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  آذين
  

 فتار دولتها ر ه هایانگيز
 

 منافع واهداف ملی  -١
 امنيت ملی -٢
 حاکميت ملی -٣
 ملی گرايی -۴

 
نيروی فتار او را ريم به عواملی برخورد می کنيم که فتار فرد در جامعه توجه می کنر، وقتی به نظر روان شناسیاز 

  . می بخشد وبه ان جهت می دهد
بيش ی  يافتن از مهلکه ، بانيرویبرای يافتن آب وانسان در خطر برای رهاي، فرد تشنه شخص گرسنه برای يافتن غذا

فتار روردن اين نياز ها دست به خشونت وانها حتی ممکن است برای فراهم آ. از حد معمول به فعاليت می پردازد
فهوم انگيزش هم البته روان شناسان جملگی دراين تعبير از م.  قانو منديها جامعه وطبيعت بزنندغير متعارف ونقض

  .داستان نيستند
ی انسان راموجودی فتار خويش تلقی می کند ، طی قرون متمادرؤل   که فرد رامس Rationalismديد گاه خرد گرايی

يرد ی شناسد که آزادانه اهداف خود را انتخاب ودر باره راه ورممعقول وهوشمند  اين از. سم ورفتار خود تصميم می 
اه مفهوم ان   .ضرورتی ندارديزش ديد 

را اه ماشين  رد نيروهای درونی وبيرونی می داند که آدمی و برخل  رفتار انسان را معلو Mechanistic viewديد 
رايی. کنترول بر آن ندارد اه لذت   هم علل اساسی رفتار راکسب لذت واجتناب از  ها بسسومات  Hedomismديد

  . د گرايی انسان استزيزۀ طبعی است که نقطه مقابل خر عۀرا نظريگن يشاه ماگی می کند صورت افراطی ديددرد تلق
  :فرويد عوامل انگيزيشی رادر دو سلسله غرايز 

مال پر  که اولی رفتار جنسی ودومی اع death instincts   و عزيزۀ مرگ  Life instinctsعزير ۀ زندگی 
 انسان در محيط ين رفتارگی سعی در تبييگر هم نظريه های د انبوه.جستجو می نمايد ،خاشگرانه راکنترول می کند

  . خود وجامعه دارند
 ز، انگيزشهای او نين جامعۀ سياسی ودولت قرارمی گيردهنگاميکه فرد در قالب گروه سازمان يافته ای تحت عنوا

  .  داشته باشد متفاوت استته به اينکه چه جايگاهی در اجتماعبس
صد واهدافی که برای آن بوجود امده اند ، تحت تاثير انگيزشهای خاص خود دولت های نيرو به اعتبار وبر اساس مقا

منافع وهدف های ملی ، امنيت ملی ، حاکميت ملی ، توسعۀ ملی . وروابط بين المللی رفتار می کننددر عرصۀ سياست 
  .  پردازيم به تشريح اين عوامل میدر صفحه های بعد اجماأل. وامل اصلی انگيزش رفتار دولتهاستاز جمله ع

  

  منافع ملی واهداف ملی
. فع واهدافی است که تعقيب می کنند رفتار دولتها در صحنۀ روابط بين المللی متاثر از برداشت وادراک انها از منا

تعبير انديشمندان ومحقيقين از يک سو وسياستمداران وزمامداران از طرف ديگر از ماهيت وخصوصيات منافع ملی 
وبه همين دليل تعريف هماهنگ ومورد قبول عام برای اين عامل وانگيزۀ مهم روابط بين المللی همواره يکسان نيست 

، که دراين تعبير قدرت ملی وکوشش برای دستيابی ، حفظ  نفع ملی گاه مترادف امنيت ملی است. وجود ندارد 
بی هستند وطيف مسايل ومقوالتی از انجا که قدرت وامنيت مفاهيم وپديده های نس. وتوسعۀ آن محورواساس قراردارد 

 .راکه در برمی گيرند جابه جا متغير وسيال می باشند ، منافع ملی نيز دارای همين ويژگيهاست 
ع ملی بطور يکسان ويکنواخت  کشور نيز اولويتها ، اهداف ومنافمساله اين جا ست که در نظام سياستگذاری يک

ع کم وبيش ملموس ومادی ه موضوعاتی هستند که بيشتر بامنافتعبير نمی شود وهر قشرو گروهی در پی يک سلسل
شويم  میبه همين دليل خيلی از اوقات ما مواجه باشرايطی در تاريخ تحوالت مناسبات يک کشور. انها مرتبط است 

ک ومحور الکه در آن منافع فردی وزمامداران وسياست مداران يامصالح جمعی برخی گروههای ذينفوذ معيار وم
  . می شود  گيری ها عمده مملکتيتصميم

ون به روسيه پيش از انکه  از منافع ملی کشور وملت فرانسه  نيست که لشکر کشی تاپلئيیديدمثال در اين امر تر
  . جويی ونام اوری وتمايالت فردی خود امپراطور ناشی می شد هسلط ،ت گرفته باشد ، از جاه طلبینشئ
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 ١٩١٧انی انقالب اکتبر حتی لينن ب. خص به خاک وخون کشيد وهواهای شده هاآدولف هيتلر دنيا رابه خاطر عق
ۀ چينی قتل الکساند ر به فردی از حکومت تزاری که سالها پيش برادر او را به جرم تو طيروسيه نيز بخاطر نفرت 

   .ايجاد جامعۀ کمونيستی منعقد نموددار مجازات آويخته بود ، نطفۀ تعارض شرق وغرب را با 
ن مخوف ، خود کامگی پطر کبير وتوسعۀ ارعاب ايوا: ن او استالين نيز تمام صفات منفور امپراطوران روس جانيشي

  .ريس کاترين را زير بنای جامعۀ ستوری قراردارد وميليون ها انسان راقربانی نمود طلبی امپراط
چگونه عمل کردند ؟ هم اکنون ، فرانسوی ها در هند وچين چه می خواستند ويامنافع امريکا در ويتنام چی بودا

  قدرتهای بزرگ چگونه منافع ملی خود راتوجيه می کنند ؟ 
اقتصادی  تابعان سياسی و،  هاه، زير سلطر های جهانی سوم ياکشور های جنوب، کشوقدرتهای دست دوم وسوم

  چگونه منافع واهداف ملی خود را توجيه می کنند ؟
للی چگونه تعين می گردد ؟چه عوامل ومالکهای برای اين منظور وجود ست ودشمن يک کشور در روابط بين المود

  دارد ؟چه کسانی می توانند اين مالکها را تدوين وتثبيت کرده وبه مرحلۀ اجرا بگذارند ؟
 اينها همه مسايلی است که در بررسی ومطالعه رفتار دولتها وکيفيت وروند روابط بين المللی مطرح می باشند 

، امنيت ملی ليل است که ما می گويم منافع ملیدرست به همين د. ته ای برای انها وجود نداردوجواب شسته رف
  .وند بايد مورد مقايسه قرار گيرندنکه قابل درک وفهم وتقويم شآبی وذهنی هستند برای س نیرت مفاهيموقد

. تقويم نمود را ع ملی يک کشور  است بر اساس داده های عينی وملموس وبه طور علمی منافبرخی معتقد ند که ممکن
. ن منافع ملی می باشند يره گيری از کميت های در تعي مدعی کابرد علم وبهاين گروه همان علم گرايان هستند که

 بيشتر به ذهنی بودن منافع اعتقاد دارند وبه همين دليل اهتمام در مفهوم يا بی نفع ملی رادر قلمرو هنر  ديگرگروهی
  .تجو می کنندوقريحه وسياسی جس

برای او امکان تعين وتبيين انچه که برای مردم وشهروندان . افالطون را بيشگام طرز تفکر گروه اول قلمداد می کنند 
مطلع وخرد مند در مجموع مفيد ومناسب است نفع عموم تلقی می شود وفالن زمامداران  با بهره گيری از مشاوران 

  . کنداين منافع رامعلوممی تواند کم وکيف 
يان های زيرين نين دقيق منافع ملی هستند بر بي در الگوی افالطونی ، مفروضات اساسی علم گرايان که معتقد به تع

  . استوار است 
در همين  انديشۀ سليم از منافع عموم دارند و  تصميمات اگاهانه وخردمندانه گروه نخبگان منتخب که درک عميق و-١

  .راستا تعليم وپرورش يافته اند 
ی از از هر گونه انحراف واشتباه وبر، عاری ت فوق العاده وبدون کنترول هستند نخبگان مزبور که دارای قدر-٢

  .ی وشخصی می باشنددتمايالت فر
، با ی اجرايی تعليم ديده ، مجرب ، معتقداتخاذ گرديد گروهها) جامعه( پس از انکه تصميمات مربوط به نفع عام -٣

 پرهياهوی الزم به توضيح نيست که مفروضات فوق در جهان. ، انها را بکار خواهند بستايمان ، بی رياومخلص
ب استبداد فردی وگروهی ، تمايالت مخر،  خود کامگیات تاريخ پر فراری و نشيب چندين قرنربيامروز که تج

به همين دليل . يت است از واقع بسيار دور،، سياست پيشگان وحتی فيلسوفان راچشيده ولمس کردهزمامداران، مجريان
، ديکتاتور های خرد وکالن چپ وراست ای جامعۀ افالطونی همواره نشخواراست که اکثرأ اعتقاد دارند که ارمانه

اين همان رويه ای است که ما امروزه درجوامع . ن رويه ای است که قرار گرفته استقرار گرفته است اين هما
  .استبدادی شرق وغرب به چشم می بينيم 

، حکومت های به اصطالح تر قی خواه بی، جوامع سياسی تک حزر وخود مختارد محوبران وزمامداران خوره
، همه است... ستی ي، توده ای وکمونستی وفاش ومحتوا از ديکتاتوری های پروتریديموکراتيک ، که تحريفی بی مايه
انان حقنه می شود خود مردم به رعاب وبنام ملی است که بازور و اتبدانه منافعس منمادی از انديشۀ تنگ نظرانه و

مناديان وپشستی بانان اين طرز فکر معتقد اند که يک شخص يا گروه خرد مند واگاه وتوانا ومدير می تواند .
ولی انها بيشتر حرف می زنند ودر عمل کاری از دست شان . ی خود جامعه را به تعالی بر ساندباتصميمات فرد

  .ساخته نيست 
ه اند ديکتاتور های به اصطالح خير خواه که جامعۀ خود را از مسير قهقرايی د مقاطعی از تاريخ بوالبته در"

تبدانۀ خود داروی تلخ استقالل وحاکميت وپيشرفت سوانحراف وسقوط نجات داده اند وبا اجرا در اوردن تصميمات م
نکه مدت طويلی در مسند قدرت ماندند به را به ملت خود با اکراه خورانيدن ولی حتی انها نيز در نهايت پس از ا

کر مصاديق در اين جا خود داری می اوری سطحی از ذبرای احتراز از د. انحراف وراه ناصواب کشيده شده اند 
   ".شود و داوری نهايی رابه خوانندۀ اين سطور وتاريخ واگذار می کنيم

ی هم از ارسطو درين ، به جاست که سخن کرديم عام صحبتحاال که از افالطون وجامعۀ ايده آل او ومفهوم منافع
  .خصوص بشنويم 

، ارسطو را پيشگام ومرشد مکتب ديگر، يعنی گروهی که معتقد به ذهنی بودن انديشۀ نفع متفکرين اند يشۀ سياسی
، در نظام ارسطو يی، آرمانهای طون، بر خالف جامعۀ استبدادی افال، می شناسند به عقيده انهاهستندملی 
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. ت که از يک فراگرد مستمر وبرخورد انديشه جمع ناشی می شود يسمی زند، ونفع ملی چيزج وم کراتيکديمو
تصميمات متخذه دراين نظام منافع مختلف ومتضاد آ حاد جامعه است که با رائ اکثريت نمايندگان انها پذيرفته می 

  .فع همه نيز تامين وتضمين می گرددشود ، به نحوی که حقوق ومنا
  
  :ی بر منای زير تکيه دارد ي جامعه ارسطوروضات عمدۀمف
 تمايالت گروهی وفردی هستند که واين منافع شامل گرايشها. ين نمودي منافع جمع رانمی توان به طرق علمی تع-١

رای ا بر اين هيچ گونه معيار قابل قبول عام ببن.   مطرح می باشندpluralisticمعموأل به صورت ذهنی وجمع 
  .ياستهای مفيد، موثر، عاقالنه ومطمين وجود نداردانتخاب س

ين جهانی موهوم وگوناگون ، نفع جمعی رافقط از طريق خواست اکثريت که به طريقی آزاد ومنصفانه به ن در چ-٢
  .ين گردد ، می توان تأمين نموديصورت مورد به مورد مع

ورد تجديد  است بر اساس مبادلۀ افکار عمومی م تصميمات راجع به منافع عام هيچگونه وجه تقدسی ندارند وممکن-٣
  .نظر وتصحيح قرار گيرند

اين .  در دنيای امروز قابل هضم تر استتر ديدی نيست که الگوی ارسطويی منافع ملی يا همان نفع عمومی جامعه
  . ی واقع گريان سنتی منطبق می باشد وديموکراسی است که تاحدودی باخط فکر همان مشی حکومت اکثريت

 آرأ آنها در گرو فشار تبليغات ،، اکثريت در ديموکراسيهای مسخ شده امروزیولی نمی توان انکار کرد که حتی
  . يا گروههاواحزاب ذينفوذ می باشدتخدير افکار وگرايشهای افراد ، زمامداران

ی رود ، نفع ملی سيم واصالت قدرت در روابط بين المللی به شمار ملامورگنتا که از سرد مداران مکتب ريهانس 
قدرتی که او دراين جامورد نظر دارد عبارت است از توانايی . ها برای کسب فدرت مترادف می بيندباکوشش دولت

 ابزار  وين کنترول ممکن است بابه کار گيری وسايلا. ظ نفوذ وکنترول بر دولت ديگريک دولت برای ايجاد وحف
  . مساعیق همکاری وتشريکخصمانه ايجاد گردد يا از طري

دراين الگوی فکری ، که بعضأ مورد ايراد ديگر متفکرين می باشد ، قدرت در مفهوم کلی ان هم به عنوان هدف 
ازاين ديدگاه حيات جوامع وروابط بين المللی در کشمکش مستمربرای کسب . وغايت است وهم وسيلۀ اعمال سياست 

  .  می گردددرت ديگران خالصهق حيطه قدرت وبرتری ونفوذ يا گريز از
  هستند ، معتقدند   scientific schoolمنتقدان فروفيسور مورگنتا ، که غالبأ از گروه وابسته به مکتب اصالت علم يا 

که قالبهای ذهنی وغير ملموس وامکان تحليل رخداد های روابط بين المللی رامسير نمی کند وخواستار معيار های 
  . گيری بين قدرت ومنافع ملی هستند وقابل تخمين واندازهکمی وبرقراری نوعی رابطه رياضی ملموس

،  سياسی دولتهای قابل اندازه گيریپروفيسور هانس مورگنتا در پاسخ به انتقادات فوق می گويد از انجا که اقدامات
غير ات دقيق وبه طور وضوع قابل مشاهده نيستند ، پس نتايج ان نيز به همان طريق در هاله ای از ذهنيات وابهام

ر مفاهيم اصولی وکلی مندرج در قانون اساسی يهم نظ" نفع ملی "به عقيده او اصطالح . ملموس وکيفی قرار می گيرد
می باشد که عموما يک حد اقلی برای ان قايل می گردند ... عدالت و... امريکا مانند رفاه عمومی ، تامين حقوق افراد 
 .مفاهيم فرعی ديگر بر انها مرتبط می گرددولی دامنۀ ان بسيار گسترده ووسيع می باشد و

Hans J.Morgenthau Dilemmas of politics Chicago University of chicagi press   1958 p.65    
د انها نيز طبيعت ته است بقأ وامنيت کشور می باشد که خونهف" نفع ملی "ی که در مفهوم کلی از جملۀ اين مفاهيم فرع
، تعارض وهمکاری وهمگرايی در ز با به گارگيری سياستهای رقابتیدولتمردان ني. رند ی داوويژگی ذهنی ونسب

  .راستای تامين اين منافع اهتمام می ورزند 
سر (از ديد گاه مورگنتا حد اقل نياز ومنافع ملی يک کشور عبارت است از تامين امنيت وحمايت از هويت فزيکی ( 

ی ، معناياز اين مفاهيم، هر کدام يدات ومخاطرات ديگر دولت های ملیسياسی وفرهنگی ان در مقابل تهد) زمين 
  .) که در جای خود بايد بررسی گرددديگر ی رادر بردارد 

" انرا  از دو زاويۀ مثال يکی از متحققين . ررسی قرار داردمنافع ملی رامی توان از ديدگاههای ديگر مورد ب
  .  به شرح زير بيان نموده است   Descriptive" توصيفی " وNormative "هنبحاری 

هدايت به عنوان مجموعۀ ايده الها وارمانهايی که يک کشور بايد در مسير " نفع ملی"از ديد گاه هنبحاری واصولی 
  .، تعريف شده است سياست خارجی خود دنبال کند

به بايد  از نفع ملی است و مدنی واصولی- حقوقی–به عبارت ديگر انچه که در اينجا منظور است مفهوم اخالقی . 
از ديدگاه صرفأ توصيفی ، نفع ملی عبارت است از اهداف ومنظور های که يک ملت از . ونبايد موضوع می پر دازد

از اين ديدگاه جنبۀ خوب وبد ومتا . ر می رسد به طور مستمر دنبال کندطريق رهبری خود در طول زمان به نظ
  .عيات مورد نظر استت بلکه صرف واقفزيکی مساله مطرح نيس

  :مقايسه کنيد با 



 
http://www.afghan-german.de 
http://www.afghan-german.com 
___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
4

Poul Seabury. Power .Freedom and Diplomacy the foreign policy of the United States of  
America (New York: Random House lnc 1963 )p.86 Quoted in k. J .Holsti  ,International 

Politics op cil pp125-6    
ستی سه گروه هدف لمثال پروفيسور ها. فهای مشخص ملی دسته بندی می گرددچوب هدگاهی منافع ملی در چار

  .الب منافع ملی گرد اوری کرده استوارزش را در ف
 که عمومأ به خاطر ان ملت ها حاضرند نهايت فداکاری رابنمايند اين  Core Valuesهدفهای حياتی واوليه  -١

ين وتوجهش معطوف به صيانت وموجوديت وحق يشور رامع محورهای عمدۀ سياست خارجی ک واهداف اصول کلی
  .نوشت ونهاتيا امنيت ملی کشور استتعين سر 

صد ی پيشبرد مقااهدفهای ثانويه يامتوسط ودرجه دوم که توجهش معطوف به روابط بين المللی دولتهای بر -٢
وسعه نفوذ وسلط از ، تژ، افزايش پرستيناسبات تجارتی، ومتوسعه اقتصادی، رفاه اجتماعی عمومی وحضوصی

  . قرارداد های مختلف استطريق عقد
ياهای دور دست زمامداران برای ود به ارمانها وتصورات ر، که مربوط می شوهدفهای جهانی دراز مدت -٣
 ايجاد تحول در جامعه بشری ،، نظم نوين سياسی اقتصادیجاد يک نظام يا سيستم بين المللی، حکومت جهانیاي

  .وغيره ...
ايل مربوط س وبيش با ديدگاههای کلی دومکتب عمده اشنا شديم ، ضرورت دارد بپردازيم به جواب عملی محال که کم

  . ملی در چارچوب نظام دولتهای ملیبه تدوين واجرای سياستهای مرتبط به منافع
دار ، تاسيسات وافراد زمامفع گروههای، طبقاتنخستين پرسش اين است که ماچگونه می توانيم تفاوت بين منا

  .ورهبران کشور های راتعين نمايم 
در همين راستا می توان اين سوال رامطرح نمود که مثال در مملکت خود ما يا همسايه های ما که پيروسيا ستهاو 

  ين می کند؟يين می گردد وچه کسی يانهادی انها راتعيمع" منافع ملی "مکتبهای سياسی عقيدتی مختلفی هستند چگونه 
به عقيده اين . قی تر واقع گرايان قانع کنند ه به نظر می رسد  منطًاسبت پرسش معموال ديد گاه مسلط ون در پاسخ به اين

يک رقابت  درون گروه که مورگنتا نماينده  شاخص ان است ، نفع ملی ملغمه ای از ارمانهای يک کشور است که در
رای خود مسؤل تعريف ، تدوين اجلی شکل می گيرد و حکومت ها ار طريق تاسيسات گوناگون ا خسياسی د

فع ملی يا منافع ين نيل وانفعاالتی در نهان واشکار برای تععوامادر مورد اينکه چه ف. سياستهای نيل به آن می باشند
  ، اعمال نفوذ وسليقۀ فردی وآيا چه کسانی بيشتر در اين خصوص، دولت يا ملت انجام می شودملی خاص يک کشور
  .ت که پاسخ به آن بسيار دشوار استهم از منافع بيگانه می کند ، امری اسگروهی طبقاتی ، نا مل

لت ومنافع در تاريخ کشور خود ما شاهد بوده ايم که دولتمردانی به ظاهر مردمی که نظر گاههای م خيلی از مواقع ما
ور را در بست استقالل کش، سر سپردگان وتابعان سياستهای بيگانه بوده اند ومنافع وحاکميت وملی را دنبال می کردند

، بعضی ديگر از روی نا آگاهی وبی خردی به طميع شده اند ورشوه خواربوده اندبرخی از انها ت. به انان فروخته اند
 روحی وبی استقاللی  قدرت خارجيان بوده اند ودر اثر ضعف رهم مرعوب ومقهو گروهیو له کشيده شده اند باين مذ

تاريخ بهترين .  عوام فريبی ويا حفظ مسند وقدرت به اينگونه کارها تن در داده اند ،فکری، احتياط ، مصلحت گرايی
 مقاطع تاريخی که خيانت  وران است ومادر اين جا نياز به افشای نامادار وکردار اين سياست پيشگان وزمامداور رفت

  .به منافع ملی کشور ما راسبب شده اند ، نداريم 
  غور منافع ملی چگونه وبراساس چه معياری تعين می گردد ؟ سوال دوم اين است که حدود وث

 ملی يک کشور بايد متناسب يا قدرت وتوانايی های آن فعپوفيسور مور گنتا قاطعانه بر اين امر پای بند است که منا
بايد داعيۀ ن نمی تواند و،ين کننده قدرت استيع وموقعيت جغرافيايی وساير عوامل تعمثال يک کشور که فاقد مناب. باشد

اين يک پيشنهاد منطقی وسليم به نظر می رسد که کشور ها هم مانند انسانها بايد به قول ما . قدرت جهانی رابنمايد
عضأ ورد ايراد آرمان گرايان باشد که بالبته اين گفته ممکن است م.  رابه اندازۀ گليم خود دراز کنندافغان ها پايشان

توانا وهمت واال ، يک کشور يا دولت کوچک می تواند در صحنۀ مناسبات قدرت فکرمی کنند با دست خالی وانديشۀ 
اگر اساس رابر منطق وشعور اجتماعی سياسی قراردهيم ، صدق اين گفته به سهولت بر ما . جهانی عرض اندام کند 

سلطه  گرفتن زير ناسب قراردادن اهداف ملی توانايها وقدرت ملی به مفهوم قراربديهی است که مت. اشکار می گردد 
بلکه منظور اين است . نت واستقالل وحاکميت ملی کشور هانيستی صياديگران وصرفنظر کردن از ارزشهای واالي

ين اهداف بايد حتی االمکان ابزار ووسايل نيل به انرا در اختيار داشته باشند وبيهوده بابه هدر دادن يکه کشور ها در تع
  .ز دسترس وغير واقع بنيانه نباشندداف بعيد ودور امنابع محدود ملی در پی نيل به اه

سوال سوم مربوط می شود به کيفيت ارتباط منافع ملی کشور ها بايکديگر يعنی اينکه چگونه وچطور نفع ملی يک 
. کشور با منافع ديگران برخورد می کند وبرای احتراز از ايجاد تعارض وتضاد منافع به چه ترتيبی بايد عمل نمود 

 اصوأل منطق حکم می کند که .وضوع ممکن است هم به صورت منفرد مطرح باشد وهم در سطح منطقه وجهاناين م
أ معارضات ومخاصمات بين المللی کشور ها در تدوين تبيين اهدافشان منافع متقابل را مد نظر داشته باشند چون دقيق

وابط بين المللی نيز فتار بازيگران صحنه رر. کاک اهداف ومنافع ناهمگون ناشی می گردد ط يعني اص، همين جااز
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 وديپلومات مورگنتا می گويد که يک دولتمرد. اپوی مستمر آنها برای دست يابی به اين اهداف است انعکاس از تک
 .ه موازنه ظريفی بين ارمانها ونياز های کشور متبوع خويش ومنافع ديگران به وجود اوردرامنطقی ومعقول بايد همو

 دردنيا  Political Morality رورتهای اخالق سياسی ازی منافع واهداف کشور هايکی از ض همگونه سبه عقيده او
  .نظامهای گوناگون دولتهای ملی استامروز متشکل از 

اين مالحظه منطبق است با فرضيۀ اصلی مورگنتا که نظام بين المللی نه بصورت طبعی متجانس وهمگون است "  
در اين سيستم اختالفات ومنازعات وتهديدات جنگی به درجات مختلف . جتناب نا پذيرمحکوم به جنگ های اونه 

وجود دارد ولی با احتياط ودقت وظرافت اقدامات ديپلوماتيک می توان عوارض ناشی از تعارض واصطکاک منافع 
       .Morgenthau.Dilemmas. of politics cit pp 74-75      رابه حد اقل کاهش داد

  .بطی به اخالق فردی نداردسياسی مترادف حزم واحتياط است ورتعبير اخالق دراين 
 گويد خدعه ونيرنگ به کار  به تعبير مورگنتا يک دولتمرد برای حفظ وبقا وحيات کشور خود ممکن است دروغ"

  تی با شيطان وارد معامله شود واينها همه در صورتی که در جهت منافعببرد وح
  ".ذيرفته شده است مع باشد مشروع وپ  ج 

مع الوصف از کجا که اکثر .  وبسط اين بعد از موضوع منافع ملی وجود داشته باشد به نظر نمی رسد نيازی به شرح
هايتأ به خصومتهای ريشه دار وجنگهای خونين انجام می پذيرد ، از  ها ، که نتفاهمها واصطکاکها واختالف سؤ

ول د ضرورت دارد درآن تعمق بيشتری مبذود اين تعارض ناشی می شول ادراک وبرداشت وج اقتعارض منافع ياحد
  . گردد

ع مشروع ديگران اقدام به برنامه ريزيهای توسعه طلبانه وسلطه جويانه بنمايند ، اگر دولتهای فارغ از اهداف ومناف
  . بايد انتظار داشت که تعارض بوجود آيد 

منافع ملی جرمنی رادر " فضای حياتی"بر منطق نادرست يعنی گاميکه هيتلر به اتکای يک دکترين مبتنی مثأل هن
أ خانماسوز مواجه  ونهايتخارج از مرز های آن باتوسل به قوای نظامی جستجو کرد ،اروپا وجهان رابا بحرانی عظيم

  .نمود
ش واقع گرايان در بارۀ منافع ملی بخصوص در خصوص رفتار نبرخی از محققان علوم سياسی معتقد ندکه بي

مثال هنگاميکه  پروفيسور مورگنتا رفتار . ران در طريق نيل به مقاصد واهداف، خالی از ايراد وشبهه نيستازيگب
ی متکی به حزم واحتياط انان تفکيک می کند ، اين شبهه در ذهن ملاخالقی وحقوقی دولتها را از رفتارسياسی وع

ه عبارت ديگر تنها يکی از آن شقوق حاکم خواهد بود يعنی ب. اين کردار ها مانعته الجمع هستندعارض می گردد که 
، يک سياستمدار در اين تدبير.  سياسی می نامند توجيح خواهد داداقع گريانه همان چيزی راکه اخالقوبعضأ انديشۀ و

ممکن است به اصول واالی در اخالق فردی معتقد باشد وليکن اگر اين اصول مقاصد ملی وگروهی رابر آورده نکند 
  .ناگزير از پشت کردن به انها ستو ا

ناحق يک سيلی به ی به سفرض کنيد ک.  می توان با اين مثال ساده بيان نمود  رااخالق سياسی در قاموس واقع گرايان
اگر شما پيرو آئين مسيح باشيد وبخواهيد رفتار اخالقی ملهم از تعليمات مذهبی داشته باشيد ، بايد . گونۀ شما می زند

 از موضع حقوقی وقانونی بامساله بر خورد کنيد لی ديگر ارائه نماييد وليکن اگر بخواهيدود رابرای سيگونۀ ديگر خ
شق سوم .  عدالت وتعقيب ومجازات برمی آييدبالفاصله در صدد شکايت از ضارب در محکمۀ ذيصالح برای اجرای

اين همان چيزی است که .  کنيدد وپس باحزم واحتياط عمل میقضيه اين است که ضارب را ارزيابی می نمايي
يده اومساله بر قبه ع. د وآن دو را الزم وملزوم همديگر می داند ن می نام Political Morality Prudenceمورگتنا 
 نفی می کند ، بلکه اوديگری انر ارمان گرايان وواقع گرايان اين نيست که يکی معتقد به اخالق است تالفسر اخ
  .خالق جمعی استدر ادراک وبرداشت ابحث 

اشکالی که برخی به اين طرز فکر می گيرند معطوف به اين نکته می باشد که ممکن است در  درازمدت توجه به 
اری در روابط کار برای سياست گز، محتاطانه ترين ومنطقی ترين راهمحدود يتها ومالحظات اخالقی وحقوقی

ار لوم کشی ، استثمر به فرصت طلبی ، سلطه جويی، مظهودر همين راستا دولتهايی که مش. خارجی يک کشور باشد
دخالتهای امريکا . ، در درازمدت منافع واهداف ملت خويشرا زير پای می گزارند وساير رفتار های ناصواب هستند

ممکن است چند صباحی باتوجيهات مختلف متکی به نفع ... در ويتنام وشوروی سابق در افغانستان وفرانسه در چاد و
 وليکن در نهايت باعث سر خورده گی سيم جهانی رفع ورجوع شود ازاد ويا اهداف سوسيالیامقاصد دنياملی ي
  . ن مادی ومعنوی ملتهايشان می گرددراسوخ

ومحدوديتهای ناخواسته رابرای دولتهای  تر ديدی نيست که طبييعت وعوامل جغرافيا وژئو پلتيک يک سلسله موانع
 شان ايجاد می کند اگر زمامداران ورهبران بخواهند کمبود های ناشی از اين ملی در چارچوب مرز های سياسی

ی شود که طول ، تنيجه همان مونريزی جبران کنند جنگ وخ و جويی وبه کارگيری زور وارعابهعوامل رابا سلط
  اشیحدتهای ناميمون  فروپو، تهای مستمر، سياستهای استعماری، خصومجنگهای مکرر. هد بوده ايمتاريخ شا

 است که به ی همه از عوارض مستقيم زياده طلبی وبرتری جويی زمامداران وسياستمداران... پيمانها و واتحاديه ها 
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مطامع آزمندانۀ خود را وحقوق مشروع ومحدود خود در چار ديواری مرز های خويش قانع نبوده اند ومنافع 
  .ون از سرزمين ملی جستجو کرده انددربير

به قصد دست يابی به مواد خام سرزمين های اسيای جنوب شرقی را مورد تها جم قرارداد ، در واقع هنگاميکه جاپان 
يگر نقاط جهان در جنگ دوم جهانی بهره گيری کرده ددولتمردان آن می خواستند از فرصت بدست امده در اروپا و
يا در شمال افريقا چنين کرد ، فرانسه ايتا ل. ست کنند روبه اصطالح از اين نمد کالهی برای منافع درازمدت خود د

يا اين چنين کناف دنا در اطراف وساستعمار انگل.  پيموده بودر افريقا وهندوچين راهی مشابهی رانيز قبل از ان د
 در خليج فارس وشمال Natoول غرب عضو پيمان ناتو وديگر دهد حضور نيروهای امريکايی شا هم اکنون نيز .کرد

ريکا در ويتنام ام. ع از منافع حياتی خويش هستند انها نيز مدعی دفاستيمخود ما افغانستان ه اقيانوس هند وکشور
 شوروی پيشين در افغانستان نيز ادعای پشتيبانی از ارمان سوسياليسم به ، اتحادز منافع جهانی ازاد بودمدعی دفاع ا

، که به  می کنيم عامل منافع ومطامع ملیه تمام اين ادعا ها توجليکن وقتی به کنه. اصطالح اردو گاهی می کرد
  .ير واقع بينانه تدوين وترسيم شده، نهفته می باشدصورتی غير منطقی وغير اخالقی و غ

  

  امنيت ملی
ترديدی نيست که بدون .  پيشرفت نظام خود هستندتقرار امنيت داخلی برای خفظ ودولتهای ملی همواره در صدد اس

، سر مايه گذاری ،طرح ريزی  اقتصاد کشوریشگوفاي. داخل کشور قابل اجرانيسته ای در وجود امنيت هيچ برنام
ين در سطوح مختلف جامعه داشته باشد ليتی که نياز به زمينۀ ارام ومطمبرای توسعۀ ، باسازی وعمران وهرگونه فعا

  .ار جامعه استداهداف ومنافع وارزشهای اصولی وپايره واقع امنيت در زمدر . روتامئين امنيت استهمه در گ
ماميت ارضی يک تبه عبارت ديگر در يک مقطع زمانی ممکن است . امنيت مفهوم فراتر از بقا وصيانت کشور دارد 

، شها ومنافع، لکن وجود تهديدات جدی به اين ارزظ وبر قرارباشد باشد واستقالل وحاکميت آن نيز حفکشور تامين
بات وامنيت لذا براين دليل بر ث. هراس وسر در گمی نمايدخوش اشوب و رادستی واجتماعی کشورزندگی سياسی

  .پايدار تاکيد می گردد
 بايد در ذهن تودۀ مردم ودلتمردانبه عبارت ديگر اين اطمينان . اصوأل امنيت يک پديده ادراکی واحساسی است 

ين يوجود دارد وليکن تعيد که امنيت الزم برای ادامۀ زندگی بدون دغدغه گان بوجود بيازمامداران وتصميم گيرند 
جهت است که گفته می شود که امنيت يک به همين . نيت مورد نياز می باشد ممکن نيستدرجه ومرتبه ای که ام

برخورداری از هيچگاه يک فرد در معيار کوچک وکشوردر مقياس کالن نمی تواند مدعی وضعيت نسبی است يعنی 
وی در اين طريق به کار گرفته های مادی ومعنو توانايی انات ، حتی اگر تمام عوامل وامکامنيت صد درصد باشد

  . شود
هيدات الزم برای دست يابی به يک حد اقل امنيت به کار گرفته می شود، صرف احساس اينکه کوششهای تموقتی 

 اخلی وخارجی به کار گرفته می شود ، خود  يکنوعصيانت ومصون سازی کشور در مقابل تهديدات دبرای حفظ بقا و
  .ستمرار حيات وفعاليت القا می کندآرامش واميد واعتماد به نفس برای تداوم وا

در همين . وم دارد ملز وحاکميت ملی واستقالل رابطۀ تنگاتنگ والزم وه ملی باهدفهاامنيت در مفهوم وگستر
 نقطه از  در يکیبه عبارت ديگر وقتی کشور.  امنيت يک عنصر تجزيه ناپذير استچارچوب است که می گويند

  .وارگان ديگر کشور تاثير می گذاردسرزمين خود فاقد امنيت است ، اين وضعيت در تمام شؤن 
بندر ان در اشغال يا مثال نمی توان قبول کرد که کشوری مدعی امنيت داخلی باشد وليکن فرضأ يک واليت ويا شهر و

  .تهديد مستمر يک دولت همسايه باشديا تهديد بيگانه است ويا مورد 
ارند که برخی از انها ناشی از عوامل محيط ر های زيادی تاثير می گذغيدلۀ امنيت يک کشور مؤ لفه ها ومتدر معا

 عی کشور است وبرخی ديگر متاثر از عوامل بيرونی ودرونی می باشند تا انجا که مربوط بهيوجغرافياووضعيت طب
نند با بهره گيری از توانايی های مختلف انها رابه نفع ، دولتها تاحدود ی می تواعوامل ومتغير های داخل کشور است
 کننده يک کشور می تواند عوامل محدود. مثال با تحصيل قدرت وقابليتهای فنی . خود تغير بدهند يا در ان اثر بگذارند 

ودر منافع  ،راتا حدودی در جهت تامين اهداف. .....ودره صخره ، صحرا، نگل، دريا، ججغرافيامانند کوهمحيط 
نهايت امنيت خود تغير دهد وليکن گاهی شرايط ووضيعتهای از خارج از مرز های يک کشور به ان تحميل می شود 

بتها ، تضاد ها، سلط مانند سياست بين المللی وسلسلۀ مالحظاتی که به ان مرتبط می باشد مانند توازن قدرت ، رقا. 
  .... اقتصادی وايجاد وابستگی ، زدو بند های قدرتها ی بزرگ ، استشمارجويی نيروها

ستم ي، شهر، جامعه ملی وبا الخره ساز فردتا خانواده، قبيله. جامعۀ در رده های مختلف مطرح استامنيت در داخل 
انواده تنها مثال فرد در چار چوب يک خ. ر است، درهر سطح موضوع امنيت به طريقی مطمع نظونظام جهانی

يزی کند که دارای امنيت جانی ، مالی، حقوقی وقضايی وغيره باشد ه خود برنامه رزندگی ايندهنگامی می تواند برای 
 ندن خود وخانواده اش از گزند افاتدر غير اين صورت او بايد همواره تمام هم وغم وکوشش خود رابرای مصون ما

تگاه امنيتی وصدمات محيط مصروف کند ، درست همان روشی که در جنگل مرسوم است فرد در جامعه اگر به دس
وقضايی اطمينان نداشته باشد ناگزير است که مقاديری از توانايی ها وقدرت خود رابرای مقابله با مخاطرات و 
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قوۀ  خود برای رفاه وزيست  قادر نخواهد بود از امکانات با لبه همين دليل او. دات ويا حمالت احتمالی اماده کندتهدي
تن خود وخانواده فراد در جامعه بجای انکه هر کس منفردأ در صدد مصون ساخحال ممکن است ا. بهتر استفاده نمايد 

اين مقصود . امنيت از طريق تقسيم کار بر ايند وتهديدات باشد به طور گروهی در صدد تامين خويش ا زگزند افات
عه اين درست همان چيزست که اساس جام. ايجاد احساس وادراک واراده مشترکقابل تحصيل نيست مگر با 

  .ل رايک ضرورت طبعی وفطری می سازدراتشکيل می دهد وتشريک مساعی وهمکاری وتعام
ص نيز برای تامين امنيت داخلی استخدام وبکار  گيرد يک نيروی پوليس خبره ومتخصهنگاميکه جامعه سامان می

گرفته می شود واز يک صندوق مشترک معاش وحقوق وی پرداخت می گردد مع الوصف هر کسی در چارچوب 
خانواده ومسکن خود اقدامات احتياطی وتأمينی الزم به کارمی برد تا مجرمين ومنحرفين وناقضان قانون بالقوه 

، ر ها وقفل وبند هايوار ها ، کلکين ها دد ها وپس حصار. ترغيب وتشويق ووسه نکندريم ديگر رابرای تجاوز به ح
 تجاوز  تا در مرحلۀ مقدماتی مانع ازازدارنده نيز به کار گرفته می شوديگر وسايل هشدار دهنده ويا بدزدگير ها ود

تعين . فتد ملی اتفاق می اگتر در داخل جوامعاين همان چيزيست که در مقياس بزر. بيگانه به حريم خودی بشود
، امکانا ت تدافعی زمينی وهوايی برای مرزهای سياسی، استقرار نيروهای سرحدی، رادار های هشداردهنده
ری از شرايطی است که امنيت يک کشور يپيشگيری از حمالت وتجاوزات به حريم يک کشور همه در جهت پيشگ

  .رابه مخاطره می اندازد
 امنيت وجود دارد اين است که در عمل هيچ ارگان ومقام باالتری نن المللی از نظر تأميفقط تفاوتی که در سطح بي

البته . لف در اين طريق چاره جويی نمايندنمی تواند حافظ امنيت يک کشور شود ودولتها خود مکلفند به طرق مخت
کيالت وارگانهای فراوانی ، مقصود اين است که ازلحاظ تئوری ونظری تشه گفته شد از جهات عملی چنين استاينک

سازمان ملل متحد . در سطوح مختلف منطقه ای وبين المللی مسئوليت حفظ ونگهداری از صلح وامنيت راعهده دارند  
وارگان مسئو ل صلح ان يعنی شواری امنيت نيز پس از جنگ دوم جهانی به همين منظور تشکيل گرديد وليکن نه اين 

 ملل ونهاد های وابسته به ان نتوانستند که يک تضمين جدی برای امنيت هيعنی جامعسازمان ونه تشکيالت قبل از ان 
  .بدهندا وصلح در سطح جهانی برای کشور ه

 گيری بودن در سطح ، غير قابل اندازهرابطه با امنيت از نظر ذهنی بودن، سطحی بودنهمان خصوصياتی که در 
همانطور که چند خانواده در يک محلۀ نا امن ممکن است . ت نيز مطرح اس، در روابط بين المللیجامعه گفته شد

، ببرند وهر کدام به تناسب مقدورات  بکارنوعی توافق برای تامين امنيت از طريق اقدامات وتمهيدات دسته جمعی
، در سطح کشور ها نيز ممکن است اتحادها وتوافقهای گروهی ايط خود در اين مسير گام بردارندموضع، امکان وشر

نطقه ای برای تامين امنيت جمعی بکار گرفته شود بعضی از کشور ها هم ممکن است برای مصون ماندن از گزند وم
 ناشی از خصومتهای ورقابتهای کشور هايکه از وضعيت خود در سطح مناسبات جهانی ناراضی هستند وسعی تافا

موقت يا دائم رااتخاذ کنند مانند کشور در تغيير آن از طريق جنگ ومنازعه وسلط جويی دارند ، وضيعت بی طرفی 
ای مانند های سويس واطريش که بی طرفی دائمی را اتخاذ کرده اند وارد شدن در نهضتها واتحاديه های منطقه 

يتو وغيره وهمه نوعی تمهيدات عامل يا س)منحل شده(نتو سي، وپيمان های اتو ، سابق ورشونهضت عدم تعهد ، پيمان ن
امی امنيت البته صرف پيوستن به اين نهضتهای ويا اتحاديه های سياسی ونظ.  امنيت کشور استير عامل برای حفظغ

  . خو بخود ايجاد نمی شود
   بکنند که از انها خواسته می شودبلکه کشور های عضو مکلف هستند در چارچوبه های قراردادی اقدام به کار های

ايجاد امنيت نمی کند ، بلکه يک کشور برای انکه از حتی اعالم وضيعت بی طرفی در يک جنگ به خودی خود 
 امتيازات ، وگرنهتبط با ان حقوق عمل نمايدف مريحقوق بی طرفی بهره مند باشد بايد با تمام قدرت وقوابه تکال

  . می گردده بی طرفی نيز متقابأل از او اسقاطمربوط ب
نگان وحفظ امنيت جوامع خويش مشی انزوا طلبی  در قرون قبل برای مصون ماندن از گزند بيگابرخی از کشور ها

 هور چين نموداری بسيار کهن از اينديوار مش. ن در مقاطعی از تاريخ چنين کردندرا اتخاذ کرده اندچين وجاپا
 افراطی وراديکال يا قهقرايی وبنياد ی امروز نيز کشورهای تحت رژيم هایدر دنيا. کوششها برای حفظ امنيت است

   . سعی کرده اند موجويت وامنيت وهويت خود را با بريدن کامل از جامعۀ بين المللی حفظ کندگرا در مقاطعی
د ی چند صباحی مورد ازمايش قرار داين تجربه ای رابرانکامبوج از ان جمله است که تحت رژيم خمر های سرخ چ"
 به حکم نهان های مختلف جه امروز اين امکان راهر گز مسير ننموده است ودر عمل کشور یوليکن شرايط دنيا"

يزه واحساس واراده جمع واجتماعی بلکه  به حکم ضرورتهای مسلط وبی چون وچرا محکوم به ايجاد روابطه با غر
  . وپذيرش عواقب ان نيز هستندانديگر

  برای حفظ امنيت خود ناگذير از اعالن جنگ به کشور های متخاصم می شوند نمونه های فراوانگاهی کشور ها
 جمعی دولتها به اولتيما توم وخواست يک کشور امنيتگاهی نيز به خاطر .ر جريان جنگ دوم جهانی داريمراد

مانند وضيعت چکسلواکی در . تاب يک تهاجم همه جانبه رابگيرندمتجاوزکرنش می کنند تا از اين طريق جلوی ش
  . و واگذاری ناحيۀ سودت به المان١٩٣٨سال 
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ل ديپلوماسی  گاهی نيز تأمين امنيت صرفأ از طريق اعما١٩۴٠ از دنمارک درسال يامثأل عبور نيرو های هيتلر
ايجی راکه چند هی يک حرکت ديپلوماتيک می تواند نتبه همين جهت است که گفته اند گا. ظريف قابل تحصيل است

  .ه انجام ان نيستند ، به دست اوردلشکر در صحنۀ کا رزار قادر ب
برای تأمين وحفظ امنيت خود به کار می گيرد بر محور يک سلسله قضاوت ها  وروشهايکه يک کشور سياستها

  .قؤله امنيت نتيجه همين داوريهاستبی بودن وذهنی بودن مسوانتخابها استوار است در واقع ن
 که ممکن است به نظر يک نفرارتفاع مناسبی برای تأمين حفاظت فزيکی يک خانۀ مناسب تشخيص داده یمثأل ديوار

ل باشد کافی ومناسب به ، ترسوتر يا شايد هم با تجربه ترو عاق شخص ديگری که کمی محافظه کار تربرایشور ، 
ان پس اين بسته به نوع ادراک واحساس ما از تهديدی است که در ذهن برای خود ترسيم می کنيم به هم. نظر نيايد

  . اهنی حفاظ ان مطرح باشدين وميلۀ، کلکفل ، يک دربرافت يک قترتيب خوبی وبدی يا استحکام وظ
. ء وکاال هی را در منزلتان می خواهيد از مخاطرۀ دستبرد سارقين حفاظت کنيد مسالۀ ديگر اين است که چه اشيا

ساختن بدون شک اگر الماس گران قيمتی داشته باشيد که منحصر بفرد هم باشد تمام هم خود را مصروف مصون 
واهيد کرد برای اين منظور حاضريد مخارجی راهم متقبل شويد برعکس  در خانه خومأمن ساخته محل اختفای ان

درمورد کشورها هم  . های هنگفت تامينی متحمل نمی شودهيچ انسان عاقلی برای حفاظت از اشيأ کم ارزش هزينه
سبات مثأل دوکشور دوست وهمسايه که در تاريخ منا. يد در مفاهيم گسترده تر مطرح استمساله به همين اندازه وشا

کديگر نيز ندارند، دليل برای اند وچشم داشتی به منافع ومنابع يومراودات خود هيچ گاه باهم اختالف ونزاعی نداشته 
وچون از نظر عقاليی ومنطقی . عی گسترده درمرز های خويش ندارندايجاد قوا واستحکامات نظامی ووسايل دفا

، شهای رايک کشور می خواهد حفظ کند گردد چه منافع وارزپس ابتدا بايد مشخص .انها نيستتهديدی متوجه امنيت 
ويت های مربوط تصريحأ در مرحلۀ بعدی تا انجا که ممکن است بايد فهرست اين اهداف وال. باچه اولويتی وچه قيمتی

چه منافع حياتی هستند که ممکن است به خاطر حفظ ان باکشور ديگر وارد يک جنگ شد وانسانها . تبيين گردد
   وجان افراد خويش رانيز به مخاطره انداخت ؟راکشت

از انجا که ممکن است به علل خاص هدفهای که ارزش قرار گرفتن در صدر ليست اهداف حياتی يک کشور راندارند 
، پس بايد دقت الزم در سطوح طرح ريزی استراتژيک برای تقدم اتی در سرلوحه منافع ملی بازکنندراه خود رابه جه

 رابه مخاطره می اندازد یمنشاء ومنبع ووسعت تهديدات که امنيت مل. حفظ امنيت انها معمول گرددهداف ووتأ خر ا
د بايد با دقت ووسواس ارزيابی گردد چون اگر قرار باشد رهبران وزمامداران مستبد شمشير خودرا دور سر بچرخانن

 می گيرد ومنابع ان صرف تهديدات خيالی ، انگاه جامعه در يک مسير قهقرايی قرارودشمنان خيالی خود را دور کنند
مطلب ديگر که در برنامه ريزی  . وبی اساس می گردد که در نهايت ايجاد ناارامی ونا امنی در داخل جامعه می کند 

های  تي تغيير در وضع.ستبالقوه ا کشور مهم است ارزيابی توانايی ها وظرفيت ها ونياد دشمن يا حريف های امنيتی
 وتوازن قوای نظامی وساير منابع وعوامل قدرت از جمله مواردی است که ممکن است در براوزد نسبی تسليحات

، با توجه به اينکه امنيت مطلق وجود ندارد ميزان امنيت مورد نياز خودی.اشد وضعيت برای تأمين امنيت مؤثر ب
 مساله از انجا حايز اهميت است کهاين . ند، نيز بايد کم وبيش معين گرددواساسأ در جهان امروز معنی پيدانمی ک
اتوليد ملی  سرانه ويدفاعی وامنيتی در چارچوب بود جه يا با احتساب در امد، ميزان تخصيص منابع به بخش نظامی

  . در ضمن روش وابزار نيل به امنيت بايد معين گرددبايد در نظر گرفته شود
، رد دارد ؟ ابزار اقتصادی ديپلوماسی در کجا کار ب،يل استکدام قسمت از امنيت از طريق قدرت نظامی قابل تحص

 بکار گرفته شوند از انجا که ممکن ه مسايل هستند که در جای خود بايداز جمل.... تجارتی ، معامله سياسی ، تبليغات و
اف نيست برای تأمين امنيت همواره در حال ستيزو ومبارزه بود پس ضرورت تام دارد که دولتها در عملی ساختن اهد

 تأمين امنيت  روشهایوملی خود که ممکن است در تعارض وتضاد با اهداف ديگران قرار بگيرد ، از ديگر ابزار
  .ملی بهره گيری کنند

به همين دليل است که گفته . قدرت بيشتر يک کشور ضرورتأ امنيت ايجاد نمی کند ، حتی باعث نا امنی نيز می گردد 
  . طه نظر تخصيص منابع وامکانات استور بيشتر تابع قانون از نقمی شود عامل امنيت در داخل يک کش

حدودۀ مقدماتی منحنی مبه عبارت ديگر وقتی در بخش دفاعی برای افزايش امنيت سرمايه گذاری می گردد در يک 
 کاهش می يابد امنيت سير صعودی می پيمايد وسپس به تدريج که سرمايگذاری بيشتر می گردد شتاب افزايش امنيت

از ان .  به صفر می کنديل، سودمندی سرمايه گذاری برای تأمين امنيت می يک واحد ارزش اضافهتامرحله که به ازا
  .ولی طی می کندرمايه گزاری در بخش دفاعی سير نزمرحله به بعد منحنی امنيت ، ويا سودمندی س

 سرمايه کذاری در بخش امنيتی يک تعبير سياسی ، اقتصادی واجتماعی اين نظريه اين است که بعد ازيک حد اقل
وشکم فراخ کشور ، اگر از بودجه های عمرانی وتوسعۀ اقتصادی وباسازی به طور نامعقول زده شده وبه حلقوم گشاد 

 غلبه می کند وامنيت جامعه از سيد که فقر ونابرابری براجتماعيخته شود، زمانی خواهد ربخش دفاع وامنيت کشور ر
 ومنابع کشور به بخش دفاع سرارزير شود راين وضعيت هرچه بيشتر سرمايه ها می گيرد دداخل مورد تهديد قرار

در حالی که اگر همان منابع در بخشهای توليدی وصنعتی کشور در جهت .سودمند ی کمتری از ان عايد ميگردد 
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هد داشت داخلی در برخواتوسعه وبازسازی به کار رود سودمندی ان چند برابر ونهايتأ نتايجی که برای تامين امنيت 
  . به مراتب بيشتر خواهد شد

بی است وبه طور دقيق قابل اندازه گری نمی باشد وليکن صرف اعتماد واطمينان سپس امنيت يک احساس وادراک ن
رفت ی واميد به اينده واعتماد به نفس ايجاد می کند ، واينها از عوامل عمده پيشيايبه وجود امنيت در داخل جامعه پو

  .وسعه وبازسازی يک کشور استوت
  

  حاآميت ملي 
، از آنجا که اساس مناسبات جهانی و روابط بين ملتها ودولتها موضوع حاکميت رابه طور مستقيم مياشاره های داشت

غرض ما اين است که بدانيم آيا در جهانی که . رت دارد که مطلب کمی باز تر گرددتحت الشعاع قرار ميدهد ، ضرو
ن زندگی می کنيم وشاهد رشد روز افزون تعداد دولتهای ملی می باشيم ، پديدۀ اعتباری ، حقوقی ، سياسی ما فعأل در آ

حاکميت به روابط بين ملتها کمک می کند يا بر عکس از عوامل واگر ا ياتفرقه افگن وباز دارنده در نظام بين المللی 
 به ١۶۴٨ کنگره صلح  تقل در قرن هفدهم يعنی بعد ازاز زمانی که انديشۀ تشکيل دولتهای ملی مس. شمارمی آيدبه 

ران نيست زيرا ته پديده حاکميت مربوط به اين دوالب. ، حاکميت اين واحد های سياسی نيز مطرح گرديد جريان افتاد
اکی جهان اعمال  خود رادر گسترده های وسيع ابی وخ نوع خاص سلطه وحاکميتين و پاپهادر قرون متمادی سالط

 با تشکيل دولتهای ملی در اروپا وتعين مرز های سياسی ، در واقع نوع حاکميت جديد برای اين واحد های. دمی کردن
  .از جهاتی با وضع سابق تفاوت داشت پديد آمد که مستقل

آن در بوطۀ مفهوم حاکميت در اوايل قرون وسطی پيداشد لکن قرنها طول کشيد تا نظريه های مختلف مربوط به 
جامعه مسيحی قرون وسطی که در آن قدرت . ود در قلمرو فلسفه سياسی باز کندده وجای خخ محک خورازمايش تاري

قرن . بيرون از قلمرو بشر جستجو می کردساو دين مداران بود ، مشروعيت خود را در يسياسی در انحصار ارباب کل
   Jean Bodinن بودن مين دوران ژاسفه وحکومت بود ودر هی در قلمرو فلزدهم ميالدی شاهد بروز افکار نوينشان

  .يت قدرت سياسی وحقوقی ايجاد نمودپل رابطی بين حاکم"  شش رساله در باب هيت سياسی "بانگارش کتاب
تعريف از لغت حاکميت بسته به اينکه از چه . شده است بايکديگر متفاوت می باشداغلب تعاريفی که از حاکميت 

. ن يک نوع برداشت از حاکميت دارندمثأل علمای حقوقدا. است متفاوت باشد قرار گيرد ممکن ديدگاهی مورد توجه
حتی گاهی مفهوم حاکميت در حقوق داخلی . يافلسفه تعبير ديگر از آن ارائه داده اند ، اقتصادياستوانديشمندان علم س

  . فرق داردی وکار برد آن در حقوق بين المللبامعن
ت رابه مفهوم قدرت مطلق ومستمر دولت تعبير نمود که هيچ مرجع ومقامی  فرانسوی حاکمي Jean Bokinژان بودن 

. ، حاکميت رکن اصلی دولت است در اين تعبير.  طبعی نمی تواند آنرا محدود سازدبه جز ارادۀ خداوند وقواعد حقوق
 ، حاکميت Bodin. وجامعه به هرج ومرج کشيده می شودکه بدون آن غايت وماهيت دستگاه حکومتی زايل می گردد 

  .ستودر جمهوری متعلق به مردم می دانرادر رژيم سلطنتی از آن پادشاه 
تلقی دوگانه از حاکميت بود حاکميت مطلق وکامل مختص زمامداران  قرن هجدهم شاهد بروز يک طرز

الل وامپراطورانی بود که هم در قلمرو داخلی وهم در روابط خارجی خود باديگر کشور های دارای آزادی واستق
واداره کامل بودند ؛ وحاکميت نسبی يا ناقص ويژۀکشور های بود که به خاطر قرار گرفتن زير سلطه يک قدرت 

  .بيگانه تنها قدرت ادارۀ امور داخلی خودراداشتند واز نظر خارجی تابع يک اقتدار بيگانه بودند
  .ی را زير سوال بود حاکميت دولتهارويداد های قرن نوزدهم اساس غير قابل تجزيه ومطلق بودن

 منتشر ١٧۶٢ژان ژاک روسو از جمله کسانی بوده که در قرن هجدهم در کتاب قرار داد اجتماعی خود که در سال "
  "شد از اصل غير قابل تجزيه بودن حاکميت دفاع نمود 

يکن اين نظريه ل. رار دادند قبسياری از متفکرين حقوق وعلوم سياسی ديد گاه جزمی اطالق حاکميت رامورد انتقاد 
مجددأ در اوضاع نابه سامان قرن بيستم وجريان يافتن نهضهای ناسيو ناليستی وملی گرايی مفرط مانند نازسيم 

  .وفاشيسم شديدأ مطرح گرديد وزخمهای مهلکی بر پيکر تاريخ بشر به جای گذارد
رتهای فاتح برآن شدند تابا تشکيل ، قدهای دوجنگ جهانی سر بيرون آوردند از زير خرابه بعد از آنکه ملتها دوبار

مستقيم وغير مستقيم . سازمانهای بين المللی وفراملی وعقد قرارداد های وپيمانها ومنشور های رنگارنگ به طريقی 
به اين ترتيب دولتها با وارد شدن در پيمانهای  . مهار بزنندبر حاکميت مطلق وبدون چون وچرای دولتهای ملی ياملتها 

 ومکلف به تابعيت از يک سلسله اصول وتعهدات اساسی وزير بنای در روابط بين ن المللی خود را مقيدمنطقه ای وبي
انديشه پذيرفته شده در روابط بين المللی معاصر اين است که دولتها با وارد شدن در پيمانها . مللی کردندال

 خويش رانسبت به يک سلسله امور در وکوانسيونهای مولد قانون با اراده وميل خويش حاکميت سر زمينی قلمروی
  .لح اميز بين المللی محدود نمايندجهت تسهيل وتنظيم روابط ص

 همان ۴ مجاذ نيستند برای حل اختالفات خود به جنگ متوسل شوند،  منشورملل متحد دولتها٢ ماده ٣د مثأل طبق بن"
  ".راممنوع می کندا اعضماده به کارگيری تهديد وزور عليه تماميت ارضی واستقالل سياسی
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نيزبه همان " متمدن " عرف وعادات وموازين ورويه های پذيرفته شده در سطح جهانی وبين دولتهای به اصطالح 
بر داشت مطابق با ديد گاه حقوقی حاکميت در اين  .رامحدود می کند وقوانين قراردادی حاکميت دولتها ميزان اصولی

يروی داخلی وخارجی يت پديده ای پويا و سيال است که تحت فشار دون اين زاويه حاکمروابط بين الملل است از
به مفهوم حق قانون گذاری وحق (از يک سو در داخل کشور دولت دارای حاکميت تام قلمرويی. قرارگرفته است
  رابا ارادۀ خويش حاکميت خودمی باشد از جانب ديگر با وارد شدن در يک پيمان دوياچند جانبه) اجرای قوانين 

  .بت به پاره ای امور محدود می کندنس
اين . ، حاکميت عبارت است از حق انحصاری دولت برای استفاده از زور يا قدرت مشروع استياز ديد گاه علم س

برداشت در واقع ناظر بر امور داخلی کشور هاست که دولتها براساس اختيارات واقتداری که به طرق ديموکراتيک 
  مردم خويشبرخود را) ياغاصبانه(ر دوران حاضر کسب نموده اند،قدرت وسلطۀ مشروع يا ديگر روشهای مرسوم د

  .وعامل بيرونی تهديد کننده نيستندعمال می کنند در اين حالت دولتها علی القاعده تابع هيچ قدرت ا
 بين المللی البته امروز افکار عمومی دنيا وفشار های سازمانهای غير دولتی وفراملی حقوق بشر ، سازمان عفو"

يری وبه  گرت دولتها وارد ميشوند و با افشاعمال قدواوغيره بطور مستقيم وغير مستقيم در اين محدوده تصميم گيری 
  ".د، تبليغاتی مسير حرکت انها را اصالح می کننکارگيری اهرام های سياسی

به اين ترتيب است که می گويند . سته اند مگر آن دسته از تعهداتی که با اراده و استفاده از حاکميت خويش به انها پيو
 جامعه ملی ه يعنی خارج از يک سلسله مراتب عمومی قدرت که مشخص–روابط بين دولتهای حاکم بصورت افقی 

  . اداره می شود–است 
حتی سازمان ملل متحد وشورای  .لتها حق امرونهی به انها راندارديعنی اينکه هيچ ارگان ونهادی از باالی سر دو

دليل .  دولتهای مستقل حاکم بر قرار کندمنيت که حافظ صلح جهانی است نيز نتوانسته است يک رابطۀ عمودی باا
ه اتأ توانستربارز قطع نامه های بی خاصيت وفاقد ضمانت اجرايی شورای امنيت است که بعد از جنگ دوم جهانی ند

برخی  .ای امنيت وصلح عمومی راسامان دهدر ضيعتهای پر مخاطره بو روابط نابرابر واست شرايط جنگل گونه
، را در تناقض و تضاد های ای جهانی ،مانند سازمان ملل متحدمتفکر ين سياسی به درستی علل ناکامی سازمانه

و همبستگی بين المللی تحت کشش "حاکميت ملی"آنها مدعی هستند که . بنيادی که مزاحم کار آنهاست جستجو می کند 
  " . متضاد قرار گرفته اند وهر کدام جوامع ملی رابه سوی می کشنددرو نيروی مزاحم و

 خود را طی کرده اند و دام راه محضوصشاهد هستيم که دو پديدۀ حاکميت ملی و همبستگی و همگرايی هر ک
رد انتظار است ثمر بخش ن اين دو آن طورکه موعی تفاهم بيتفاهمهای مقطعی و مصلحتی برای ايجاد آشتی و نو

  . استنبوده
با توجه به اين اوضاع ، گروهی از فالسفه و انديشمندان که گرايشات جهانی وااليی دارند اساسًا منکر مقولۀ حاکميت 

ا برابر رايک جعل بی پايه و امری نا  و تساوی حقوقی دولتهای بالذاته نملی شده اند و آنرا يک خرافۀ حقوقی پنداشته
علل اين موضع گيری تا حدودی روشن است ، مع الوصف انکار نمی توان کرد نکه باوجود ا. مربوط تلقی نموده اند 

  .  دولتها، در فضای حاکميت ملی شکل گرفته استبينکه مالکهای حاکم بر روابط هر چند نابرابر
  
الزم به ياد آوری است که اصل حق تعيين سرنوشت برای ملت ها هنوز از اصول بنيادی حقوقی بين المللی است و "

    ".ن اصل بسياری از کشور های تحت سلطۀ بيگانگان ار از زير يوغ  استعمار رهای بخشيدهمي
    .ت و روابط بين المللی جهت می دهدواين پديده به صورت تعيين کننده ای رفتار دولتها را درصحنۀ سياس

  

  ملی گرايی
احساسات ملی گرايی يا ناسيونالسيم است از ديگر پديده هايی که انگيزشهای رفتاری در دولتهای ملی بوجود می آورد 

  . يم به خصوص در جهان سوم می دانندقرن بيستم را معموًال عصر ظهور پديدۀ ناسيونالس. 
ناسيونالسيم قبل از هرچيز يک طرز فکر ، يک الگو ی رفتار سياسی و توجيه خواسته ها وآرمان های يک جامعه 

  يم صحبت می کنيم ؟ولی چرا ما در اين بخش از ناسيونالس. است 
  آيا گرايش ناسيوناليستی در جهت مثبت به همکاری و روابط سالم بين المللی کمک می کند يا در طريق عکس آن ؟ 

، اين طرز تفکر به  استحکام واشاعه است يا برعکس،يی در جهان هنوز در مرحلۀ پويايی، رشدآيا انديشۀ ملی گرا
  ت ؟دوران کهولت و ايستأ خود پای نهاده اس

ايا اهداف اصولی ومنافع ملتها در جهت ارتقای موضع ومقام بشر و جامعه در آرمان ناسيونالسيم بيشتر محقق می 
گردد يا آنکه برای نيل به مقاصد فوق بايستی انديشه ها را از فرا سوی مرز ها عبور داد ودست اتحاد ووحدت 

  ويکپارچگی به سوی ملتهای ديگر در از کرد ؟
جامعۀ جهانی وصلح در نظام ملت گرايی وحاکميت مطلق دولتهای ملی بيشتر تأمين می گردد يا برعکس  ايا مصالح 

  بايد با ايجاد روابط همبستگی سياسی ووحدت دولتهای ملی در تکاپوی دست يابی به آرمان صلح وعدالت بود؟
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ه شناسی سياسی است که پاسخ  پرسشهای فوق تنها معدودی سوال در طيف ابهامات موجود در مقولۀ سياست وجامع
ما مدعی پاسخ گويی به اين پرسشها نيستم وليکن می توانيم . تحليل ونهايتًا يکنوع داوری داردبه آنها نياز به تأمل و 

  .باروشن نمودن جوانب ابهام زمينۀ دست يابی به آنها رادر ذهن خوانندۀ اين سطور فراهم آوريم 
داشت فکری در جامعۀ سياسی است که به داليل گوناگون از جمله ايجاد وحدت در ناسيونالسيم يا ملت گرايی نوعی بر

 محدودۀ جغرافيايی قلمروسياسی يک کشور با مشترکات ، فرهنگ ، زبان ، آداب وسنن وتعلقات خونی ، نژادی، قبيله
تنها يک فراگرد است اين همبستگی ووحدت را نمی توان يک هدف نهايی تلقی نمود ، بلکه آن . ای ،بوجود آمده است

  . برای نيل به مقاصد و اهداف باالتر ، وآنها عبارتند از منافع واهداف ملی 
 ناسيونالسيم گاه ايشۀ نژاد وبرتری قومی دارد که ازخالل ان مکتبهای انحرافی مانند فاشيسم وناز يسم ظهورکرده 

  .است
در . د را در جوامع غربی جستجو می کندنهضت ناسيونالسيم در جهان سوم ياکشور های جنوب ريشه های خو

وپايی به جوامع حدودنيمۀ دوم قرن نزدهم اين گرايش فکری همراه تحصيل کرده های جهان سوم در کشور های ار
همين گروه نخبگان بودند که پس از مراجعت از مدارس خارجی تحت تاثير انديشه ها وافکار . آسيايی سرايت کرد

 وسنن با بهره گيری از ارزش های ملی وفرهنگی وآداب ،ين آزادی وبرابری وديموکراسینيادنوين مرتبط با اصول ب
تهای مستقل را ، هسته های مقاومت را در مقابل استعمار گران غرب تشکيل دادند وبتدريج زمام امور حکومومذهب

نها وروسای قبايل که جهت ، خابری جوامع سنتی را از دست قلدراناين گروه با افکار نوين خود ره. در دست گرفتند
 ميهنی وملی حاکم بال منازع ، خارج ساخته وخود با تکيه برشوربا استعمار گران کنار آمده بودندحفظ منافع خود 

  . با ترکيبی از اين گرو تشکيل شد ١٨٨۵در هند اولين کنگرۀ ملی در سال . شدند
علی جناح . اگاندی وجواهر لعل نهرو از آن جمله اند مهاتم. واليًا تحصيل کرده های غرب بودندرهبران ان سامان مت

  .رده حقوق پوهنتون های انگليس بودتحصيل ک
مانند قوام نکرومه، ، رهبران اندونزيا و انقالبيون آفريقا يی ه پدر انقالب چين به حساب می آيددکتر سون يات سين ک

گروه تحصيل کرده های غرب همه برای ، سنگور ،در ترکيه در مصر وکشور های شرق ميانه ، جوليوس نايره
الحق که اين نهضت جوامع سنتی وعقب نگاه داشته شده جهان . ار به نهضت ناسيو نالسيم پيوستندرهايی از يوغ استعم

رهبران ملی اين کشور های با تکيه بر . کمک شايانی کرد) ولو صوری وشکلی ( سوم را در تحقق آرمان استقالل 
، با تلفيقی از الگو ها و اسطوره های نو تاريخی گذشته، همبستگيهای مذهبیگی وسوابق اصالتهای قومی ، فرهن

ست استعمار گران نيز که با عکس العمل د. مان استقالل وحاکميت ملی کوشيدندوکهنه در جهت دست يابی به آر
ای و انتظارات روز افزون نا گزير از اتخاذ مواضع جديد در بر خورد با خواسته ه. پرورده های خومواجه شده بودند

ملتهای تحت ستم بودند و اولين گام در اين راستا تفويض استقالل و حاکميت به سرزمينهای کوچک و بزرگ در 
خشونت به اين سرزمينها حکومت ، زور سر نيزه و  نمی شد تنها با قدرتاطراف و اکناف کرۀ زمين بود ؛ زيرا ديگر

  .کرد
وم يک اثر پويا داشت و مانند يک اپيدمی از يک سرزمين به ديگر سرزمين ها سرايت انديشۀ ناسيونالسيم در جهان س

 ، در ساير نقاط تشديد اين حالت فراگير شدنه بعد از هر موفقيت در گوشه ای از جهان ودست يابی به استقالل. کرد 
 بخوبی مشاهده ١٩۴٧ليس در سال اين مساله رامی توان مثًال در تخليه هند وسيلون وبرما از استعمار انگ. می گرديد

بعد از جنگ اول جهانی . نمود فرانسوی ها در هند وچين باچنين حرکتی مواجه شدند و ناگزير از ترک آنجا گرديدند 
نيز سرزمين های شرق ميانه که زير سلطۀ امپراطوری بزرگ عثمانی بود به صورتی ديگر تجزيه شده و کشور 

البته اين کشور ها تامدتی زير سلطه و قيموميت قدرتهای بزرگ غرب . لم کردندچک وبزرگ از داخل ان قدعهای کو
، با بوق ا کسب کردنداداره شدند و پس از انکه حکام و پادشاهان دست نشاندۀ انها تعليمات الزم بای ادارۀ حکومته
در اين خالل نهادی .دند کرنا  به عنوان کشور های حاکم و بازيگران جديد صحنه روابط بين المللی مستقل اعالن ش

، مانند اسرائيل در سرزمين فلسطين تاسيس شد که بذر نفاق و چند دستگی ،  قابل قبول برای کشور های اسالمیغير
  .  ميانه فرو پاشيدخشونت و خصومت مستمر را در شرق

يم در جهان سوم دست آورد ، ناسيو نالس... از مشی ارام ومقاومت منفی مهاتما گاندی تاتوسل به سالح و قوه قهريه و 
مهمترين ان تشکيل دولتهای ملی جديد بود ، وليکن هيچ کس منکر اين و اقعيت نمی تو اند بشو د . های بد يعی داشت 

که سلطه و نفوذ و اهرام های جديد استعمار به کلی از اين سرزمين های قطع و دفع نشده است وابستگيهای که 
چيزی نبود که يک شبه از تماری در سرزمين های تحت سلطه خود ايجاد کردند استعمار گران طی قرن وساليان م

. اين پيوند ها گاه تا آنجا پيش رفته که حتی با خون و فرهنگ و آداب اين کشور ها عجين وقرون شده است . بين برود
افريقا ست صرف تکلم نمونه ان بلوک بنديهای کشور های به اصطالح ازاد فرانسوی زبان و انگليسی زبان در قاره 

وابستگيهای خاصی را بوجود می آورد که گسيختن از .اين کشور ها به زبان ارباب استعمار ، طرز فکرو گرايشها و 
  .ير نباشدن شايد هر گز برای اين کشور ها مس

ناسيو نالسيم ممکن است به عنوان يک مکتب سازنده و رهايی بخش به ملتهای تحت سستم نيرو و حرکت 
اين مکتب . ران و نيرو های استعمار گر ببخشدولوژيکی برای گسستن زنجير های اسارت از قلدوران واستعمار گايدئ
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ی رهبران و دولتمردان گرديده گاهی هم د چار انحرافات ناشی از خود خواهيها و ديو انگيها و خشونتها و جنگ طلب
مثبت و منفی نشئت ميگرد ، چون ماهيتًا اين ديد گاه شهرت خوبی يا بدی ناسيو نالسيم نيز از همين تجربيات . است

  .مکتب شيطانی و انحرافی تلقی نمودسياسی را نمی تو ان يک ايدئو لوژی يا 
 از اوايل قرن بيست به اين طرف ، بخصوص بعد از جنگ دوم جهانی ، به طور حيرت آوری ماشاهد حيات يافتن 

اين دولت . ترده های وسيع با جميعتهای انبوهت و جميعتی اندک تاکسکشور های جديد بود ه ايم ؛ کشور های با مساح
های ملی ضرورتًا دارای مشترکات قومی و فرهنگی و زبانی و نژادی نيستند و گاه حتی گروه ها و جميعت های نا 

ار احساسات قومی ومذهبی گروه های حصار شده در چ. متجانس نيز اقدام به تاسيس يک ملت و کشور نموده اند 
نيروهای . مل باعث اختالف وتفرقه گرديد استچوب يک کشور گاهی باعث و حدت و انسجام شده و گاهی همين عوا

پيوند دهنده ووحدت بخش فوق که در عين حال عامل بی ثباتی و نفاق و تجزيه می توانند باشند ؛ مانند بذری که 
 مثًال آئين مسيحت تا حدودی با عث رشد و انسجام و .درخاک بارور يا عقيم و بی حاصل پاشيده شوند عمل می کنند 

  .  ديگر شده استترقی برخی کشور های غرب گرديده  همين باور های مذهبی باعث تجزيه و پراگنده گی در جا های
احساسات ملی و ناسيوناليستی منحصر به کشور های کوچک و تحت استعمار يانو استقالل جهان سوم نمی باشد ، 

پاره ای .مع بزرگ و پيشرفته يی جهان نيز به اين عاليق واحساسات به طرق مختلف ارج نهاده ميشود بلکه در جوا
علمای جامعه شناسی معتقد اند که حتی در جوامع پيشرفته  صنعتی امروز ، ملتهابه علت سرخورده گی و يا س از 

، زبان و ساير عاليق فرهنگی مانند وطنسمبولهای ملی و روابط ماشينی مولد دنيای معاصر باچسبيدن و التفات به 
  .سياسی ، اقتصادی مشترک سعی در پرکردن خال روانی دنيای ماشنيسم دارند 

ناسيونالسيم يک نيزو و خصيصۀ ذاتی وطبيعی نيست بلکه عکس العمل است احساسی در مقابل پديده های ملی که 
سرودملی ، . خاصی را در ذهن تداعی می کند يک نوع همبستگی و وابستگی به سرزمين ووطن و گروه اجتماعی 

اينها همه عوامل و سمبولهايی هستند که قادرند احساسات ... پرچم ملی، روز ملی، زبان ملی، قهرمانان ادبيات ملی و 
مردم يک سرزمين رامی توان با هدايت اين . اصيل که ضرورتًا زاييده تعقل و شعور اجتماعی نيست را زنده کنند 

بعضی از رهبران تاريخ در بهره . ان در مقابل دشمنان ، متجاوزين، استعمار گران به حرکت در آوردتشاحساسا
  . گيری از اين احساسات تا مرحله ای پيش رفتند که صلح و ثبات جهانی را در مقاطعی از تاريخ برهم ريختند 

 موج فاشيسم در ايتاليا و فرانکو با بسيج ، موسولينی با به کار گيری خشونت با بسيج توده های نازی در المانهيتلر
مادر اين جا  .خلی و بين المللی را رقم زده اندفاالنژ های ناسيو ناليست در اسپانيا صفحاتی خونين از جنگهای دا

آنچه مورد نظر ماست عو . نخواستيم وارد مالحظات مختلف ملت و ملت گرايی از ديد گاه  ها و ابعاد مختلف شويم 
در اين ابر ترديدی .  مناسبات و روابط بين المللی استر بيرونی و تالی اين انديشه در روند رشد و تحولارض و آثا

  :، باعث دو حرکت عمده شده است ش های ناسيوناليستی در طول تاريخنيست که گراي
وب های قراردادی  در چارچ يکی تکثير و تعدد دولتهاو در نتيجه تجزيه وتکه پاره شدن کرۀ خاک و قرارگرفتن انها

  .و خصومتها و رقابتهای بی حد وحصر، و ديگری تکرار و تعدد جنگها و منازعات مسلحانه و سياسی
. نوعی احساسات ملی گرايی بوده استشايد بدون اغراق بتوان ادعا کرد که تمام جنگهای عمدۀ قرن بيستم ناشی از 

  .هانی نيز صادق می باشد جنگ دوم جاين امر در جنگهای محدود و منطقه ای بعد از
، همت بکنند علمی و تحقيقی امکان بيشتر دارندآرزو دارم روشنفکران مستقل و انسانهای آزادی افغان که از لحاظ 

  . روابط بين المللی بيشتر بشگافنداثار اين پديده را در رفتار تنازعی بازيگران عرصه سياست و
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