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واحد علوم و تحقیقات

چكيده
سیاست اعتمادسازی بهعنوان پارادایم صریح سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران در یک دهه گذشته و رفتار غالب
ایران پس از پایان جنگ ایران و عراق و اعالم سیاست تنشزدایی ،توانست تأثیر بهسزایی در ارتقای جایگاه منطقهای
ایران بر جای گذارد .این سیاست که اکنون راهبرد اصلی ایران در تأمین امنیت منطقهایاش میباشد ،پیشتر در مناطق
دیگری چون اروپا ،امریکای جنوبی و شرق آسیا تجربه شده است و پس از آغاز جنگ سرد اول بار برای حدود دو دهه
تا پایان آن جنگ و یک دهه پس از آن یکی از پارادایمهای اصلی کشورهای قاره اروپا و امریکای شمالی بود .این رژيم
با کنفرانس امنیت و همکاری اروپا در اجالس هلسینکی آغاز گردید و تأثیر و کارآیی خود را در امنیت منطقهای اروپا
بهجای گذاشت و الگویی برای رژيم امنیتی سایر مناطق شد .در اروپا سیاست اعتمادسازی بهصورت مشتاقانهای از
سوی کشورهای درگیر آن منطقه پیگیری شد و کلیه کشورها در دورههای مختلف آن حضور یافتند و مقررات ،اصول،
هنجارها و رویههای تصمیمگیری آن را پذیرفتند و برای ابراز شفافیت ،بهنظارتهای پیشبینی شده تن دادند و یک
رژیم امنیتی منطقهای ایجاد کردند.
سازمان امنیت و همکاری اروپا و تأثیر آن مورد بررسی قرار میگیرد تا نقشه راهی برای ایجاد رژیم اعتمادسازی در
سایر مناطق امنیتی جهان باش ،زیرا اعتمادسازی پس از تأثیرگذاری بر ابعاد روانی و شناختی رهبران کشورها ،نیازمند
ایجاد سا زوکارها و توجه بهمالحظات خاص خویش است.

کلید واژهها
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در این مقاله ضمن مروری بر اصول و مبانی رژیم امنیتی و اعتمادسازی اقدامات و سیاستهای اعتمادسازی ،در

اعتمادسازی ،شفافسازی ،نهادسازی ،نظارت ،رژیم بینالمللی ،رژیمهای امنیتی ،تنشزدایی ،کنفرانس امنیت و
همکاری اروپا.
* فارغالتحصیل مقطع دكتري رشته روابط بینالملل دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران.

79

امنیت منطقهای و کارکرد رژیم اعتمادسازی

مقدمه
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سیاست خارجی ،رفتار سیاسی یک کشور در عرصه خارجی است که با اهداف مشخصی صورت میگیرد .این رفتار
تابع اصول ،مبانی و قواعد خاصی است که رعایت یا عدم رعایت آن قواعد و اصول نقش تعیینکنندهای در تحقق
اهداف تعیین شده در سیاست خارجی دارد.
مفروض مقاله حاضر این است که دولتهای مختلف در دنیا دارای سه هدف مهم و نهایی در این زمینه هستند
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و آن توسعه در مفهوم عمومی و کلی؛ کاهش هزینهها و افزایش فرصتها است .بهعبارت دیگر محور و هدف
دستگاه مهم و حساس سیاست خارجی چیزی جز دستیابی بهتوسعه نیست.
پيروزي انقالب اسالمي در ايران دگرگوني بنيادين و شگفتآوري در عرصه منطقه خاورميانه ايجاد كرد و
نرمهاي پذيرفته شده در نظام دوقطبي حاكم بر روابط بينالملل دوران جنگ سرد را در اين زيرسيستم بهطور جدي
بهچالش گرفت .پس از گذشت يک دهه از پيروزی انقالب اسالمی و پايان جنگ هشت ساله ايران برای بازسازی
روابط سياسی ـ امنیتی خود با کشورهای عرب حاشيه جنوبی خليجفارس (شورای همکاری خليجفارس) پروسه
تنشزدايی را آغاز کرد تا راه توسعه را سریعتر و کمهزینهتر طی کند و در افق  20ساله ایران تا  1404بهکشور اول
منطقه تبدیل شود .وقوع جنگ دوم خليجفارس و سپس فروپاشی اتحاد جماهير شوروی و پايان جنگ سرد شرايط
منطقهای را تحت تأثير جدیتر عوامل بينالمللی قرار داد ولی روند تغییرات و تأثيرپذيری سطح منطقهای از سطح
بينالمللی در خليج فارس موجب شد که سياست خارجی ايران در پايان دولت آقای هاشمی رفسنجانی در وضع
مطلوبی قرار نداشته باشد .از سال  1376و با پيروزی آقای سيد محمد خاتمی در انتخابات هفتمين دوره رياست
جمهوری ،سياست تنشزدايی با ابتکار اعتمادسازی مفهوم و حد و مرزهای وسيعتری يافت و سياست تنشزدايی
تحت تأثير عوامل و شرايط داخلی و خارجی از سرعت محسوستری برخوردار گرديد.
همچنین پیروز انتخابات نهم ریاستجمهوری ،آقای احمدینژاد راه دو سلف خویش را تندتر طی میکند ولی
هنوز سیاست اعتمادسازی بهبدیل سیاست موازنه قوا یا موازنه تهدید تبدیل نشده و جمهوری اسالمی ایران
اطمینان ندارد که دشمنان فرامنطقهای در فشارهای آتی خود از همراهی همسایگان عرب ایران محروم باشند .در
این مقاله بهاین سئوال پاسخ داده خواهد شد که با توجه بهتجربه سازمان امنیت و همکاری اروپا شرط موفقیت
سیاست اعتمادسازی در ایجاد رژیم اعتمادسازی (اعتماد ـ امنیت) چیست؟

1ـ ضرورت اعتمادسازی

از آنجایی که رهیافتهای رئالیستی نمیتواند بهتمامی نیازهای امنیتی جوامع پاسخگو باشد ،از اینرو رویکردهای
جدیدی در راستای هنجارسازی ,رویهسازی و نهادسازی مورد توجه نظریهپردازان رژیمهای بینالمللی قرار گرفته
است .این امر را میتوان ضرورت پدیده همکاری ـ رقابت منطقهای کشورها دانست .خواسته يا ناخواسته کشورها
محکوم بهپذيرش تبعات وضع موجود بازيگران حاضر در منطقه هستند و باید برای احراز و اثبات آن منافع بهافزايش
شناخت و برنامهريزی اقدام کنند .بهلحاظ منزلت استراتژيک بهنظر میرسيد که در دوران جنگ سرد ،پيوستگی
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بسياری بين نوع مبادالت درون منطقهای با مبادالت اساسی بين بازيگران اصلی نظام بينالملل وجود داشته ولی
پس از آنکه با پايان جنگ سرد ،نظام بينالمللی از ساختاری سيال برخوردار گرديد ،ساختارهای امنيت منطقهای
که مبتنی بر نظام موازنه قواست ،توجيهات خود را از دست داد و نهادگرایی مورد توجه واقع شد .بر اساس اين
رویکرد محققان بینالمللگرایی و نهادگرایی لیبرال برخالف محققان واقعگرا اظهار میدارند که با توجه بهافزایش
سطح وابستگی متقابل؛ تسری امنیت از سطح نظامی بهسایر سطوح؛ فقدان توان دولتها بر تأمین هزینههای
امنیت بهصورت مستقل و یکجانبه و ضرورت بهرهگیری از توان نهادینه سایر بازیگران ،سياست تنشزدايی و
اعتمادسازی میتواند موجب افزايش مبادالت منطقهای و تحصيل منافع و ارزشهای مشترک گشته و نظام امنيت
منطقهای شايستهای را در کنار حفظ توانايیهای دفاعی متعارف بازيگران فراهم سازد.

2ـ ویژگیهای اعتمادسازي

قدمت اين ديدگاه كه دولتها ميتوانند بهتوافقهايي خواه رسمي و خواه غيررسمي دست بزنند تا بهاعتمادسازي
متقابل و دوجانبه و كاهش چالش دست يابند ،ايدهاي بهقدمت وجود ملت ـ كشورهاست .مبادالت فرهنگي،
مالقاتهاي دولتي ،استقرار رابطين و نمايندگان ديپلماتيك ،تأسيس سازمانهاي منطقهاي و در حقيقت بسياري
از اقداماتي كه بهمنظور افزايش اعتماد متقابل بين ملتها بهوقوع ميپيوندد را ميتوان بهعنوان اقدامات اعتمادساز
()1
توصيف كرد .براساس تعريفي كه فرهنگ لغات وبستر ارایه ميدهد ،اعتماد يعني اطمينان فكري يا اعتقاد شديد
()2
بهقابل اطمينان بودن و صداقت ديگري.
بر اساس تعريفي كه براي تدابير اعتمادسازي توسط كالوي صورت گرفته است« :اقدامات اعتمادسازي ممكن
است بهعنوان اقدامهايي سياسي تعريف گردد كه جهت افزايش اطمينان در هيئتهاي دفاعي و نيروهاي نظامي
صورت پذيرد .هدف اين اقدامها همان اطميناني است كه باعث استحكام امنيت كشورها ميشود .اقدامهاي
اعتمادسازي ،ابزارهاي مهمي جهت بهبود فضاي سياسي بهشمار ميروند و ترتيبات مهمي را در زمينه امنيت و
()3
همكاري بينالمللي 2تسهيل ميكنند».
جيمز مكينتاش 3براي اقدامات اعتمادسازي ويژگيهاي ذيل را برميشمرد:
 1ـ شامل آن نوع اقداماتي است كه مستلزم كنترل تسليحات ميباشد.
 2ـ يك اقدام دولتي است.
 3ـ ميتواند يك اقدام يكجانبه باشد وليكن معمو ًال اقدامي دو يا چندجانبه است.
 4ـ میکوشد تا ادراكات اشتباه 4راجع بهتهديدات نظامي خاص يا موضوعات ذيربط را كاهش دهد و يا از
اذهان بزدايد.
 5ـ اغلب (و نه همواره) براي اثبات 5اين ادعاست كه نيات نظامي و سياسي غيرتهاجمي دارند.
1
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1. Agreements
2. International Cooperation
3. James Macintosh
4. Misperceptions
5. Demonstration
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 6ـ با مخابره شواهد بهقدر كافي تأييد شده ،سطح اعتماد قابل قبول را مبني بر اينكه آن نگراني بيپايه
است ،ايجاد ميكند.
 7ـ با ارایه شاخصهاي هشداردهنده زودهنگام ،اين اعتماد را ايجاد ميكند كه امكان موفقيت حملهاي
غيرمترقبه بعيد ميباشد.
 8ـ محدودكننده فرصتهاي موجود براي كاربرد نيروهاي نظامي و همچنين پذيرش محدوديت نسبت
()4
بهفعاليتها و يا اعزام تمام نيروها و يا بخش مهمي از آنها بهمناطق حساسيتبرانگيز باشد.
رويكرد اعتمادسازي بهعنوان يك بديل ،بارها در روابط خارجي كشورها مورد توجه قرار گرفته است و سابقهاي
بهبلنداي قدمت روابط خارجي بين بازيگران سياسي دارد .در شرایط تنش و فقدان روابط عادی ،اعتمادسازی
ضروریتر میباشد .اعتمادسازی دارای اصول ثابتی است که در کلیه سیاستگزاریهای اعتمادسازی خود را اثبات
کرده است .این اصول بهمنزله فقدان اختالف نیست ،بلکه بهمنزله اعتمادسازی در شرایط اختالف و بدبینی است.
اعتمادسازي دو موضوع اساسي را تشويق و ترغيب ميکند:
اول) ايجاد يك محيط شفاف امنيتي تا بتوان حل منازعاتي كه بهدليل عدم اعتماد ،بهتوافقي منجر نشده است
را تسهيل نمود.
دوم) افزايش امنيت در كوتاهمدت از طريق تقليل و كاهش خطرات غيرقابل مشاهده و تأييد اين نكته كه
()5
تنشها و موقعيتهاي بحراني ميتوانند منجر بهاتفاقات غيرقابل كنترل گردند.
فريدمن ،1ضرورت اعتمادسازي را چنين بيان ميكند كه ارزش اصلي تدابير اعتمادسازي ممكن است در روند واقعي
اعتمادسازي در زمان صلح بروز كند ،زيرا بهآرام شدن تنشها كمك ميكند ،بهنحوي كه احتمال ايجاد بحرانهاي
()6
جدي را از ميان ميبرد .از اینرو اقدامهاي اعتمادسازي ،بهمجموعه اقدامهاي عملي اطالق ميشود كه بهمنظور
شفافسازي و ايجاد فضاي همكاري كاربرد مييابد و منظور از آن ايجاد حس همكاري بين كشورهاي متخاصم
يا رقيب با هدف درك اين مطلب است كه با توجه بهاصل وابستگي متقابل همكاري امكانپذير و مناسبتر از
رويارويي است .چنین تدبيری موجب اين درك متقابل است كه امنیت و منافع ملي را ميتوان از طريق نظارت
و همكاري ارتقا بخشيد و با برداشتن گامهاي مناسب ميتوان از هر نوع برخورد ،بخصوص برخوردهاي تصادفي
ممانعت بهعمل آورد .اقدامات اعتمادسازي اين برداشت را تشويق ميكنند كه وجود دو طرف برنده در يك بحران
()7
بهگونه بهتري موجب تأمين منافع طرفين و كاهش تنشها ميگردد .روند اعتمادسازی معمو ًال با دو مالحظه یعنی
شفافیت و نظارت همراه است که بهتوضیح هریک از آنها میپردازیم.
الف) شفافیت
در اعتمادسازي ،اصل شفافيت بهعنوان يك ارزش عام جايگاه خاصي دارد .شفافيت عبارت است از چاپ و انتشار
تصميمات اتخاذ شده در رویکرد اعتمادسازی .اين اصل در واقع با «اصل محرمانه بودن» تناقض دارد .اما چون
2

1. Friedman
2. Transparence

دکتر سیدحسین موسوی

هدف رویکرد اعتمادسازی ،ارایه اطالعات بهبازيگران است ،اين اصل روز بهروز بيشتر مورد توجه قرار ميگيرد.
«عرضه» و «تقاضاي» اطالعات نقشي بسيار اساسي در اصل شفافيت ايفا ميكنند .شفافسازي بهمنظور مبادله
اطالعات الزم جهت شناخت زواياي پنهان تصميمگيري و بهمنظور جلوگيري از قضاوت اشتباه و خطاي محاسباتي
ساير بازيگران است .از اینرو اصل شفافسازي ،بهسكوت رضايتمندانه همسايگان و مشروعيت تهديد امنيت كشور
از سوي بازيگران فرا منطقهاي پايان ميدهد.
ب) نظارت
نظارت ،پذيرش سيستم و مكانيزمهاي نظارت بر اجرای اصول ،هنجارها و قواعد رژيم است .هدف از نظارت ،ايجاد
شفافيت است و اين سيستم براي راستي آزمايي و سطح وفاداري و اجرای تعهدات بازيگران بهتعهداتشان در رژيم
مورد استفاده قرار ميگيرد .مسئله نظارت ،همواره با مشكل مواجه بوده است ،بهويژه آنكه با اصول فائقهاي چون
اصل حاكميت تعارض پيدا ميكند ،اما با اينحال اين اصل روز بهروز در رژيمها و معاهدات از جايگاه معتبرتري
برخوردار ميشود)8( .
1

3ـ مفهوم رژيمهاي بينالمللي در روند اعتمادسازی

1. Observation
2. Koehein
3. Josef Nye
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استقرار رژيمهاي بينالمللي ،اقدامي متناسب با اصول و نرمهاي همكاري و فعاليتهاي قانونمند بينالمللي است .مهمترين
نقش رژيمهاي بينالمللي ،ايجاد همكاري بين دولتهاست و رژيمها بهعنوان يك ابزار و مكانيزم موجب ميشوند تا
()9
عامل عدم اطمينان و نامعلومي كه در نظام بينالمللي وجود دارد ،كاهش یابد .تنها در فضاي قرن جاري است كه ميتوان
رژيمهاي بينالمللي را بهعنوان پديدهاي در حال جهاني شدن مشاهده كرد كه بهمرور شخصيتي مستقل از دولتها بهخود
گرفتهاند و همراه با دولتها ،در مجموعهاي بههم پيچيده از مؤسسات و قوانين مختلف ميتوانند روابط بينالمللي را در
سراسر جهان تنظيم و طراحي كنند و اطالعات الزم براي ايجاد همكاري در سطح جهاني را در اختيار دولتها قرار دهند.
()10
رژيمهاي بينالمللي پس از ايجاد همكاري ،بهنظم و ثبات سيستم كمك ميكنند.
علت گرايش كشورها بهحضور در رژيمهاي اعتمادسازي در چارچوب مبادالت فراملي و نظريه ارتباطات
قرار دارد .تشابه اجتماعي و تجانس ادراك بازيگران نسبت بهيكديگر ،رمز موفقیت رژيمهاي اعتمادسازي ميان
كشورهاست .رفتار دولتها تابع آنچه كه فكر ميكنند و مناسب تشخيص ميدهند ،است و نه آنچه قدرت انجام
آن را دارند .كوهين 2ميگويد :رژيمهاي بينالمللي ،تهديدي براي دولتها محسوب نميشوند ،بلكه براي آنها مفيد
ميباشند .اطالعات موثق در اختيار دولتها قرار ميدهند و آنها را از عواقب و بهاي نقض ساير حقوق مالكانه
آگاه ميكنند .دولتها براي افزايش قدرت و تضمین منافع ملي بهرژيمها ملحق ميشوند ليكن بعداً طبق تئوري
«عقالنيت محصور» خواستههاي مادي خود را جهت پیشبرد همكاري ميكاهند .جوزف ناي 3ميگويد :رژيمها
موجب ميشوند تا هزينهها بين دولتها تقسيم شود ،رژيمها ديپلماسي را سهل كرده و ايجاد نظم ميكنند .اصول،
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عقايد و نهادها بين ساير مسائل ارتباط ايجاد ميكنند و بهبازيگران اين انگيزه را ميدهند كه بهموافقتنامههاي
()11
دوجانبه و سودمند دست يابند .وضعيتي بهوجود ميآيد كه دولتها ،منافع مشترك و متضاد خواهند داشت.
مفهومرژي م در دهه  70مورد توجه نهادگرايان ليبرال و واقعگرايان قرار گرفت .اين روند دوگانه موجب گشت
كه موضوع رژيمهاي بينالمللي بيشتر بهعنوان يك واقعيت مورد قبول و توجه قرار گيرد و هر دو رويكرد سنتی
روابط بینالملل براساس این اصل مشترك و حداقلی که رژيم نمايانگر پاسخ بازيگران خردمندي است كه در درون
()12
ساختار آنارشيك نظام بينالملل فعاليت ميكنند ،بهتحلیل موردنظر خود از رژيمهاي بينالمللي پرداختند.
در مورد مفهوم رژيمهاي بينالمللي ،تعريف استفان كراسنر 1از رژيمهاي بينالمللي تقريب ًا بهعنوان معيار مورد
توجه منابع گوناگون علمي قرار گرفته است .وی رژيمها را يك سلسله اصول ،هنجارها ،قوانين و فرآيندهاي
تصميمگيري ميداند كه بهطور صريح يا ضمني در راستاي انتظارات همسوي اعضا و در زمينهاي مشخص از
روابط بينالملل متمركز شدهاند .بهنظر كراسنر ،هر رژيم از چهار ويژگي اصول ،هنجارها ،قوانين و فرآيندهاي
تصميمگيري 2برخوردار است .اصول يك رژيم ،مجموعهاي از جمالت تئوريك مرتبط بههم است و در خصوص
اين نكته كه اين رژيم چگونه عمل ميكند ،تنظيم ميشود .هنجارها ،معرف معيارهاي عمومي در رفتارها میباشند
و حقوق و تعهدات اعضا را تعيين ميكنند .بهعبارت دقیقتر ،هنجارها و اصول از مشخصههاي اصلي يك رژيماند
و تغيير اين دو بدون تحول در ماهيت رژيم ،امكانپذير نيست .قوانين در سطحي پايينتر نسبت بهاصول قرار دارند
و در واقع براي حل و فصل مشكالت احتمالي ميان اصول و هنجارها وضع ميگردند .فرآيندهاي تصميمگيري نیز،
()13
همچون نظام رأيگيري دستورات اصلي نوع رفتار اعضا را تعيين ميكنند.
 ارنست هاس ،3ضمن قبول ويژگيهاي مطرح شده از سوي كراسنر ،رژيمها را عبارت از يك سلسله هنجارها،
قواعد و فرآيندها ميداند كه محصول انتظارات همسوي اعضا يا انزجار مشترك 4اعضا باشد .در رژيمهاي مبتني بر
انزجار مشترك ،بازيگران نه بر يك نتيجه مرجح براي همه ،بلكه بر نتيجهاي كه همه مايل بهپرهيز از آن هستند،
()14
توافق ميكنند .اينگونه رژيمها نيازي بهتشريك مساعي ندارند و صرف ًا بههماهنگي سياستها نيازمند هستند.
رابرت جرويس5در تعريف رژيم بينالمللي چنين اشاره ميكند كه :تا آن هنگام خويشتنداري ،دوستي و رفاقت

حاكم بر مبادالت بينالمللي پايدار خواهد ماند كه اصل مقابله بهمثل رعايت شود و ديگر كشورها نيز خويشتندار
()15
بمانند .وي خواست مشترك بازيگران بر اجتناب از توسل یا تهدید بهجنگ ،باور مشترك بهارزشهای امنیتی ،عدم
تمايل بازيگران بهفزون طلبي ،پرهزينه و كم بازده بودن اقدامات انفرادي را از شرايط الزم براي شكلگيري يك
()16
رژيم امنیتی بر ميشمرد.

 -4سنخشناسي كاركردي رژيمهاي بينالمللي

رژيمهاي بينالمللي را ميتوان متغيرهاي واسطهاي قلمداد كرد كه ميان متغيرهاي رفتاري مستقل و بنيادين چون
1. Stefan Krasner
2. Principles– Norms– Rules– Decision makings
3. Ernest Hass
4. Common Aversion
5. Robbert Jervis

دکتر سیدحسین موسوی

قدرت ،منافع ملي و رفتار خارجي يا بر روند سياسي بازيگران صحنه بينالمللي (دولتها) عمل ميكند .شاخصترین
رژيمهاي بينالمللي چنین تقسیم شدهاند:
الف) رژیمهای زیستمحیطی؛
ب) رژیمهای ارتباطی؛
ج) رژیمهای اقتصادی؛
د) رژیمهای امنیتی.
الف) رژيمهاي زيستمحيطي
از زماني كه دانشمندان از آسيبهاي فراواني كه بهمحيط زيست جهاني وارد آمده روز بهروز بيشتر آگاهي يافتند،
احساس نياز بهتشكيل رژيمهاي زيستمحيطي رو بهفزوني نهاده است .موضوعاتي چون آلودگيهاي نفتي،
افزايش دماي زمين و نازك شدن اليه ازن ،افكار بسياري از مردم جهان را بهخود مشغول داشته است .از سال
 1993يك توافقنامه جامع در خصوص تنوع زيستشناختي برای محافظت از گونههاي جانوري و گياهي در حال
انقراض بهاجرا درآمده است .همچنين از نيمه دهه  80تالشهايي براي قاعدهمند ساختن فعاليتها يا كاهش ميزان
آاليندهها در آبها صورت گرفت .در سال  ،1993توافقنامه باسل 2با هدف منع تردد كشتيهاي آاليندهاي كه از
سوي كشورهاي پيشرفته در آبهاي كشورهاي توسعهنيافته در رفتوآمد بودند ،منعقد گرديد .موارد فوق بخشی
از رژيمهاي زيستمحيطي هستند.
1

ب) رژيمهاي ارتباطي
تا پيش از قرن نوزدهم ميالدي مهمترين زمينههاي ارتباط بينالمللي براساس رژيمهاي مربوط بهكشتيراني و
خدمات پستي تنظيم ميشدند .اما با پيشرفت تكنولوژي و پيدايش فنآوريهاي جديد ،نياز بهايجاد رژيمها در زمينه
مقررات بينالمللي هوانوردي و ارتباطات دور نيز بهوجود آمد .تا جايي كه در مجموع شبكه وسيع رژيمهاي ارتباطي
بهعنوان يك عامل زيربنايي اقتصاد بينالمللي امروز را قوام و استحكام ميبخشد .در حقيقت بدون وجود اين عامل
زيربنايي ،تجارت بينالمللي ،سرمايهگذاري خارجي و نظام پولي جهاني غيرقابل استمرار است.
3
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ج) رژيمهاي اقتصادي
اغلب اظهار ميشود كه رژيمها بيش از هرجاي ديگري در زمينههاي اقتصادي حضور يافتهاند .اقتصاد بينالمللي
در شرايطي كه زيرساختهاي الزم توسط رژيمهاي ارتباطي ايجاد نشده باشد ،فاقد كارايي است .در واقع اين دوگونه
رژيم بهنحو اجتنابناپذيري بهيكديگر مرتبطاند ،بهطوري كه كشورها برخالف گذشته ديگر در تبيين قوانين حاكم
4

1. Environmental Regime

2. Basle Convention
3. Communication Regime
4. Economic Regimes
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بر اين گونه فعاليتها نقش چنداني نخواهند داشت.
رژيمهاي اقتصادي نشانگر تالشهايي بوده كه توسط امريكا براي ايجاد رژيمهاي مبتني بر اصول ليبراليسم
مبذول گشته و بيش از همه امريكا مترصد ايجاد رژيم بازرگاني مبتني بر اصول تجارت آزاد بوده است .بههمين
لحاظ شمار قابل توجهي از سازمانهاي بينالمللي همچون صندوق بينالمللي پول و بانك بينالمللي ترميم و
توسعه ،رژيمهاي اقتصادي بينالمللي چون برتون وودز و موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت (گات) پس از سال
()17
 1945ايجاد شدند تا شكوفايي هرچه بيشتر تجارت را مهيا سازند.
د) رژيمهاي امنيتی
ايجاد رژيمهاي امنيتي يا آنچه بهعنوان رژيمهاي اعتماد ـ امنيتسازي ناميده ميشود بهمثابه ،يك راهكار اصلي
براي رهايي از تنگناهاي امنيتي و اعتمادسازي و ايجاد صلح و ثباتي بادوام ،هرچند سابقهاي طوالني دارد ،ليكن
تالشهاي منظم براي ايجاد رژيمهاي تمامعيار و كامل امنيتي ،اغلب در قرن بيستم و بهويژه در دوران جنگ
سرد آغاز گشته است .ايجاد رژيمهاي امنيتي بهمنزله توجه بههسته اصلي روابط بينالملل يعني علل بروز جنگ و
()18
چگونگي نيل بهشرايط صلح و ثبات ميباشد.
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 5ـ اعتمادسازي بهعنوان رژيم امنيتي بينالمللي
يك رژيم اعتمادساز ،نهادي براي همكاري امنيتي است كه در راستای ارتقای سطح امنیت مادی و روانی اعضا و
با رویکرد شفافسازی براساس عاليق و منافع مشترك یا انزجار مشترك شكل ميگيرد .در يك رژيم اعتمادسازي
صريح ،امنيت تابع و وابسته بههمكاري بازيگران عضو نهادهاي بينالمللي است که در آن از كاركردهاي مهمي
چون اطالعرساني بهكشورهاي عضو ،نظارت بر تعهدات شركا ،ايجاد حقوق مالكيت ،تأثيرگذاري بر انگيزههاي
گوناگون و رفتار و اقدام دولتها ،تعديل پيامدهاي بينظمي ،كاهش سطح فريبكاري ،افزايش ميزان رعايت قواعد
و مقررات ،تسهيل مجازات فريبكاران و ناقضان همكاري و ايجاد فرصت براي كشورها ،بهعنوان عوامل اعتمادساز
استفاده ميشود.
توجه بهراهبردهای دعوت از بازرسان و ناظران و اطالعرسانی از مانورهای نظامی از قوانین رژيم اعتمادسازی
است و شرکت در اجالسیهها و نظام رأیگیری و مشاوره ،از فرآیندهای تصمیمگیری در رژيم اعتمادسازی است.
اعتمادسازي از آنرو بهمرور بهيك رژيم تبديل شد كه بهعنوان يك سيستم امنيتي همچون سایر رژيمهاي
بينالمللي ،نماينده تالش رسمي و غيررسمي بسط همكاري امنيتي در سطوح بينالمللي است و بهخاطر وابستگي
متقابل اجزایش بهصورت يك كل عمل ميكند .نكته مهم رژيم اعتمادسازي امنيتي ،همچون ساير رژيمهاي
بينالمللي ،تعيين پايه ضروري ايجاد آن يعني همكاري يا هماهنگي است .اعتمادسازي در ميان جوامع همگرا،
عرصه تحقق رهيافتهاي همگرايي کارکردگرا ميباشد ،در حاليكه در جوامع فاقد زيرساختهاي سياسي ـ امنيتي
الزم و مناسب ،ايجاد روند اعتمادسازي و ارتقای سطح روابط بر اساس رهيافت نوكاركردگرايي همگرايي و اخذ
1. Security Regimes
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تصميمات سياسي ضروری است.

 6ـ اصول مشترک اعتمادسازی

الف) هدف مشترك
هرچند هريك از بازيگران از پيوستن بهپروسه اعتمادسازي ميتوانند اهداف مختلفي را دنبال كنند ،ليكن اين اهداف
الزم است داراي مبناي مشتركي باشند تا اين روند در درون خود ،ضد خود را خلق نكند و آنان را براي دستيابي
بههدف امنيتسازي ،در يك روند ايجابي مشغول سازند .آنچه را كه در رژيم اعتمادسازي نبايد ناديده گرفت ،نيروي
استمرار در اهداف مشترك است .بازيگران سياسي بايد بر اين نكته اشتراك نظر داشته باشند كه رژيم اعتمادسازي
و اقدامات شفافسازی ،اطالعرسانی و ارسال نشانههای پرهزینه ابزاري براي بهرهوري در شرايط رشد بياعتمادي
است و اين اقدامات بدينمنظور طرحريزي گرديده تا به كشورهاي منطقه كمك كند كه بر موانع سياسي و رواني
عدم اطمينان و سوءظن غلبه نمايند و شرایط را بهمرور بهسمت همکاری در عادی شدن روابط سوق دهند .فراهم
كردن زمينه مناسب براي همكاري ،بهمعناي كاهش شك و ترديد و الزام بهدرگيري در يك فرآيند ،در نهايت
بهارتقای سطح پيشبينيپذيري روابط سياسي حال و آينده كشورهاي منطقه كمك مینمايد.
ب) ابزارگرايي حقوقي ـ سازماني
در عمل اعتمادسازی محصول هدف مشترکی است که با ابزارگرایی سازمانی و پشتوانهای حقوقی از یک اندیشه بهیک
استراتژی ارتقا یافته باشد .از اینرو تدوین توافقنامه و نهادگرايي دو مرحله اجرایی مشترک در روند اعتمادسازی است.
توافقنامه :يك مجموعه قواعد و مقررات اقدامات اعتمادسازي است كه بهطور ماهرانهاي طراحي شده باشد.
صرف دستيابي بهيك توافقنامه حتي اگر موجب ايجاد امنيت نيز نشود ،يك هدف اساسي در مذاكرات است .اما
فقط يك توافقنامه خوب ميتواند براي اعتماد و امنيتسازي در منطقه مفيد واقع گردد و كمیت كشورهايي كه اين
()19
توافقنامه را امضا كردهاند ،لزوم ًا بهمنزله خوب بودن آن توافقنامه نيست.

1. Institutionalism
2. Organisational Vehicle
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نهادگرايي :1استقرار يك نهاد نظارت بر اقدامات توافق شده؛ شفافسازی و كنترل تسليحات داراي اهميت
فوقالعادهاي در استقرار يك رژيم اعتمادسازي در منطقه ميباشد .با اعالم رضايت نسبت بهاستقرار چنين سازماني
كشورهاي عضو تمايل خود را مبني بر گسترش امنيت چندجانبه و كاهش خطر منازعه نشان ميدهند .اين نهاد،
يك ارگان سازمان را جهت ورود بهپروسه كنترل تسليحات و نيز يك سازمان كمكي 2را براي توسعه مكانيزمهاي
مورد توافق جهت كنترل تواناييهاي بالقوه تسليحاتي ايجاد ميكند .آن نهاد نشستي غيرجانبدارانه و بیطرف را
براي صحبت و مذاكره در خصوص اقدامات اعتمادسازانهاي كه بهطور چندجانبه مورد توافق است و نيز ساير اقالم

87

امنیت منطقهای و کارکرد رژیم اعتمادسازی

ترتيبات كنترلي را تدارك خواهد ديد .بهتعبير ديگر ،چنين نشستي براي اولينبار بر اساس مفاد موافقتنامه بهايجاد
ساختاري قانونمند اقدام میکند تا بتواند طيف وسيعي از اشكاالت امنيتي و راهحلهاي ممكن شفافسازی و كنترل
()20
تسليحات را بهطور موردي و دقيق بررسي و كشف كند.
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ج) چگونگي و ترتيبات ساختار قوا
پیمانهای استراتژيك بهتنهایی نتوانستهاند دغدغه امنیت کشورها در نظام متغیر و پیچیده بینالمللی را تسکین
دهند .وجود بلوك شاخص در يك منطقه ،بازيگران را در تنظيم روابط یا شرایط تصميمگيري را سخت و قدرت
پيشبيني را تضعيف و آمادگي براي چانهزنيهاي موفق را تقليل ميدهد .در شکلگیری رژيم اعتمادسازی
دولتهاي منطقه بايد نقشي كلیدي ايفا كنند ،اما تحقق چنين راهحلي صرفا با تالش كشورها و بازيگران منطقهاي
بينهايت دشوار خواهد بود ،زیرا تأثيرات رفتاري قدرتهاي فرامنطقهاي ترديدناپذير است .ساختار ناهمگون قوا،
موفقيت رژيم اعتمادسازي را در هالهای از ابهام قرار ميدهد .قدرتهاي بزرگ از ظرفيت مهمي براي تأثيرگذاري
بر وضعيت مناطق مختلف جهان برخوردار هستند .تا زماني كه يك بحران خواه داخلي و خواه منطقهاي منافع
كشورهاي قدرتمندي را كه در امنيت ميتوانند نقش ايفا كنند ،بهخطر نیاندازد ،آنها داليل بسياري دارند تا رويكرد
عدم مداخله را بهيك مداخله نظامي محتمل و پويا ترجيح دهند و اين سياست كه بيشتر بهسر در برف فرو كردن
()21
ميماند ،ناشي از فقدان اين باور است كه در پيشگيري از بحرانها ،منافع جمعي نهفته است .پروسه كنترل
تسليحات و رژيم اعتمادسازي با توازن قوا رابطهای مستقیم دارد و آنگاه که توازن قوای منطقهای شکل نگرفته
ت پيچيده موازنه
باشد ،قدرتهای بزرگ بهکنترل منطقهای تسلیحات پاسخ نخواهند داد .از سوي ديگر ،وضعي 
قوا ممكن است مذاكرات نيروها يا كنترل و تعديل تسليحات را با پيچيدگي بيشتري روبهرو سازد ،زيرا رسيدن
بهچانهزني برابر با مشكل روبهرو خواهد شد.
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د) اختالفات سرزمینی ،چالش مزمن
اختالفات سرزمینی در بیشتر مناقشهها و بحرانهاي بهوقوع پيوسته در جهان يكي از عوامل يا مهمترين عامل
بروز مناقشه بوده است .اين موضوع بهعنوان حفظ تماميت ارضي ،دارای ارزش غيرقابل انكاري است كه همواره بر
كليه حكومتها تأثیر دارد .شکلگیری روند اعتمادسازی بهعنوان روند مسلط در روابط میتواند از شدت تأثیرگذاری
اختالفات ارضی بر روابط دوجانبه بکاهد ،همانطور که وجود این اختالف در پس بیاعتمادی میتواند روابط را
شکنندهتر از آنچه شایسته است ،بنماید .اقدامات اعتمادسازي در منطقهاي كه از اختالفات اراضي رنج ميبرد،
()22
ضروريتر است .هرچند تبدیل این اقدامات بهایجاد یک رژيم بهتجربه طوالنی دوری از جنگهای گرم و نامحتمل
()23
بودن پیروزیهای نظامی نیازمند است.
هـ) زمينههاي فرهنگي و تاريخي سنت اعتمادسازي
بررسي زمينههاي فرهنگي و تاريخي يك منطقه ،نشانگر وجود يا فقدان سنت اعتمادسازي ،تساهل و مداراست.
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وجود چنين فرهنگي در سوابق يك ملت ،قوم يا منطقه تسهيلكننده تكرار اين سنت در ادوار آينده آنها ميباشد.
ایجاد چنین زمینهای در یک روند اکتسابی نیز میتواند فراهم شود و بدینترتیب اعتمادسازی در منطقهای ایجاد
شود که بهتازگی مبانی تساهل و ضرورت همکاری در بین نخبگان آن شکل گرفته است .اعتمادسازی بین
ملتهایی واقع میشود که دارای این حس و فضیلت مدنی نفع و ضرر مشترك باشند كه آنها يا با هم شنا خواهند
كرد و يا با هم غرق خواهند شد)24(.
و ) اتكا بهرژيم كنترل تسليحات
اعتمادسازي و فرايند كنترل تسليحات بخشهاي جداييناپذير و مالزم يكديگرند و کنترل تسلیحات از بارزترین
نمادهای اعتمادسازی است .كنترل تسليحات در گام اول ،اقداماتي ابتدايي و سطحي با ماهيت سياسي و روانشناختي
است که در جهت نفوذ بهاعماق و تأثيرگذاري بنيادين در طرف مقابل طراحي خواهد شد .مهم اين است كه طرف
مقابل بر جهتگيري بنيادين اين سياستهاي اوليه اميدوار شود .اقدام دوم شروع بازسازي ساختار نظامي كشور
بهسمت توانمنديهاي نظامي سودمند و پيشبرد قدرت نظامي براساس آموزه و ديپلماسي دفاعي ميباشد .در اين
گام ،كاهش برتريهاي نظامي معنيدار و ترساننده بهسمت توانمنديهاي نظامي سودمند با شفافسازي تغييرات
براي طرفهاي ذيربط همراه است .نهادينهسازي تغييرات و حذف اتهامات و نگرانيها از سياست خارجي ،جلوگيري
از رقابتهاي مقابلهآميز و تقويت رقابتهاي غيرمنازعهاي در مناطق نفوذ ،پيشرفت در حل و فصل مسائل سياسي
و مشاجرات سياسي و سرزميني ،همكاري و همراهي در زمينه موضوعات مشترك سومين مرحله بهثمر رساندن
()25
راهبرد كنترل تسليحات است .بنابراین آنچه رهبران يك كشور را قانع يا مجاب ميسازد كه ميتوانند آرام آرام
بهاجرايي ساختن پروژه كنترل تسليحاتي نيز فكر كنند ،چيزي جز كاهش تنشهاي سياسي نيست.

7ـ تنشزدايي و اعتمادسازي
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يك دهه پس از پايان جنگ دوم جهاني و دستيابي هر دو ابرقدرت بهسالحهاي هستهاي و همزمان با آغاز جنگ
سرد ،رژيم مهار و كنترل تسليحات و انديشه ارتباطات و تنظيم مقررات و ترتيبات ناظر بر استقرار نيروهاي نظامي
با هدف كاهش ،امحای تسليحات و يا ممانعت از بروز جنگ بهيكي از انديشههاي محوري در روابط بين ايشان
تبديل و بهمرور بر ابعاد كمي و كيفي آن افزوده شد.
در سال  ،1954مولوتف ،وزيرخارجه شوروي پيشنهاد نمود که معاهده جامع اروپايي در ايجاد امنيت دستهجمعي
بين دو بلوك نظامي ناتو و ورشو بهامضا برسد ،ليكن اين پيشنهاد مورد استقبال قرار نگرفت در مقابل در سال
 ،1955ژنرال آيزنهاور ،رئيسجمهور وقت امريكا طرح آسمانهاي باز را با هدف آشکارسازی كليه دستورالعملها و
تأسيسات نظامي و پذیرش نظارت دو طرف امريكا و شوروي مطرح ساخت .در مقابل شوروي طرح ايجاد پايگاهها
و واحدهاي ثابت بازرسي را مطرح ساخت تا ابزاري براي تأمين خاطر كليه ملتهايي باشد كه از توان انجام حركات
()26
نظامي مؤثر بدون تفتيش و بازرسي برخوردار نيستند .پيشنهادات مشابهي نيز در كنفرانس ژنو در سال  1958در
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خصوص نظارت بر حمالت غافلگيرانه و ناگهاني مطرح گرديد ،اما هيچكدام از اين پيشنهادات بهاجرا درنيامد ،ليكن
بخش قابل توجهي از ارتقای فضای تفاهم و اعتماد بين امريكا و شوروي ناشي از همين پيشنهادات بود .در سال
 1963و پس از پشتسر گذاشتن بحران كوبا ،توافقنامه تلفن يا خط سرخ بين دو ابرقدرت بهامضا رسيد و در سال
 1970بار ديگر شوروي پيشنهاد سال 1954مولوتف مبني بر معاهده جامع اروپايي در ايجاد امنيت دستهجمعي را در
چارچوب برگزاري كنفرانس امنيت در اروپا مطرح ساخت .اين در حالي بود كه پيمان ناتو خواهان اجرای مذاكرات
دوجانبه با پيمان ورشو و كاهش متقابل تسليحات 1در اروپا بود .اتفاق ًا هر دو طرف بهطور همزمان با هر دو پيشنهاد
ت نمایند
موافقت كردند و قرار شد كه اياالتمتحده امريكا و كانادا نيز بهعنوان اعضای كامل در اينمذاكرات شرك 
و کنفرانس امنيت و همكاري اروپا و كنفرانس كاهش متقابل و متوازن تسليحات در دو شهر هلسينكي و وين
برگزار گردند.
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الف) كنفرانس امنيت و همكاري اروپا ـ اجالس تأسيسي هلسينكي
در حالي كه مذاكرات كاهش متقابل و متوازن تسليحات بهصورت بلوكي توسط ناتو و ورشو در حال انجام بود،
دور اول كنفرانس امنيت و همكاري اروپا بهصورت غیربلوكي از سال  1973تا  1975بهطور متناوب در هلسينكي
فنالند برگزار شد .براي شركت در جلسات اين كنفرانس از كليه كشورهاي اروپايي ،اياالتمتحده و كانادا دعوت
بهعمل آمد و بهجز آلباني ،كليه  34کشور دیگر حضور يافتند .سه هدف شوروي از حضور در اين كنفرانس بهرسميت
شناخته شدن مرزهاي بهجامانده پس از جنگ جهاني دوم؛ اخذ تضمين و موافقت غرب نسبت بهوضع اروپاي
شرقي؛ و تالش براي منزوي ساختن امريكا از روند فعاليتهاي امنيتي اروپا بود.
آغاز كنفرانس همكاري و امنيت اروپا بر شروع مذاكرات كاهش نيروهاي نظامي موكول شد .اين مذاكرات از
سوي سازمان ناتو بهعنوان مبناي كاهش آنچه كه بهعنوان برتري نيروهاي شوروي در اروپا تلقي ميگرديد ،مورد
()27
استقبال قرار گرفت .در زمينه موضوع امنيت ،غرب اصرار داشت كه كنفرانس امنيت و همكاري اروپا بهموضوعات
امنيتي نیز بپردازد و هنگامي كه سند نهايي كنفرانس در اوت  1975بهامضا رسيد ،شامل سه سبد از توافقات امنیتی،
()28
اقتصادی و انسانی بود.

90

ب) جايگاه اعتمادسازي در كنفرانس امنيت و همكاري اروپا
اقدامات اعتمادسازي و موضوعاتي در زمينه امنيت و خلع سالح یکی از اسناد سبد امنیتی بود .در اين سند پس
اظهار تمايل نسبت بهحذف عامل تنشها ،شركتكنندگان خواهان تقويت اعتمادسازي در بين خودشان و بر آن
اساس خواهان افزايش و ارتقای ثبات و امنيت در اروپا شدند و بر ضرورت كمك و مشاركت براي كاهش خطرات
ناشي از درگيريهاي نظامي و فهم ناصحيح و يا محاسبه نادرست فعاليتهاي نظامي اشاره کردند ،اموري كه
ميتواند بهفجايعي مخوف در شرايط فقدان اطالعات شفاف و بهروز شركتكنندگان در خصوص چنين شرايطي
منجر گردد .در اين سند كه بهعنوان سند انضمامي شماره  14شناخته ميشود اين نكته مورد تأكيد شركتكنندگان
)1. Mutual and Balancsd Force Reduction (MBFR
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قرار گرفت كه فقدان اطالعات از فعاليتهاي نظامي ميتواند موجب فهم نادرست يا محاسبه يا ادراك اشتباه شده و
باعث افزايش خطر يا درگيري نظامي گردد .بنابراین دولتهاي شركتكننده تصميم گرفتند كه براي انجام اقدامات
()29
اعتمادسازي در قالب طرحهاي پنجگانه ذيل گام بردارند:
1ـ ارایه يادداشت پيش از انجام مانورهاي بزرگي كه مشتمل بر بيش از  25هزار نفر نيرو باشد.
2ـ ارایه يادداشت داوطلبانه براي مانورهاي كوچكتر از  25هزار نيروي شركتكننده ،یا جابجاييهاي بزرگ نظامي.
3ـ تبادل ناظرين جهت حضور در مانورهاي نظامي ،خواه اين پذيرش ناظرين براساس توافقات دوجانبه انجام
شود و خواه آنكه بهصورت داوطلبانه باشد.
توآمد ،از طريق دعوتهاي متقابل از نيروهاي نظامي يكديگر را
4ـ كشورهاي شركتكننده ،معاوضه و رف 
مطرح ساختند.
5ـ كشورهاي شركتكننده مطرح نمودند كه تجارب ناشي از اجراي اقدامات اعتمادسازي ،منجر بهتوسعه و
()30
فراگيري اقداماتي خواهد شد كه در راستاي تقويت اعتماد باشند.
اما بهرغم اختالفاتی که در اجالس از حیث کمیت و تنوع ملیت ناظران و مدت حضور آنها در منطقه و اقدامات
()31
نظارتی آنها بین شوروي بهعنوان سردمدار اعضای پيمان ورشو با ساير شركتكنندگان در اجالس بروز کرد ،نتایج
این سند در خصوص مانورهاي سال  1975بهبعد در بولتن ناتو قابل بررسي است.
()32

جدول ( :)1مانورهاي برگزار شده در فاصله سالهاي ( 85ـ )1975

ورشو

جمع

مانور
مانورهای بیش از  25000نفر نیرو (یادداشت ضروری)

33

8

23

64

مانورهای با استعداد کمتر از  25000نفر نیرو (یادداشت اختیاری)

36

13

5

54

69

21

28

118

جمع

ناتو
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بخش قابل توجهي از مانورهاي برگزار شده در فاصله سالهاي ( 85ـ  )1975براساس سند نهايي كنفرانس
بدون ارایه گزارش انجام گرديد ،زیرا مقررات سند نهايي اين اجازه را بهشركتكنندگان ميداد كه در مانورهاي
كمتر از آستانه ،گزارشنويسي صرف ًا بهطور داوطلبانه انجام شود.
كشورهاي غيرمتحد عالوه بر آنكه بهمفاد پيمان هلسينكي در خصوص گزارشات ضروري توجه كرده بودند ،دو
مورد نيز گزارش اختياري و داوطلبانه ارایه دادند ،در حالي كه تعداد مانورهاي گزارش شده و مانورهاي نظارت شده
توسط اعضای دو پيمان ورشو و ناتو كمتر از مانورهايي بود كه با استعداد  25000هزار نيرو انجام شده است .واضح
است که هريك از دو بلوك بهاقدامات اعتمادسازي با ديده ترديد مينگريستند و میکوشیدند تا اين اقدامات را در
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راستاي رقابتهاي خود بهكار گيرند .با اين حال مطالعاتي كه جونز از روي منابع روسي انجام داد ،نشان ميدهد
كه پيمان ورشو در طي مدت  8سال قبل از امضای سند نهايي هلسينكي( )1974-1967اقدام بهبرگزاري  51مانور
()33
كرده است ،در حالیکه در فاصله سالهای ( 1975تا  )1986به  23مانور نظامی اکتفا کرد.
()34

جدول ( :)2مانورهاي گزارش شده در فاصله سالهاي ( 85ـ )1975
ناتو

غیرمتحدین

ورشو

جمع

مانور
مانورهای بیش از  25000نفر نیرو (یادداشت ضروری)

29

10

22

61

مانورهای با استعداد کمتر از  25000نفر نیرو (یادداشت اختیاری)

25

6

7

38

49

16

29

99

جمع
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اما از آنجا كه هميشه تسليحات وجود خواهند داشت ،اقدامات اعتمادسازي نشان دادند كه ميتوانند از اقدامات
سنتي و متعارف كنترل تسليحات تأثيرگذارتر باشند ،زيرا اقدامات اعتمادسازي قصد دارند اين شانس را كه سالحها
()35
قابل استفاده خواهند بود تضعيف نمايند.
اقدامات اعتمادسازي پيشبيني شده در سند نهايي كنفرانس اين ثمره را از خود بهجای گذاشت كه انديشه
ارتباطات و تبادل مقررات و دستورالعملها بهعنوان يك استراتژي جديد و قابل اعتماد ميتواند در پيمانهاي
()36
كاهش تسليحات نيز فصل جديدی را بهخود اختصاص دهد .در اجراي لحظهاي و تاكتيكي مفاد سند نهايي
كنفرانس هلسينكي ،همواره مخالفتهايي بروز ميكرد ،اما با اين حال اعضای كنفرانس در عمل بر اين نكته
وقوف داشتند كه رفتار و اقداماتي از اين قبيل از سوي اعضای خود شاهدي بر وجود عدم اعتماد ميباشد و بايد
بهمرور و با وضع توافقات كاربرديتر از فضاي عدم اعتماد خارج شود تا بهتدریج سند نهايي كنفرانس هلسينكي،
()37
هويت خود را بیابد.
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ج) استمرار اجالس امنيت و همكاري اروپا
معيارهاي اعتمادسازي هلسينكي ،رهيافتهاي عمومي را بهسمت اعتمادسازي سوق داد و پس از آن در گردهمايي
بلگراد ( 78ـ  )1977اعضای كنفرانس امنيت و همكاري اروپا در مورد يك دستور كار فراگير جهت اعتمادسازي
موافقت نمودند .توافقي كه اعتمادسازي را از لحاظ سياسي الزامآور و از لحاظ نظامي قابل كنترل نمود و بههمين
دليل اين دوره از اقدامات اعتمادسازي ،معيارهاي اعتماد و امنيتسازي ناميده شد تا بدينترتيب تأكيد خود را هم
بر ايجاد اعتماد و هم بر ايجاد امنيت متقابل نشان دهند.
پس از اجالس بلگراد ،در فاصله سالهاي ( 83ـ  )1980مادريد شاهد اجالسهاي مكرر اعتمادسازي بود و پس
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از آن بهمدت سه سال از  1986تا  1989اجالسيهها در وين ادامه يافت و در همين دوره ،دو سناتور امريكايي ،بهنامهای
سام نان 1و جان وارنر 2پيشنهاد كردند كه امريكا دور جديدي از مذاكرات را با اتحاد جماهير شوروي بر پايه مديريت
بحران آغاز نمايد و چنانچه ممكن باشد بهطور همزمان و پيوسته اين دو كشور براي كاهش ريسك اتمي ،مراكز هستهاي
موردنظر خود را كاهش دهند .سرانجام اين تالشها در قرارداد استكهلم كه قراردادي مبتني بر اقدامات اعتمادسازي بود
بهثمر نشست .در قرارداد  1986استكهلم عنوان کمیسیون بهجای کنفرانس انتخاب و كلمه امنيت بهاقدامات اعتمادسازي
اضافه گشت .در اجالس استكهلم در خصوص چارچوب مانورهايي كه نيازمند ارایه گزارش ضروري بودند نيز مجدداً
تصميمگيري شد .اين تصميمها گویای تأثیر اجالسهای گذشته بود و ضمن واقعیتر ساختن سطح نیروهای تهدیدزا،
)38( 3
میزان شفافیت و نظارت را نیز افزایش داد.
با مذاكرات مربوط بهسند استكهلم کمیسیون امنيت و همكاري در اروپا ،محيط امنيتي اروپا در سال  1986وارد دورهاي
از تغييرات بنيادين گردید و سپس معاهده نيروهاي مسلح متعارف در اروپا در سال 1990؛ موافقتنامههاي موازي امنيت و
اعتمادسازي وين در سالهاي  1990و  1992و موافقتنامه كاهش و خارج نمودن يكجانبه نيروهاي متعارف (كه ابتدا از
()39
سوي شوروي اعمال گرديد) امضا شد .سند  1990وين در مورد اقدامات اعتمادسازي ،تصويري واقعي از آن چيزي است كه
يك موافقتنامه اعتمادسازي متضمن آن است و شيوهاي را بهنمايش ميگذارد كه در آن مجموعهاي از اقدامات مشخص
()40
ميتواند براي ايجاد يك شكل بسيار سازنده از اقدام مبتني بر همكاري ،يكديگر را تقويت نمايند 4.در سند  1990وين نه
1. Sam Nun
2. John Warner
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 .3الف) از فعاليتهاي نظامي كه با استعداد بيش از  13000نيرو يا  300تانك برگزار ميشود ،گزارش داده شود.
ب) زمان الزم براي ارایه گزارش بيشتر شد و مقرر گرديد كه اين گزارشات حداقل  42روز قبل از برگزاري مانور ارایه شود.
ج) كليه فعاليتهاي نظامي قابل گزارش ،در قالب يك سالنامه تنظيم و ميان اعضا معاوضه گردد.
د) از فعاليتهاي نظامي باالتر از استعداد  40000نيرو ،دو سال قبل از انجام گزارش داده شود.
هـ) جهت نظارت بر كليه فعاليتهاي نظامي كه با استعداد  17000نيرو و يا بيشتر برگزار ميگردند ،بايد از ناظرين دعوت بهعمل آيد.
ج) حق تفتيش فوري و فيالمجلس بدون آنكه حق مخالفتي وجود داشته باشد بهمنظور اطمينان از اجراي مقررات بهتصويب رسيد.
ی) اعالميهاي در خصوص نيروهايي كه استفاده نشده صادر شود.
 .4الف) تبادل ساليانه اطالعات نظامي :شامل ارايه تفكيكي اطالعات از سازمان نيروي زميني ،موقعيت واحدها ،نيروي انساني و
سيستمهاي اصلي تسليحاتي و تجهيزات سازماني .اين اطالعات ،دستهها و واحدهاي رزمي غيرفعال و با استعداد اندك را هم
دربرميگيرد .مقررات اضافي شامل ارايه اطالعات در خصوص بودجههاي نظامي و استقرار سيستمهاي جديد تسليحاتي ميباشند.
ب) كاهش خطر :بهخدمت گرفتن مركز پيشگيري از منازعه ـ كه يك مجمع كنفرانس امنيت و همكاري اروپا با كاركنان فني اندك
در وين است ـ جهت مشاوره در زمينه فعاليتهاي نظامي غيرمعمول ،همكاري هنگام بروز رويدادهاي تصادفي و ميزباني داوطلبانه
از مالقاتها براي رفع نگراني از فعاليتهاي نظامي.
ج) تماسها :تقويت گشايش و شفافيت با دعوت براي بازديد پايگاههاي هوايي ،گسترش تبادالت نظامي و نمايش گونههاي جديد
سيستمهاي جنگافزاري و تجهيزات كليدي.
د) اخطار پيش از فعاليتهاي مشخص نظامي :نيازمند اطالع دادن  42روز قبل از تمرينها ،تمركز يا جابجايي حداقل  9هزار سرباز
يا  250تانك جنگي (يا  3هزار سرباز چنانچه فعاليت موردنظر ،تمريني دومنظوره يا تمرينهاي تهاجمي نيروهاي چترباز باشد).
هـ) نظارت بر فعاليتهاي مشخص نظامي :براي فعاليتهاي تمريني نيرويزميني در داخل يا انتقال از خارج بهداخل منطقهاي شامل
حداقل  13هزار سرباز 300 ،تانك يا  3500نفر از نيروي دومنظوره يا چترباز ،بايد از ناظران دعوت بهعمل آيد.
ج) تقويم ساليانه :كه الزمه آن اطالعات گستردهاي از تمرينات نظامي قابل اطالع دادن است كه براي سال آينده برنامهريزي شدهاند.
ی) قيود محدودكننده :محدود كردن فعاليتهاي عمده قابل اطالع دادن بهدو سال يكبار براي بيش از  40هزار سرباز يا  900تانك
و تمرينات كوچكتر به ششبار در سال (از  13هزار تا  40هزار سرباز يا  900ـ  300تانك) .از اين شش تمرين در سال ،تنها سه
مورد ميتواند با بيش از  25هزار سرباز يا  400تانك صورت پذيرد.
ح) پذيرش و بازبيني :آمادگي براي بازرسيهاي پيشبيني نشده از مقرها و فعاليتهاي مسئلهدار محدوديت پذيرش سه بازبيني در
سال از طرف هر دولت) در كنار بازديدهاي ارزيابي براي تأييد اطالعات ارایه شده (حداقل پذيرش پانزده بازديد در سال براي هر دولت)
و) ارتباطات :تأسيس يك شبكه اطالعاتي كارآمد و مستقيم براي استفاده نيروهاي همكاري و امنيت در اروپا در زمينه توزيع اخطارها،
توضيحات و درخواستها
ز) ارزيابي ساليانه اجرا :مقرر نمودن يك ارزيابي ساليانه از ميزان پايبندي.
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تنها قلمرو اعتمادسازي افزايش يافت ،بلكه معيارهاي ارتباطي و مشورتي بين اعضای کمیسیون امنيت و همكاري
اروپا نيز فراهم شد كه ماحصل آن تأسيس يك شبكه ارتباط مستقيم بهمنظور انتقال پيامهاي مربوط بهمعيارهاي
مورد توافق بود تا از آن بهعنوان مكمل كانالهاي ديپلماتيك بهرهبرداري شود .عالوه بر آن در اين دوره مركز
جلوگيري از منازعات در وين تأسيس گرديد و كليه  34عضو کنفرانس در آن شركت نمودند .اين مركز كمكهاي
فراواني را بهمنظور انجام موفقيتآميز معيارهاي اعتمادسازي ارایه داد .در سال  1990نیز اعضاي كميسيون امنيت
و همكاري اروپا در اجالس سران در پاريس تصميم گرفتند تا يك ساختار سازماني هيئتهاي ويژه حقيقتياب و
گزارشدهنده را در چارچوب اين كميسيون بهوجود آورند تا با بيثباتيهايي كه پيامد آشكار پايان جنگ سرد بود،
()41
برخورد نمايند.
در اجالس جوالي  1992هلسينكي ،گام ديگري توسط كميسيون امنيت و همكاري اروپا برداشته شد که عملكرد
امنيت دستهجمعي را تقويت نمود و توافق شد كه كميسيون بر اساس فصل هشتم منشور بهعنوان يك سازمان
منطقهاي سازمانملل بهعمليات خدماتي؛ كمكرساني و صلحباني بپردازد .در مقابل آنها از پذيرش مسئوليتهاي
مقرر در فصل هفتم كه در آن شوراي امنيت سازمانملل مسئوول تحكيم و تقويت صلح ميباشد ،اجتناب كردند.
از ديگر تصميمات كميسيون در هلسينكي ،حمايت از عمليات صلحباني در منطقه موردنظر كميسيون بود .اين
مصوبه ناظر بر حمايت از عمليات صلحباني كشورهاي مستقل مشتركالمنافع بود كه سند آن در  15مي 1992در
()42
تاشكند بهتصويب رسيده بود .در اجالس تاشكند ،كشورهاي ارمنستان ،قزاقستان ،روسيه ،تاجيكستان ،تركمنستان
و ازبكستان يك تشكيالت امنيت دستهجمعي را ايجاد كردند و اهداف آن همانطور كه در اجالس  1992هلسينكي
()43
مورد قبول واقع شد در اعالميه مشترك امريكا و روسيه نيز توسط جورج بوش بهرسميت شناخته شد.
اجالس  1994بوداپست نيز در روند اعتمادسازي در اروپا پس از جنگ سرد ،گام مؤثر ديگري برداشت .در اين
نشست ،سران دولتهاي شركتكننده در كميسيون امنيت و همكاري اروپا تصميماتي گرفتند كه از مواضع جديد
اين سازمان در ديپلماسي پيشگيرانه اروپا ـ آسيا (حل منازعة ناگورنو ـ قرهباغ و نقش ارتش در دمكراسيها) حمايت
كنند .با گامهاي برداشته شده در بوداپست ديگر سازمانملل بسان بحران يوگسالوي سابق در منازعات آتي
اروپا ـ آسيا تنها نيروي عمده نبود .حضور هيئت نظارت كميسيون در چچن در ژانويه  ،1995بخصوص از اين
جهت كه اجالس بوداپست با اين تصميم نقش نيروهاي نظامي را در دمكراسيها مهم دانسته ،تحول مهمی بود
كه پس از آن اجالس حادث شده است .تصميمات اخذ شده در بوداپست بهتغيير نام كميسيون امنيت و همكاري
اروپا انجاميد و سرانجام بهسازمان امنيت و همكاري اروپا تغيير یافت .بههر حال ،سران كشورها بر اين مطلب تأكيد
()44
كردند كه اين تغيير نام ،تعهدات ،موقعيت و نهادهاي آن كميسيون را عوض نميكند.
نتیجهگیری
توجه بهمشترکات عمومی و استنتاجات مفهومی رژیم اعتمادسازی که بهترتیب برشمرده شد ،ضرورت توفیق
هر رژیم امنیت منطقهای میباشد .این اصول کلیدی در سازمان امنیت و همکاری اروپا بهمرور لحاظ گردید و
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مورد توجه واقع شد .این رژیم بهتدریج شفافسازی را کامل کرد ،بر بیاعتمادی و نگرانیهای گسترده تا حد
قابل توجهی فایق آمد و راه همکاریهای عملی را گشود .از اینرو رژیم اعتمادسازی در اروپا توانست (و میتواند)
درسهای عملی قابل توجهی برای اعتمادسازی در سایر مناطق امنیتی جهان ارایه دهد .اعتمادسازی عالوه بر یک
ذهنیت و اندیشه ،عبارت از مجموعهای مقررات ،اصول و آیین است و ادبیات امنیتی جهان از طرح آن تصورات،
انتظارات اجرایی و کاربردی خاصی دارد ،زیرا که جهان با این ساخت از رژیمهای امنیتی بیگانه نیست و در قرن
بیستم اعتمادسازی ،رژیمها و سازوارههایی قابل فهم و ارزیابی از خود بهجای گذاشته است .بنابراین برای عملی
شدن سیاست اعتمادسازی و ایجاد رژیم امنیت منطقهای الزم است بهاصول زیر جامه عمل پوشید:
1ـ الزم طراح سیاست و بانی رژیم اعتمادسازی برای اجرای بایستههای این رژیم و توجه بهرویکردهای
شفافیت و نظارت پیشگام باشد.
2ـ اعتمادسازی بهعنوان مبنای یک رژیم امنیتی راهبردی برای دستیابی بهتوسعه از حد سیاستهای خارجی
اعالمی و تأثیرگذاری صرف بر ابعاد روانی رهبران منطقه وظیفهمندتر است.
3ـ فراگیرشدن سیاست اعتمادسازی و تبدیل آن بهیک رژیم امنیتی در گرو تبدیل آن بههدف مشترک برای
بازیگران منطقه است .ابزار حقوقی و ایجاد سازمان برای پیگیری اهداف و نظارت نهادمند یک ضرورت
است .ترتیبات قوا و ساختار امنیتی نظام بینالملل ،فضای حاکم بر رژیم اعتمادسازی است و تالش برای
حل اختالفات سرزمینی همراه با بسط اعتمادسازی و نظارت و شفافیت ضامن واقعیتر گشتن این رژیم
است .رژیم اعتمادسازی بر مبنای پویشهای فرهنگی و تاریخی منطقه بنا میشود و کنترل تسلیحات بخش
جداییناپذیر و مالزم اعتمادسازی است.
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