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چکیده
ظهور سازمانهای بین المللی ،عصر جدیدی را در عرصۀ دیپلماسی بین المللی ایجاد و پتانسیل چانه زنی در سیاستت ختارجی
کشورها را افزایش دادهاند .اگر جامعۀ ملل را به عنوان اولین سازمان عمومی بین المللی بته حستا ووریت  ،تأستیس ایتن ستازمان
نقطه عطفی در سیاستت ختارجی و روابت بتین المللتی محستو متیشتود .از ایتنرو تتوان استتفاده از اماانتات ایتن ستازمان در
سیاست خارجی کشورها دارای اهمیت قلمداد میگردد .بر این اساس این پژوهش با صحه گذاشتن بر اهمیت چنتین ستازمانی در
میانه دو جنگ جهانی ،به دنبال بررسی نحوۀ استفادۀ نخبگان دولتی ایران از این پتانسیل جدید در راستای منافع ملی کشور بوده و
این سؤال را مطرح نموده است که ویا نمایندگان دولتت ایتران در جامعتۀ ملتل در راستتای رستیدن بته اهتدای ملتی موفت عمتل
کردهاند یا خیر .برای پاسخ به این پرسش ،پژوهش حاضر بتا روش تطبیقتی از دو نظریتۀ مهت راالیست و ایداالیست کته در دورۀ
مورد نظر مه ترین نظریات موجود در توجیه ایجاد چنین سازمانی بودهاند استفاده نموده و با تطبی رفتتار و گفتتار دیپلمتاتهتای
ایران در مساال جامعۀ ملل با این دو نظریه ،بررسی مناسبی در مورد میتزان موفقیتت ونهتا انجتا داده استت و در نهایتت بتا چنتین
مقایسه تطبیقی نتیجه میگیرد که تفاوت نگرش نخبگان دولتی ایران با واقعیتهای موجود موجب شتده تتا علتیرغت دیپلماستی
فعال نتوانند بهرۀ کافی را از این پتانسیل جدید ببرند.
واژگان کلیدی :نخبگان دولتی ،جامعۀ ملل ،راالیس  ،ایداالیس .
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Abstract
International organizations have provided states with new opportunities to conduct
foreign policy in the past hundred years. The League of Nations, established after WWI,
was the first public international organization. This study emphasizes on the importance of
this organization in the midst of two World Wars and measures the success and failure of
Iranian diplomats at the League of Nations at securing Iran’s national interest. To answer
this question, this study reviews the words and deeds of Iranian diplomats at the League of
Nations. The creation of this organization is explained using the realist and idealist
methods. Finally, we conclude that Iranian diplomats failed to effectively secure Iran’s
national interest at the League of Nations because their understanding of international
politics was different from reality.
Keywords: Statesmen, League of Nations, Realism, Idealism.

مقدمه
 تحت تأثیر تالشهتای نظریته پتردازان لیبترال بته، دنیای خسته از جنگ،پس از پایان جنگ اول جهانی
سمت تأسیس سازمانی رفت که قرار بود مدیریت جهانی را در راستای رسیدن به صتلحی پایتدار بته عهتده
 نوید ایجاد چنین سازمانی بیش از همه کشورهای ضعیف را خوشحال نمود که در صتدر ونهتا ایتران.گیرد
 دولت ایران به دلیل شرای وخیمی که پتس از زیرپاگذاشتتن بتی طرفتیاش در جنتگ توست.قرار داشت
قدرتهای بزرگ دچار شده بود و نیز پس از بینتیجهماندن تالش نمایندگان دولت برای سخنرانی و احقاق
 اینک جامعۀ ملتل را یتک منجتی متیدیتد کته متیتوانستت بتا استتفاده از،ح در کنفرانس صلح ورسای
 بنابراین هیئتی از نخبگان دولتتی را در ادوار مختلتف.اماانات ون حقوق از دست رفته خویش را زنده کند
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این سازمان به ون روانه کرد تا با استفاده از نوع جدید دیپلماسی بین المللی بتواند وجهۀ مناسبی را در جهان
کسب کرده و در راستای منافع ملی خود باوشد .برای بررسی عملاترد ایتن نخبگتان در جامعتۀ ملتل ایتن
پژوهش به دنبال این موضوع است که بفهمد نمایندگان دولتی در این سازمان تا چه اندازه موف بتوده و در
صورت عد موفقیت دالیل این امر چه بتوده استت .بترای پیشتبرد بحتی ستعی شتده تتا از دو تئتوری مهت
کالسیک که در روند ایجاد ،موفقیت و شاست جامعۀ ملل مؤثر بودهاند بهره گرفته شود .نظریۀ راالیست و
لیبرالیس ورمانگرایانه نظریاتی هستند که در ادامه به بررسی ونهتا پرداختته خواهتد شتد .ستپس نگتاهی بته
وضعیت محی بین المللی و تأثیر اندیشههای ورمان گرا و واقتع گترا بتر جامعتۀ ملتل داشتته و پتس از ون بتا
استفاده از روش تطبیقی -تحلیلی ،قریب به دو دهه فعالیتت نماینتدگان ایتران در ایتن ستازمان را بتر استاس
فاکتورهای ورمان گرایی و واقع گرایی بررسی نموده و نوع عملارد نمایندگان ایران و انتظارات ونها از این
مجمع بین المللی را با توجه به واقعیات محی بین المللی ون زمتان تشتریح ختواهی کترد و بته نتیجته گیتری
در این زمینه خواهی پرداخت.
پیشینۀ پژوهش

در رابطه با عملارد نمایندگان ایران در جامعه ملل ،تا کنون پتژوهشهتایی بتهصتورت کتتا و مقالته
انجا شده است .نیلوفر کسری در مقالۀ ایران و جامعۀ ملل ( )2006به بررستی موضتوعاتی متیپتردازد کته
مشارکت فعال نمایندگان ایران در ون مشهود بوده است .این موارد شامل طرح شاایت ایتران از شتوروی،
نظارت بر تجارت تسلیحات ،قضیه بحرین ،کنترل مواد مخدر و اختالفات ایران و عراق میشود که در هتر
مورد بهصورت خالصه توضیحاتی ارااه شده است .نقطه قوت این پژوهش در ارااۀ تصویر اسناد مربوط بته
موضوعات ذکرشده در انتهای پژوهش میباشد .مجتبی تویسرکانی در مقالهای مشابه با همین عنتوان یعنتی
ایران و جامعۀ ملل ( )2005تقریباً با همان سبک اما بهصورت گستردهتری به اکثتر موضتوعات موردتوجته
ایران در این سازمان پرداخته است .دلیل اصلی نگارش این دو مقاله ایجاد تصویر واقتعگرایانته از اقتدامات
نمایندگان ایران در جامعۀ ملل و نیز رد این تفار است کته ایتران رأی دو انگلستتان در جامعتۀ ملتل بتوده
است .سید محمدکاظ سجادپور در مقالۀ مستند دیگری به نا هویت ،حاکمیت و نوسازی :ایران در ورشیو
ستتازمانهتتای بتتین المللتتی در نتتو  )2008( 1900-1925نگتتاه تتتازهتتتری بتته حضتتور نماینتتدگان ایرانتتی در
سازمانهای بینالمللی دارد .وی در بخشی از مقاله خود که در مورد جامعۀ ملل میباشد بتا ارجتاعدادن بته
اسنادی که در این سازمان وجود دارد اعمال و رفتار نمایندگان ایران در این سازمان را تحت تأثیر سه عامل
هویت ،حاکمیت و نوسازی دانسته و با توجه به این سه فاکتور عملارد نمایندگان ایرانتی را متیستنجد .از
این نگاه در پژوهش حاضر نیز استفاده شده است .فریدون زندفرد از دیگر افرادی است که در پژوهشهای
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خود به این موضوع نگاه ویژه داشته است .وی بهطور اختصاصی در کتا ایران و جامعته ملتل ( )1998بته
بررسی چگونگی حضور نماینتدگان ایتران در ایتن ستازمان و تمتامی متواردی کته ایتن نماینتدگان در ون
مشارکت داشته و اظهار نظر نمودهاند پرداخته است .کتا زندفرد در این زمینه نمونۀ کاملی بته شتمار متی
رود که از حیی ارجاع به اسناد و کتب معتبر نیز حااز اهمیت است .کتا ومال ایرانیتان بته کوشتش کتاوه
بیات و رضا وذری شهرضایی ( )2013از دیگر کتبی است که در سالهای اخیر منتشر شده و با نگاه کتامالً
مستند خود وقایعی را از زمان کنفرانس ورسای تا حضور نمایندگان ایتران در جامعتۀ ملتل بته تصتویر متی
کشد .اما شاید نزدیکترین نگاه به این پژوهش را روحاهلل رمضانی در کتا سیاست خارجی ایران -1941
 )1966( 1500داشته باشد .وی در جلد اول این کتا دوجلدی کلیت سیاست خارجی ایران در مواجهه با
جهان مدرن را سیاستی ایداالگرا میداند .بر همین استاس عملاترد نماینتدگان ایرانتی در جامعتۀ ملتل نیتز
خارج از این دید ورمان گرایانه نیست .البته الز به ذکر است که هرچند پژوهش حاضتر رگتههتای ورمتان
گرایی را در رفتار نمایندگان ایرانی مشهود میداند اما به مانند رمضانی معتقد بته ورمتانگرایتی صتری در
کلیت عملارد نمایندگان ایران نیستت ،بلاته ایتن نتوع نگتاه را بتهعنتوان تتاکتیای در نظتر متیگیترد کته
نمایندگان ایران در برابر نگاه راالیستی مجموعه ابرقدرتهای موجود به کار میبرنتد و در جتایی کته ایتن
نگاه در مسیر درست قرار میگیرد به موفقیت رسیده و در صورت عاس ناموف عمل میکند .بنابراین فرق
اساسی این پژوهش با دیگر پژوهشهایی که نگاهی مانند دید رمضانی به عملارد ایران در سازمانهای بین
المللی دارند در همین مورد خالصه میگردد .این پژوهش سعی نموده با ارااۀ چتارچو نظتری مقایستهای
عملارد ایران در جامعه ملل را به صورت تئوریک توضیح داده و از نگاه صرفاً توصیفی دیگر پتژوهشهتا
در امان نگه دارد .همچنین با تفایک نوع نگاه ایرانیها نسبت به مساال داخلی و بینالمللی نوعی سنجش و
ارزیابی نسبت به موفقیت و عد موفقیت تاکتیک بهکارگرفتهشده در استفاده از این سازمان را ارااته دهتد.
در نهایت نقطه قوت اصلی این پژوهش به نسبت دیگر کارهتای مشتابه تفایتک فاکتورهتای تئوریتک دو
نظریه بهکاررفته در پژوهش و مصداقسازی عینی عملارد نمایندگان ایران بر طب این فاکتورهتا متیباشتد
که درک صحیحتری از نوع رفتار دیپلماتیک ایران در جامعه ملل به دست میدهد.
چارچوب نظری :رئالیسم و لیبرالیسم
 -1رئالیسم (واقع گرایی)

در رابطه با شال گیری نظریۀ راالیس میتوان گفت که این نظریه پاسخی به جنگ بوده است .معمتوالً
جنگهای بزرگ و ضربات حاصل ازون انسان را به یافتن راههایی برای جلوگیری از جنگ سوق میدهد.
از نظر بسیاری از راالیستها سیاست بین الملل درا بزرگ است که طی ون سیاستمداران منطقی ،مبتارزات
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و انتخا های سختی را برای سلطه بر دیگران در پیش میگیرند .از ونجا که تصور اولیه در راالیس مبتنی بر
وجود هرجومرج در رواب بین الملل است ،بنابراین دولتها مبارزه بی امان و بی وقفهای را ادامه میدهند و
به علت وناه دولتها دشمنان بالقوهای تلقی میشوند ،میتوان گفت که راالیس به دشمن بیش از دوستت
نیاز دارد ( .)Qavam, 2006, p.296واقع گرایان دولت را بازیگر اصلی صحنه سیاست بین الملتل تلقتی متی
کنند ،سایر بازیگران مانند شرکتهای چندملیتی و بته طتورکلی ستازمانهتای غیرحاتومتی ،در چتارچو
رواب میان دولتها عمل میکنند .بر این اساس بازیگران فروملی مستتحیل در دولتت تصتور شتده و نمتی
توانند مستقل از دولت عمل کنند .در حالی که دولت در سطح داخلی قادر به اعمال اقتدار است ،در ستطح
خارجی در یک نظا فاقد اقتدار مرکزی با سایر دولتها در هت زیستتی بته ستر متیبترد .در چنتین محیطتی
دولتها برای تأمین امنیت ،بازار و جز اینها با یادیگر به رقابت میپردازند .ماهیت چنتین رقتابتی براستاس
بازی با حاصل جمع صفر تبیین میگردد .بر پایۀ استتدالل مزبتور ،منطت رقتابتی سیاستت قتدرت ،از ایجتاد
تواف در زمینۀ اصول و هنجارهای جهانی پیشگیری میکند ( .)Qavam, 2010, p.80راالیستهتا همچنتین
بر موضوع امنیت تأکید نموده و معتقدند که چنانچه دولتی نتواند امنیت خود را حفظ کند ،قادر بته انجتا
هیچ کاری نخواهد بود .تحت این شرای نیروی نظامی کارومد برای حمایت از دیپلماسی ،سیاست خارجی
و در نهایت تأمین امنیت ضروری است .در مقایسه با توانایی نظامی ،توانایی اقتصتادی نقتش کمتتری را در
امنیت ملی ایفا میکند .طرفداران این دیدگاه بر این نظرنتد کته تجربتۀ تتاریخی نشتان دهنتدۀ ون استت کته
انسانها بر حسب طبیعت خویش خودخواه و دارای نقاط ضعفی هستند که سبب ناکتارویی ونتان متیشتود
( .)Kurth, 1998, pp.30-32از نظر مورگنتا رواب بین ملتها در اصل متفاوت از رواب بین افتراد نیستت.
این رواب تنها رواب بین افراد در سطح گستردهتری میباشد .بنابراین به منظور فه رواب میتان دولتتهتا
باید رفتار فتردی را مبنتای تبیتین قترار دهتی ( .)Griffiths, 1992, p.37بنتابراین رفتتار ختارجی دولتتهتا
بر اساس ویژگیهای زیست شناختی و روانشناختی انسانها و سیاستمداران سنجیده میشود .سلطه طلبتی و
تالش برای حفظ و کسب قدرت در تمامی مجامع انسانی و بته خصتو

دولتتهتا از مهت تترین عوامتل و

بنیانهای زیست شناختی و روانشناختی انسانها محسو میشود .از اینرو زنتدگی سیاستی یتک ملتت از
سطح محلی تا ملی ،تالشی مداو برای کسب و حفظ قدرت است (.)Morgenthau, 2000, pp.58-59
واقع گرایان معتقدند انسان ذاتاً شرور است و این شرارت انسان پایتدار و ستاختار نظتا بتین الملتل نیتز
ونارشیک است ،در این شرای باید به اصل خودیاری و قدرت متوسل شد .در عینحال ونها بر این اعتقادند
که برای جلوگیری از محی ونارشی گونۀ نظا بین الملل و جلوگیری از جنگ میتوان از ستازکار موازنتۀ
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قوا بهره جست؛ چرا که نمیتوان به سازمانهای بین المللی همانند جامعۀ ملل و نیز حقوق بتین الملتل بترای
جلوگیری از جنگ و ایجاد بازدارندگی اعتماد کرد (.)Jafari, 2007, p.118
ویلیا ولفرز معتقد است که ماتب فاری راالیس بر اساس سه مفروض اصلی در مورد کتارکرد جهتان
قرار دارد :گروه گرایی ،خودپرستی و قدرت محوری .امروزه مه ترین گروههای انسانی ،دولتت– ملتتهتا
هستند و مه ترین منبع انسجا درونی ناسیونالیس است .خودپرستی نیز بدین معناست کته در نهایتت رفتتار
سیاسی را منافع فردی به پیش میبرد و ریشۀ خودپرستی نیز در ماهیت انسان میباشد .قتدرت نیتز مشخصتۀ
بنیادین و اصلی سیاست محسو میگردد ( .)Wohlforth, 2008, p.32ایتن سته مفتروض هستتی شناستی،
مفاهی بنیادین راالیس را بازسازی مینمایند .در عینحال اکثر راالیستها شش مفروض اصلی این نظریه را
اینگونه بر میشمارند .1 :محی ونارشیک نظا بین الملل :هیچ قدرت فااقهای در نظا بین الملل بترای منتع
کردن از کاربرد زور یای علیه دیگری وجود ندارد؛  .2دولت ساالری :دولتها بتازیگران اصتلی سیاستت
بین المللی هستند؛  .3قدرت :ویژگتی تعریتفشتدۀ محتی بتین الملتل کته دولتتهتا از ون بهترهمندنتد؛ .4
عقالنیت :دولتها با محاسبۀ هزینه -فایده عمل میکنند؛  .5بقا :پیش شرط دسترستی بته همتۀ اهتدای ملتی
است؛ و  .6خودیاری :برای بقا نمیتوان به تضمین دیگری متای بود.
به طور کلی تما نظریه پردازانی که زیر عنوان واقع گرا دسته بندی متیشتوند ،در ایتن متورد اتفتاق نظتر
دارند که باید انسان و رواب اجتماعی را ون طور که هست درنظر گرفت ،در عینحال مناتر ایتن ضترورت
ه نیستند که باید به دنبال ایجاد ون چنان نظا بین المللی بود که از صلح و هماهنگی برخوردار باشد .ولتی
با هرگونه نتیجه گیری خیال پردازانه ،یعنی باور به ایناه تما شرای برای ایجاد چنین نظتامی فتراه استت،
مخالفند .حالت واکنشی متفاران واقع گرای قرن بیست  ،در مقابل کسانی که به زع ونان ورمان گرا هستند،
ونها را به نوعی سختگیری در مقابل گرایشهای اخالقی و امیدواری به سازمانهای بین المللتی در حفتظ و
ایجاد صلح واداشته است (.)Naghibzadeh, 1994, p.64
 -2لیبرالیسم (آرمان گرایی)

لیبرالیس یای از شایعترین و قدیمیترین وموزههای فلسفی -سیاستی عصتر حاضتر استت .در قتاموس
سیاسی ،لیبرالیس فلسفهای است مبنی بر اع تقاد به اصتل وزادی کته در رنستانس و همچنتین اصتالح دینتی
نهفته است ( .)Qaderi, 2007, p.17این وموزه چیزی بیش از یک مجموعته ارزشتی استت .ارزشهتای ون
برپایۀ متافیزیک خا

ختود استتوار نبتوده ،بلاته بتر بنیتاد نظریتهای از ماهیتت انستان و جامعته قترار دارد

( .)Arblaster, 1998, p.17قاعدۀ کلی لیبرالیس  ،خوش بینی به ذات انسان استت .از نظتر لیبترالهتا ،انستان
موجودی است ذی شعور که نیازی به قی ندارد و چنانچه راه برای پیشرفت او باز باشد ،ترقی و پیشرفت او
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حدی ندارد و در این راه فق مدیون خود است .بر همین اساس است که فرد از بندهای افاار اواخر قترون
وسطی یعنی ماتب تفسیر و مدرسه رهایی مییابد و برای وزادیهتای شخصتی ختود تصتمیمی متیگیترد.
هرچند کته لیبرالیست از نظتر تتاریخی ریشته در وزادیهتای فتردی نظتا دولتت -شتهری یونتان باستتان و
دموکراسی محض ون زمان دارد و دموکراسی اشرافی رنستانس نیتز ون را زنتده متیکنتد ( salahi, 2004,

 ،)p.11اما در حقیقت ،اندیشۀ لیبرالیس در قرن هفده در واکتنش بته قیدوبنتدهای وزادیهتای فتردی در
اقتصاد ،مذهب و سیاست پیدا شد و استاس ون وزادی فترد از جهتات گونتاگون بتود ( Bashirieh, 1991,

.)p.8
همچنین بر اساس این رویارد در انسان مختصاتی وجود دارد که او را بهسوی تشریک مساعی و انجتا
کارهای خیر سوق میدهد و توجه انسان به رفاه سایرین ،زمینههتای پیشترفت و ترقتی را در جامعتۀ ملتی و
بین المللی فراه میکند .این نوع تفار عمدتاً نشئتگرفته از عصر روشنگری است که طی ون نوید بهبتود
تمدن را میدهد .در چارچو چنین تفاری وجود انحرای در انستان کته خشتونت ،جنتگ و تعتارض را
سبب میشود ،از طبیعت او سرچشمه نمیگیرد ،بلاه وجود نهادهای نامطلو و نبود اماانات مناسب برای
رشد و شاوفایی افراد زمینههای الز را برای تعقیب رفتارهای خودخواهانه و وستیبرستانیدن بته دیگتران
فراه میکند .بنابراین با انجا

اصالحات نهادی میتوان از وقوع جنگ جلوگیری کترد ( Qavam, 2006,

.)pp.340-341
نظریۀ لیبرال رواب بین الملل مبتنی بر یک سلسله گزارههاست که عمدتاً از مقایسه نظا داخلی از لحاظ
رابطه میان افراد در درون دولت ناشی میشود ،از جمله وناه :صلح به بهترین وجه از طری اشاعۀ نهادهای
دموکراتیک در سرتاسر جهان حاصل میشود ،این حاومتها هستند که باعی بروز جنگ میشتوند و نته
مرد  ،بر این اساس دموکراسیها ذاتاً صلح طلبتر از سایر نظا های سیاسیاند .بنابراین یک نظا بین المللی
که متشال از دولتهای دموکراتیک باشد به استقرار صلح دایمی و از بین رفتن تعارض منجر خواهتد شتد
( .)Qavam, 2010, p.33بر مبنای دیدگاه لیبرالیست  ،حاومتت قتانون را متیتتوان بته مثابته افتراد در متورد
دولتها نیز به کار بست و اختالفات میان دولتها را از طری یک نظا قضایی بی طری حتلوفصتل کترد.
لیبرالها به جای استفاده از مفهو خودیاری ،عبارت امنیت دسته جمعی را به کار میگیرند .بر استاس گتزارۀ
مزبور همیشه این اماان وجود دارد تا با شناسایی دولت متجاوز ،ااتالی بزرگ دستته جمعتی را مرکتب از
دولتهای متعهد به قانون ،تدارک دیتد .فلستفه تشتایل ستازمان ملتل و جامعتۀ ملتل بتر ایتن اصتل استتوار
بوده است .بدینصورت به جای ایناه امنیت را یک دولت تأمین کند ،متیبایتد بته مستئولیت جمعتی بترای
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تأمین ون توسل جست ( .)Qavam, 2010, p.34لیبرالها دولتها را به عنوان اصلیتترین بتازیگران صتحنه
سیاست بین الملل قبول ندارند ،بلاه بر این اعتقادند که عالوهبر دولتها میباید بته بتازیگران فراملتی نظیتر
سازمانهای بین المللی ،شرکتهای چندملیتی ،انجمتنهتا و ر یت هتای بتین المللتی و  ...بهتای زیتادی داد.
همچنین ونها پدیدهای به نا منافع ملی (ونگونه که راالیستها مطرح مینمایند) را قبول ندارند ،چرا که ون
را مجموعۀ یکپارچهای نمیدانند .در عینحال باید اذعان داشت که لیبرالها ،بر اهمیت مستاال اقتصتادی،
تانولو یک و زیست محیطی بیش از جنبههای نظامی تأکید میورزند .البته علیرغ توجه به مساال نظامی،
بر خالی راالیستها در مساال امنیتی اولویت را به مساال غیرنظامی میدهند .از اینرو در ارتباط بتا وجتود
نظ در سیاست جهانی ،ونان بر این اعتقادند که چنین نظمی لزوماً از سیست موازنتۀ قتدرت سرچشتمه نمتی
گیرد ،بلاه نشئتگرفته از تعامالت میان الیههای زیادی از ترتیبات حاک یعنی قتوانین ،هنجارهتای توافت
شده ،مقررات نهادی و نیز ر ی های بین المللی میباشد (.)Qavam, 2006, pp.341-346
بههر حال بتا وجتود ون کته لیبرالیست از قترن هفتده بته بعتد دارای نفتوذ زیتادی در سیاستت جهتانی
بوده است ،ولی اندیشۀ لیبرالیس در رواب بین الملل عمدتاً در چهارچو نظریات ورمان گرایان در فاصتله
میان دو جنگ جهانی اول و دو تجلی یافت که همواره بهره گیری از ابزار نظامی و خشونت را بترای حتل
وفصل منازعات بین المللی غیرضروری میدانستند .به همین دلیل در بسیاری از موارد ،از وا ۀ ایداالیست یتا
ورمان گرایی به جای لیبرالیس که درحقیقت شال افراطی ون است ،استفاده میشود .جتدول  1بتهصتورت
خالصه دو نظریه راالیس و لیبرالیس را مورد مقایسه قرار میدهد.
جدول ( :)1مقایسه رئالیسم و لیبرالیسم
دامنه  /موضوع

راالیس (واقع گرایی)

لیبرالیس (ورمان گرایی)

بازیگر اصلی

دولت

اتحادیۀ فرادولتی -بازیگران فرودولتی

محور اصلی

امنیت

اقتصاد

نوع قدرت

نظامی

اقتصادی

نگرش به منافع ملی

منافع فردی

منافع جمعی

نحوه دستیابی به منافع و امنیت

خودیاری (موازنه قدرت)

همااری دسته جمعی

استفادۀ ابزاری از وابستگیها

تأکید بر وابستگی متقابل

عد اعتقاد به اصول جهانی اخالقی

تأکید بر قواعد حقوقی و اخالقی جهان شمول

نگرش به رواب
نگرش به مساال اخالقی

()Bahman, 2009, p.80
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فضای بینالمللی و جامعۀ ملل

جامعۀ ملل بهعنوان اولین تجربه یک سازمان جامع بین المللی که توانستت حتدود دو دهته بته فعتالیتش
ادامه دهد میتواند یک موفقیت برای ویندۀ سازمانهای پس از خودش تلقی گردد .همچنین ایجتاد چنتین
سازمانی با هدی صلح و تالشهایی که در این زمینه بهخصو

در نیمۀ اول عمر این سازمان شال گرفت

و نیز بهکارگیری سیست امنیت دسته جمعی و حضور کشورهای کوچک و ضعیف جهان که نویدی بترای
برابری تصور میشد را نمیتوان نادیده انگاشتت .ولتی اگتر از منظتر کتارکرد و دوا بته ون بنگتری عتد
توانایی در حفظ صلح و در نهایت زوال این سازمان را میتوان شاست تلقی نمود .دالیل شاستت و عتد
کارایی جامعۀ ملل بارها بررسی شده است ،اما اگر بخواهی از دیدگاه نظری دلیلی قتانع کننتده ارااته دهتی
این پژوهش تناقض ایداالیس اوج گرفته در دهۀ اول این سازمان با راالیس مخفتی در اعمتال قتدرتهتای
بزرگ و نیز راالیس بالنده نیمۀ دو فعالیت ون را به عنوان عامل اصلی معرفی میکند .لیبرالیس بته شتالی
که در جامعۀ ملل تجس یافته بود به مفهو یک کارگزاری جمعی محتدود بتود کته شترای نستبتاً معتتدل
ایجاد نظامی از ملتهای وزاد را فراه میساخت که برای هتدایت و کنتترل مرکتزی ،از خودشتاوفایی و
خودگردانی دموکراتیک بهرمند بودند .ورمان لیبرالی ،حاومت قانون را مطالبه میکرد ،حاتومتی کته در
ون زور ضامن ح نیست بلاه تابع مفاهی جمعی ح تجس یافته در مقررات قانونی است .جامعۀ ملل نماد
تالشی برای تحق این ورمان در رواب بین المللتی بتود ( .)Cloud, 2003, pp.68-71بتا تمتا ایتن احتوال
مجموعۀ عوامل دیگری بهصورت ه زمان بر تدوین میثاق و نیز نحوۀ شال گیری این سازمان مؤثر بودنتد.
به طور کلی ،سازمانهای بین المللی هرگز تنها محصول برنامه ریتزی ختالق و تاامتل نهتادی نیستتند ،بلاته
ریشۀ ونها در عم متن منافع ملی و پیاربندی قدرت بین المللی و نظمی است که از ون برخاستهانتد .درک
ماهیت جامعۀ ملل که در کنفرانس پاریس بنا شد نیز نیاز به تحلیل واقعیتهای سیاستی تعیتین کننتده زمتان
دارد .یاتتی از جنبتتههتتای اصتتلی وضتتعیت موجتتود ،وجتتود یتتک ااتتتالی نظتتامی پیتتروز بتتود کتته خواهتتان
به وجودووردن وضعیت جدیدی بود که بازتا جابهجایی مناسبات قدرتی باشد که رویدادهای نظتامی بته
ارمغان وورده بودند و در این راستا رسالت جامعۀ ملل حفظ طرح توافقی بود کته برنتدههتا بتر بازنتدههتای
جنگ تحمیل کرده بودند .جنبه دیگر ،موضع برتر متفقین اصلی و قدرتهای وابسته به ونها بود کته معتقتد
بودند با بردن جنگ قدرت و اعتبار و شایستگی تعیین شال نظتا جدیتد را کستب کتردهانتد .ایتن برتتری
معدودی کشور قدرتمند به شدت در برنامه ریزی مقدماتی برای جامعۀ ملل منعاس بود که به شال واضح
در مواد میثاق تجلی مییافت .یای از این مواد به عضویت داامی  5قدرت بزرگ در شورای  9نفره جامعته
مربوط میشد و دیگر این عبارت صریح بود که مجمع فق در فواصل چهتار یتا پتن ستاله تشتایل جلسته
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بدهد و اتفاق جدید ،پس از شورا نقش دو را ایفا کند .بنابراین متفقین اصلی ،حت حتلوفصتل مستاال را
به خود اختصا

دادند ( .)Cloud, 2003, pp.65-66درحقیقت ،قدرت جامعۀ ملل بته اعضتای ون وابستته

بود نه به قاعدهها و مقرراتی که برای ون به وجود وورده بودنتد ( .)Granville, 1998, p.233در عتینحتال
کلیت مذاکراتی که جامعۀ ملل را به وجود وورد ،بر تفاوتهای مه میان منافع و سیاستهای قتدرتهتای
بزرگ نیز داللت داشت .با درنظر گرفتن مجموع این عوامل ،میتوان نتیجه گرفتت کته در بحبوحتۀ عصتر
ورمان گرایی و ایجاد جامعۀ ملل ،افاار راالیستی همچنان بهصورت پنهتانی در اعمتال و رفتتار قتدرتهتای
بزرگ وجود داشت که از همان ابتدا موجب تضاد در عملارد این سازمان میگشت .تضادی که بعدها بته
شاست کامل این نهاد بین المللی انجامید.
سالهای اولیۀ تشایل جامعۀ ملل به نوعی سرشار از این تضاد پنهتان بتود .هرچنتد کته ایتن ستازمان در
ابتدای فعالیت خود ،اقدامات ارزشمندی را به انجا رسانده و چهرهای موف از خود در راستای حفظ صلح
نشان داد ،ولی به تدری نقاط ضعف ون نیز وشاار شد .دولتهای بزرگ صرفاً بر مبنای منافع خود با ایتن
سازمان همااری میکردند و در موارد تعارض منافع به جامعۀ ملل و مجاری ون چنتدان تتوجهی نداشتتند.
یک مثال کوچک در همان ابتدای کار جامعۀ ملل ،حملۀ لهستان به شتهر ویلنتا در کشتور لیتتوانی در ستال
 1920بود که به پشتوانه حمایت فرانسه انجا شد و جامعۀ ملل نتوانست مانع از الحاق این شتهر بته لهستتان
شود ) )Roberts, 1990, p.349و یا تمایل به برخی فاکتورهای راالیستی همچون ایجاد موازنۀ قوا از ستوی
قدرتهای بزرگ .برای مثال انگلستتان بتا ایتن استتدالل کته خطتر غلتیتدن ولمتان بته دامتان کمونیست یتا
تجدیدنظرطلبی تما عیار وجود دارد کاهش فشار به این کشتور را ترغیتب متیکترد کته در ورای ون ایتن
عقیدۀ پنهانی وجود داشت که فرانسه یاه تاز حوزه اروپای غربی نگردد و موازنۀ ولمان و فرانسته تتا حتدی
حفظ شود ( )Bozorgmehri, 2012, p.293و یا اصرار به تغییر مواد میثاق که موجب تضعیف اصل امنیتت
دسته جمعتی متیشتد .بترای مثتال در خواستت کانتادا بترای تعتدیل متادۀ ده میثتاق کته مستتقیماً بتا امنیتت
دسته جمعی در ارتباط بود.

از این دست مثالها در دهۀ اول فعالیت جامعه ملل فراوان است اما تا زمانی که هنتوز صتلح طلبتی ایتدۀ
غالب بود ،سیاستمداران ترجیح میدادنتد کته بتا ایتن متوج حرکتت کننتد و ختود را در معترض قضتاوت
افاار عمومی قترار ندهنتد .بتر همتین استاس بتود کته تتالشهتای صتورت گرفتته در زمینتۀ توستعۀ امنیتت
دسته جمعی به همراه وضعیت عمومی و نیز معیشت اقتصادی در نیمتۀ دهتۀ اول از عمتر ایتن ستازمان رو بته
بهبود نهاد .معاهدات لوکارنو که در نهایت منجر به پذیرش ولمان و الحاق این کشور به جامعتۀ ملتل شتد و
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نیز میثاق بریان -کلوگ که در زمینۀ عد توسل به جنگ و یافتن راههای صلح جویانه در اختالفتات منعقتد
گردید نمونه بارز این تالشهای موفقیت ومیز محسو میگردد .این معاهدات بهویژه میثاق بریان -کلوگ
درواقع نقطۀ اوج صلح طلبی و تحق ورمان گرایی در نظا بین المللی بود که از سال  1925تا  1929بهتترین
سالهای جامعۀ ملل را رق زد .به دنبال این پیمتان رونتد خلتع ستالح در میتان کشتورهای اروپتایی شتدت
بیشتری یافت و دست یافتن به صلح با خوشبینی بیشتری پیگیری شد ،اما این خوشبینی به طول نینجامیتد.
درواقع دورۀ ورامش و ثباتی که طی این سالها بر اروپا حاک شد و ثبتات نستبی را در روابت بتین المللتی
ایجاد کرد ،چندان پایدار نبود و از درون و برون در معرض ورودیهای وشتو ستاز سیاستی ،اجتمتاعی و
اقتصادی قرار گرفت و بنیان سست ورمان گرایی ومریاایی را ویتران ستاخت .بحتران اقتصتادی  ،1929بته
قدرترسیدن حز نازی در ولمان و حز فاشیست در ایتالیا و سیاستهای نظامی گری اپن از جمله این
ورودیها بودند (.)Bozorgmehri, 2012, p.302

اولین ضربه به پیارۀ لیبرالیس ورمان گرای جامعۀ ملل را رکود اقتصادی  1929وارد کرد .نتیجۀ مستقی
و فوری این بحران در رواب بین الملل و بته ویتژه پایتههتای هماتاری بتین المللتی از مجترای جامعته ملتل،
فروپاشی تشایالت همااری اقتصادی بود که به مرور زمان نض گرفته بود و بن مایۀ تفاتر لیبرالیستتی نیتز
بود که اقتصاد را مرجح بر امنیت در دیدگاه راالیستها میدانست .این بحران کشورها را بته ستمت ایجتاد
مرزهتتای گمرکتتی شتتدید و خودبستتندگی اقتصتتادی ستتوق داد کتته در بتتدترین حتتالتش موجتتب پتتاگرفتن
ناسیونالیس ستیزه جویانه در ولمان ،ایتالیا و اپن گشت .که مستقیماً نیت گسترش ارضی را در ونان تقویت
مینمود .در  ،1931اپن این نیت را با حمله به منچوری چین عملی ساخت .ایتن حملته لطمته شتدیدی بته
اصول امنیت دسته جمعی و اعتبار جامعۀ ملل وارد وورد .دو سال بعد ،ایتالیا به اتیوپی حمله کرد و سترانجا
هیتلر در ولمان برنامۀ توسعۀ ارضتی ختود را اجرایتی نمتود .یاایتک ایتن حتوادی ،اصتولی را کته امنیتت
دسته جمعی بر ون استوار بود ،متزلزل ساخت و ضعف مفرط جامعۀ ملل را در قبال بحرانهای جدی وشاار
کرد (.)Walters, 1993, pp.278-279

در رابطه با اپن ،درحقیقت دولت خاصی درصدد ممانعت از منویات توسعه طلبانۀ اپن نبود و مجموعۀ
دول بزرگ اروپایی ،ومریاا و شوروی درگیر مساال خود بودند و میل چنتدانی بته درگیتر شتدن بتا اپتن
نداشتند .مادامی که اپن خود را به ولمان نزدیک نارده بود ،دولتهتای اروپتایی احستاس خطتر جتدی از
ناحیه اپن نمیکردند ( .)Bartlett, 1986, p.167حتی انگلستان و فرانسه به نحو مرمتوزی از حضتور اپتن
در حوزه منچوری استقبال میکردند چراکه متانع نفتوذ بلشویست در چتین شتده و شتوروی را نیتز درگیتر
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مرزهای شرقی خود میساخت ( .)Bartlett, 1986, p.156تالشهای جامعۀ ملل در این زمینه در نهایتت بته
تنظی یک بیانیه برعلیه اپن انجامید که با ترک مجمع از سوی نماینده اپن و خروج اپتن از جامعتۀ ملتل
در  7مارس  1933این تالش شاست خورد ( .)Walters, 1993, p.299تا این سازمان دیگر نتواند اقدامات
عملی علیه اپن اتخاذ نماید .این ماجرا نشان داد که جامعۀ ملتل فاقتد قتدرت اجرایتی الز استت و تحقت
امنیت دسته جمعی بته منتافع و مشتارکت فعتال قتدرتهتای بتزرگ وابستته متیباشتد .در جریتان حتوادی
منچوری ،گرچه انگلستان ،فرانسه و ومریاا منافعی در شرق دور داشتند اما اقدامات اپن منتافع ونهتا را بته
مخاطره نینداخته بود (.)Adamthwaite, 1989, p.36
ایتالیا نیز از دو طری ضعف ساختارهای جامعۀ ملتل را بته نفتع راالیست نشتان داد .متورد اول پیشتنهاد
استفاده از مادۀ  19میثاق داار بر اماان تجدید نظر در قراردادها و خطوط مترزی مصتو ورستای بتود کته
خارج از مدار جامعۀ ملل انجا پذیرد که با استتقبال ولمتان از ایتن پیشتنهاد در  7واتن  ،1933در ر ستند
سیاسی مهمی معروی به قرارداد چهار دولت میان انگلستان ،فرانسه ،ولمان و ایتالیا امضا شد و بر اساس ون
این دولتها متعهد شدند در مدت ده سال ،سیاستهای موثری را برای حفظ صلح مبذول داشتته و مطالعتۀ
جدی برای اجرای ماده  19میثاق بته عمتل ووردنتد ( .)Sotudeh, 1950, pp.157-158ایتن قترارداد ضتربۀ
بزرگی بر پیارۀ جامعۀ ملل بود که توس قدرتهای بزرگ انجا شد و کارایی این سازمان را زیتر ستؤال
برد .در عینحال راه را برای توسعه طلبی ارضی هموار نمود.
مورد دو توسعه طلبی در وفریقا و حمله به اتیوپی بود .موسولینی پیشاپیش رضایت دول مه اروپایی را
برای عملیات جنگی خود کسب کرده بود .چرا که دولت فرانسه و انگلستان تمایل داشتتند ایتالیتا در محتور
ضدولمان باقی بماند و برای این هدی حاضر بودنتد پتارهای از مستاال استتعماری و اقتدامات تجاوزطلبانته
ایتالیا را نادیده بگیرند ( .)Bozorgmehri, 2012, p.408از اینروی شاایت اتیتوپی بته جامعتۀ ملتل نیتز بتا
تالش این کشورها در به حداقل رساندن مجازاتهای ایتالیتا محاتو بته شاستت شتد .در بهتترین حالتت
اقدامات علیه ایتالیا در شورای جامعۀ ملل از حد پیش بینی مجازاتهای اقتصادی تجتاوز ناترد ( Roberts,

 .)1990, pp.512-513در نهایت واکنش جامعه به ادامۀ اشغال اتیوپی توس ایتالیا ،منجر به اعتراض شتدید
ایتالیا و خروج از جامعۀ ملل در دسامبر  1937گردید ( .)Naghibzadeh, 1995, p.174در این میانه ولمتان
نیز که در  14اکتبر  1933به حضور خود در جامعۀ ملل در اعتراض بته عتد اجترای اصتل تستاوی حقتوق
دولتها در کنفرانس خلع سالح وان  ،1933پایان داده بتود ( .)Roberts, 1990, p.507بتا مالحظته رفتتار
ایتالیا و اپن در نادیده گرفتن امنیت دسته جمعی منبعی از جامعۀ ملل و نیز مماشات دیگر قدرتها بتا ایتن
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موضوع احساس کرد که این سیست کارایی الز را نتدارد و در اجترای سیاستتهتای توستعه طلبانته ختود
مصم تر گشت .این کشور با تجدید تسلیحات ،تسخیر رودخانه راین ،الحاق سار به ختود ،اشتغال رنتانی و
نادیده گرفتن معاهدات لوکارنو و بریان -کلوگ میرفت تتا جهتان را در وتشتی عظتی بیانتدازد کته ایتن
موضوع در پی پیمان مونیخ و تجزیۀ کامل چاسلواکی اتفاق افتاد و هیچیتک از دول متفقتین نتوانستتند از
ون جلوگیری کنند .درحقیقت بازی قدرتهای بزرگ در جامعۀ ملتل و عتد جتدیت و پایبنتدی ونهتا بته
اصول اولیه این سازمان که ناشی از لیبرالیس ورمان گرا بود و امنیت دسته جمعی را یگانته راه حفتظ صتلح
میپنداشت موجب گردید تا قدرتهای اقتدارگرا به توسعه طلبی روی وورده و نظتا بتین المللتی بتهستوی
فروپاشی نظا ورمانی صلح طلبان گا بردارد .و این چیتزی جتز منفعتت طلبتی نهفتته در راالیست نبتود کته
خصوصاً در نیمۀ دو عمر جامعه در تضاد حداکثری با ورمان گرایی این سازمان قرار گرفته بود .و بنتابراین
دور از انتظار نبود که علیرغ خوشبینی زیاد به این سازمان افترادی پتیش بینتیهتای درستتی از فرجتا ون
داشته باشند .باقر کاظمی سیاستمدار وطنی در اوان وغاز به کار جامعۀ ملل چنین نوشتته بتود :جتای تعجتب
نیست اگر بگویی وضعیت فعلی دنیا وتیه خطرناک مدهشی را نشان داده و عملیات متفقین در انعقاد اجرای
عهدنامه صلح زمینه یک جنگ عمومی دیگر را تهیه و تدارک میبیند (.)Kazemi, 2011, p.24
در ادامۀ بحی باید دید که عملارد نمایندگان ایرانی به کدا سمت و سو بوده است .لیبرالیس ورمتانی
جامعۀ ملل و یا راالیس نهفته در مناسبات اعضای این سازمان.
ایران در جامعۀ ملل

برای بررسی عملارد نمایندگان ایران در جامعۀ ملل باید ابتدا به این موضوع پرداخت که خواسته ایران
از ایتتن ستتازمان چتته بتتوده استتت .ستتپس ایتتن خواستتت و تقاضتتا را در قالتتب تفاتترات ورمتتان گرایانتته و یتتا
واقع گرایانه موجود در دو دهه فعالیت این سازمان بازیابی نموده و در وخر نشتانههتای موفقیتت و یتا عتد
موفقیت عملارد نمایندگان ایران در این عرصه را بازجست.
در ابتدای قرن بیست و زمان حضور ایران در جامعۀ ملل شرای دشواری پیش روی کشور بتود .از نظتر
داخلی ،ایران دستتخوش ضتعف و کتاهش قتدرت مرکتزی ،دخالتت بیگانگتان در کشتور ،متورد چتالش
قرار گرفتن نهاد سنتی پادشاهی و ظهور جنبشهای اجتماعی عظتی ماننتد انقتال مشتروطه بتوده و از نظتر
بین المللی ،نظا قدرت در جهان در حال دگرگونی است و با افتول قتدرت عثمتانی ،جنتگ جهتانی اول و
انقتتال بلشتتویای در روستتیه ،ایتتران در مستتیر وستتیب پتتذیری هتتای گونتتاگون ختتارجی قتترار م تیگی ترد
( .)Sajjadpour, 2008, p.187بنابراین ونچه در این دوره از نظر نخبگان حاومتی متورد نیتاز ایتران استت
تعدیل این فضا و استفاده از فضای بین المللی به وجود ومده در جهت ایجاد هویتی تازه ،استتقاللی ایمتن و
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توسعه و پیشرفت میباشد  .چیزی که سجادپور از ون تعبیر به هویت ،حاکمیتت و نوستازی نمتوده و چنتین
بیان میدارد :مجموعه نخبگتان سیاستت ختارجی ایتران در ایتن دوره ،ستعی داشتتهانتد تتا از ستازمانهتای
بین المللی در جهت پردازش هویت ویژۀ خود بهره گرفته و تا حد اماان در راستای تتأمین امنیتت ایتران از
سازمانهای مزبور استفاده نمایند و از ظرفیتهای فنی ونها جهت نوسازی بهره برند ( Sajjadpour, 2008,

 .)p.180بر این اساس باید دید که عملارد نمایندگان ایرانی در راستای وصول چنین اهدافی با کدا راهبرد
نظری موجود ،ایداال یس یا راالیس  ،همخوانی داشته و در کجا بته مقصتود نزدیتک شتده استت .بترای ایتن
منظور با استفاده از مفاهی جدول شمارۀ ) (1به بررسی و مقایسه عملارد ایران بر پایه این دو مفهو نظتری
در جامعۀ ملل پرداخته و در نهایت نتیجه گیری مینمایی .
ایران از ایدئالیسم تا رئالیسم

 -1بازیگر اصلی :خوشبینی به کارایی جامعۀ ملل در ذهن دیپلماتهای ایرانتی حتتی پتیش از تأستیس
رسمی ون و در کنفرانس ورسای مشهود بود .فروغی از اعضای اعزامی به کنفرانس صلح در یادداشتهای
روزانهاش چنین مینویسد :دیروز ترتیب مجمع ملل به طوری که مستر ویلسون پیشنهاد کترده در کنفترانس
کل پذیرفته شد و چون علی الظاهر ایران جزء این مجمع هست میتوان گفت عجالتاً وستیله نجتاتی فتراه
شده است اگر خودمان بگذاری ( .)Foroughi, 2015, p.111وی همچنین در نامهای به یاتی از دوستتانش
در مورد جامعۀ ملل میگوید :در این میانه امید بزرگ به مجمع ملل است .اگر این اساس حقیقتاً درست شد
متیتتتوان امیتتدوار بتتود کتته بنتتای کتتار دنیتتا فتتی الجملتته بتتر شتتالوده صتتحت و حقیقتتت و عتتدل و حقانیتتت
گذاشته شود ....اگر ما در بدو امر از تشایل مجمع ملل مطمئن بودی شاید خودمان را محتتاج نمتیدانستتی
که این مساال را در محضر کنفترانس طترح کنتی ( .)Foroughi, 2015, pp.464-467ستخنان فروغتی بته
خوبی نشان میدهد که اهمیت این سازمان در نظر نمایندگان ایران تا چه اندازه بوده است تا جایی که از ون
تعبیر به وسیله نجات و مفری برای دنیا به سوی ح و عدالت یاد متیکنتد و امیتدوار استت کته مشتاالت
کشور را از این طری حل نماید .در حقیقت اعتقاد به یک سازمان فرادولتی بهعنوان بازیگر اصلی مناسبات
جهانی ،ونچنان که در ورمان گرایی مورد توجه است در اندیشه ایرانیان نیز خودنمایی میکنتد .فروغتی از
لحاظ جهانی نیز جامعۀ ملل را پارلمان دنیا میداند :امروز دیگر دورۀ زندگانی بین المللی استت یعنتی هتیچ
ملتی ممان نیست خارج از حوزۀ ملل و دول دنیا بماند و همه داخل در یک حوزه و اجتماع خواهند بود...
لذا این کار (جامعه ملل) پیشرفت خواهد کرد و قوت خواهد گرفت تا کار به جایی برسد که مجمع ملتل بته
منزلۀ پارلمان دنیا شود و کلیه رواب

ملل و دول را اداره کند (Afshar & Homayonpour, 2011, pp.79-
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 .)80وثوق الدوله رایس الوزرای وقت نیز در بیانیهای که در روزنامه ایران به چاپ میرسد حضتور در ایتن
سازمان را از موفقیتهای دولت و اطمینان بخش میداند :موفقیت دولت راجع به عضویت ایران در مجمتع
اتفاق ملل نیز یک وثیقۀ بین المللی مهمی بترای استتقالل و تمایتت ایتران و از نقطتهنظتر سیاستت ختارجی
موجب اطمینان تا میباشد (.)Iran newspaper, 1919, pp.1-2
این نوع دید به سازمان فرا دولتی در زمان حضور ایران در جامعۀ ملل نیز بته همتین ستان ادامته داشتت.
برای مثال اولین شاایت ارجاع شده بته ایتن ستازمان شتاایت ایتران از شتوروی بتود کته تجتاوزاتی را بته
بندرانزلی انجا داده بود .در اینجا ک و کیف ماجرا از اهمیت چندانی برختوردار نیستت بلاته ونچته مهت
است میزان اعتقاد ایرانیها به این سازمان فرادولتی میباشد که ونها را ترغیب میکند تا از همسایه قدرتمند
خود نزد این سازمان شاایت کنند ون ه در شرایطی که شوروی اصوالً عضتو ایتن جامعته نیستت کته بته
صورت منطقی میزان کارایی جامعه در برابر این موضوع را کاهش میدهد .نصرت الدوله فیروز در انتهتای
نامۀ شاایت خود به جامعۀ ملل چنین درج کرده است :شک ندار که با توجه به هتدی واحتدی کته همته
اعضای جامعه برای برقراری صلح دارند ،از هرگونه اقدامی که برای بهبود وضعیتی که اکنون در مرزهتای
ایران جریان دارد کوتاهی نخواهند کرد ( .)League of Nation, 1920, pp.214-215هرچند که ایتران در
نهایت از این کار خود بهره چندانی نمیبرد و مشال با مذاکرات دو جانبه حل میشود ( Zowghi, 1989,

 )p.76اما نشان دهندۀ اعتقاد به کارایی سازمانی فرادولتی در حل مشتاالت جهتانی نتزد نماینتدگان ایرانتی
مشهود است.
در موضوع مربوط به اعضای جدید نیز ایران از حضور تمامی کشورها در این سازمان حمایت مینمود.
در مجمع نخستین و در مباحثات مربوط به این مسئله ،ایران بهصورت یاتی از معتدود کشتورهای طرفتدار
اصل جهانشمولی جامعۀ ملل ظاهر گردید و این خصیصه را همچنان حفظ کرد .نماینتده ایتران ذکاءالدولته
غفاری در اجالس نخست مجمع این حمایت را اینگونه بیان میکند :دولت متبوع من عالقهمند استت کته
در این مجمع ...نمایندگان تما مردمی که نژاد بشتری را تشتایل متیدهنتد گترد هت

وینتد ( L N, 1920,

 .)pp.568این میل به اصل جهانشمولی که از اندیشه ورمان گرایانه ویلسون سرچشمه میگرفتت ،در نگتاه
نمایندگان ایران نه تنها به بازندگان جنگ بلاه به تمامی کشورهای مسلمان و وسیایی و نیز همسایگانش نیز
تسری مییافت .تا بدان جا که ایران یای از حامیان اصلی پیوستتن همستایگان ختود بته جامعتۀ ملتل بتود و
اعتقاد داشت که این الحاق قدرت این سازمان را برای رفع مشاالت فی متابین ،اضتافه خواهتد کترد .بترای
مثال در زمان الحاق عراق به جامعه ،فروغی با اشاره به مشاالتی کته بتین ایتران و ایتن کشتور وجتود دارد
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میگوید :صری این واقعیت که عراق حاال عضوی از اعضای جامعۀ ملل است باید کمای در مسیر فتوری
حل این مستاال باشتد ( .)Zandfard, 1998, p.73ایتن حمایتت در متورد الحتاق شتوروی و افغانستتان نیتز
مصداق دارد .در حقیقت ایران عقیده داشت هنگامی قدرت واقعی به جامعۀ ملل منتقل متیشتود کته کلیتۀ
کشورهای عضو اجتماع بین الملل به عضویت ون درویند و تاالیف میثاق را گتردن نهنتد .عتالوهبتر ایتن از
دیدگاه ایران ،ورود کشورهای جدید موجب افزایش نفوذ و وجهه مجمع در قبال شورا میشد که جایگتاه
اختصاصی بزرگان اروپا بود ( .)Zandfard, 1998, p.75نباید از نظتر دور داشتت کته هتر انتدازه مجمتع بتا
اصول ایداال یس همخوانی داشت شورای جامعه تجلی اصول راالیستی بود که توس قتدرتهتای زمتان در
این سازمان تعبیه شده و قدرت اصلی محسو میگشت.
در تالش برای اضافه کردن یک کرسی وسیایی در شورا نیتز استتدالل نماینتدگان ایتران ایتن بتود کته
جامعۀ ملل باید این تصور را که سازمانی است که عمدتاً با مساال سیاسی اروپا سرو کار دارد کنتار بنهتد و
در عوض به صورت قدرتی با نگرش جهانی جلوه گتر شتود ( .)Zandfard, 1998, p.77ایتن طترز نگترش
نشان میدهد که ایران به جامعۀ ملل بهعنوان یک سازمان فرادولتی به چش بازیگر اصتلی و جدیتد عرصته
رواب بین الملل نگریسته و در عینحال برای حفظ ون تما تالش خود را میکند .تا جایی که حتتی حاضتر
به محدود کردن خود در این راه باشد .غفاری در مجمع مربوط به طرح قرارداد کمک متقابتل در  1923در
قسمتی از سخنانش میگوید :خوشحال که بگوی ما با یک قشتون  75هتزار نفتری بته منظتور حفاظتت از
سرحدات سرزمینی بس وسیع قانع و راضی هستی  .مصممی خود را محدود به ون چیزی کنی که ضرورت
مطل دارد و امید داری

دولتهای دیگر نیتز نمونتهای باشتند از اعتتدال و اعتمتاد بته میثتاق ( L N, 1923,

.)pp.152-153
در تامیل اهمیت جامعۀ ملل به عنوان بازیگر جدید رواب بین الملل از نقطته نظتر ایرانیتان ،بته ستخنان
فروغی پس از گذشت یک دهه از عمر این سازمان بازمی گردی  :چنان کته اینجانتب همیشته پتیش بینتی و
اظهار کردها اهمیت جامعۀ ملل روز به روز زیاد میشود یعنی احتیاج ممالک و ملل به یادیگر دااماً رو بته
ازدیاد میرود و دول مجبور میشوند سیاست بین الملل اختیار نمایند و جامعۀ ملل ناظ و مدیر این سیاست
است (.)Afshar & Homayonpour, 2011, p.180
 -2محووور اصوولی و نوووق قوودر در مناسووبا بووین المللووی :ونچنتتان کتته در جتتدول شتتماره ( )1قابتتل
مشاهده است محور اصلی رواب بین المللی از نقطه نظر راالیستی امنیت و نوع قدرت ،نظتامی استت امتا در
وجه مقابل در ایداالیس محور اصلی اقتصاد و نوع قدرت اقتصادی است .از اینرو بایتد رفتتار ایتران را در
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این قالب نیز بررسی نمایی  .همان گونه که در ابتدای این بخش اشاره شد سه هدی مهت نماینتدگان ایتران
برای حضور در سازمانی بین المللی ،ترمی هویت ،ارتقای حاکمیت و امنیتت و توستعه نوستازی در کشتور
بوده است .بر این اساس دو مفهو امنیت و توسعه (در مفهو اقتصادی ون) دومفهومی هستند که برای ایران
حااز اهمیت بوده در حالی که اولی از نقطه نظتر راالیستتی و دومتی از نقطته نظتر ایداالیستتی محتور اصتلی
مناسبات بین المللی به شمار میویند .دو عامل در تعیین اولویت بندی ایران در این زمینه مؤثر میباشد .یای
شرای سیاسی و امنیتی کشور که با دخالت بیگانگان ،نقض بی طرفی ایران در جنگ ،مرزهای ناامن ،تغییتر
شرای منطقهای و ایجاد کشورها و ر ی های جدید و به طتور کلتی تغییتر شترای جهتانی پتس از جنتگ و
ضعف ایران در تقابل با تمامی این فاکتورها است که موجب میشود دید ایتران بته جامعتۀ ملتل بته ستمت
حفظ امنیت کشور باشد و دیگری ضعف اقتصادی و محرومیت که پس از جنگ جهانی اول شدت بیشتری
یافت که ایران را محتاج کمکهای بین المللی مینمود و اصرار نمایندگان ایران برای دریافت کمکهتای
مالی و فنی برای کشور را دوچندان میکرد.
یای از بارزترین مثالها برای دید امنیتی نمایندگان ایران در مساال مربوط به کشور ،موضوع عهدنامتۀ
سنت رمن میباشد .این عهدنامه با عنوان عهدناۀ نظارت بر تجارت اسلحه و مهمات در ستال  1919مطترح
گردید .بر اساس ون تجتارت استلحه در منتاطقی کته پروشتو تشتخی

داده شتده بودنتد تحتت نظتارت

بین المللی در میومد و نا ایران نیز در میان این مناط گنجانده شده بود که نمیتوانست به طتور مستتقل بته
خرید و فروش تسلیحات اقدا کند .به همین دلیل ارفع الدوله نماینده ایران ،مفاد عهدنامه مزبور را در تضاد
با حاکمیت ایران دانسته و به ون اعتراض کرد و ایران عهدنامته را امضتا ناترد .در ستال  1925مجمتع ملتل
تصمیم ی اتخاذ کرد که در نو تما دول ملز بته اجترای ون بودنتد .بته موجتب ایتن کنفترانس ،عهدنامته
جدیدی منعقد شد مبنی بر ایناه در مناط ممنوعته و همچنتین در منتاط دریتایی تحتت تفتتیش ،هرگونته
عملیات بارگیری و بارگذاری و تعویض بار از نوع ستالح و مهمتات جنگتی بترای کشتتیهتای بتومی کته
ظرفیت ونها از  500تن کمتر باشد ،ممنوع خواهد بود .اعتراضات ایران به جایی نرسید و طرح تصویب شد.
ایران نیز از کنفرانس خارج شده و عهدنامته مزبتور را امضتا ناترد ( .)Kasra, 2006, pp.131-132در ایتن
زمینه نمایندگان ایران اعتراضات فراوانی را به جامعۀ ملل و کنوانسیون ابراز داشتند و چند بار تصمی گیری
در این مورد را به تعوی انداختند .ایران اولین فرصت برای بازنگری این عهدنامه را مغتن شمرد و نسبت به
ماده شش ون معترض شد .ارفع الدولته در کمیستیونی در رابطته بتا ایتن موضتوع در  1924چنتین اعتتراض
خویش را بیان نموده است :در عهدنامۀ سنت رمن بی عدالتی بزرگی نسبت به ایران شده است ...تقاضا دار
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نظر برح ایران را مورد توجه قرارداده و به دنیا نشان دهید که با کلیۀ اعضای جامعۀ ملل یاسان و عادالنته
رفتار میشود ( .)Zandfard, 1998, p.122این اعتراضات منجر به رأی برای بازنگری عهدنامته متیگتردد،
اما در نهایت مقصود ایران حاصل نشده و اعتراض مجدد نماینده ایتران را بته دنبتال دارد :درک ایتن ناتته
مشال است که چرا تنها ایتران در جمتع تمتامی اعضتای جامعتۀ ملتل متیبایتد تحتت کنتترل دولتتهتای
امضا کنندۀ عهدنامه جدید قرار بگیرد .ایران کشوری استت مستتقل ،صتاحب پارلمتان و از ارتشتی قتوی و
منضب برخوردار است و رأساً قادر است خرید و فروش غیرمجاز اسلحه و مهمتات را در سترزمین و بنتادر
خود کنترل نماید ( .)Zandfard, 1998, p.123صری نظر از ایناه نمایندۀ ایران سعی داشته تتا بته استتقالل
حاکمیتی ایران اشاره نماید اما خود همین اعتراضات که در نهایت موجب شد تا ایتران عهدنامته را نپتذیرد
اهمیت استقالل و امنیت را برای ایران نشان میدهد .هرچنتد کته ایتران قتدرت نظتامی را بتهعنتوان قتدرت
گردانندۀ مناسبات بین المللی (ونچنان که موردتوجه راالیس است) نپذیرفته و همواره مشتتاق خلتع ستالح و
پیشگیری از جنگ میباشد ،اما در موار د مربوط به امنیت خود کوتاه نیامده و بعد امنیتی رواب بتین المللتی
را پررنگتر نموده استت .ایتن در حتالی استت کته در زمینتۀ اقتصتادی ،قتدرت اقتصتادی ایتران در حتدی
نبوده است که بتواند نقش مهمی را در مناسبات اقتصادی جهانی بازی کند و معتقد به قدرت ایتن مناستبات
باشد .نهایت مراودات اقتصادی ایران با جامعۀ ملل به درخواست کمکهتای اقتصتادی فنتی و بهداشتتی از
این سازمان و سازمانهای تابع ون باز میگردد .نمایندگان ایران در این زمینه موف میشوند تا امتیازهایی را
کسب کنند .برای مثال در زمینۀ بهداشت بنا به درخواست ایران برای تهیۀ گزارش از ایتن کشتور و ارستال
گزارش ،کمیته بهداشت به شورای جامعۀ ملل توصیه میکند کته از دولتت ایتران بخواهتد ،سیستت متدرن
مراقبت بهداشتی را در شهرداریها راه اندازی کند و از بخش بهداشتتی شتهرداری تهتران ،گروهتی بترای
وشنایی با فعالیتهای بهداشتی به کشورهای غربی اعتزا گردنتد ( .)L N, 1925, p.ΙΙΙکته البتته ایتن مهت
بدون کمکهای اقتصادی این سازمان ممان نبوده است.
این مسئله صرفاً نشان دهندۀ انگیزه اقتصادی ایران در نگاه بته ایتن ستازمان استت و نشتان متیدهتد کته
نمایندگان ایرانی خواهان استفاده از حس مشترک موجود و روحیه کمک و وابستتگی متقابتل موجتود در
روح لیبرالیس ورمان گرای ون دوره برای تقویت مبانی توسعه در کشور خویش بودهاند .چیزی کته شتاید
در نظرگاه خود ونان به دلیل ضعف قوای اقتصادی چندان مشاهده نمیگردد.
یای دیگر از موارد این چنینی مسئلۀ کشت خشخاش و کنترل نظارت بر مواد مخدر بتود کته از ستوی
جامعۀ ملل انجا گرفت و ایران که پس از چین بتزرگتترین صتادرکنندۀ ایتن متاده بتود موردتوجته قترار
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گرفت .با توجه به ایناه امرار معاش بسیاری از مرد ایران وابسته به کشت خشخاش بود جامعتۀ ملتل یتک
کمیسیون تحقی به ایران گسیل داشت .این کمیسیون نتای تحقیقات خود را به جامعۀ ملتل ارستال نمتود و
در پی ون پیشنهاداتی ارااه کرد .این پیشنهادات که متمرکز بر توسعه راههای ارضی ،بهبود وضعیت و هتا
و توسعه کشتهای جایگزین و بازسازی صنایع قدیمی متیشتد در عتینحتال ناتتۀ مهمتی را نیتز در ختود
داشت .و ون اشاره به در کنترل بودن تعرفۀ گمرکی ایتران توست دول ختارجی بتود کته موجتب متیشتد
تولیدات داخلی نتوانند رشد کنند .برطریشدن این متانع متیتوانستت وزادی اقتصتادی را بترای ایتران بته
ارمغان بیاورد .ایران با اجرای پیشنهادات بهصورت نسبی و تدریجی موافقتت نمتوده و در مالحظتات ختود
عنوان نمود که حمایت از تولیدات داخلی فق زمانی میسر خواهد بود که تعرفههای ترجیحی کته بته نفتع
کشورهای ثالی ،وزادی گمرکات ایران را محتدود نمتوده منستور گتردد ( .)Zandfard, 1998, p.145در
نهایت با تصویب قانون استتقرار نظتا مستتقل تعرفتۀ گمرکتی و نیتز تأستیس مؤسستۀ انحصتار دخانیتات و
همچنین تداو تالشهای ایران ،جامعۀ ملل و ایران هردو توانستند در این زمینه موف شوند .این موضوع از
این حیی دارای اهمیت است که نشان میدهد ایران تمایل داشته تتا در زمینتههتایی کته مستاال از راههتای
اقتصادی و فنی حل میشدند با تما توان در اختیار جامعۀ ملل باشد تا مسئله امنیتی نگردد .مسئلۀ خشخاش
و صدور تریاک در صورت عد همراهی و تواف ایران میتوانست به موضوعی چالشبرانگیز تبدیل گردد
اما راه حل فنی و اقتصادی مانع از ون شد.
اما به طور کلی نمیتوان منار این موضوع شد که در زمینۀ مساال داخلی بُعتد امنیتتی از بُعتد اقتصتادی
برای ایران ارجحتر و مه تر بوده است .ایران با تما همااریهایی که با جامعته ملتل داشتت هرگتز امنیتت
خویش را فدای موضوعات دیگر نارده و حتی در مواردی که تالشهایش ثمر نداده اما دستت از اقتدا و
تالش برنداشته است .در زمینۀ بین المللی توسل به ماانیس های جامعۀ ملل بته جتای قتدرت نظتامی همیشته
مورد توجه نمایندگان ایرانی قرار داشته است ،یعنی میل به دیدگاه امنیتی و استفاده از قدرت نظامی در ونان
کمتر دیده میشود این در حالی است که انگیزههای اقتصادی نیز به دلیل ایناه جتایی در محتدودۀ قتدرت
ایران نداشته کمتر مورد توجه قرار گرفتهاند .بنابراین در این دو مورد دیدگاه ایران را یا باید خنثی دانست و
یا اندکی تمایل به سمت مساال امنیتی اما با چاشنی حقوقی به جتای اقتصتادی در نوستان بتین دیتدگاههتای
راالیستی و ایداالیستی قرار داد.
 -3نگرش به منافع ملی و نحوه دستیابی به آن :طب جدول شمارۀ ) ،(1در راالیس منافع ملی بتهصتورت
فردی درنظر گرفته میشود و از طری خودیاری و موازنه قدرت ،منافع ملی حفظ میگردد .این نوع نگرش
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به منافع ملی به همراه سیست موازنه قوا ،پیش از جنگ اول جهانی به وضتوح در سیستت بتین الملتل جریتان
داشته است .در بخش اول این نوشتار نیز به همه رفتارهای فردی و خودبینانه ای که قتدرتهتای بتزرگ در
دودهه عمر جامعۀ ملل از خود بروز دادند و در نهایت منافع جمعی را قربانی منافع فردی خود نمودند اشتاره
کردی که از تارار ون اجتنا مینمایی  .تنها ذکر این مورد کافی است که دیدگاه قدرتهتای بتزرگ و
باالخ

اروپاییها در برخورد با مشاالت جهانی کامالً راالیستی و بر پایه منافع خویش بتود تتا جتایی کته

موضوعی که منافع ونان را به خطر نمیانداخت در حوزۀ تصمی گیری ونها جای چندانی نداشت ،من جمله
حملۀ اپن به منچوری و یا حملۀ ایتالیا به اتیوپی که در بخش پیشتین بته ون اشتاره شتد و در دیگتر متوارد
خصوصاً در دهۀ دو عمر جامعۀ ملل سعی میشد که موضوع خارج از ایتن ستازمان رفتع گتردد و موازنتۀ
قدرت میان این دول همچنان حفظ گردد و این عامل اصلیترین فاکتور در شاست اهدای جامعتۀ ملتل و
بروز جنگ دو بود .در مقابل ایدههای ورمان گرایانه ،به دنبال منفعت جمعی از طری همااری دسته جمعی
بودند که اصل اساسی در تشایل جامعۀ ملل محسو میگشت .ایران بدون شک طرفدار محا این اصتل
بود .نمایندگان ایران حمایتت همته جانبته ختود را از ایتن اصتل در متوارد بستیاری بته صتورت مستتقی و
غیر مستقی نشان دادهاند .فروغی در تعریفی جامعۀ ملل را چنین سازمانی معرفتی متیکنتد :حتد وست بتین
افراط و تفری  ،ناسیونالیس و انترناسیونالیس و فار همااری و تعاون ،منشأ و باعی ایجاد جامعۀ ملل شتده
و بنتتابراین م تیتتتوانی بگتتویی

جامعتتۀ ملتتل مظه تر یتتک جنبتته از تعتتاون نتتوع بشتتر استتت ( & Afshar

 .)Homayonpour, 2011, p.164عالوهبر این تعریف که همااری دسته جمعتی را موضتوع اصتلی جامعتۀ
ملل میداند در سخنرانیها و مواردی که در این سازمان مطرح شده ایران همواره حمایتت ختود را از ایتن
اصل نشان داده است .در قسمتهای پیشین در مورد حمایت ایران از اصل جهانشتمولی جامعتۀ ملتل و نیتز
پیوستن همسایگانش به این سازمان توضیح داده شد و خود این موضوع نمایانگر این مسئله است که ایتران
خواستار پیوستن تما دولتها به این سازمان بوده تا منفعت دسته جمعتی از طریت هماتاری دستته جمعتی
محق شود .از نظرگاه نمایندگان ایران تتا زمتانی کته همته کشتورها عضتو ایتن مجمتع بتین المللتی نباشتند
تصمی گیری برای ایجاد صلحی پایدار که منفعت جهان در ون است ناق

خواهد ماند .نمونۀ بارز این نوع

نگرش در دفاع ارزندۀ نمایندگان ایران از اصتل ده میثتاق قابتل مشتاهده استت .طبت ایتن متاده کته امنیتت
دسته جمعی در ون لحاظ شده بود ،دولتهای عضو ملز بودند تمامیت ارضی و استقالل سیاستی یاتدیگر
را محتر شمارند و در برابر تجاوز از یادیگر حمایت کنند ( .)Zandfard, 1998, p.82ایتران کته یاتی از
اهدافش حفظ تمامیت ارضی و استقالل ختود بتود ،جتز در ستایه ایتن اصتل و بته طتور دقیت تتر هماتاری
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دسته جمعی نمیتوانست به مقصود برسد .از اینرو حامی مجدانه ون بتود .در مجمتع اول و دو  ،کانتادا بته
عنوان سخنگوی بریتانیا ،خواهان حذی کامل این ماده شد .ونچه متورد اعتتراض ایتن کشتور بتود یاستان
بودن دولتهای بزرگ و کوچک در دفاع از وضع موجود بود .در مجمع سو ارفع الدوله ،نمایندۀ ایران با
کانادا به مخالفت برخاست و با این برداشت که ماده ده ستون امنیتی میثاق است چنین سخن راند :عقیتدۀ
عمومی در شرق این بود که جامعۀ ملل یک سازمان عمده سیاسی را به وجود وورده که باید ضمانتی علیته
جنگ باشد .این تفسیر متای به مفاد ماده ده میثاق بود ،تنها با چنین اندیشهای بود که بی درنتگ بته جامعتۀ
ملل ملح شدی  ...تحت این شرای چگونه متیتتوانی بته حتذی یتا تضتعیف ایتن متاده رضتایت دهتی
( .)Zandfard, 1998, p.84با وجود اعتراضهای فراوان ایران ،اصالحیههای کانادا در با این موضوع بته
رأی گذاشته شد .در ون هنگا ایران تنها مدافع مادهای از میثاق بود که در اصل زاییده اندیشه ویلسون بتود
که اصل همااری دسته جمعی را در پوشش لیبرالیس ورمان گرا ارااه میکرد .ایران در نهایتت بتا تنهتا رأی
منفی خود موجب شد تا اتفاق ورا به دست نیامده و تعتدیل ایتن متاده صتورت نگیترد .در پژوهشتی بترای
بررسی تأثیر مشارکت کشورهای کوچک در رأی گیری جامعۀ ملل چنین ومده استت :نماینتدگی ایتران از
طری جامعۀ ملل توانست در این مورد خا

تاثیری بستیار مهت داشتته باشتد (.)Mantoux, 1927, p.299

در زمینه خلع سالح و تقویت مبانی امنیتی میثاق و جامعۀ ملل نیز ستخنان نماینتدگان ایتران در ایتن ستازمان
نشان دهنده موضع ونان میباشد .در حمایت از طترح قترارداد کمتک متقابتل  1923کته یتک نظتا امنیتت
منطقهای را به دستگاه امنیت عمومی جامعۀ ملل اضتافه متیکترد ،ذکاالدولته غفتاری چنتین اظهتار داشتت:
کشورهای شرقی خواهان وناند که جامعۀ ملل از حد یک میعادگاه تشریفاتی نمایندگان ملتهای مختلف
با هدی عقد تواف های نظری با رفع پارهای تعارضات ملی پیشپا افتاده فراتر رود ...کشور من با این ابتاتار
متهورانه جامعۀ ملل موافقت کامل دارد و مشتاقانه طرح قرارداد کمک متقابل را امضا خواهد کترد

( L N,

 .)1923, p.152پروتال نو  1924نیز که طرحی شبیه به قرارداد کمتک متقابتل ولتی بتا تأکیتد بتر امنیتت
عمومی به جای امنیت منطقهای بود ،از نظر ایتران تقویتت مبتانی امنیتت دستته جمعتی محستو متیشتد و
ازاین رو ارفع الدوله نماینده ایران در اجالس پنج مجمع در این مورد چنین سخنرانی نمتود :ستال گذشتته
تالیف ناخوشایند اما ضروری ایران بود که با تنها رأی منفی خود مانع فرستایش خطرنتاک متادۀ ده میثتاق
شود .اما امروز همگی کمک کردید تا از طری یک نظا قابل تحسین تدابیر عملی ،این ماده و ماده ستیزده
را تقویت نمایید .ایران دلیل موجهتری دارد که بیش از هرکشوری از این واقعیت خوشحال باشد .شما ما را
درک کردهاید ،ما یادیگر را درک میکنی و این مفهو اتفتاق وراستت ( .)L N, 1924, pp.220-221در
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موضوع مربوط به پیمان بریان -کلوگ و پیمان عمومی  1928نیز موضع ایران به همین منوال بتود .فروغتی
نمایندۀ ایران در یک سخنرانی در مورد پیمان بریان – کلوگ و همسویی ون با اهدای جامعۀ ملل و میثتاق
چنین میگوید :این پیمان تأکیدی است بر پایان حاکمیت ظالمانۀ زور ،نشان طبیعی و عالمتی استت بتر ون
تضمینهای ارزشتمند هماتاری بتین المللتی کته در همتین قتانون اساستی جامعتۀ ملتل جتای گرفتته استت
(.)Zandfard, 1998, p.113
یک مورد خارج از بحی نظا امنیتی نیز مربوط به جنگ یونان و ترکیته متیباشتد کته ایتران بتهعنتوان
میانجی از سوی جامعۀ ملل به حل بحران کمک مینماید .ایران که در ون زمان تنها کشور شترقی مستلمان
عضو این سازمان بود به نوعی خود را در برابر این کشورها مسئول میدانست و از این روی بته بتیتتوجهی
شورای جامعه تحت نفوذ بریتانیا به این جنگ معترض شد .و در نهایت بهعنوان میتانجی منتختب گردیتد و
اقدامات شایانی انجا داد تا گفتو گوهای صلح از طری جامعه ملل انجا شود .اما متفقین ستاب  ،بریتانیتا،
فرانسه و ایتالیا ،ترجیح میدادند معضالت با ترکیه از طری مذاکرات مستقی بین دولتتهتای ذینفتع حتل
شود .بنابراین از ترکیه دعوت کردند در کنفرانس صلح جدیتدی ختارج از جامعتۀ ملتل شترکت کنتد کته
در نهایت به عقد پیمان صلح لوزان در  1923انجامید .این مورد ه نشان میدهد که بترخالی قتدرتهتای
بزرگ ،ایران همیشه خواهان ون بوده است تا مشاالت جهانی از طری جامعۀ ملل حل شوند تا بته قتدرت
ون افزوده شود و مجال همااری بین المللی همچنتان بتاز بمانتد .نمونتۀ ایتن متورد را در شتاایت ایتران از
شوروی که در بخشهای پیشین توضیح داده شد نیز میبینی .
به طور کلی ،صری نظر از ایناه نتیجه هرکدا از این پیمانها و قراردادها به کجا انجامیده امتا حمایتت
تا نمایندگان ایران از این چنین موارد نمایانگر خواست ونان برای ایجاد و تقویت نظا امنیت دسته جمعتی
از قبل همااری گروهی و بین المللی بوده است .هرچنتد کته تتالش عمتده ایتران حفتظ امنیتت و استتقالل
خویش بوده اما از دیدگاه نمایندگان ایرانی جز با توسل جستن به چنین تضمینهای بین المللی تتوان حفتظ
استقالل و امنیت داخلی وجود نداشته است .در عین حال در هیچ یک از موارد ،مشاهده نشده است که ایران
به سمت خودیاری و موازنه قدرت در منطقه روی وورد .مشاالت ایران همگی به جامعۀ ملل ارجاع شده و
در نهایت اگر به نتیجه نرسیده است با مذاکرات دو جانبه برطتری شتدهانتد .درعتینحتال حمایتت ایتران از
حضور همسایگانش در جامعۀ ملل نهتنها باعی نشد که تحت یاسان شدن قدرتهای این همسایگان نظیتر
ترکیه ،عراق ،افغانستان و ...رقابت و موازنۀ قدرت در منطقه شال بگیرد ،بلاه حتتی بته تعبیتر والتترز هتیچ
دورهای مسالمتومیز تر از این دوره در مناسبات این کشورها رق نخورد و حتی مناسبات بعدی نظیر پیمان
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سعد وباد در با صلح و مودت منطقهای ،پیرو مفاهمه و مذاکرات انجا شده در این سازمان به دست ومتد
(.)Walters, 1993, p.463
 -4نگرش به روابط بین الملل :در حالی که تأکید اصلی در ایداالیس بر وابستگی متقابل برای معنی پیتدا
کردن اصل امنیت دسته جمعی میباشد اما همین وابستگیها در راالیس بهعنوان ابزاری برای نیل به منفعتت
فردی نگریسته میشود .بر این اساس است که در بسیاری از موارد ،قدرتهای بزرگ و دولتهتای وابستته
به ونها از جامعۀ ملل و دستاوردهای ون بهعنوان وستیلهای بترای رستیدن بته هتدی ختود استتفاده کترده و
در جایی که منفعت فردی نداشتند اقدا متناسبی نیز انجا نمیدادند .با توجه به ایناه ایتن ستازمان در دوره
پس از جنگ و اصوالً برای تروی صلح و تحدید جنگ به وجود ومد بزرگترین هدی ون را نیز میتوان
در مساال امنیتی جست .از این رو مساالی مانند جنگ ستیزی و خلع سالح از مساال مه این سازمان به شمار
میرفتند .بنابراین اصلیترین موضوعی که میتوانست دولتهای عضو را به ه وابسته ستازد بحتی امنیتت
بود .ماده ده میثاق که در بخشهای پیشین در مورد ون توضیح داده شد یای از اصلیترین مفادی بتود کته
اجرای ون میتوانست در بعد امنیتی وابستگی متقابل میان اعضا ایجاد کند .ارفع الدولته در کتتا ختاطرات
خویش ،با زبانی ساده وابستگی متقابل مستور در این ماده را چنین توصیف میکنتد :بته موجتب متاده ده و
شانزده ،اگر بر فرض محال دولت خارجی به ایران حمله میکرد و اعالن جنگ مینمتود ،دولتت انگلتیس
میبایست با قوای بری و بحری مدافعه و به کمک او بیاید و نگذارد به استقالل او صدمه بخورد .چون خود
انگلیس اگر دولت خارجی به او حمله میکرد احتیاج به کمک ایران نداشت ،فار میکترد چترا در موقتع
تجاوز دولت خارجی به ایتران قتوای ختود را بترای حفتظ استتقالل او صتری نمایتد ( Dehbashi, 1999,

 .)p.547همین موضوع بود که دول ضعیفتر چون ایران را به اصول میثاق پایبند میساخت در صورتی که
دول قویتر از ابتدا با چنین مفادی در میثتاق مخالفتت کترده و درصتدد حتذی و یتا تعتدیل ون برومدنتد.
کوششهای ایران برای حفظ اصول امنیتی میثاق خود نشان از تعهد این کشتور بته اصتل وابستتگی متقابتل
دارد .چرا که تأ کید بر این اصل تضمینی برای حفظ امنیتت ون از طریت سیستت امنیتت دستته جمعتی بتود.
والترز چنین تالشهایی را از سوی دولتهای کوچکتر چنین توصیف کرده است :تعل داشتن بته جامعتۀ
ملل امنیت این دولتها را تقویت میکرد؛ نه صرفاً از این لحاظ کته امنیتت ونهتا تحتت حمایتت نتامطمئن
میثاق قرار میگرفتت بلاته از ایتن جهتت کته اماتان متیداد همتان حقتوق ستایر اعضتا را اعمتال نماینتد.
ح شناسی این عده از دولتها از این امتیازات با رویهای که در قبال اصالح میثاق پیش گرفتند ظاهر شتد.
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هیچ عضوی در حد ترکیه ،ایران و عراق ،در حفظ اصول نظتا میثتاق ثابتت قتد نبتود

( Walters, 1993,

.)p.463
این در حالی بود که قدرتهای بزرگ تنها زمانی بته ایتن اصتول مقیتد بودنتد کته منتافع ونهتا ایجتا
میکرد .برای مثال تالش انگلستتان بترای وارد کتردن ولمتان بته جامعتۀ ملتل نتهتنهتا بترای تقویتت امنیتت
دسته جمعی و و ابستگی متقابل نبود بلاه تالشی بود در جهت احیای این کشور تا حتدی کته تتوازن قتوا بتا
فرانسه حفظ گردد .تالش فرانسه برای تقویت مبانی امنیتی میثاق نیز نشانی از حفظ امنیت دول کوچتکتتر
در خود نداشت بلاه صرفاً به دنبال این بود که ضمانتهایی که بریتانیا و ومریاا پس از جنگ برای حفتظ
تمامیت ارضی ون داده بودند فعال بماند ( .)Zandfard, 1998, p.82ورود ولمان به این سازمان نه عالقه بته
اصول ون بلاه کمرنگ کردن تحقیرهای گذشته و به دست ووردن حقوق برابتر بتا دیگتر قتدرتهتا بتود.
ورود شوروی که همیشه با دیده تحقیر به این سازمان مینگریست تنها زمانی رر داد که خطر ولمان نتازی
و پیشرویهای ون و نیز منویات توسعه طلبانۀ اپن ،این تفار را نزد رهبران این کشور تقویت کرد که ورود
به جامعۀ ملل و وابسته کردن منافع خود به منافع قدرتهای بزرگ عضو این سازمان میتواند تضتمینهتای
امنیتی الز را به این کشور بده د و موقعیت ون را ارتقا بخشد و البته این امر جز با ارسال دعوتنامه از سوی
این سازمان و قراردادن شوروی میان اعضای داا شورا محق نگشت (.)Alexandrov, 1989, p.29
این طرز تفار راالیستی این کشورها در رابطه با ایران نیز مصداق داشت .درحالیکه ایران سعی داشتت
اکثر اختالفات ختارجی ختود را بته جامعتۀ ملتل ارجتاع دهتد در هتر یتک از ایتن متوارد بتا سیاستتهتای
منفعت جویانه عموماً انگلستان و در پی ون شتورای جامعته مواجته متیشتد .در مستئلۀ تجتاوز شتوروی بته
بندر انزلی صری ایناه شوروی عضو جامعه نبود و قدرتهای حاضر در شورا نمیخواستند ایتن کشتور را
تحریک کنند اقدا قابل توجهی برای ایران انجا نشد .در اختالفات مرزی ایران و عتراق ،منتافع انگلستتان
در عراق ایجا میکرد که نماینده ون دخالت مؤثر بته نفتع عتراق انجتا دهتد .پارسادوستت رفتتار ایتدن
نمایندۀ انگلیس را در این موضوع چنین توصیف کرده استت :چنتین انحرافتی از اصتل بتی طرفتی و چنتین
گریزی از نزاکت دیپلماسی از سیاستمدار با سابقهای چون ایدن که در ون زمان به عنوان وزیتر جامعتۀ ملتل
در هیئت دولت انگلیس خدمت میکرد ،بعیتد بته نظتر متیرستید ( .)Parsadoost, 1988, pp.148-149در
ماجرای بحرین و نیز امتیاز دارسی ه که انگلستان منافع مستقی داشت و درنهایت چتون طتری قتوی بتود
بهرۀ کاملتری نسبت به ایران برد .تما این موارد نشان میدهد که وابستگی متقابتل و امنیتت جمعتی بترای
قدرتهای زمان ابزاری بیش در جهت رسیدن به منافع فردی خود نبوده است.
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 -5نگرش به مسائل اخالقی :در حالی که در تفار راالیستی قواعد و اصول اخالقی جایی نداشته و منتافع
فردی اصل و اساس رواب بین المللی تلقی میشود در مقابل در تفار ایداالیستی قواعد حقتوقی و اخالقتی
جهان شمول از جایگاه باالیی برخوردار استت .بترای درک نتوع نگترش نماینتدگان ایتران در جامعتۀ ملتل
نگاهی به سخنان و عملارد ونها در این سازمان خواهی داشت.
یای از مواردی که از همان ابتدای شال گیری جامعۀ ملل مورد تاکید نمایندگان ایتران بتود عضتویت
در دادگاه بین المللی بود .این موضوع به تنهایی نشانگر عالقۀ ایران به ماانیس های حقوقی در حل مستاال
بین المللی میباشد .در نامهای که نصرت الدوله فیروز وزیرخارجه ایران خطا به لئون بتور وای فرانستوی
در این مورد مینویسد چنین ومده است :در زمانی که شورای جامعه درصدد تأسیس دادگاه داامتی استت،
این اجازه را به خود میده که یادوور شو ایران ،تنها کشور اسالمی مستتقل و عضتو جامعته ملتل ،انتظتار
دارد که در دادگاه داامی ،بی واسطه دعوت شود .مطمئن که حضرتعالی تحت تأثیر معنویات عالی عتدالت
و برابری ،از این ورزوی به ح حمایت میکنید ( .)Etahadeh & Pira, 1999, p.405تأکید بتر ارزشهتای
اخالقی همچون عدالت و برابری مواردی است که به کرّات در سخنان نمایندگان ایران مشاهده میگتردد.
در مسئله بازنگری قرارداد سنت رمن و اعتراض ایران به ون ،ارفع الدوله سخنانی ارااه متیکنتد کته توجته
دولتها را بیش از پیش به مقوله عدالت و برابری معطوی کند :فار میکن که جامعۀ ملل بر اساس رعایت
اصول عدالت و برابری ایجتاد شتده استت ...در عهدنامتۀ ستنت رمتن بتی عتدالتی بزرگتی در متورد ایتران
شده است...تقاضا دار نظر برح ایران را مورد توجه قرار داده و به دنیا نشان دهید که با کلیۀ اعضای جامعۀ
ملل یاسان و عادالنه رفتار میشود ( .)Zandfard, 1998, pp.121-122در ادامه اعال نیاز بته بتازنگری در
این قرارداد از سوی کمیسیون مربوطه بر اثر اعتراض ایران ،موجب واکنش مثبت ارفع الدوله شتد تتا چنتین
سخنانی بگوید :حاال در موقعیتی هستی که به مرد ایتران وغتاز دورهای جدیتد از عتدالت و تستاوی را در
جمع اعضای جامعۀ ملل بشارت دهی ( )Zandfard, 1998, p.123که البته این سخن از حد یک پیش بینتی
خوشبینانه فراتر نرفت و به تقاضای ایران ترتیب اثر داده نشد.
در مراس افتتاحیه مجمع در سپتامبر  ، 1929فروغی به عنوان رایس شورا ،به سخنرانی پرداخت و رابطته
ایران با جامعۀ ملل را با استفاده از اصول ارزشی چنین توصیف نمود :برای زمانی طوالنی است که ایران بتا
جامعۀ ملل پیوند دارد؛ پیوندی که معلول ایمان راسخ به همااری بین المللی و نتیجه اعتماد کامل به برکاتی
است که اجتماعی از مرد
.)1998, p.209

باید به نحو یاسان به یاایک کشورها و کل بشریت ارزانتی دارد ( Zandfard,
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عالوهبر موارد فوق رویارد نمایندگان ایران بهعنوان تنها کشور مسلمان شرقی تا ستال  1932حتاکی از
این مورد بود که ایران از لحاظ اخالقی و معنوی خود را مالف میدانستت کته نماینتدۀ ایتن ملتل باشتد و
مالحظات ونها را مورد توجه قرار دهد .ایران در هر فرصتی در مورد اعضای جدید سعی مینمود تتا راه را
برای ورود این کشورها بگشاید .ارفع الدوله در بخشی از ستخنرانی ختود در متورد لتزو ورود کشتورهای
مستتلمان بتته جامعتته چنتتین گفتتت :ورزو دار کتته شتتاهد حضتتور نماینتتدگان حجتتاز ،بتتین النهتترین و
جمهوری وذربایجان قفقاز باشی  .میتوان اطمینان بده ورود این کشورها به جامعۀ ملل منافع بزرگی برای
صلح و امنیت در بر خواهد داشت ( .)L N, 1921, p.899در مسئلۀ دفاع از مادۀ ده میثاق نیز نمایندۀ ایران
به این مسئولیت مدنی و اخالقی خود اشاره میکند :بسیار طبیعی است که من نهتنها به نظر دولت باید توجه
داشته باش  ،بلاه الز است نظر تمامی دنیای اسال را نیز مد نظر گیر (.)L N, 1922, pp.79-80
حساسیت ایران نسبت به جهان اسال از نظرها دور نماند .در جنگ یونتان و ترکیته ،تتالشهتای ایتران
نسبت به ابراز توجه شورا به این جنگ در سخنان لرد بالفور نماینده بریتانیتا در مجمتع  ،1922چنتین پاستخ
داده شد :خوشحال بگوی در جمع ما نماینده یک کشور مسلمان وجود دارد .نمایندگی ایران که رویتهای
کامالً بی طرفانه در ارتباط با وقایع ناگواری که در شرق نزدیک میگذرد اتختاذ نمتوده استت .نماینتدگان
ایران در کلیه مباحثات ،عالقهمندی فراوانی در جهت پیشرفت هدی بشتریت نشتان دادهانتد ( L N, 1922,

 .)pp.226-230وی سپس پیشنهاد داد تا ایران بهعنوان میانجی در موضوع پناهندگان این جنگ عمتل کنتد
که با واکنش مثبت ارفع الدوله مواجه شد :اگر جامعۀ ملل تمایل دارد تا ما بهعنتوان میتانجی میتان ترکیته و
یونان به منظور فراه ووردن تسهیالتی دربارۀ این هدی بزرگ نوع دوستتانه اقتدا نمتایی  ،اطمینتان داشتته
باشید که ایران احساس غرور میکند که افتخار قبول این وظیفته را بته عهتده گیترد (.)L N, 1922, p.230
سخن ارفع الدوله در خاطرات خود را حسن ختا قرار میدهتی  .وی در متورد دوره هفتت ستاله مأموریتت
خود در جامعۀ ملل مینویسد :در مدت هفت سال مأموریت در جامعه اغلب کار من در جلسات عمتومی و
در کمیسیونها کمک کردن به حقانیت بود .اگر میدید که یک دولت قوی میخواهد به حقوق یای از
دول کوچک و ضعیف تجاوز کند ،اولین صدایی که علیه او بلنتد متیشتد صتدای متن بتود ( Dehbashi,

.)1999, p.548
به طور کلی میتوان گفت که وابستگی ایران به مساال اخالقی و حقوقی به وضوح در رفتار نماینتدگان
ون مشاهده میگردد .صری نظر از این که این وابستگی تحت تأثیر چه عواملی شال گرفته استت نمایتانگر
اعتقاد راسخ نمایندگان ایران به اصول مسل ایداالیس ویلسونی متیباشتد .بتا وجتود ایناته ایتران بته متدت
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طوالنی تنها نماینده مسلمان از منطقۀ خاورمیانه در این سازمان بود اما حتی یک مورد مشتاهده نشتده استت
که از این اماانات علیته همستایگان ختود استتفاده نمایتد بلاته در فرصتتهتای مختلتف بتا درنظرگترفتن
مالحظات خا

منطقه سعی در ارتقای موقعیت کلیت جهان اسال داشته و راه را برای الحاق این کشورها

به جامعۀ ملل هموار مینمود .چنین عملاردی جز در پرتو نگرش اخالق مدارانه نستبت بته محتی پیرامتون
خویش حاصل نشده است.
تأثیر نگرش بر عملکرد نمایندگان ایران در جامعۀ ملل

طب ونچه که در بخش پیشین همین نوشتار ومد ما میتوانی رفتار ایران را بر پایه نگرش ایداالیستتی یتا
راالیستی نماینتدگان ون بتا بهترهگیتری از جتدول شتمارۀ ( )1بازستازی کنتی و معتین نمتایی کته نگترش
نمایندگان ایرانی بیشتر به سمت کدا از این نظریهها گرایش داشته است.
جدول ( :)2تطبیق فاکتورهای رفتاری ایران با چارچوب تئوریک
دامنه /موضوع

راالیس (واقع گرایی)

لیبرالیس (ورمان گرایی)

بازیگر اصلی

↓

↑

محور اصلی

↑

↑

نوع قدرت

↓

↑

نگرش به منافع ملی

↓

↑

نحوۀ دستیابی به منافع و امنیت

↓

↑

↓

↑

↓

↑

نگرش به رواب
نگرش به مساال اخالقی

طب جدول فوق که میانبری به مباحی بخش پیشین است رفتتار ایتران در ستتون ورمتان گرایتی ،نشتان
دهنده میل و گرایش بیشتر نمایندگان ایران به استفاده از اصول ایتن تئتوری در تصتمیمات و نحتوۀ بیتان و
برخورد در این سازمان بوده است .در مقابل در ستون راالیس فاکتورهای موجود در این نظریه کمتر متورد
استفادۀ ایرانیان قرار گرفته است .تنها موردی که رفتار ایران به سمت فاکتوری راالیستی سیر میکنتد توجته
به امنیت بهعنوان محور اصلی مناسبات بین المللی است .این مورد به دو دلیل اتفاق افتاده است .یای ضعف
عامل اقتصادی در ایران که به تبع ون وابستگی متقابل از ایتن طریت و نیتز وارد کتردن ایتران بته مناستبات
اقتصادی بین المللی را کمرنگ میکند و دو اهمیت مسئله حاکمیت و امنیت در شرای سختی استت کته
وقوع جنگ جهانی اول و تغییر مختصات جهانی و منطقهای برای ایران به وجتود وورده استت .از ایتنروی
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توجه به عنصر امنیت برای نمایندگان ایرانتی حیتاتی بته نظتر متیرستد .حتال بایتد دیتد کته اتختاذ نگترش
ایداالیستی چه تأثیری بر عملارد و بازده هیئت نمایندگی ایران در جامعۀ ملل نهاده است.
طب ونچه در همین نوشتار مورد بحی قرار گرفت هدی سه گانه ایران از پیوستن به این ارگتان تثبیتت
هویت ،حاکمیت و در نهایت توسعه و نوسازی بوده است .مسئلۀ نوسازی را با توجه به ایناه بیشتر مرتب بتا
ارگانهای وابسته به جامعۀ ملل و یا ارگانهای مستقل از ون میباشد از این بحی فاکتور گرفته و به بررسی
دو موضوع هویت و حاکمیت میپردازی .
در مورد هویت ،در واقع ایران با حضور در سازمانهای بین المللی در ابتدای قرن بیست  ،در پتی اثبتات
هویت خود به عنوان یتک کشتور مستتقل از یتک ستو و هویتت ویتژه بته عنتوان یتک کشتور ریشته دار از
سوی دیگر بود .در ابتدای قرن بیست تعداد کشورهای مستقل جهان حدود سی کشور میباشد و بسیاری از
مناط دنیا در قلمرو مستعمراتی کشورهای اروپایی قرار داشتند .لذا نفس حضور در اجالس و سازمانهتای
بین المللی نشانگر بودن و هویت مستقل داشتن قلمداد میگردد ( .)sajjadpour, 2008, p.189حال مظهتر
عالی چنین حضوری در جامعۀ ملل خود را بیشتر نشان میداد و موجب فعال بودن نمایندگان ایران در ایتن
سازمان بود .بنابراین نفس حضور در جامعۀ ملل در اولین مرحله هویت داشتن بهعنوان یک کشتور مستتقل
را ضامن میشد .اما این تنها کافی نبود .نمایندگان ایران سعی داشتند تا با فعالیت مناستب در ایتن ستازمان،
پر رنگ کردن هویت خود به عنوان نماینده جهان اسال  ،به دستووردن وجهه و اعتبار بین المللی و راهیابی
به شورای جامعه این وجه از هویت خود را تامیل نمایند .فروغی در گزارش خود از مجمع عمومی جامعۀ
ملل به خوبی این نوع نگرش را توصیف میکند :به عقیدۀ اینجانب دولت علیه باید بیش از این در کارهای
جامعۀ ملل شرکت کند...دخالت دولت در این امور موجبات عدیده دارد که یای از ونها تحصیل اعتبتار و
داشتن سر میان سرهاست ( .)Afshar & Homayonpour, 2011, p.182وی همچنتین بته مناستبت ریاستت
شورا و افتتاح مجمع و حضور در تشریفات گذاشتن اولین سنگ عمارت جامعه نوشته است :برای مملاتت
ایران در جامعه و در کل دنیا حیثیت و سرافرازی کامل حاصتل شتد ( Afshar & Homayonpour, 2011,

.)p.181
موضوع شاایت ایران از شوروی از ون جهت که اولین مورد شاایت بررستیشتده در شتورای جامعتۀ
ملل بود نیز میتواند یک بعد هویتی را در خود داشته باشد .شاایت از دولتی که عضو این ستازمان نیستت
بهنوعی میتواند ابراز وجود ایران در ابتدای تشایل جامعۀ ملل محسو شود .دفاع ارزنده از مادۀ ده میثاق
و حمایت از اصل امنیت دسته جمعی حداقل در نظر دول کوچکتر مایۀ کسب وجهه برای ایتران گردیتد.
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ارجاع اختالی با انگلستان بر سر امتیاز دارسی نیز با وجود ایناه دستاورد سیاسی برای ایران نداشت امتا در
بعد هویتی احترا دیگر دول را برانگیخت .به تعبیر الول ساتون ،مه ترین فایده این اختالی احتماالً در این
امر خالصه میشود که موجب برانگیختن احترا محافل بین المللی نسبت به ملتی کوچک شد و بهصتورت
محرکی درومد برای غرور و وگاهی ملی (.)Elwell-Sutton, 1955, p.79
به طور کلی ،در این راه داشتن نگرش ایداالیستی که تفار غالب بر افاار عمومی خصوصاً در نیمته اول
عمر جامعۀ ملل بود بسیار راهگشا مینمتود .اصتوالً بترای پیوستتن بته جامعتۀ ملتل پتذیرش و تأییتد اصتول
چهارده گانه ویلسون و نیز میثاق جامعه که مبنای ایداال یستتی داشتت الزامتی بتود .بنتابراین پیوستتن بته ایتن
سازمان خود مستلز تقویت افاار ایداالیستی میشد .در عین حال فاکتورهای موجود در ایتن نظریته ،ماننتد
تایه بر اخالق ،منع قدرت نظامی ،تأکید بر صلح ،امنیت دسته جمعی و وابستگی متقابل جمله فاکتورهتایی
بودند که مورد عالقۀ دول کوچتک تتر قترار داشتتند .بنتابراین تأکیتد بتر ایتن فاکتورهتا بتهعتالوه فعتالیتی
ونچنان که نمایندگان ایران از خود نشان دادند موجب تثبیت هویت ایران بته مثابته کشتور صتلح دوستت و
طرفدار حقوق دول کوچک میگردید و وجههای خا

را برای ایران به بار میوورد .بنتابراین نماینتدگان

ایران تا جایی که از ایداالیس به عنوان تاکتیای برای افزایش وجهه و اعتبار و تثبیتت هویتت جهتانی ختود
استفاده میکردند عملارد قابل قبولی را از خود نشان دادند.
اما در بُعد حاکمیت و امنیت داستان رویتهای دیگتر داشتت .ایتن بعتد از نظتر هتیچ کشتوری خصوصتاً
قدرتهای بزرگ کت اهمیتت نبتود .ون چنتان کته در بختشهتای پیشتین اشتاره رفتت منتافع در مناستبات
قدرتهای بزرگ همچنان حری اول را میزد .بنابراین مواضتع ایتران تتا جتایی کته بتا منتافع یاتی از ایتن
قدرتها گره نمیخورد دارای مشال نبود اما به محض برختورد منتافع ،تضتاد نگترشهتا مشتهود بتود .در
ابتدای این نوشتار اشاره شد که قدرتهای بزرگ در نهایت نگرش ایداالیستی جامعۀ ملل را کنار زده و در
موضوعات مه مربوط به منافع خود عملاردی کامالً راالیستی داشتند .این در حالی است کته بتا توجته بته
موارد پیش گفته ایران تمایل و گرایش به استفاده از مفاهی مندرج در ایداالیس داشتت .بتر ایتن استاس در
مواردی که نمایندگان ایران در برابر این دولتها قرار میگرفتند برد با کسی بتود کته قتدرت را در اختیتار
دارد .به تعبیری دیگر اندیشۀ ایداالیستی دیگر جوابگو نبود .ایتن متورد خصوصتاً در  4متوردی کته مستاال
مربوط به ایران در شورا مطرح میشد نمود بیشتری داشت .در مورد شاایت ایران از شوروی پتیش از ایتن
توضیح داده شد .در مورد اعادۀ حاکمیت بر بحرین ،ایران در واقع در برابتر انگلستتان قترار متیگرفتت .در
صورت طرح رسمی این اختالی در شورا با توجه به ترکیب اعضتا و جهتت فاتری شتورا بته عنتوان یتک
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ارگان سیاسی ،زمینه مناسبی برای تصمی گیری به نفع ایران وجود نداشت .در عین حال اگتر ایتران از حتل
مسالمت ومیز این اختالی صری نظر کرده و رأساً درصدد اعاده حاکمیت خود برمی ومد ایتن امتر مستتلز
درگیری نظامی با بریتانیا بود و از حد توان ایران خارج ( .)Zandfard, 1998, p.164در اینجا قدرت بریتانیا
بود که حری اول را میزد و رجوع به قواعد اخالقی و هنجارهای حقوقی و بحی از امنیت دسته جمعتی و
همااری بین المللی ،جوابگو نبود .در امتیازنامۀ دارسی ه وضتع بته همتین منتوال بتود .بتا وجتود بحتی و
دقی در شورا و تالش بسیار نمایندگان ایران ،در نهایت ذیل دیپلماستی بریتانیتا ،متذاکرات در ایتن

تفح

مورد به دولتها واگذار شد و جامعۀ ملل تصمیمی اتخاذ نارد .قرارداد بعدی فی متابین ایتران و بریتانیتا در
 1933منعقد گشت.
اختالی مرزی ایران و عراق ه از جمله موضوعات مهمی است که انگلستان را در برابر ایران قرار داد.
در بخشهای پیشین به چگونگی دفاع نماینده انگلیس از عراق در مباحی شورا اشاره کتردی  .انگلتیس در
منطقه خاورمیانه و خصوصاً عراق دارای منابع عظی نفتی بود که برای حفظ و حراست از ون الز متیدیتد
به هر طری متوسل شود چه ون طری زیر پا گذاشتن اصول اخالقی ،عدالت و یا حتی منتافع دولتتی دیگتر
باشد .در نهایت موضع مشترک انگلستان با عراق به ایران فرصت نداد بیش از مختصری از ونچه طالب بتود
به دست وورد و و در  4وییه  1937عهدنامه مرزی میان این دو امضا شد که عمدتاً منافع عراق را تأمین می
نمود.
بنابراین میتوان گفت که تضاد نگرش ایداالیستی نمایندگان ایران که منبعی از جو عمومی جامعۀ ملل
بود با منفعت نگری منبعی از راالیس در عملارد قدرتهای بزرگ ،موجب شتد کته ایتران در ایتن زمینته
عملارد در خشانی نداشته باشد و نمایندگان ایران نتوانند در موضوعاتی که به شتورای جامعتۀ ملتل ارجتاع
دادهاند بهرۀ کافی ببرند .این موضوع خصوصاً در مساالی که مستقیماً با حاکمیت ،استقالل و تمامیت ارضی
ایران ارتباط داشت بیشتر مشهود است .به طور کلی در شرای ایران که در ون زمان با دشتواری مواجته بتود
تایه صری بر چنین نگرشی در راستای رسیدن به منافع ملی تا حدودی اشتباه بود .نگترش ایداالیستتی متی
توانست ایران را در راستای ساختن هویتی خیرخواه و صلح دوست یتاری دهتد امتا در رستیدن بته مقاصتد
مهمتر ایران را ناکا گذاشت .در عملارد نمایندگان ایرانی مشاهده میکنی در جایی که نگرش ایداالیستی
به عنوان یک تاکتیک و صرفاً در جهت ایجاد هویت مناسب استفاده شده است ،کامالً موفقیت ومیز بوده اما
هنگامی که این نگرش در منافع استراتژیک لحاظ میگردد عمتدتاً مغلتو نگترش راالیستتی قتدرتهتای
بزرگ میشود.
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در این پژوهش به دنبال ون بودی که ببینی رفتار نمایندگان ایران بر پایۀ کدا نظریۀ روابت بتین الملتل
در سازمانی بین المللی مانند جامعۀ ملل شال گرفته است و پس از ون عملارد ایران را در جامعۀ ملل بر ون
اساس ارزیابی کنی  .برای حصتول بته ایتن مقصتود ابتتدا رفتتار کلتی دیگتر اعضتای جامعتۀ ملتل بته ویتژه
قدرتهای بزرگ را که رفتارشان تأثیر بسزایی در تعیین نوع عملارد جامعۀ ملل داشت بررسی نمتودی  .و
به این نتیجه دست یافتی که رفتار این قدرتها بیش از وناه تابع ایداالیس ویلسونی موجود در جامعۀ ملتل
باشد ،تابعی از منافع فردی خود و بنابراین راالیستی بوده است .در مقابل رفتار ایران را با توجه به فاکتورهای
راالیس و ایداال یس سنجیده و نتیجه گرفتی کته گترایش رفتتاری و عملاتردی نماینتدگان ایتران تتابعی از
ایداالیس بوده است .نمایندگان ایران به عنوان الگتوی رفتتاری ختود ایتن نظریته را کته متورد تأییتد افاتار
عمومی جهان نیز قرار داشت برگزیده و بسیار بدان خوشبین بودند .همین عامل موجب میگشت تتا بترای
رفع تمامی مساالی که در جامعۀ ملل با ون مواجته متیشتدند از چتارچو هتای نظتری ایداالیستتی کمتک
بگیرند .در بررسی این طیف از رفتارهای نمایندگان ایرانی مشخ

گردید که تا جایی کته استتفاده از ایتن

دیدگاه به صورت تاکتیای و برای حفظشان و اعتبار و تثبیت هویت استفاده شده است موفقیتت ومیتز بتوده
اما زمانی که پای منافع ملی و حفظ حاکمیت و تمامیت ارضی در میان بتوده خصوصتاً در جتایی کته منتافع
قدرتهتای بتزرگ ماننتد انگلتیس جریتان داشتته استت ،ایتن دیتدگاه و ایتن تاکتیتک شاستتختورده و
قدرتهای بزرگ با استفاده از نگرش راالیستی و منفعت محور خود و با توجه به قدرت بیشتر توانستهاند تا
ایران را از رسیدن به مطامع خویش بازدارند .بنابراین طیف عملارد نمایندگان ایران ،از موفقیت در فاکتور
هویت سازی و عد موفقیت در مساال عموماً امنیتی را در برمتی گیترد کته بتا توجته بته اهمیتتی کته حفتظ
استقالل ،امنیت ،تمامیت ارضی و به طور کلی حاکمیت برای ایران داشته میتوان گفت دستتاورد ایتران در
جامعۀ ملل بر اساس این فاکتور ناچیز بوده است .البته نباید از نظر دور داشت کته نماینتدگان ایتران در ایتن
سازمان تالش جدی انجا داده و فعالیت مناسبی داشتند و تما هدیهای ونهتا در زمینته هویتت ،امنیتت و
نوسازی به شال حداقلی به مقصود رسیده است اما استفاده حداکثری از اماانات این سازمان برای نیتل بته
خواستههای به ح ایران موضوعی است که از نظرگاه این پژوهش به دلیل تضاد نگرشهای ورمان گرایانتۀ
ایرانیها با دنیای راالیستی موجود ،علیرغ شایستگیهای نمایندگان ایران ،نتوانستت بتهطتور کامتل محقت
گردد.
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این پژوهش برگرفته از طرح پژوهشی با عنوان نقتش نخبگتان ایرانتی در استتفاده از ستازمانهتای بتین
المللی؛ مطالعه موردی جامعه ملل میباشد که در دانشگاه وزاد استالمی واحتد کرمانشتاه بته تصتویب و بتا
.حمایتهای مالی این واحد به انجا رسیده است
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