مختلفی وجود دارند که ارتباط مثبتدولتکند. 

باال باشد، امکتان بیشتتری بترای تغییتر نقتش و       هاسیاستدر تغییر انتخابات  و ظرفیت قابلیت

هتای پارلمتانی طبیعتتا  نقتش انتخابتات      شود. در دموکراستی المللی کشور فراهم میجایگاه بین

دستتگاه  ختود  در تشکیل عالوه بر اثرگذاری بر تصمیمات، پارلمان  چراکهپارلمانی مهم است، 

استتی، انتخابتات ریاستت جمهتوری اهمیتت      هتای ری دارد. در دموکراسی کلیدیاجرایی نقش 

هتای اجرایتی کشتور    ها و سیاستت کند به این خاطر که پارلمان در تعیین برنامهیباالتری پیدا م

ایتران، انتخابتات   جمهتوری استالمی   تری دارد. به این ترتیب، آشکار است که در نقش ضعیف

هتای اجرایتی کشتور را    ستت ترین انتخاباتی است که زمینه تغییتر در سیا ریاست جمهوری مهم

کند. سیاست خارجی ایران طی چهار دهه گذشته فتراز و فرودهتای مختلفتی داشتته     فراهم می

ها روابط ایران با جهان خارا به ستمت بهبتودی میتل کترده و در برختی      است. در برخی سال

رستد برگتزاری انتخابتات ریاستت     ها مسیر معکوسی را تجربه کترده استت. بته نظتر متی     سال

المللتی ایتران استت. در تتاریخ     وری یکی از عوامتل اساستی تغییترات در مناستبات بتین     جمه

، مناسبات ایران با جهان خارا سه بار به سمت بهبودی پیش رفتت کته   جمهوری اسالمی ایران

در پی برگزاری انتخابتات ریاستت جمهتوری اتفتا  افتادنتد. ایتن سته انتخابتات          هاآنهر سه 

 یازدهم ریاست جمهوری.و  پنجم، هفتمهای دورهانتخابات  از اندعبارت

 

 . انتخابات ریاست جمهوری پنجم1
برگزاری انتخابات، دولت ایران به تازگی دوره جن  با عرا  را به پایتان رستانده بتود.    پیش از 

بر  مسئلهالمللی ایران در مقایسه با عرا  ضعیف بود. این در طول جن  در مجموع پشتوانه بین

های میتانی  در سال ،گذاشت. البتهلت در تیمین نیازهای تسلیحاتی کشور اثر منفی میتوانایی دو

کته رویتداد متک فتارلین ریشته در      جن  شرایط نسبتا  مساعدی برای بهبود اوضاع فراهم شد 

ای پیش رفت که مجتددا  فشتارهای   همین تغییرات داشت. ماجرای مک فارلین در عمل به گونه
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های پایانی جن  مناسبات ایران با کشورهای منطقه را افزایش داد. در سال المللی علیه ایرانبین

تتری  ن سعودی آسیب بیشتری دید و دولت ریگان در آمریکا به نحتو ملمتوس  از جمله عربستا

شتورای امنیتت    9۳3اقدامات خصمانه علیه ایران را از سر گرفت. مخالفت ایتران بتا قطعنامته    

نیتروی   ۴۹67 یرمتاه تکمتک زیتادی کترد. در     المللتی آن بین یهاعاملی بود که به تشدید تنش

هتدف   شتونده یتهدارا با شلیک موشک  ایرانی هواپیمای مسافربرییک فروند دریایی آمریکا 

مسافر ییرایرانی( جان باختنتد.   ۴6سرنشین هواپیما )شامل  1۳1قرار داد که در نتیجه آن تمامی 

امتا تغییتر    ،فشارهای ختارجی تتا حتدی کاستت     از سوی ایران از شدت 9۳3پذیرش قطعنامه 

المللی کشور ایجاد نکرد. پس از پایان جن ، ماجرای کتاب سلمان چشمگیری در مناسبات بین

 هم قرار داد. یرو در رورشدی مجددا  ایران و کشورهای یربی را 

بتود کته دولتت ایتران در قالتب سیاستت        ۴۹63پس از انتخابات ریاست جمهتوری ستال   

ی رفستنجانی  هاشتم  زدایتی در روابتط ختارجی روی آورد. سیاستت دولتت     ه تتنش هدفمند بت 

دادن به اوضاع کشور بایتد  )معروف به دولت سازندگی( بر این اصل استوار بود که برای سامان

سازی روابط خارجی را همزمان در دستور کتار قترار داد   اصالحات اقتصادی در داخل و عادی

ای آیاز شد کته تعتدیل   ای و فرامنطقهزدایی در سطح منطقه(. روند تنش۴۹73)رک: احتشامی، 

تتایج آن بودنتد. در   مناسبات ایران و اعراب و انجام گفتگوهای انتقادی بتین ایتران و اروپتا از ن   

که محیط پیرامونی ایران به علت منازعات قومی ناشی از فروپاشی  ۴۳۳1های آیازین دهه سال

ران از ایت  ،آزادسازی کویت ناآرام بتود  برایاتحاد شوروی و حمله آمریکا و متحدانش به عرا  

یتت  دوست و خیرخواه ظاهر شد و از فرصت پیش رو برای بازستازی موقع موضع دولت صلح

اش بهره گرفت. دولت همچنین با وارث اصلی شوروی یعنی دولت روسیه ارتبتاط و  المللیبین

های آن برای رفع نیازهای امنیتی کشور با این هدف که از پتانسیلکرد همکاری نزدیکی برقرار 

 (.Rake, 2007: 169-171کند )استفاده 

 ،المللتی ایتران  و موقعیتت بتین  رئیس جمهور وقت معتقد بود ترمیم اقتصاد و احیاء قدرت 

جویانته  زدایی و توسعه ارتباطات دیپلماتیک مسالمت. تنش۴نیاز اساسی است: مستلزم سه پیش

. تعامل فعاالنه ایران ۹و  ای نوین جهانهتسهیل دسترسی ایران به تکنولومی. 1با جهان خارا، 

جهتت بهبتود   در د اقتداماتی  نیازهتا الزم بتو  در شبکه اقتصاد جهانی. برای رسیدن به این پتیش 
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و افکار عمومی جهان ایجاد شود. هاشمی بر این بتاور بتود کته     هادولتدیگر تصویر ایران نزد 

های خویش نبایستتی بته مالحظتات و    جمهوری اسالمی ایران ضمن تالش برای پیشبرد آرمان

از ختود  تمتاد  ای مثبت و قابل اعسعی کند چهره دبلکه بای ،تفاوت باشدها بیتصورات خارجی

مؤثر واقع شدند و به تدریج نفوذ  هااین سیاست (.Friedman, 2010: 12-13) به نمایش بگذارد

 المللی ایران تقویت گردید.بین وزنو 

 

 . انتخابات ریاست جمهوری هفتم1
مجتددا  بته ستردی و تشتنج گراییتد.       های پایانی دولت سازندگی، روابط ایران و یربدر سال

ای شتد تتا دولتت کلینتتون فتاز      در قبال رمیم اسرائیل بهانه خصومبهای ایران سیاست منطقه

قتانون دامتاتو کته از ستال      بر استاس های اقتصادی را علیه ایران اعمال کند. جدیدی از تحریم

 ۴1کته ستاالنه بتیش از    هتایی را  مریکا ملزم شد شترکت آ، رئیس جمهور درآمدبه اجرا  ۴۳۳6

در بختش انترمی ایتران     -میلیون دالر کتاهش یافتت   11بعد به این رقم در سال - میلیون دالر

های تبلیغتاتی ستنگینی از   کنند، تحت مجازات قرار دهد. این تصمیم با هجمهگذاری میسرمایه

راه بود. های کشتار جمعی علیه ایران همجمله حمایت از تروریسم و تالش برای ساخت سالح

مبتارزه بتا چنتین     بتر استاس  های یایی قرار گرفتت و استتراتژی آمریکتا    ایران در زمره دولت

قضتیه دادگتاه    ،(. در آخرین ستال دولتت ستازندگی   6۳ -71: ۴۹۳۴)قنبرلو،  بنا شدهایی دولت

 المللتی ایتران  میکونوس روابط ایران و اروپا را نیز وارد بحران کرد. به این ترتیب، موقعیت بین

 های جدیدی برخورد کرد.به آسیب

 ،و آیاز بته کتار دولتت اصتالحات     ۴۹76پس از انتخابات ریاست جمهوری هفتم در سال 

سازی روابط در دستور کار قرار گرفتت. ختط مشتی دولتت     زدایی و عادیمجددا  سیاست تنش

لتت  اصالحات در سیاست خارجی تقریبا  همان سمت و سویی را داشت که در آیاز به کتار دو 

هتا هتم   سازندگی انتخاب شتده بتود. رئتیس جمهتور وقتت بتا طترح شتعار گفتگتوی تمتدن          

های یربی علیه ایران را به چتالش طلبیتد و هتم    گرایانه قدرتهای تهاجمی و یکجانبهسیاست

کرد. برداشتت ستران    معرفیآمیز به عنوان کشوری خواهان صلح و همزیستی مسالمت را ایران

و الزم  هزدایتی موفقیتت الزم را نداشتت   یشین در پیشبرد پترومه تتنش  دولت این بود که دولت پ
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در ییر این صورت منافع ملی کشتور   چراکهنرمی بیشتری ادامه یابد، است مجددا  با جدیت و ا

تر بر ضرورت اعتمادسازی بین ایران و یترب  بیند. دولت اصالحات به طور مشخصآسیب می

 تیکید داشت.

رو شتد. روابتط ایتران بتا     ای روبته المللتی گستترده  استقبال بین های دولت ایران باسیاست

تتر شتد.   کشورهای منطقه خصوصا  پس از میزبانی ایران از سران سازمان کنفرانس اسالمی گرم

روابتط   یریازسترگ بر ستر  آمده در روابط ایران و اروپا مهار شد. ایران و بریتانیا مشکالت پیش

در  .توافتق کردنتد   -طر قضیه سلمان رشدی قطع شده بتود اخه ب ۴۹67که از سال - دیپلماتیک

ها باقی بودند، های مؤثری برداشته شد. با اینکه تحریمهای بین ایران و آمریکا نیز گاممهار تنش

لین آلبرایت اذعان کرد کته ایتران   داما فضای تفاهم بهتر شد، به نحوی که وزیر خارجه وقت، ما

های یربی قترار داشتته   اش در معرد مداخالت قدرتیکیخاطر اهمیت مئوپولیته در گذشته ب

هتای امپریالیستتی   این موضع در واقع نوعی اعتراف به دخالتت  (.Hunter, 2010: 54-55) است

المللی ایران های گذشته قلمداد شد. به این ترتیب، مجددا  موقعیت بینآمریکا در ایران طی دهه

ری قتدت  افتزا زیربناهای ستخت  درگذاری ایهرمتقویت شد. در حالی که دولت سازندگی به س

ه بیشتتری شتد کته در    افتزاری قتدرت توجت   ات به ابعاد نرمملی تیکید داشت، در دولت اصالح

 المللی کشور افزایش یافت.نتیجه آن نفوذ بین

 

 . انتخابات ریاست جمهوری یازدهم1
های پایانی دولت اصالحات مجددا  به سردی گراییتده  المللی ایران در سالبا اینکه مناسبات بین

هتای نهتم و   های پنجم و هفتم بود. رئیس دولتبود، اما سیاست دولت بعدی متفاوت از دولت

های یربی خصوم سیاست قدرتبهالملل و دهم از همان آیاز کار منطق حاکم بر سیاست بین

ایران را به چالش کشید. روابط ایران با کشورهای منطقته بته ستمت تزلتزل گراییتد و       در قبال

هتای  ای از تحتریم ابقهست المللی علیه ایران بته شتدت افتزایش یافتت. متوا کتم      فشارهای بین

 -هایی نظیر روسیه و چتین همتراه بودنتد   که حتی در برخی موارد با حمایت کشور- المللیبین

جهان های پایانی، روابط ایران با سالیت بسیار دشواری مواجه کرد. در اقتصاد کشور را با وضع

ی که ارتبتاط دیپلماتیتک بتا برختی کشتورها      اگونهتالطم داشت، به  یاسابقهکمخارا به نحو 
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ای هتا برنامته هستته   انگیز در این سالمناقشه مسئلهترین شامل بریتانیا و کانادا قطع گردید. مهم

ی امنیتت ستازمان ملتل بته     المللی انرمی اتمتی و شتورا  ایران بود. همکاری ایران با آمانس بین

های دولت مثل ابراز تردید در متورد هولوکاستت   سطح کاهش یافت. برخی سیاست ترینپایین

ه گسترش مشتکالت کمتک کردنتد.    بنیز  111۴سپتامبر  ۴۴یا تقاضای تحقیق در مورد حوادث 

تعامل سازنده بتا   برقراری های پایانی دولت دهم، رئیس جمهور وقت در مورددر سال کهبا این

گیتری مشتکالت در   شکل نگرفت. اوااز این دعوت اعالم آمادگی کرد، استقبال چندانی یرب 

هم، سیاستت  روابط خارجی ایران عاملی بود که سبب شد در انتخابات ریاست جمهوری یتازد 

 خارجی به یکی از موضوعات داغ در مباحث و مناظرات انتخاباتی تبدیل شود.

برنده انتخابات کسی بود که بیش از بقیه رقبا بر ضرورت اعتمادسازی و همکاری با جامعه 

هتای پتنجم و هفتتم بتر     رئیس جمهور، حستن روحتانی مشتابه دولتت    تیکید داشت.  المللبین

کته بازستازی    هکردتیکید  ویدولت  روابط خارجی تیکید داشته است.کردن زدایی و عادیتنش

الملتل  دیده کشور پیش از هر چیز نیازمند بازگشت مقتدرانه ایران به جامعته بتین  اقتصاد آسیب

است. سیاست خارجی بایستی در خدمت رفتاه و پیشترفت کشتور قترار گیترد و ایتن حاصتل        

مدتی پس از آیاز به کار دولتت موستوم    در عمل، .هسازندالمللی بیننخواهد شد مگر با تعامل 

ای به مذاکرات هسته های بزرگی حاصل شد.در تعامل ایران با جهان خارا پیشرفت ،به اعتدال

المللی آیاز شد. طی سه سالی که از آیاز به های بینسرانجام رسید و روند لغو و توقف تحریم

و گشایشتی در روابتط    است یباقای ایران نطقهم مسائلکار دولت اعتدال گذشته، در حالی که 

سعودی رخ نداده، اما فضای تفاهم و همکاری در روابط ایران و یترب کتامال    عربستان و ایران 

بتا   کاهش تتنش ه است. کردمحسوس است. حتی مناسبات ایران با روسیه و چین نیز پیشرفت 

 رنحتوی کته بترای اولتین بتا      ، بهاستدولت آمریکا یکی از آثار مهم سیاست خارجی روحانی 

شتدند. در   مابینیف مسائلدو کشور وارد گفتگوهای مستقیم و پیوسته در مورد وزرای خارجه 

المللی برای تحتریم ایتران نقتش کلیتدی     حالی که دولت باراک اوباما قبال  در تشکیل بسیج بین

رو یتن مستیر حتتی    ها تبدیل شده و در اتحریم توقفبه یکی از مدافعان جدی  بار یناداشت، 

 کنگره قرار گرفته است. یدر رو
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 گیرینتیجه
لمللتی کشتور فتراهم    اای بازسازی و تحکتیم موقعیتت بتین   انتخابات از دو مسیر راه را بر

هنجارهای دموکراتیتک شتامل انتخابتات آزاد و منصتفانه و     از یک سو، با نمایش  ؛کندمی

المللتی دولتت را تقویتت    بتین المللی اعتبتار و مشتروعیت   مشارکت سیاسی در عرصه بین

را آمیز قدرت از یک گروه بته گتروه دیگتر راه    و از سوی دیگر، با انتقال مسالمت کندمی

نفتوذ و   ،در برختی شترایط  کنتد.  همتوار متی   متفاوت و ستازنده های برای اجرای سیاست

ها ایده یریکارگبهکند و جبران آن مستلزم المللی دولت بنا به دالیلی افول میموقعیت بین

 استت  های دموکراتیک نیز نخبگان اجرایی ممکنهای جدید است. حتی در دولتو برنامه

های ناکارا مقاومت نشان نشینی از سیاستبه دالیلی نظیر مالحظات حیثیتی در مورد عقب

چنتین  با  همکاری مجدداعتمادی از به علت بی هادیگر دولتدهند. همچنین ممکن است 

هتا از  مانده همان تغییتر سیاستت  حل باقی خودداری کنند. در این صورت، راه هاییدولت

در انتخابتات   تتوان ل بارز این قضیه را میگیران است. مثایز تصمیمآمطریق تغییر مسالمت

 ژ و هژمونیهای تهاجمی جورا بوش به پرستیایاالت متحده مشاهده نمود. سیاست 1113

سیاستت  بود که زمینه بترای بازستازی    1113. تنها پس از انتخابات جهان آمریکا لطمه زد

 گردید. فراهماین کشور  خارجی

در تاریخ سیاستی جمهتوری استالمی ایتران اتفتا        چند بارالذکر شرایطی مشابه مثال فو 

جمهتوری استالمی اشتاره شتد:      انتخابات درافتاده است. در این مقاله، مشخصا  به سه مورد از 

های پتیش از ایتن سته    . در سال۴۹۳1 و ۴۹76، ۴۹63های انتخابات ریاست جمهوری در سال

های یربی به دالیتل مختلفتی بته ستمت     تقدرالمللی ایران خصوصا  با مناسبات بین ،انتخابات

حاکم برای بازسازی اوضاع از طریق  د. در مواردی حتی آمادگی دولتگراییده بو نشتتشنج و 

. تنهتا تغییتر نخبگتان اجرایتی بته دنبتال       که باید متؤثر واقتع نشتد   ز آنچنانها نیاصالح سیاست

المللتی کشتور   هوری بود که اوضاع را برای بازسازی اعتبار و موقعیت بینانتخابات ریاست جم

تتر  نیتز مستتحکم   راهای امنیتت ملتی کشتور    المللی طبعا  پایهساخت. بازسازی اعتبار بین آماده

 ساخت.
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یتا جبتران خطاهتا     یصنقتا کشورهای فاقد انتخابتات از چنتین ستازوکاری بترای اصتالح      

توان می ،تثنایی که بدون انتخابات امکان اصالح اوضاع فراهم شد. از معدود موارد اساندمحروم

به چین اشاره کرد. حزب کمونیست موفق شد ضمن حفتظ ختود در مستند قتدرت در نحتوه      

مدیریت اقتصادی و سیاست خارجی چین تغییرات اساسی ایجاد کند. با این حال، بایتد توجته   

 یگزینجتا رستد هتی    بنابراین، به نظر می داشت که اراده چنین اصالحاتی همیشه وجود ندارد.

 کارآمدتری برای انتخابات وجود ندارد.

 



 

 

 منابع
رجمته ابتراهیم متقتی و زهتره     تسیاسـت اـارجی ایـران در دوران سـازندگی،     ( ۴۹73احتشامی، انوشتیروان ) 

 چی، تهران: مرکز اسناد انقالب اسالمی.پوستین

تفسیر مکتب برسازی اجتمتاعی   :طلب؟جن  هاییساالرمردم – ساالرانهمردمصلح »( ۴۹39توماس ) کاپن،ریس 

ترجمته  الملـل: صـلح لیبرالـی،    مفاهیم اساسی در روابط بـین اندرو لینکلیتر، تدوین،  ،«هااز استدالل لیبرال

 علیرضا طیب، تهران: وزارت امور خارجه.

تهتران:  و چـین،   سیاست اارجی تطبیقـی: بررسـی سـه الگـوی ایـران، ترکیـه      مبانی ( ۴۹۳۴قنبرلو، عبداله )

 پژوهشکده مطالعات راهبردی.

سیاسـت  ونتدولکا کوبتالکووا، تتدوین،     ،«تفکر نوین شتوروی و پایتان جنت  سترد    ( »۴۹۳1کوبالکووا، وندولکا )

مطالعتات  ترجمه مهدی میرمحمتدی و علیرضتا خستروی، تهتران: پژوهشتکده      اارجی در جهان برسااته، 

 راهبردی.

مفـاهیم  اندرو لینکلیتر، تدوین،  ،«علل هنجاری و ساختاری صلح دموکراتیک( »۴۹39مائوز، زیو و بروس راست )

 ترجمه علیرضا طیب، تهران: وزارت امور خارجه.الملل: صلح لیبرالی، اساسی در روابط بین

 حمیرا مشیرزاده، تهران: وزارت امور خارجه.ترجمه الملل، نظریه اجتماعی سیاست بین( ۴۹3۴ونت، الکساندر )

 
Anderson, Christopher J. et al (2005) Losers' Consent: Elections and Democratic 

Legitimacy, Oxford: Oxford University Press. 
Craven, Matthew C. R. (1998) "The Problem of State Succession and the Identity of States 

under International Law", European Journal of International Law, Vol.9, No.1, 142- 
162. 

Cull, Nicholas J. (2010) "Public Diplomacy: Seven Lessons for Its Future and Its Past" Place 
Branding and Public Diplomacy, Vol.6, No.1, 11-17. 

d'Aspremont, Jean (2006) "Legitimacy of Governments in the Age of Democracy" NYU 
Journal of International Law and Politics, Vol.38, No. 4, 877-917. 

Friedman, Brandon (2010) "The Principles and Practices of Iran's Post-Revolutionary Foreign 
Policy" YIISA Working Paper Series, Retrieved October 20, 2012, from: 
http://isgap.org/wp-content/.../ISGAP-Working-Papers-Booklet-Friedman.pdf. 

Hunter, Shireen T. (2010) Iran's Foreign Policy in the Post-Soviet Era: Resisting the New 
International Order, Santa Barbara: Praeger. 

Kant, Immanuel (1983) To Perpetual Peace: A Philosophical Sketch, Translated by Ted 
Humphrey, Indianapolis, IN: Hackett. 

Lanteigne, Marc (2009) Chinese Foreign Policy: An Introduction, London & New York: 
Rutledge. 

http://isgap.org/wp-content/.../ISGAP-Working-Papers-Booklet-Friedman.pdf


  69 پائیز 96 فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 169

Linklater, Andrew (1993) "Liberal Democracy, Constitutionalism, and the New World Order" 
R. Leaver and J. L. Richardson, eds., Charting the Post-Cold War Order, Boulder: 
Westview. 

Nye, Joseph S. Jr (2004) "Hard Power, Soft Power, and the War on Terrorism" David Held 
and Mathias Koeng-Archibugi, eds., American Power in the 21st Century, Cambridge 
and Malden: Polity. 

Rakel, Eva Patricia (2007) "Iranian Foreign Policy since the Iranian Islamic Revolution: 
1979- 2006" Perspectives on Global Development and Technology, Vol. 6, No. 1, 159-
187. 

Reisman, W. Michael (1984) "Coercion and Self-Determination: Constructing Charter Article 
2 (4)" American Journal of International Law, Vol. 78, No. 3, 642-645. 

Resiman, W. Michael (1995) "Humanitarian Intervention and Fledgling Democracies" 
Fordham International Law Journal, Vol. 18, No. 3, 794-805. 

Seib, Philip (January 3, 2012) "US. Presidential Politics as Public Diplomacy", Huffington 
Post, Retrieved January 7, 2016, from: www.huffingtonpost.com/philip-seib/us-
presidential-politics-abroad_b_1178779.html. 

Stein, Eric (2001) "International Integration and Democracy: No Love at First Sight" 
American Journal of International Law, Vol. 95, No. 3, 489-534. 

 

http://www.huffingtonpost.com/philip-seib/us-presidential-politics-abroad_b_1178779.html
http://www.huffingtonpost.com/philip-seib/us-presidential-politics-abroad_b_1178779.html

