جامعه امن منطقهای و مسیرهای آن
جهانگیر کرمی
دانشیار روابط بینالملل دانشگاه تهران

محمد جــواد ظریف وزیــر خارجه جمهوری اســامی
ایران در نشســت امنیتی تهران بــر مفاهیم «منطقه قوی
و امنیت شبکهای» تأکید کردند که از آن بهعنوان دو اصل
رهنامه امنیت منطقهای دولت نیز یاد شــده است .از من
خواســته شــد تا به بهانــه آن مفاهیم مطالبــی را به تحریر
در آورم .از نــگاه نگارنــده ایــن ســطور ،طبعــاً ایجــاد یــک
منطقــه قویتــر و برخــورداری آن از امنیتی درهــم تنیده
مســتلزم مقدماتی اســت که در ادبیات مربوط به جامعه
امــن منطقــهای در دهههــای اخیر مورد بحث فــراوان در
محافــل آکادمیــک و پژوهشــی جهان قرار داشــته اســت.
در این نوشــته تالش شــده تا با گــذری بر مفهــوم جامعه
امــن منطقــهای ،مبانــی فکــری ایــن مفاهیــم را در حوزه
مطالعــات منطقهای مورد توجــه قرار داده و مســیرهای
دستیابی به آن را بیان کند.
جامعــه امن منطقــهای از مفاهیمی اســت که در ثلث
پایانــی ســده گذشــته و در پرتــو مطالعــات منطقــهای و
نظریههــای همگرایــی وارد ادبیــات سیاســی جهان شــد.
واضعــان این مفهــوم در آن زمــان روندهایی را مشــاهده
میکردنــد کــه فراتــر از سیاســت دولتهــا و عمدتــاً در
حــوزه سیاســت مالیــم و در ابعــاد اقتصــادی و اجتماعی
و فرهنگــی در ســطح برخــی مناطــق در حال شــکلگیری
اســت .امروزه اما ایــن موضوع تبدیل به واقعیتی اساســی
شــده و حتــی گاه برای توصیــف عصر حاضــر از مفاهیمی
چون عصر منطقهگرایی اســتفاده میکننــد .تجربه موفق
همگرایــی در اروپــا ،جنــوب شــرق آســیا و تالشهــای بــه
عمل آمده برای گســترش همکاریهــای میان منطقهای
از موضوعهایــی هســتند که در دســتور کار بیشــتر دولتها
و نهادهــای منطقــهای قرار دارند .ایــن روندهای موفق در
مناطق مذکور شــرایط را برای صلح ،همزیســتی و امنیت
منطقــهای فراهــم آورده و از هزینههــای منازعــه و جنــگ
کاستهاند.
در نظریههــای امنیتــی معموالً از ســه مرحله متفاوت
در باب امنیت سخن گفته میشود .مرحله نخست امنیت
را مســاوی با قــدرت نظامی میپنداشــتند و طبعــاً در این
مرحلــه دولتهای یک منطقه جز قــدرت و بازدارندگی و
موازنه یا اتحاد نظامی راهی برای کنترل ناامنی منطقهای
و احســاس نگرانی خود نداشــتند .مجموعهای از تحوالت
بینالمللــی پــس از جنــگ جهانــی دوم و مطالعــات
اندیشــمندان ایــن حــوزه بــر نقایــص ایــن دیــدگاه تأکیــد
کردهانــد .در مرحلــه دوم امنیــت را بــا توســعه اقتصادی
تعریف میکردند و راه حل مشــکالت امنیتی را در ســطح
منطقهای دســتیابی به میزان مناســبی از رشــد اقتصادی
تعریف میکردند .و ســرانجام امــروزه امنیت را محصول
توسعه همه جانبه میبینند و در این مفهوم امنیت یعنی
توســعه و توســعه خود به مفهــوم امنیت تلقی میشــود.
البتــه این موضوع کامــاً به وضعیت مناطق هم بســتگی
دارد و نمیتوان به آســانی آن را بهعنوان نســخهای فراگیر
توصیه کرد و موکول به مجموعهای از شــرایط میشــود که
کــه بایــد تمهید شــود .بویــژه در ایــن مراحــل جدید نقش
ارتباطات و تبــادالت تجاری و اقتصادی بســیار پراهمیت
اســت و الزم اســت درک درســتی از نظریههای همگرایی
وجود داشته باشد.
در یــک تــاش فکــری دیگــر ،در نظریههــای موســوم
بــه همگرایــی منطقــهای ،در کنــار نقــش ضرورتهــای
اجتماعــی و اقتصادی و زیســت محیطی ،نقــش نخبگان
سیاسی و نگرشها و اولویتهای آنها ،بسیاری بر اهمیت
ارتباطــات و تعامــات و اطالعــات تأکیــد میکننــد .از این
منظــر ،ارتباطات تجــاری و تبــادالت اقتصــادی و بالطبع
ابزارهــا و امکانات ارتباطی و حمــل و نقلی جایگاه ویژهای
بــرای پیوندهــای فراملی و منطقــهای دارند .بــه تعبیری،
میــزان و کیفیت مبادالت اقتصادی و شــفافیت اطالعاتی
در افزایش تعامالت سیاسی و فرهنگی میان ملتها تأثیر
اساســی داشــته و به گســترش همگرایی میان دولتهای
یک منطقــه کمــک میکنند .از ایــن رو ،منطــق ارتباطات
تجاری میان دولتها صرفاً در سود و زیان اقتصادی قابل

درک نیســت و بایــد آن را در کاهــش تنــش و خصومــت و
هزینههای منازعه و جنگ مورد بررسی قرار داد.
از ایــنرو میتــوان دریافــت کــه همگرایــی اقتصــادی
منطقــهای و نهادگرایــی اقتصــادی از موضوعهــای مهــم
روابــط بینالملــل هســتند که در چهــار دهه گذشــته مورد
توجه اندیشمندان و دســت اندرکاران در کشورهای جهان
بــوده و گامهــای مهمــی نیــز در این راســتا برداشــته شــده
اســت .تجربــه موفــق همکاریهــای نهــادی و ســاختاری
منطقهای در برخی مناطق ،حوزه نظری روابط بینالملل
را به ســطح منطقهای ارتباطات دولتها متوجه ساخته و
ادبیات غنی و گستردهای را موسوم به همگرایی منطقهای
ایجاد کرد .براســاس نظریههای ارتباطــات و همگرایی در
روابط بینالملــل ،در جهان امروز ضرورتهای اقتصادی
و اجتماعــی موجــب میشــود تــا همــکاری دولتهــا در
موضوعهای فنــی بهعنوان یک منفعت عمومی به ســایر
حوزهها نیز ســرایت کند و منافع مشترک را بیش از گذشته
تأمین کند .این ویژگی سرایت کنندگی موجب شکلگیری
روند همکاریهای گسترده و پایدار شده و به یک وضعیت
مطلــوب به نــام همگرایی منطقهای رســیده و در باالترین
سطح به خلق جوامع امن منجر میشود.
آن چنانکــه پیش از این اشــاره شــد ،یکــی از نظریههای
مهــم در این حــوزه« ،نظریه ارتباطات» اســت که میگوید
اگــر روابط بین دولتها گســترش یابد یک حوزه مشــترک
گســترده ارتباطــات بین واحدهــای ملی شــکل گرفته و به
شــکلگیری یک جامعه به هم وابســتهتر منتهی میشود.
مارکــس انســان را بــر اســاس کار تعریــف میکــرد امــا
هابرماس معتقد اســت که انســان بیشــتر براســاس کنش
ارتباطی معنا میشــود .دویچ بر این باور است که شاخصه

جامعه امن منطقهای وضعیتی است که در
آن برخوردهای فیزیکی دولتها و گروهها
جای خود را به روندهای مذاکراتی و روشهای
مسالمتآمیز حل و فصل مشکالت میدهد
و این موضوع در پرتو ارزشهای بنیادین
مشترک ،نهادها و رویههای مشترک و فضای
بیناالذهانی و تعامالت اجتماعی شکل
میگیرد .این جامعه امن منطقهای از زیر
بار بسیاری از هزینههای غیرضروری رقابت،
تنش ،منازعه و جنگ و بحران دور شده و
مردمان آن به مراحل باالتری از زیست
انسانی میاندیشند و کمتر درگیر دغدغههای
زیستی اولیه چون معیشت و تهدید حیات
خود هستند

همــه اجتماعات ،وجود میزان مناســبی از مبادالت اســت
و اساســاً جوهره جامعــه انســانی ،وجود ارتباطات اســت؛
یعنــی توانایــی انتقــال پیــام ،فهــم آن و پیشبینیپذیری
رفتاری به شــکل متقابل و عــاوه بر ارتباطــات اجتماعی،
تبادالت اقتصادی نیز یک ارتباط است و میتواند مردمان
را بــه هــم پیوند دهــد .از این نــگاه ،با گســترش ارتباطات و
مبــادالت اجتماعــی و اقتصــادی در میان مــردم و به مرور
زمــان ،اجتماعــات جدیــدی بــر مبنــای هویتــی مشــترک
شــکل میگیرد که میتوانــد بنیانی برای ایجــاد همگرایی
منطقــهای باشــد و ناامنی و جنــگ کاهش یافتــه و بتدریج
حذف شده و جوامع امن شکل گیرد.
در واقــع ،ایــن جوامــع بــا گــذر از مراحلــی میتواننــد
ســرانجام امنیــت منطقــهای مناســبی را تجربــه کننــد .از
ایــن نــگاه ،مبــادالت تجــاری و حمــل و نقــل و ارتباطــات
اجتماعــی و فرهنگــی گســترش مییابنــد ،ســپس منافــع
اقتصادی مشترک ملتها تأمین میشوند و این مبادالت
بــه ارزشهای مشــترکی شــکل داده و فرهنــگ مردمان را
به یکدیگــر نزدیــک میکننــد .در ادامه چنیــن روندهایی،
نهادهــای اداری و سیاســی مناســب ایــن منافــع مشــترک
ایجــاد و نخبگان سیاســی فراملی پدیدار شــده و به تحرک
اجتماعــی و جغرافیایــی دامن خواهنــد زد و دامنه جریان
ارتباطــات و مبــادالت گســترش یافتــه و شــرایط نســبت
بــه گذشــته دگرگون میشــود .اگــر این مســیر تــداوم یابد،
دولتها چــارهای جز پیروی از این روند تعامالت نداشــته
وکامــاً پیشبینی پذیر میشــوند و ســرانجام نیــز ،در پرتو
چنیــن روندهای مؤثری یک جامعه منطقهای امن شــکل
میگیرد.
از ایــن رو ،جامعه امن منطقهای وضعیتی اســت که در
آن برخوردهــای فیزیکــی دولتهــا و گروهها جــای خود را
به روندهــای مذاکراتــی و روشهای مســالمتآمیز حل و
فصل مشــکالت میدهد و این موضوع در پرتو ارزشهای
بنیادیــن مشــترک ،نهادهــا و رویههــای مشــترک و فضای
بیناالذهانــی و تعامــات اجتماعــی شــکل میگیــرد .بــه
تعبیــری روشــنتر ،در چنیــن جامعــهای ،ســاختاری پویا
شــکل میگیرد که در آن ،درک افراد از ســود ،زیان ،قانونی
بودن و هویت شکل گرفته و هنجارهای اجتماعی و سیاسی
الزم بــرای همــکاری را میســازد .هرگونه تالشــی از ســوی
دولتهای منطقه برای گسترش همکاریهای اقتصادی
میتوانــد بخــش مهمــی از دغدغههــا و نگرانیهــای
مشــترک ملتها و دولتهــا را در زمینــه ناامنی ،بیثباتی
و هزینههــای گســترده ناشــی از آنهــا کاهــش داده و بــه
شــکلگیری یک جامعــه گســتردهتر انســانی و فرهنگی بر
مبنــای باورها و ارزشهای مشــترک منطقهای کمک کند.
ایــن جامعه امن منطقهای از زیر بار بســیاری از هزینههای
غیرضــروری رقابــت ،تنــش ،منازعه و جنــگ و بحران دور
شــده و مردمــان آن بــه مراحل باالتری از زیســت انســانی
میاندیشــند و کمتر درگیر دغدغههای زیســتی اولیه چون
معیشت و تهدید حیات خود هستند.
بــرای منطقــهای چــون خاورمیانــه کــه بســیار از ایــن
وضعیت فاصله دارد ،الزم است تا در گام نخست ،نگرش
دولتمــردان و اولویــت دولتهــا دگرگــون شــود و ســپس
مذاکــره و گفتوگو جــای تنش و خشــونت را بگیرد .در این
رابطــه ،نقش دولتهای بزرگ منطقه مانند ایران و ترکیه
و عربســتان بســیار کلیدی اســت و مادامی کــه آنها در حال
رقابــت و منازعــه هســتند و نگرشهای امنیتــی و عقیدتی
متعــارض و اولویتهــای غیراقتصــادی و غیررفاهــی و
غیرتوســعهای در دســتور کار اســت ،بدبختانــه نمیتــوان
امیدی به برداشــتن گامهای اولیه برای ایجاد جامعه امن
منطقــهای در یکــی از چهــار منطقه بوم راهبــردی جهانی
داشــت .شــاید دولتمــردان منطقه متوجــه نباشــند که در
زمینــی بــازی میکنند کــه از پیش بــرای آنها تمهید شــده
و نتیجــه آن نیــز به ســود هیچ یــک از قدرتهــای منطقه و
مردمــان آن پایــان نخواهد یافت و بلکه مســیر درســت در
دوری از دامهایی اســت که غرب آســیا را از جامعه منطقه
امن دور میسازد.
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