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چکیده 


در تبیین جایگاه دولتهای مختلف در نظام منطقهای و بینالمللی و سطط دطترآ هن طا بطه بط
تع یف دولتها از اهتاف و نقشهف ینی خارجی خود تأثی گطاار اسطتد در رطاررو هطای نظط ی
مختلف ب متغی های متفاوتی تأبیت میشود .در طبقهبنتی بشورها به عنوان دولطت بورطو و ارا طه
تع یفی مشخص از این نوع دولت و ویژگیهای هن در نظام بینالملل اجمطاع نظط رنطتانی وجطود
نتارد .به گونهای به ب خی ب ت ین شیوه را عتم تع یطف دولطت بورطو مطیداننطت و معتقتنطت بطه
دولتهای بورو به انتازه بافی شناخته شتهانت و نیازی به ارا ه تع یف خاص نیسطت .بطه عبطارآ
دیگ د سوای اب امی به موضوع تع یف دولتهای بورو را ف ا گ فته استد هیچ بط نمطیتوانطت
وجود هن ا در نظام بینالملل را زیط سطاواب ببط د .دولطتهطای بورطود ابی یطت دابطل تطوج ی از
دولتهای نظام بینالملل را تشکیل میدهنت .با این حابد تالشهای مختلفطی بط ای ارا طه تع یطف و
تبیین ویژگیهای دولتهای بورو در ادبیاآ روابط بینالملل انجام شته اسطت بطه در ایطن مقالطه
هن ا را در دالب شش رویک د ب رسی میبنیم .پ از م ور این شش رویکط د بلطید مف طوم دولطت
بورو مورد تجزیه و تحلیل د ار خواهت گ فت و در ن ایتد مورد دط بهمیابه دولتی بورطو را بطا
توجه به رویک دهای مابور مورد ب رسی د ار میدهیم.

 واژگان بلیتی
دولت کوچک ،رویکرد کمّی ،رویکرد رفتاری ،رویکرد ادراکی ،رویکرد رابطهای.

مقدمه
دولتهای بزرگ در نظام بینالملل آنارشیک و خودیاری عموماً بر روابط بینالملل سلله نسلیی
دارند .معموالً ،قدرتهای بزرگ ن تنهلا در تعیلین هنجارهلا و سلاختارهای نظلام بلینالمللل ،بلهل
سلسل مراتبهای امنیتی منهق ای نیز نقش کلیدی و تعیینکننده دارند .برای ده ها ،بخلش زیلادی
از نظری روابط بینالملل بر نقش ابرقدرتها و قدرتهای بزرگ متمرکز بود .نئورئالیستها در تییلین
سیاست خارجی دولتها و تحوالت بینالمللی بر این نهت تأکید دارند کل رتتلار واهلدهای سیاسلی
در محیط بینالمللی در وهل نخست تحت تأثیر شرایط و الزاملات سیسلتمی بلینالملللی اسلت .بل
عیارت دیگر ،ویژگیهای آنارشیک نظام بینالملل و تقلدا قلوه تحمیللی یلا تنظیملی ورای دوللت-
هاست ک باعث می شود واهلدهای سیاسلی رتتارهلای مشلابهی در جهلت ارتقلای امنیلت بل بلاور
رئالیستهای تداتعی یا ارتقای قدرت ب اعتقاد رئالیستهای تهاجمی از خود بروز دهند .با این هلا،،
برغم عدم توج نئورئالیستها ب ویژگیها و شرایط داخلی کشورها در تییین سیاست خلارجی آنهلا،
تفاوت سیاست خارجی و نقشآترینی منهق ای یا بینالمللی دولتها بر هسلب میلزا قلدرت آنهلا،
مورد پذیرش نظری پردازا نئورئالیسم است و "سهح قدرت" نقه تمایز دولتها را تشهیل میدهلد.
الیت  ،در میا رئالیستها ،نظری پلردازا رئالیسلم "کالسلیک" و رئالیسلم "نئوکالسلیک" بلر ایلن
موضوع تأکید دارند ک گذشت از متغیرهای سیستمی ،متغیرهای داخللی نیلز بلر سیاسلت خلارجی
دولتها تأثیر جدی دارند .از جملل جفلری تالیلاترو 1و سلایر نظریل پلردازا رئالیسلم نئوکالسلیک
معتقدند متغیرهای داخلی دولتها مانند سهح قدرت یا اسلتخرا و بسلیم منلابز از جامعل  ،رابهل
دولت و جامع و هتی مؤلف انگارهای مانند ایدئولوژی و هویلت بل عنلوا متغیرهلای میلانجی بلین
الزامات سیستمی و سیاست خارجی دولتها عمل میکنند (.)Lobel et al., 2009: 10
این جهتگیری تحقیقی بل هجلم ششلمگیری از دانلش نظلری در ملورد وجلوه گونلاگو
سیاستهای خارجی دولت های مسلط منجلر شلده اسلت .بلا ایلن هلا ،،در ملورد دوللتهلای
کوشک ،2شنین جهتگیری بسیار ضعیف یا ناکاتی بوده است .نقش دوللتهلای کوشلک قیل
نظری رئالیستی ،صرتاً دنیال روی یا موازن بخشی ب عنوا بخشی از اتحادهای بزرگترِ برقرارشده
از سو و ب نفز قدرتهای بزرگ بود .بدین ترتیب ،نقش دولتهلای کوشلک معملوالً یلا نلاشیز

. Jeffrey W. Taliaferro
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انگاشت شد یا بدتر از آ نادیده گرتت شد .با این هلا ،،بلویژه بلا پایلا جنل سلرد و هلور
شندین دولت کوشک جدید و نیز بسلط آهسلت روابلط بلینالمللل بل منلاق و دغدغل هلای
منهق ای ،بسیاری از محققا کمکم توج خود را ب نقش دولتهای کوشک یا متوسط معهوف
کردند .این توج ب نقش دولتهای کوشک ب هجم قابل توجهی از آثلار مفهلومی و تجربلی و
شهلگیری هوزهای مهالعاتی با عنوا "مهالعات دولتهای کوشک"1منجر شد .با این هلا ،،از
جمل نقایص جدی این هوزه مهالعلاتی ،تقلدا نظریل یلا دیلدگاه نظلری محققانل در ملورد
سیاستهای خارجی دولتهای کوشک بوده است .این تقدا  ،ب تهم ناکلاتی و معلو سیاسلت
بینالملل ب قور کلی نیز منجر شده است" .نیاز ب نظری " کل زملانی در روابلط بلینالمللل و
سپس در سیاست خارجی قدرتهای بزرگ اهسلا شلد ،اکنلو در ملورد سیاسلت خلارجی
دولتهای کوشک اهسا میشود .لذا آنچ ضرورت دارد و "مرهل بعدی" مهالعات دولتهای
کوشک محسوب میشود" ،نظری پردازی سیاستهای خلارجی دوللتهلای کوشلک" اسلت .بلا
وجود این ،ب نظر میرسد "مفهومپردازی" دولتهای کوشک مقدم ورود ب این مرهلل بعلدی
باشد .لذا ،در این مقال سعی میشود با معرتی رویهردهای مختللف بل تعریلف دوللت کوشلک
گامی ب سوی "نظری پردازی سیاست خارجی دولتهای کوشک" برداشت شود.
رویکردها به تعریف دولت کوچک
منشأ تالشها برای مفهومپردازی مضمو دوللت کوشلک ،نارضلایتی محققلا از رویهلردی
مازاد 2بود ک دولت کوشک را ب سادگی ب عنوا دولتی ک قدرت بزرگ نیست تعریف میکرد
( .)Neumann and Gstohl, 2006با این ها ،،همانگونل کل اسلمیت و دیگلرا )2005: ii( 3
خاقر نشا میکنند "نارضایتی تزاینده از تقدا تعریفی ایجابی ،بیش از پاسل ،،بلاب سلوا ،را
گشود" .ب تحقی  ،بزرگترین سوا ،مربوط ب نقه عزیمت است .محققا  ،هتی وقتی ب صلراتت
در این مورد توات دارند ک کدام دوللتهلا بل عنلوا کوشلک شلناخت ملیشلوند ،در ملورد
معیارهای مناسب تعریف دولت کوشک سردرگم هستند .در واقز ،انواع تعلاریف در ایلن ادبیلات
دیدگاه آمستروپ )1976: 178( 4را مجدداً تأیید میکنند ک "ب نظر میرسد بسط دیلدگاه خلود
ترد در مورد دولتهای کوشک ،آسا تر از مقایس آ با دیدگاههای دیگر یا قدیمیتر است".
1
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س محق کوشیدهاند ک تالشهای مختلف برای تعریلف دوللتهلای کوشلک را تجمیلز و
مقول بندی کنند .وایرینن )1971: 99( 1شهار راه اهتمالی تعریف را ذکر میکنلد .اوللین مقولل
"مربوط ب رتی کشورها" است ،دومی بر "ماهیت رتتار دولت" تأکید دارد ،سومی "میتنلی بلر
مناتز متمایز قدرتهای کوشک در برابر سایر قدرتها" است و شهارمی "مفاهیم نظری نقلش"
را ب کار میبرد .مهاب نظر بارستو  )1973: 15( 2نیز شهار راه وجود دارد اما متفاوت از شهلار
راه وایرینن هستند :الف) تعیین خودسران هدود مقول با قلرار داد هلد بلاالتر -بلرای مالا،،
اندازه جمعیت؛ (ب) اندازهگیری عناصر عینی توانمندی دولت و قرار داد آنهلا در یلک مقیلا
رتی بندی؛ ( ) تحلیل نفوذ نسیی؛ (د) شناسایی ویژگیها و صورتبندی ترضی ها در مورد آنچ
دولتهای کوشک را از سایرین متمایز میکند .بارستو رویهردهای پیشگفت را مهمل میبیند
ن متناقض .با این ها ،،شایا ذکر است ک او برای پژوهش خود هد بلاالتری از جمعیلت بلین
ده و پانزده میلیو را "صرتاً برای تعیین مرزهای سوژه برای اهداف تحلیلی" انتخاب میکند.
س سا ،بعد ،آمستروپ ( )1976شش گروه متفاوت را شناسایی کرد :گروه او ،نویسلندگا ،
از کل مشهل تعریف ،یا ب دلیل اینه بیارتیاط با آنهاست یا ب این دلیل کل هلل آ نلاممهن
ب نظر میرسد ،پرهیز میکنلد؛ گلروه دوم ملیکوشلد انلدازه را بل برخلی ویژگلیهلای قابلل
اندازهگیری دولتها پیوند دهد؛ برای گروه سوم ،رابه بلین دوللتهلای کوشلک و قلدرتهلای
بزرگ با صِرف متغیر اندازه قابل تییلین نیسلت ،بلهل بل سلایر متغیرهلا نظیلر سلاختار نظلام
بینالملل ،موقعیت جغراتیایی ،و نظام سیاسی داخلی نیز بستگی دارد؛ گروه شهارم بر اندازه بل
عنوا مشهلی ادراکی تمرکز میکند  ...دولتهایی ک خود را کوشک ادراک ملیکننلد کوشلک
هم هستند؛ گروه پنجم بر وضعیتهای مشخص برای نمایش برخی ویژگیهای "گوهری" رتتار
دولت کوشک تمرکز میکند ک آنگاه ب سایر وضعیت هلا قابلل تعملیم اسلت؛ گلروه ششلم بل
ضرورت تمایز مفهوم اندازه اشاره دارد.
بدیهی است ک تحلیل آمستروپ غنیتر از بارستو و وایرینن است .با این ها ،،اخیراً جای
مقول سوم بارستو ک بر نفوذ نسیی تمرکز میکند و انتخاب بسیار رایمتلر در میلا محققلا
دولت کوشک را تشهیل میدهد ،در تحلیلهای آمستروپ و وایرینن خالی است .هر س محقل
از رویهرد سلیی غفلت میکنند .مقول بندی بل روز و جلامز تعلاریف گونلاگو از قریل سلنتز
گروهبندیهای باال و اتزود رویهردی مازاد ب شرح زیر ممهن است:
. Vayrynen
. Barston
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 )1رویکرد «ببینم میشناسم» : 1اولین رویهرد ،رویهرد "بیینم میشناسم" است .اسلتریتن

2

( )1993و هِی )2003( 3ماا،های نماینده مقول او ،هستند .این هما گروه او ،آمستروپ اسلت
ک شامل محققانی میشود ک "از کل مشهل تعریف ،یا ب دلیل اینه بیارتیاط با آنهاست یلا بل
این دلیل ک هل آ ناممهن ب نظر میرسد ،پرهیز میکند" .هِی میپذیرد ک شنلین رویهلردی
"از داد و قا،های تهری پرهیز میکند" ( .)p. 3ب عالوه ،ب نظر او این بهتلر از "تعلاریف خشلهی
ک نمیتوانند ب گروه مورد تواتقی از دولتهای کوشک برسند" و نزدیکتر ب جها واقعلی اسلت
ک دولتهای کوشک در آ اقدام و تعامل میکنند.
 )2رویکردهای کمّی : 4دوم ،ب رویهردهای کمّی توج میکنیم ک اهتملاالً شللو تلرین،
هداقل تا اوایل ده ی  ،2222و نیز جنجالیترین گروه را تشهیل میدهند .بارسلتو ( )1973و
آمستروپ ( )1976توضیح میدهند ک محققا برخی ویژگیهای قابلل انلدازهگیلری دوللتهلا
(مساهت ،جمعیت ،تولید ناخالص ملی) را ارائ میکنند و سپس هد باالتری برای تعیین اینهل
ش کسی مشمو ،است و ش کسی نیست مشخص میکننلد .وایتلل ،)1967( 5خلود بارسلتو
( )1973و تورالسو  )2012( 6و بسیاری دیگر ،و نیز مجموع ای از سازما های بینالملللی ،ایلن
رویهرد را اتخاذ کردهاند .ریش رویهردهلای کمّلی بل قلر هیجلدهم و تفهلر سلنتی در ملورد
سیاست بینالملل بر می گردد کل مهلاب آ قلدرت بلا متغیرهلای مشخیلی نظیلر جمعیلت،
سرزمین ،ثروت ،نیروهای زمینی و نیروهای دریایی نیز قابل انلدازهگیلری اسلت .ایلن رویهلرد،
مزیت را ب توانمندیهای مادی میدهد زیرا با تفوق نظامی در پیوند هستند .در این بستر ،توا
7
نظامی شیزی است ک دولتهای کوشک را از قدرتهای بزرگ متمایز میکند .گوشل ( 1998:
 )14بر آ است ک "مقول بندی دولتها قی پهنای سرزمینی یا اندازه جمعیت اهمیت اساسی
داشت است .آنچ امروز عم استراتژیک و نیروی انسانی نظامی نامیده میشود ،عاملل اساسلی
بود ک تهلیف بقای دولتها را تعیین میکرد" .رویهرد کمّی در سنت رئالیستی نیز قنلینانلداز
است .جمعیت و مساهت زیاد با اندازه بازار و ثروت مرتیهند کل آ هلم بلا قلدرت نظلامی در
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پیوند است ( .)Waltz, 1979ب عالوه ،مهاب نظلر بلوزا  ،)1983: 41( 1انلدازه جمعیلت مهلم
است زیرا "دولت عمدتاً پدیدهای اجتماعی است" .بوزا اسلتدال ،ملیکنلد کل "بلدو انلدازه
کاتی ،واهد در گروه همقهارا بزرگتر بسیار شهننده بوده و تاقد توانمندی اجرای هم و لایف
ههومت بر خود است".امروز شنین دیدگاههایی ممهن اسلت بل خلاقر توسلع اشلها ،جدیلد
قدرت منسوخ ب نظر رسند ( .)Shweller, 2014ب عالوه ،دولتهلای کلوشهی مالل سلنگاپور
( )Mathews and Yan, 2007یا دولتهای نفتی عربِ از لحلا نظلامی ضلعیف املا از لحلا
اقتیادی قوی هستند ( )Handel, 1985ک علیرغم منابز انسانی و مسلاهت محلدود ،عملهلرد
نسیتاً خوبی دارند ،و دیگرانی مال دولتهای کوشک اروپای مرکزی هستند ک هتی نسیت بل
قدرتهای بزرگ عملهرد بهتری داشت اند ( .)Katzenstein, 1985; 2003در واقز ،گرش تفهلر
سنتی هاکی از آ است ک دولتهای کوشک ناتوا هستند ،مهالعلات اخیلر کل از معیارهلای
کمّی نیز استفاده میکنند ،این دیدگاه را تأیید نمیکنند (بلرای مالاThorhallsson, 2011; ،
.)Panke, 2012a; Bunse, 2009
اثر پانه  )2012a: 315( 2مورد جالب توجهی میلا رویهردهلای کمّلی اسلت .پلژوهش او در
مورد دولتهای کوشک در مذاکرات است و در این بستر استدال ،میکند کل "دوللت در صلورتی
کوشک است ک کمتر از میانگین رتیتهای مناسب در محیط مذاکراتی معین را داشت باشلد".
شایا ذکر است ک مهاب نظر پانه میتوا کلوشهی یلا بزرگلی را تنهلا در "محلیط ملذاکراتی
معین" تعیین کرد و تنها آنوقت "میتوا استنیاقاتی کرد ک بل ارزیلابی موانلز پلیش روی ایلن
دولتها کمک کنند" .ب عالوه ،پانه رویهرد کمّی را ب شلیوه دیگلری هلم مهلرح ملیکنلد .وی
منابز مالی را ب توانایی یک دولت برای مشارکت ملؤثر در ملذاکرات بلینالملللی ربلط ملیدهلد.
بنابراین ،او نتیج میگیرد ک "در مواردی ک مشخص نیست کدام نلوع از رتیلت ملیتوانلد در
یک مذاکره برای دولتها مهمتر از هم باشد ،منابز مالی نائب خوبی برای اندازه هستند".
وایتل (] )2006: 78 [1967هم ک ب ارزش رویهرد ملادی امتیلاز ملیدهلد ،دالیلل اعتیلار
شنین دیدگاهی را تییین میکند ،اگرش میپذیرد ک توانمندیها تنها علاملی نیسلتند کل بل
رتتار یک دولت شهل میدهند .وی تأکید میکند ک "بلا توجل بل جلرح و تعلدیل از قریل
تالشهای سنجیده ههومتها ،انلدازه ملادی علاملی اسلت کل از همل کلم اهمیلتتلر اسلت.
محدودیتی را برای آنچ میتواند کسب کرد تعیین میکند و نقش و منزلت بینالمللی کشلور را
. Buzan
. Panke
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مهمئنتر از بقی تاییلت ملیکنلد"  .گرشل اسلتدال ،وایتلل درسلت اسلت کل انلدازه ملادی
محدودیتها را تعیین میکند و مربوط ب منزلت و نقشی است ک یک دولت میتواند ایفا کنلد،
این هم درست است ک نیاید اندازه دقی جمعیت و مساهت را مقایس کرد تا مشخص شود آیا
نقش و منزلت نروژ متفاوت از ایاالت متحده است .ب این تعییلر ،دیلدگاه "بییلنم ملیشناسلم"
مفیدتر ب نظر میرسد .بنابراین ،شند سا ،بعد وایتل ( )1971میپلذیرد کل برداشلت بلی در و
پیهر از دولت کوشک بر تعریف دقی مرجّح است.
رویهرد اندازه مادی هنوز ب قور کلی هم در پلژوهش و هلم در رویل ملورد اسلتفاده قلرار
میگیرد زیرا مزیت بزرگی دارد؛ برای تحدید یک پهن یا گیتی بسیار مفید است .بلا ایلن هلا،،
اکار محققانی ک از معیارهای کمّی استفاده میکننلد ملیپذیرنلد کل هلر ملرزی میلنوعی و
خودسران است و تنها ب درد اهلداف مهالعل ای خلا ملیخلورد ( Vital, 1967; Barston,
 .)1973; Thorhallsson, 2011بنابراین ،تنوع زیادی در هدود باالتر ،هتی زمانی ک مهالعلات
بر بستر مشاب یعنی اتحادی اروپا تمرکلز دارنلد ،وجلود دارد (.)Archer and Nuggent, 2002
بیتردید ،تفاوتها ب دورا مورد بررسی بستگی دارد .متغیر جمعیت ،ماالً ،برای دولتهلای در
ها ،توسع  ،قی نظر وایتل ،در نتیج رشد تعداد دولتها پس از اسلتعمارزدایی ،از  22تلا 32
میلیو در سا 1667 ،ب یک یا یک و نیم میلیو در سا،های اخیر کاهش یاتت ( Payne and
1
 )Sutton, 1993اما برای جها توسع یاتت ثابت ماند 12 :تا  15میلیو  .در این بسلتر ،سلاتن
( )2011: 141-142میپذیرد ک "مفهوم «دولت کوشک» غیردقی و تلابز داوریهاسلت" .وی
این نهت را با ههایتی شخیی توضیح میدهد ک شگلونگی تعیلین کلوشهی در سلازما هلای
بینالمللی را نشا میدهد .ساتن در سا 1667 ،ک از سوی دبیرخان مشترکالمناتز ب عنوا
مشاوری با مأموریت ب روز رسانی گزارش مشترکالمناتز در مورد دوللتهلای کوشلک کل 12
سا ،قیل از آ منتشر گشت منیوب شد ،ب معمای تعریف برخورد .او ملیدانسلت کل اگلر از
معیارهای  ،1695جمعیت هدود یک میلیو یا کمتر ،استفاده کنلد ،هلد یلک میلیلو تعلداد
دولتهای کوشک را از  26در سا 1695 ،ب  26یا هتی  24در سا 1667 ،کاهش خواهد داد.
با وجود این ،شنین تحولی از لحا سیاسی غیر قابل پذیرش خواهلد بلود .بنلابراین او اتلزایش
"آستان ب یک و نیم میلیو " را پیشنهاد کرده و در گزارش جدید اسلتدال ،کلرد کل از سلا،
" 1695جمعیت جها اتزایش یاتت و همسازی نسلیی جمعیلت بلرای اهتسلاب ایلن واقعیلت
. Sutton
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ضروری است" .این داستا کوتاه ،روشنگر خودسران بود و نیز وجلوه سیاسلی تعلاریف کمّلی
است .ب عالوه ،ب نظر میرسد ک نظام منهق ای نقش ایفا مینماید ،یعنی معیار جمعیلت بلین
1
اروپا و کارائیب تفاوت میکند .بنابراین ،منهق از جهات بسیاری مهم است .اشلمید2001: ( ،
 )85تأکید دارد ک "کوشهی بسیاری از کشورهای مورد نظر با اندازه همسلایگا آنهلا مشلخص
می شود تا خودشا  :کانادا ب نسیت ایاالت متحده کوشک است و اتریش ب نسیت آلما (و هلر
دو از عوارض هقارت خود رنم میبرند) با این ها ،،کانلادا  122برابلر بزرگتلر از اتلریش (و 32
برابر بزرگتر از آلما ) است و شهار برابر آ جمعیت دارد".
در واقز ،تییین تفاوتها یا تشابهات بین کانادا و اتریش تنها بر اسا معیارهای کمّی دشوار
است و اگر مد نظر داشت باشیم ک هتی آلما ب عنلوا دوللت کوشلک مهالعل شلده اسلت
وضعیت پیچیدهتر هم میشود ( .)Tuschoff, 2001ب نظر میرسد ک ضعفهای رویهرد کمّلی
پایا ندارد .هتی اگر در مورد این توات داشت باشیم ک ش کسی در ایلن گلروه اسلت و شل
کسی خار از آ  ،تییین این مسئل دشوار است کل شلرا یلک دوللت بلا یلک و نلیم میلیلو
جمعیت مشاب یا متفاوت از دولتی با پنم ،ده یا شهل میلیو جمعیت رتتار خواهد کرد .یلاتتن
تفاوتها بویژه در میا موارد هاشی ای تقرییاً ناممهن است ،همانگون ک این گفتل غیرعقالنلی
است ک دولتی ک با پانزده میلیو جمعیت در رتی بیست است از دولتی ک با شانزده میلیلو
جمعیت در رتی بیست است ب خاقر اندازه جمعیتش متفاوت است یا متفاوت رتتار میکند.
ب عالوه ،تالش برای پیوند توانمندیها با سیاستها ( )East, 1973محل مناقش بوده است
( .)Duval and Thompson, 1980مرور ادبیات سازما تجارت جهانی نقاط مشترک کلاتی در
مشهالت و سیاستهای دولتهای کوشک نمییابد تا قادر ب توجی ضرورت برخورد ویژه باشلد
و بنابراین سازما تجارت جهانی نتیج میگیرد ک نیازی ب تفهیک بین دولتهلای کوشلک و
بزرگ و دلیلی برای ایجاد مقول ترعی دولتهای کوشک در سازما وجود ندارد .در ایلن بسلتر،
مشوقهای سیاسی را نیاید ناشیز انگاشلت .ایجلاد مقولل ترعلی دوللتهلای کوشلک هلاکی از
ضرورت برخورد ویژه با اعضای کوشهتر است ،شیزی ک برای بازیگرا بزرگتر نلامهلوب اسلت.
بنابراین ،ساتن ( )2011: 148استدال ،میکند ک تقدا وضلوح در تعریلف خلود ملیتوانلد در
سازما های بینالمللی یک مقیود باشد.

. Schmidl
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ب عالوه ،اگر تنها ویژگیهای کمّی مد نظر باشند ،آنگاه نتایم عجیب و غرییلی هاصلل شلده و
نهات مهم میتوانند نادیده گرتت شوند؛ برای ماا ،،از لحا مسلاهت ،سلوئد بایلد در میلا سل
قدرت بزرگ اروپایی و کانادا باید ابرقدرت باشد؛ همچنین ،هزین نظامی یونا نامتناسب بلا انلدازه
آ است ،و سهم مالت در هقوق دریایی بینالملللی متناسلب بلا جایگلاه آ در نظلام بلینالمللل
نیست .ب عالوه ،معیارهای کمّی شیزی در مورد رابه یک دولت با محیط آ نمیگوید ،در هلالی
ک محققا دولت کوشک هیچ تالشی را ب این تأکید اختیا نمیدهند ک این مفهوم رابهل ای
است؛ برخی ادعا دارند ک مفهوم دولت کوشک تینفس معنایی ندارد .یک دولت تنها در رابهل بلا
دولت بزرگتر کوشک است .ب عالوه ،یک دولت میتواند در یک هوزه کوشک باشد اما در دیگلری
بزرگ .دیدگاه مورد همایت کوهن و نای )1977( 1ک اندازه ممهن اسلت قیل هلوزه موضلوعی
متفاوت باشد ،ب قلور گسلترده ملورد همایلت بسلیاری از محققلا دوللت کوشلک نیلز هسلت
( .)Handel, 1985ماا ،بسیار جدید ،گزاره بریل و گلسمن )2012( 2در ملورد الحلاق سلنگاپور و
سوئیس ب گروه  22است ،گرش اگر ما جمعیت را معیار قرار دهلیم ،آنهلا مسللماً دوللت کوشلک
هستند .بنابراین ،رویهرد معیارهای کمّی ب تنهایی و بویژه اگر تنها یک بُعد یعنی جمعیلت داشلت
باشد ،برای ارائ مفهومی ک برای اهداف تحلیلی مفید باشد ناکاتی ب نظر میرسد.
سومین گروه آمستروپ ب سایر متغیرهای درونزاد و برونزادی اشاره دارد ک بلر انلدازه یلک
دولت تأثیر میگذارند؛ شنین عواملی میتوانند ساختار نظام بینالمللل ،موقعیلت جغراتیلایی ،و
نظام سیاسی داخلی باشند .در واقز ،بسیاری از محققا  ،صرف نظر از رویهلرد خلود بل تعریلف
دولت کوشک ،بر تأثیر سایر متغیرهایی تأکید کردهاند ک با انلدازه تعاملل ملیکننلد؛ از جملل
وایتل ( ،)1967بارستو ( ،)1973تورالسو ( .)2006با این ها ،،شنین دیدگاههایی بهتر اسلت
ب عنوا تالش هایی برای تهم کوشهی و بنابراین مهمل تعاریف نگریست شوند .آنها در صلورتی
بسیار مفید هستند ک کوشهی را بفهمیم و شگونگی تعامل آ با سایر عوامل را تییین کنیم اما
ب مفیلبندی تعریفی عملیاتی نمیرسند .این در رابه با گلروه ششلم آمسلتروپ هلم صلادق
است ک تمایز مفهوم اندازه را پیش می برد .آمستروپ در آخرین گروه خود از آثار وایلرینن "در
مورد تعریف و اندازهگیری منزلت قدرت کوشک" ب عنوا ماا ،نقل قو ،میکند.
وایرینن ( )1971پنم ویژگی متفاوت دولتهلای کوشلک را ارائل ملیکنلد )1 :رتیل ممنزلت
پایین؛  )2میزا باالی نفوذ محیط؛  )3نوع معینلی از رتتلار؛  )4تفلاوت در منلاتز؛ و  )5نقشلی
. Keohane and Nye
. Brill and Glassman
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متمایز .وایرینن تمایزی بین ویژگیهای عینی و ذهنی و نیز بین متغیرهلای درونلزاد و برونلزاد
قائل است .با این ها ،،وی اذعا ملیکنلد کل همگلی مشلهالت خلود را دارنلد" :اسلتفاده از
معیارهای رتی در تفهیک قیق قدرتهای کوشک بسیار مرسوم است اما معناداری آ بل ایلن
واقعیت بستگی دارد ک تا ش هد اندازه شندبُعدی یک کشور ب عنوا عامل تعیینکننده رتتار
آ عمل میکند" ( .)p. 94همچنین ،وی متذکر میشود ک میزا بلاالی نفلوذ ،بیشلتر نتیجل
رتی پایین است تا متغیری مستقل .ب عالوه ،شنین تنوعی از گرایشات رتتاری وجلود دارد کل
تعریف یک قدرت کوشک قی آنها دشوار است .ب عالوه ،در رابه با مناتز ،وی بر آ است ک
تفاوت در آنها "معلو ،نابرابری مادی است" و روشن نیست "مناتز ش کسی در واقلز متفلاوت
است" .در نهایت ،وایرینن (" )1971: 99رتی و نقلش را بل عنلوا عناصلر اساسلی تعریلف" و
"رویهرد مناتز را ب عنوا بسیار نویدبخش اما تا هد زیادی کمتر واکلاویشلده" در نظلر ملی-
گیرد .وی با تلخیص دیدگاههای خود میکوشد "قدرت کوشک و جایگاه آ را بل روش مسللماً
کلی زیر تعریف و توصیف کند" ک ب نظر او معاد" ،تعریفی ب تعییر دقی کلم " نیسلت املا
رویهردی است ک ویژگیهای دولت کوشک را مفیلبندی میکند:
دولت کوشک دولتی است ک رتی عینی پایین ومیا متیور پایین در بستری دارد کل در آ
اقدام میکند .ب عالوه ،انتظار میرود قدرتهای کوشک ب شیوهای معلین رتتلار کننلد ،یعنلی،
تجویزات نقش متفاوت از قدرتهای متوسط و بزرگ ،ک همراه با رتی پایین بر رتتار و امهانلات
نفوذ آنها تأثیر میگذارند .در نهایت ،مناتز قدرتهای کوشلک هلداقل تلا هلدودی متفلاوت از
مناتز قدرت های بزرگ است ،واقعیتی ک داللت بر تضاد پنها یلا آشلهار منلاتز بلین ایلن دو
قیق دولتها دارد.
ب نظر میرسد شنین رویهردهایی بیش از تالشی برای تعریف دولت کوشک و ارائ مفهومی
کارآمد ،معاد ،راهنمایی مفید در رابه با تفهر در مورد شالشها و رتتار دولت کوشک هسلتند.
بنابراین ،آنها را مشمو ،تهرستی از مقول های متفاوت تعریف نمیکنم .ماا ،جدیلدتر کل ایلن
نهت را مجدداً تأیید مینماید ،تالش تورالسو برای تمایز انلدازه اسلت .وی متغیرهلای سلنتی
یعنی جمعیت ،مساهت ،تولید ناخالص داخلی ،هزین نظامی ،را با قیلف وسلیعی از متغیرهلای
درونی و بیرونی ترکیب میکند تا شارشوبی مفهومی ارائ کند ک قلادر بل تعریلف انلدازه یلک
دولت و نیز تییین رتتار یک دولت باشد .تورالسو ( )2006: 28استدال ،میکنلد در هلالی کل
متغیرهای سنتی مفید هستند" ،یک رویهرد نظری  ...باید در بستر بسلیار گسلتردهتلر بررسلی
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کند ش ویژگیهایی اندازهگیریهای عینی انضمامی را تعیین میکننلد" .بلرای توضلیح بیشلتر
نهت خود ،وی متذکر میشود ک برای ماا" ،انلدازه سیاسلی یلک دوللت از لحلا توانمنلدی
نظامی آ باید در رابه با ارزیابی مهارتهای بوروکراتهای آ  ...و وجلوه سیاسلت داخللی آ
تفسیر شود" .قی نظر تورالسو ( )2006: 8یک رویهرد ب اندازه دولت کوشلک شلامل شلش
مقول میشود:
 اندازه ثابت (جمعیت و سرزمین)؛
 اندازه هاکمیت (آیا دولت میتواند ساختار دولتی هلداقل و هضلور در سلهح بلین-
المللی را هفظ کند)؛
 اندازه سیاسی (توانمندیهای نظامی و اداری و میزا انسجام داخلی ،همراه با میلزا
هفظ جیه متحد بیرونی از سوی دولت)؛
 اندازه اقتیادی (تولید ناخالص داخلی ،اندازه بازار و موتقیت توسع )؛
 اندازه ادراکی (کنشگرا داخلی و خارجی ،دولت را شگون میبینند)؛
 اندازه ترجیحات (بلندپروازیها و اولویتبندیهای نخیگا هاکم و ایدههلای آنهلا در
مورد نظام بینالملل).
تورالسو بر آ است ک ما باید رتیت کنش و آسیبپلذیری یلک دوللت را در قاللب ایلن
مقوالت بسنجیم و اندازه دولت را بر همین اسا تعریف کنیم .گرش دالیل خوبی برای رویهرد
شندبُعدی ب اندازه دولت وجود دارد و شارشوبهایی مال شارشوب تورالسلو معتیلر و ریلف
هستند ،ب نظر من با مجموع ای از ضعفها مواجهند .او ،اینه  ،اندازهگیلری اکالر متغیرهلایی
ک باید محاسی شوند ،در واقز بسیار دشوار است .دوم اینه  ،آنها نمیتوانند تعریفی انضمامی و
مفید برای اهداف تحلیلی ارائ کنند .سوم اینه  ،آنها تاقد دیدگاهی تهییقی هستند ک بل هلر
ها ،ذاتیِ کوشهی و نیز بزرگی است .شهارم اینه  ،آنها نمیتوانند مواردی از دولتها را توضلیح
1
دهند ک قدرتشا در میا هوزه های موضلوعی مختللف متملایز اسلت .بلرای مالا ،،هلانگی
( )1998: 84استدال ،میکند ک "سوئیس ،بست ب معیار تحلیل مورد استفاده ،همزما دولتی
کوشک ،قدرتی سهح متوسط و قدرتی بزرگ است" .با این ها ،،تعیین جایگلاه سلوئیس قیل
شارشوب تورالسو دشوار است.

. Hanggi
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در اینجا باید تأکید کرد ک متغیرهای رتیت کنش و آسلیبپلذیری دوللت تورالسلو بل
آنچ وایتل ( ) 1967معتقد بلود معیارهلای کلیلدی تلوا و ضلعف یلک دوللت هسلتند ،یعنلی
" رتیت دولت برای تحمل تشار ،از یلک سلو ،و توانلایی آ بلرای پیگیلری سیاسلت تلدبیری
مخیو خود" ،نزدیک است .بنابراین ،شایا ذکر است ک میتوا خویشاوندی بلین دیلدگاه-
های وایتل و تورالسو شناسایی کرد ک ب نحلوه ادراک قلدرت از سلوی تلاکس 1نیلز نزدیلک
هستند .ب نظر او (" )1959موتقیت یا ناکامی در تأمین تقاضاهای خود یا در مقاوملت در برابلر
تقاضاهای سایر دولتها ،آزمو موضز قدرت هر دولت است".
 )3رویکردهای ادراکی :2گروه سوم ،مقول شهارم آمستروپ است ک تعلاریفی را ترکیلب
میکند ک اندازه را ب عنوا "مشهل ادراکلی" ملیتهمنلد .نقلش ادراکلات در شلارشوبهلای
وایرینن و تورالسو نیز ب شهل رتی بندی ادراکشده برای اولی و انلدازه ادراکلی بلرای دوملی
مورد تأکید است .ب این تعییر" ،دولتهایی ک خلود را کوشلک ادراک ملیکننلد نیلز ل قیل
تعریف ل دولت کوشک هستند" ( .)Amstrup, 1976: 166ادراکات کوشهی وجهلی اسلت کل
بسیار مورد توج مو او ،محققا نظیر راتشتاین ،)1968( 3تلاکس ( )1969و کلوهن ()1969
قرار گرتت ک ل گرش هر یک از دیدگاهی متفاوت ل از این نهت همایلت ملیکننلد کل ادراک
رهیرا دولتهای کوشک در مورد کوشهی دوللتهایشلا مهلم اسلت .مهلاب نظلر راتشلتاین
( )1968: 29ک تمرکزش بر امنیت است" ،قدرت کوشک دولتی است ک میپلذیرد نملیتوانلد
امنیت را عمدتاً با استفاده از توانمندیهای خود کسب کند و باید اساساً بر کمک سایر دولتهلا،
نهادها ،ترآیندها یا تحوالت متهی باشد؛ باور قدرت کوشک ب ناتوانیاش برای اتها بلر ابزارهلای
خود باید مورد پذیرش سایر دولتهای دخیل در سیاست بینالملل نیز قرار گیرد".
کوهن این تعریف را بر مینای این دیدگاه رد میکند ک "جایی ک ناامنی پیوسلت و تراگیلر اسلت،
نمیتواند ب عنوا متغیری قابل توج عمل کند" .ب نظر او ،اگر ملا از نسلخ راتشلتاین پیلروی کنلیم،
آنگاه هم دولتها بجز دو ابرقدرت کوشک هستند ،شرا ک هیچ دولتی ب تنهایی نمیتوانلد از خلود در
برابر ابرقدرت دتاع کند .با این هلا ،،وی اسلتدال ،ملیکنلد کل "«واقعیلت عینلی» مسلتقیماً رتتلار
دولتمردا را تعیین نمیکند" و ب همین دلیل وی ب اهمیت بُعد روا شناختی اذعا ملیکنلد .بلدین
1
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ترتیب ،او بر "نقش سیستمیک ک رهیرا دولت میبینند کشورهایشا ایفا میکنند" تمرکز ملیکنلد.
در این بستر ،وی بر آ است ک "قدرت کوشک دولتی است ک رهیرانش مد نظر دارند کل نملیتوانلد
هرگز ،ب تنهایی یا در گروهی کوشک ،تأثیر قابل توجهی بر نظام بگذارد" (.)Keohane, 1969: 296
ب نظر میرسد تعریف تاکس ( )1969دو دیدگاه باال را ترکیب ملیکنلد .وی بلر باورهلای رهیلرا
دولت کوشک و ادراکات دیگرا در مورد جایگاه یک دولت در نظام تأکیلد دارد املا از امنیلت ،تلا نفلوذ
یک دولت ،ترا میرود .قی نظلر تلاکس ( )1969: 751دوللتهلای کوشلک عیارتنلد از" :آنهلایی کل
رهیرانشا (و نیز رهیرا سایر قدرتها) میپذیرند ک وز سیاسی دولت خودشا محدود ب عرصل ای
محلی است تا جهانی ،وابست ب نیروهای سیاسی بیرونی برای بخش زیلادی از امنیلت خلود هسلتند ،و
مناتز دولت خا آنها ممهن است ب ششم یک یا شند قدرت بزرگ صرفنظرکردنی باشد".
گرش تعاریف باال بر اهمیت ادراکات تأکید دارند ،باید متذکر شد ک آنها ادراکات را ب نفلوذ
یا امنیت ربط می دهند ،بنابراین ب گروه دیگری از تعاریف نیز مرتیهند ک بلر محلدودیتهلای
آنچ یک دولت کوشک میتواند انجام دهد تمرکز ملیکنلد و بعلداً ملورد تحلیلل قلرار خواهلد
گرتت .بدین ترتیب ،برای مو او ،محققا دولت کوشک ،ادراکات ناامنی و ناتوانی یلک دوللت
کوشک برای اقدام ب تنهایی ،معاد ،بخش مهملی از هویلت دوللت کوشلک و بنلابراین بخلش
صرفنظرناکردنی مفهومپردازی آ است.
ادراکات بعداً با خیزش سازهانگاری نیز وارد بحث شدند .محققانی ک روایت منفی کلوشهی،
ک بر دولت ناقابل تمرکلز دارد ،را ناخشلنودکننده یلا عملداً تحمیللشلده یاتتنلد کلم و بلیش
استدال ،کردند ک "کوشهی شیزی است ک شما میسازید" .ایلن تلالشهلا شلیی درخواسلت
کنش دولتهای کوشک یا با ارتقای ایده دولت کوشک اما میتهر ( )Browning, 2006است یلا
با ارائ مفیلبندی مجدد کوشهی "بر هسب میارزهقلیی ن محلدودیت ل برهسلب آنچل آنهلا
انجام نخواهند داد ،ن اینه نمیتوانند انجام دهنلد" ( .)Lee and Smith, 2010: 1096شنلین
رویهردهایی پژواک محققانی بودند ک بر آ هستند دولتها قادر ب انتخاب اندازه خود هستند.
برای ماا ،،تورالسو ( )2009: 138استدال ،میکند ک ایسللند "از لحلا بلینالملللی ،نقلش
جدیدی را بر اسا ارزیابی مجددش از اندازه خلود انتخلاب کلرده اسلت  ...انلدازه جدیلدی را
انتخاب کرده است" .گرش ایسلند در اوایل دهل  ،2222املا همچنلین پیشلتر در جنل کلاد
( )Ingimundarson, 2003با انگلیس موت ب "مشلتزنلی بلاالتر از وز خلود" شلد ،تردیلد
اندکی وجود دارد ک همچنا دولتی کوشک است .از این رو ،ملیتلوا بل شلهل معقلو،تلری
استدال ،کرد ک ایسلند خود را در قالب مقول دولتهای کوشک ارتقلا داد ،روایلت جدیلدی در
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مورد کوشهی خود ساخت ،ن اینه اندازهاش را تغییر داد .با وجود این ،بحرا اقتیادی جهلانی
آسیبپذیری باالی آ را تاش کرد.
1
پیوند بین ادراکات و رتتار یک دولت کوشک را هنریهسو ( )2001: 63بیشتر توضلیح داد
ک استدال ،میکند "آزمو اساسی "کوشهی"  ...تیویر یک دولت و رتتار مربوط ب آ اسلت.
این نوع شناسایی پدیده دولت کوشک بر این شناخت استوار است ک برخی دوللتهلا از سلوی
خود و دیگرا "دولت کوشک" تلقی میشوند و در یک کالم ،محترمان یا گاهی برعهس میارزه-
قلیان بر همین اسا رتتار میکنند".
با این ها ،،خودمقول بندی 2دولتها ،قی ادراکاتشا میتواند ب شدت مشهلسلاز باشلد،
همانگون ک پرزیدنت ویلسو زمانی یادآور شد" :نمیتوا تیور کرد شیزی محتملتر از تالش
برای داشتن سی یا شهل دولتی ک خود را قیق بندی میکننلد باعلث نلاهمخوانی یلا اخلتالف
شود" (نقلشده در  .)Duval and Thompson, 1980شنین رویهردی با مجموع ای از مسلائل
اساسی مواج است :ادراکات ش کسانی را باید مد نظر داشت باشیم؟ شگون میتوا ادراکات را
ب آزمو کشید؟ اگر ادراکات متفاوت باشند ش و آیا آنها ب تنهایی میتوانند اندازه یلک دوللت
را تغییر دهند؟ موارد تراوانی از دولتهای کوشک وجود دارد ک تیمیم گرتتند نقش بزرگتلری نسلیت
ب آنچ جایگاهشا در نظام اجازه میدهد ایفا کنند؛ برای ماا ،،نیوزیلند ( ،)Henrikson, 2001هلنلد
( ،)Maes and Verdun, 2005دانمارک ( .)Wivel, 2013رهیلرا دوللتهلای کوشلک اغللب
دولتهای خود را ب عنوا دوللتهلای ملد ،ادراک ملیکننلد کل بلا ویژگلیهلای برجسلت ،
مهارتهای ویژه ،یا داستا های موتقیت میتوانند نفوذ قابلل تلوجهی در جهلا اِعملا ،کننلد.
اسرائیل ،قی تیویر ابا اِبا  ،3ماالی گویاست .اِبا  ،سیاستمدار و دیپلمات برجست اسرائیلی ،در
میاهی با تلویزیو ایلاالت متحلده (Abba Eban 1965؛ نقللشلده در )Holsti, 1970: 266
ا هار داشت:یک کشور کوشک باید رسالتی خار از خود داشت باشد .اگر ملیخواهلد از تضلای
بست خال شود ،باید نقشی در عرص انسانی کلیتر ایفا کند  ...ب شلهلی کلامالً غیرمنتظلره،
اسرائیل ،علیرغم کوشکبود  ،قادر ب ایفای این نقش است  ...تالشهای گونلاگو ملا ،سلعی و
خهاها ،تنوع تجرب اجتماعی ،هم اینها اسرائیل را آشهارا ب عرص ای بسیار سهلالوصلو ،و دم
دست تیدیل میکند ک در آ سایر کشورها میتوانند این ترآیند در ها ،توسع را بیاموزند.بل
1
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نظر میرسد ادراک دولتهای کوشک از داشتن مأموریتی ویژه در جها بسیار قدیمیتلر اسلت؛
برای توجی بیهرتی اسهاندیناوی ،وزیر خارج نروژ نانسن )1918: 9-11( 1متذکر شد:
ما با این باور بیهرف ماند را انتخاب کرده و هم تالشما را بلرای بیلرو مانلد از ایلن جنل
کردیم ک ممهن است بدین ترتیب ب بشریت خلدمت کنلیم  ...اکنلو  ،تهلیلف و مأموریلت بلزرگ
دولتهای کوشک هفظ صلح تا جایی است ک توا دارند .و یف بیهرتها اسلت کل زنجیلر توسلع
انسانی را نشهست هفظ کنند  ...خود تمد اقتضا میکند ک برخی خلار از منازعل ای بماننلد کل
اکنو دارد تقرییاً کل جها را ب گرداب خود میکشد .این واقعیت کل ملا کشلورهای اسلهاندیناوی
کوشک هستیم ،ما را از تحق این مأموریت باز نملیدارد .دوللتهلای کوشلک ،ماهیتلاً نملیتواننلد
امپریالیستی باشند  ...و بنابراین مأموریت ویژهای برای جستجو و یاتتن راههلای جدیلدی دارنلد کل
بشریت باید بپیماید تا جن را ب کلی منسوخ کند.جا کری )2013( 2در ا هاراتش پس از نشسلتی
با وزیر امور خارج نروژ اسپن بارت متذکر شد ک "نروژ یهی از نقشهای توقالعاده بزرگ را بلر روی
این کره ایفا میکند  ...میتوا گفت نروژ یهلی از شلهروندا جهلانی بلزرگ اسلت" .ایلن در ملورد
ادراکات کری از نقش نروژ و نقش بالفعل نروژ شل معنلایی دارد؟ آیلا سلهم نلروژ ،قیل معیارهلای
کوهن ،قابل توج است یا ن و در نهایت آیا نروژ دولتی کوشک است یلا نل ؟ مالا ،دیگلر از منلا ره
انتخابات امسا ،لند است؛ اکونومیست ( )4 April, 2015ب بریتانیا بل عنلوا "بریتانیلای صلغیر"
اشاره کرد ک نقش کوشهتری در امور جها ایفا میکنلد و منلابز نظلامی و دیپلماتیلک آ کلاهش
مییابند .اما آیا میتوا بریتانیا را مانند این مجل برجست صغیر ادراک کرد؟ گرش درست است کل
بریتانیا بودج های نظامی و دیپلماتیک خود را محدود کرده است ،هنلوز عضلو دائلم شلورای امنیلت
سازما ملل متحد ،متحد نزدیک ایاالت متحده و کنشگری قدرتمند در تجارت جهانی اسلت .از ایلن
رو ،روشن است ک رویهرد ادراکات نیز مناسب تعریف دولت کوشک نیست.
 )4رویکردهای رفتاری :3تعاریفی ک شامل رتتار دولت کوشک هستند ،گروه شهارم ایلن
بررسی را تشهیل میدهند .وایرینن ( ،)1971بارستو ( )1973و آمستروپ ( )1976نیز مواتقند
ک رتتار عنیری است ک مهاب آ محققا  ،دولتهای کوشک را تعریف ملیکننلد و در واقلز
شواهد زیادی در همایت از این دیدگاه در این ادبیات وجود دارد .بارستو و آمستروپ در ملورد
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برخی "ویژگیهای گوهری رتتار دولت کوشک" سلخن ملیگوینلد در هلالی کل وایلرینن بل
"ماهیت رتتار دولت کوشک" اشاره میکند .محققانی ک دولتهای کوشک را مهاب رتتارشلا
تعریف میکنند ،عمدتاً بر محدودیتها تمرکز دارند .رویهردهای درو این گلروه بلا آنچل یلک
دولت کوشک میتواند و نمیتواند انجام دهد مشلخص ملیکننلد کل دوللت کوشلک شیسلت.
تعاریفی ک کوشهی را با مناتز محدود تعریف میکنند ،ماا،هلای ایلن مقولل هسلتند .شنلین
دیدگاههایی ریش در تقسیم بین قدرتهای بزرگ و دولتهای کوشلک در کنگلره ویلن دارنلد
( .)Neumann and Gstohl, 2006با این زمین  ،برخی بر آ بودند ک قدرتهای کوشک تقط
ابزارهای دتاع از مناتز محدود را دارند و در مورد اکار آنها درست است ک تنها مناتز محدودی
دارند .تقرییاً دو ده بعد در بستر مهالعات دولتهای کوشلک ،کلرو و سلینگر)2001: 16( 1
رتتار را ب توانمندیها پیوند میزنند و متذکر میشوند ک "قدرتهای کوشلک را ملیتلوا بل
عنوا دولتهایی تعریف کرد ک منابز دیپلماتیک و مادی آنها آنقدر محدودنلد کل رهیرانشلا
عمدتاً بر هفظ تمامیت ارضی تمرکز میکنند تا پیگیری مقاصد جهانی تراگیرتر" .گرش ب قور
کلی پذیرتت شده است ک دولتهای کوشک منلاتز محلدود دارنلد و بلا محلدودیتهلایی بلر
کنشهای خود مواجهند ،شنلین رویهردهلایی از مسلئل ملر ل تخلمملر رنلم ملیبرنلد .آیلا
دولتهای کوشک نوع مشخیی از رتتار را ب خاقر توانمندیهای محدودشا نشلا ملیدهنلد
یا نوع مشخیی از رتتار وجود دارد ک نماینده کوشهی است؟
در رابه با نقشهای ملی ک وایرینن ب آنها ب عنوا عنیری اشاره میکنلد کل ملیتوانلد
دولت کوشک را شناسایی کند ،باید ب هالستی )1970( 2و اثر او در ملورد برداشلتهلا از نقلش
ملی در مهالع سیاست خارجی مراجع کرد ک یهی از مهالعات بسیار معدود در مورد نقشهلا
در روابط بینالملل است .هالستی مسئولیتهای مشخیی مال میانجیگری یا خدمات صلحبلانی
را ب دولتهای کوشک پیوند میزند .او شنین انتخابهایی را ب آگاهی تیمیمگیرا از تمایزات
منزلتی بینالمللی نسیت میدهد .بنابراین ،میتوا استدال ،کرد ک ادراک باز هم ایفلای نقلش
میکند .با این ها ،،هالستی هیچ یک از هفده نقش متفاوتی ک مورد تحلیلل قلرار ملیدهلد را
منحیراً ب دولتهای کوشک پیوند نمیزند .بدین ترتیب ،ب نظر میرسد قدرت تییینی تعاریف
میتنی بر رتتار و نقشهای مشخص محدود است ،شرا ک آنها تنها یک جنی را مد نظر دارنلد و
هتی در این صورت روشن نیست ک آیا یک رتتار مشخص نتیج کوشهی است یا نشان آ .
. Krause and Singer
. Holsti
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این شالشی است ک باید برای گروه ترعی دیگر این مقولل نیلز مهلرح شلود ،یعنلی بلرای
آنهایی ک رویهردشا ب دولتهای کوشک ب عنوا "میرفکنندگا امنیت" است .همانگونل
ک در باال دیدیم ،راتشتاین ( )1967و نیز تاکس ( )1969بر آ هستند ک دوللتهلای کوشلک
دولتهایی هستند ک نمیتوانند برای امنیت خود بر توانمنلدیهلای خلود اتهلا کننلد و بلدین
1
ترتیب در جستجوی کمک از سوی منابز بیرونی هسلتند .بل علالوه ،در سلا 1674 ،ریمیهلر
2
استدال ،میکند ک "دولت کوشک دولتی است ک عهش امنیت دارد" ( .)p. 18ب نظر اِلملن
( ..." )1995: 171میتوا دولت کوشک را با توانمندی محدود برای ( )1نفوذ بر مناتز امنیتلی
یک قدرت بزرگ یا تهدید مستقیم آ ؛ و ( )2دتاع از خود در برابر همل قدرت بزرگی با هملا
میزا برانگیخت تعریف کرد" .هنریهسو (" )1998کشور کوشلک را بل عنلوا کشلوری کل
نمیتواند با تالشهای خود از خود هفا ت کند" تعریف میکند .با این ها ،،این مسئل ک آیلا
دولت کوشک ب این خاقر ناامن است ک کوشک است یا آیا ب ایلن خلاقر کوشلک اسلت کل
ناامن است همچنا در انتظار پاس ،اسلت .در هلالی کل نلاتوانی در هفلظ امنیلت بل صلورت
مستقل باید یک ویژگی دولت کوشک باشد ،برای تعیین کوشهی بویژه در دورا امنیتیشلد و
بینظمی اتراقی ما کاتی ب نظر نمیرسد.نقد کوهن ( )1969بر وایتل ( )1967امروز بل مراتلب
بیش از  56سا ،قیل موج است .ب عالوه ،محققا بسیاری وجود دارند ک مال کوهن نفلوذ را
بر امنیت امتیاز میدهند .گوشل ( )1998: 19بر آ است ک "اصلهالح دوللت کوشلک موضلز
یک دولت در قیا ،محیهش را توصیف میکند .ویژگی این موضز ،کسری نفلوذ و خودمختلاری
است" .موسز )2000: 1( 3از دیدگاه اقتیاد سیاسی بلینالمللل اسلتدال ،ملیکنلد کل "بلر خلالف
دولتهای بزرگتر ،دولتهای بازِ کوشک توانایی اندکی برای تأثیر بر بازارهای بینالمللی یا سیاستهلا
دارند؛ قی تعریف ،آنها هزین پذیر ومیا سیاستپذیر هستند" .قی نظلر ملارِ )1988: 456( 4
"قدرتهای کوشک نمیتوانند ب صورت تردی بر نظام تلأثیر بگذارنلد و بایلد در تعلداد زیلادی
متحد شوند تا تأثیری داشت باشند ک قدرت کوشک واهد تاقد توانایی نفوذ بلر اتحلاد اسلت".
این دقیقاً مال تعریف کوهن ب نظر میرسد اما بدو جنی ادراکات .در واقز ،هر دو مقول هلای
متفاوتی از دولتها را با توج ب موضز و نفوذ آنها در نظام شناسایی میکنند.
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مقولهبندی کوهن از دولتها در نظام بینالملل وقت

تعیینکننده نظام

نفوذگذار نظام

تأثیرگذار نظام

بیاثر نظام

(قدرتهای بزرگ)

(قدرتهای ثانویه)

(قدرتهای متوسط)

(قدرتهای کوچک)

ایاالت متحده
اتحاد شوروی

بریتانیا ،ترانس  ،آلما
غربی ،ژاپن ،شین
کمونیست ،هند

کانادا ،سوئد،
پاکستا  ،برزیل،
آرژانتین

دست ای از دولتهای دیگر
ک اکارشا در مقول های
دولتهای کوشک وایتل
جای میگیرند

با ایلن هلا ،،نملیتلوا تعریلف جلامعی را بلر اسلا ویژگلیهلای رتتلار دوللت کوشلک و
محدودیتهای پیش روی آنها مفیلبندی کرد .ارزش رویهردهای باال این است ک ایلده خلوبی از
معنای کوشهی برای اکار محققا دوللت کوشلک کل کلوشهی را بلا محلدودیتهلا و آسلیبپلذیری
شناسایی میکنند ب دست میدهند (بلرای مالا.)Vital 1967; Gerger, 1975; Knudsen, 2000 ،،
با وجود این ،باید خاقرنشا کرد ک دولتهای کوشک بارها از هدود خود تراتلر رتتل و نیلز از
ناهمپایگی قدرت ب نفز خود بهره بردهاند .گرش مناتز آنها محلدود اسلت ،جلدی و پرهلرارت
هستند و محققا بسیاری وجود دارند ک استدال ،میکنند این جدیت و هرارت برای موتقیلت
مهلم اسلت ( ;Fox, 1959; Karsh, 1997; Wallace, 1998; Lindell and Persson, 1986
 .)Baldacchino, 2009; Thorhallsson, 2011; Panke, 2012a; 2012b; 2012cدر هلالی
ک یک قدرت بزرگ باید توانمندیهای خود را در سراسلر جهلا بگسلترد ،دوللت کوشلک بلا
تمرکز بر نیردهای بقای خود ،با ابزارهای نظامی ،هقوقی یا دیپلماتیک خود ،با ذهنیت "هم یلا
هیچ" ب کرات پیروز میشود ( .)Mack, 1975; Shaohua, 2009با این ها ،،یهی از شیزهایی
ک ویتنام همچنا ب ما میآموزد ،عدم ناشیزانگاری اخالق یا قوه تشلخیص دوللت کوشلک در
رابه با وضعیت "زندگی یا مرگ" است .پاس ،نگوین وا تیو 1ب هنری کیسینجر 2وقتی از وی
خواست شد جن در ویتنام را خاتم دهد روشنگر است (نقلشده در .)Waltz, 1979: 194
دکتر کیسینجر ،شما غولید .بنابراین ،اهتماالً میتوانید تجملل بلیقیلدی و راهتلی در ایلن
توات را تحمل کنید .من نمیتوانم .توات بد برای شما هیچ اهمیتی ندارد .اگر ب نقشل جهلا
نگاه کنید ،تقدا ویتنام جنوبی شیست؟ یک نقه یا ذره .تقدا ویتنلام جنلوبی ممهلن اسلت
. Nguyen Van Thieu
. Henry Kissinger
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هتی برای شما خوب باشد .ممهن است برای مهار شین و استراتژی جهانی شما خوب باشد .اما
ویتنام کوشک با نقش استراتژیک جها کار ندارد .برای ما ،مسئل انتخلاب بلین مسلهو و پهلن
نیست .مسئل انتخاب بین زندگی و مرگ است.
ب عالوه ،دولتهای کوشک از کوشهی و تقدا امنیت و نفوذ خود بهره میبرنلد ،وقتلی کل
مایلند بیاهمیت جلوه کنند ،و بنابراین ن خهرناک ( )Fox, 1959یا وقتلی خلود را قربلانی یلا
مورد ضعیفکشی دولتی قدرتمندتر معرتی میکنند مال ایسللند قلی جنل کلاد بلا بریتانیلا
( .)Ingimundarson, 2003ب عالوه ،بسیاری از محققا استدال ،میکنند کل کلوشهی اسلت
ک ب دولتهای کوشک اجازه میدهد "باالتر از وز خود مشت بزنند" و در ملواردی نقلشهلای
قابل توجهی در سهح بینالمللی ایفا کنند؛ هیچ کس از یک دولت کوشلک نملیترسلد یلا متنفلر
نیست .همانگون ک اشمید )2001: 86( ،استدال ،ملیکنلد "تیلویر خلوشبینانل و امیلدبخش
دولتهای کوشهتر میتواند مفید باشد .آنها ،ک شندا "قدرتی" هم نیستند ،واکلنشهلای کمتلر
قهییشده را بر میانگیزند (سوزاند پرشم لوگزامیورگ یا اتریش کمتر از سوزاند پلرشم ایلاالت
متحده خوشمزه است)" .بدین ترتیب ،کوشهی ب معنای محدودیتهلا و در ملورد منلابز محلدود
است ،با این ها ،،شیزی در مورد عملهرد یک دولت کوشک در تأمین مناتعش نمیگوید.
رویهردهایی ک تقدا نفوذ را ب عنوا ویژگی گوهری دولتهای کوشک تشریح ملیکننلد
شایستگی قابل توجهی دارند شرا ک دیدگاه متفاوتی ارائ میکنند ک جای آ در هم تلالش-
های دیگری ک تاکنو تحلیل کردهایم ب شدت خالی است .آنها ب ما یلادآوری ملیکننلد کل
روابط بینالملل در واقز در مورد روابط ،ناهمپایگی قدرت و جایگاهها در نظام است .آنها بر یلک
ویژگی گوهری دولتهای کوشک تأکید میکنند ک همانا این است ک آنها ب تنهلایی قلادر بل
برانگیختن تغییر قابل توج در نظام نیستند .این تقط صفت قلدرتهلای بلزرگ اسلت .شنلین
دیدگاهی مورد تأیید ما  )2014: 711( 1است ک گرش پلنم سلا ،قیلل ( )Maass, 2009از
مفهومی گشادهتر هواداری کرد ،در بررسی جدیدتر اذعا میکند ک "آنچ دولتهلای کوشلک
را در سهح نظامها وصف میکند ن اندازه تیزیهی آنها بلهل نلاشیزیِ سلاختاری آنهلا در نظلام
شهلگرتت از سوی قدرتهای بزرگ است .دولتهای کوشک ب عنوا  ...واهدهای نظام دولتی
تعریف میشوند ک ب صورت منفرد با ساختار نظام دولتی بیارتیاط هستند".

. Maass
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 )5رویکردهای رابطهای :1این دیدگاه ،گروه پنجم تعاریف بررسی پیش رو است؛ دیدگاهی
ک در دو ده گذشت بیشتر و بیشتر مورد پذیرش محققا اروپلایی قلرار گرتتل املا در میلا
مقول های بارستو ( )1973نیز قابل مشاهده است .در ایلن بسلتر ،دا )1997: 177( 2،متلذکر
میشود :کوشک صرتاً نیاید کوشک در اندازه تفسیر شود  ...کوشک در اینجا بل عنلوا کوشلک
در رابه با کنشگر بسیار بزرگتر و قدرتمندتر تلقی میشود؛ "کوشک" ب عنوا "کلوشهتر از".
دا ،برای توضیح نهت خود متلذکر ملیشلود کل شنلین موجودیلتهلایی ملیتواننلد "از لحلا
جغراتیایی وسیز یا از لحا اقتیادی یا غیر آ موت یا هتی مسلط" باشند؛ با این هلا" ،،عنیلر
تعیینکننده این است ک  ،از جهات دیگر هر شقدر قوی ،از دیدگاه استراتژیک دولت کوشک خلود
را در جایگاهی آسیبپذیر در برابر کنشگر یا گروه دیگری از کنشگرا مییابد" .قی نظلر هلانگی
(" )1998: 84دولتهای کوشک ب عنوا دولتهایی تعریف میشوند ک در رابه بلا دوللتهلای
قدرتمندتر ضعیف یا وابست هستند" .کنادسن )2002: 184( 3بلر آ اسلت کل "دوللت کوشلک
میتواند هر دولتی در رابه پَستی آشهار قدرت در برابر دولت دیگلر باشلد" .ملورد اولیل رویهلرد
رابه ای را میتوا در مقال ن شندا معروف گِرگِر )1975( 4در ملورد ترکیل بل عنلوا دولتلی
کوشک نیز یاتت .ب نظر او" ،دولت کوشک قلرف ضلعیفتلر رابهل " اسلت ( .)p. 110دیلدگاهی
مشاب مورد پذیرش مجموع ای از محققلا دوللت کوشلک قلرار گرتتل اسلت ( ;Rickli, 2008
.)Thorhallsson and Wivel, 2006; Wivel and Steinmetz, 2010; Archer et al., 2014
آنها "دولت کوشک را ب عنوا قرف ضعیف رابه ای نامتقار تعریف میکنند" ک بدا معناست
ک دولتهای کوشک دولتهایی هستند ک "اسیر پیهربندی قدرت و تجللی نهلادی آ هسلتند،
صرف نظر از اینه رابه آنها با آ شیست" (.)Mouritzen and Wivel, 2005
از آ زما  ،مجموع بزرگی از دانشپژوهی گون های کمی متفاوت ایلن تعریلف را پذیرتتل
است ک تأکید دارند آنچ در دولتهای کوشک متمایز اسلت ایلن اسلت کل آنهلا نملیتواننلد
"ماهیت یا کارکرد رابه ای نامتقلار " را بل تنهلایی تغییلر دهنلد ( Wivel and Steinmetz,
 .)2010: 7این مو آخر رویهردهای تعریفی بر این دیدگاه تأکید دارد کل کلوشهی یلا بزرگلی
باید در بستر مهانی -زمانی مشخص تعیین و تحلیل شود ،شرا ک یک دولت میتواند در سلهح
نظام بینالملل کوشک باشد اما همزما در سهح منهق ای قدرتی بزرگ .ب عالوه ،جایگاه یلک
1
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دولت ممهن است قی هوزه موضوعی تفاوت کند و ،ب عالوه ،شالشها و ترصتها از زمانی بل
زما دیگر و از هوزهای ب هوزه دیگر تغییر کنند .ب این تعییر ،هوادارا رویهرد رابه ای ن بلر
میزا توانمندیهایی ک یک دولت دارد بله بر قدرتی ک قادر ب اِعما ،آ است تمرکز دارند.
با این ها ،،رویهرد رابه ای هاکی از رابه ای دوگان است ک سادهپنداران ب نظر میرسلد ،شلرا
ک معموالً روابط بینالملل ب مراتب پیچیدهتر است .با وجود ایلن ،ایلن رویهلرد اسلت کل در قللب
روابط بینالملل قرار دارد شرا ک بر رابه یک دولت با محیهش تمرکز دارد .ب علالوه ،تأکیلد آ بلر
جایگاهها و نفوذ ب دیدگاههای محققلا رویهلرد نفلوذ نزدیلک اسلت ( Keohane, 1969; Mares,
 .)1988; Goetschel, 1998; Moses, 2000بل علالوه ،گِرگِلر ( )1975: 110اسلتدال ،ملیکنلد
" ویژگی شارشوب ارجلاع اساسلی بلرای قلدرتی کوشلک کل نهایتل ًا در قاللب آ بایلد اقلدام کنلد،
محدودیتها ل توانمندیهای محدود ،منابز محدود ،مناتز محدود و آسیبپذیری ل آسیبپلذیری در
برابر اجیار ،در برابر تشار ،در برابر تهدیدات ل است" .بنابراین ،میتوا ترض کرد شنین رویهلردی بلا
گزارههای محوری آ محققانی قابل پیوند است ک بر محدودیتهای دولتهای کوشک تأکید دارنلد
و نیز با گروه پرجمعیتتری ک اولویت را ب دیدگاه توانمندیها میدهد .بدین ترتیب ،دالیلل خلوبی
برای شروع تفهر در این رابه وجود دارد ک بارستو در این استدال ،بره بود ک تعاریف مختللف
بیشتر مهمل هستند تا متناقض .ب نظر میرسد راههای مختلف تعریف دولت کوشک بلیش از آنهل
اغلب تهر میکنیم ب هم متیل هستند و میا آنها نوعی زمین مشترک وجود دارد.
ب عالوه ،تعریف رابه ای ،گون معهو رویهرد سلیی اولی ای است ک دولتهلای کوشلک
را ب سادگی ب عنوا ن قدرت بزرگ تعریلف ملیکنلد .بلرای توضلیح ایلن دیلدگاه ،مالالی از
تورالسو و ویوِ )2006: 654( 1،نقل میکنم ک در دتاع از تعریف رابه ای ادعا میکنند ک :
قی این تعریف ،دولتهای کوشک دولتهایی هستند ک قادر ب تغییر خهوط تراز اساسلی
این بستر نیستند  ...بر عهلس ،یلک قلدرت بلزرگ دولتلی اسلت کل قلادر بل تغییلر شلرایط
سیاستگذاری است :اگر ایاالت متحده جابجایی هم نیروهای خود از قاره اروپا یلا تلرک نلاتو را
انتخاب کند یا اگر ترانس ترک اتحادی اروپا یا تغییر اساسی جایگلاه خلود در سیاسلت امنیتلی
اتحادی اروپا را انتخاب کند ،این نهادها و بنابراین شرایط سیاستگذاری اساساً تغییر خواهد کرد.
بر عهس ،اگر دانمارک ناتو را ترک کند یا اگر اتریش جایگاه خود در سیاسلت امنیتلی اتحادیل
اروپا را اساساً تغییر دهد ،نتایم عمدتاً از سوی خود این دولتهای کوشک اهسا خواهد شلد.آنها
1

. Thorhallsson and Wivel
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نمیتوانند تهدید معتیر ترک ،تغییر یا تخریب ساختارهای نهادی را داشت باشند .بنلابراین ،انتظلار
میرود آنها با مجموع متفاوتی از شالشها نسیت ب قدرتهای بزرگ مواج باشند.
 )6رویکردهای مازاد :1بررسی گروه ششم ب رویهلرد ملازاد ،منتهلی ملیشلود کل بلین
قدرتهای بزرگ و بقی تمایز قائل میشود .گرش مورد غفلت آثلار ملروری وایلرینن ( )1971و
آمستروپ ( )1976و هتی مورد مخالفلت محققلا معاصلر ( ;Neumann and Gstohl, 2006
 ،)Archer et al., 2014رویهرد سلیی ک ریش در تقسیم بین قدرتهای کوشک و قدرتهلای
بزرگ در کنگره وین دارد ،برای مدتی قوالنی مورد استفاده قرار گرتت است.
باید ب تعاریف باال ،سایر تالشهایی را اتزود ک دولت کوشک را در مقایسل بلا قلدرتهلای
بزرگ تعریف میکنند مال واندِنیوش )1964: 294( 2ک قی نظلر او" :دوللت کوشلک دولتلی
است ک قادر ب درآویختن در جن با قدرتهای بلزرگ در شلرایط برابلر نیسلت" .بل علالوه،
کلستروپ )1993: 8( 3بر آ است ک "دولتهای کوشک بر منابز قدرت کلاتی بلرای پیگیلری
سیاست قدرت مسلط هاکم نیستند" .همچنین ،دوک )2001: 40( 4در بستر مهالعل اش تلرض
میکند "«دولتهای کوشک» دولتهایی هستند ک عضو گروه تما بوسنی و کوزوو نیستند"
ک دولت هایی ک در آ مشارکت کردند عیارت بودند از :ایاالت متحلده ،روسلی و قلدرتهلای
بزرگ اروپا؛ آلما  ،ترانس  ،بریتانیا و ایتالیا .در نهایت ،در این گروه ،جلایی هلم بلرای محققلانی
است ک رویهردهایی از روابط بینالمللل جریلا اصللی را ملیپذیرنلد مالل کلرو و سلینگر
( .)2001: 15آنها از سینگر و اسما )1982( 5،نقل قو ،میکنند :
میا قدرتهای بزرگ و کوشک با اشاره ب دولتهای زیر ب عنوا قلدرتهلای بلزرگ تملایز
قائل میشوند :اتریش ل مجارستا از  1916تا 1619؛ شین از  1652ب بعد؛ ترانسل از  1916تلا
 1642و از  1644ب بعد؛ آلما یا پرو از  1916تلا  ،1619از  1625تلا  ،1645و از  1662بل
بعد؛ ایتالیا یا ساردینی از  1962تا 1643؛ ژاپن از  1965تا  ،1645و از  1662ب بعلد؛ روسلی یلا
اتحاد شوروی از  1916تا  1617و  1622ب بعد؛ بریتانیا از  1916ب بعد؛ ایاالت متحلده از 1966
ب بعد .قدرتهای کوشک دولتهایی هستند ک برای سا،های معین در این تهرست نیستند.
1

. Residual Approaches
. Vandenbosch
3
. Kelstrup
4
. Duke
5
. Singer and Small
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مزیت شنین رویهردهایی این است ک پاس ،روشن و سادهای ب این سلئوا ،ملیدهنلد کل
"ش شیزی را میخواهیم بررسی کنیم؟" .تقرییاً هر اثری در مورد دولتهای کوشک در مقدمل
میپذیرد ک جرق عالق اش ب دولتهای کوشک ،سله قدرتهای بلزرگ نل تنهلا بل عنلوا
سوژههای روابط بینالملل بله ب عنوا ابژههای پلژوهشهلای روابلط بلینالمللل بلوده اسلت.
بنابراین ،ابژه مهالعات دولتهای کوشک دولت یک یا ده میلیونی ،دولت غیرمتنفذ یا کمتر املن
نیست .ما ب لوگزامیورگها ،سنگاپورها ،استونیها و بوتسواناهای جها مینگریم اما گلاهی هلم
ب ترکی ( ،)Gerger, 1975آلما ( )Tuschoff, 2001و ایاالت متحده ( .)Elman, 1995هدف
محققا دولت کوشک بررسی این مسئل است ک شگون قرف ضعیفتر در وضعیت ناهمپایگی
قدرت واکنش نشا میدهد یا ب عیلارت دیگلر شگونل دوللتهلای کوشلک در نظلام سلاخت
تعامالت قدرتهای بزرگ ابقا میشوند .قرف غیرمسلط است ک ابژه مهالع ماسلت .از ایلن رو،
دو گزین برای تعریف آ داریم؛ یا پیروی از رویهرد رابه ای یا اتخاذ رویهرد سلیی.
بازنگری مفهوم دولت کوچک
ب شند دلیل ،دومی مناسبتر از اولی است .او ،اینه  ،ب ما اجازه ملیدهلد از ملانز رابهل
دوگان عیور کنیم و ب دولتهای کوشک ن ب عنوا گروه یا مقول ای منسجم بلهل بل عنلوا
پیوستاری مهاب سهح جهانی ،سهح منهق ای یا هوزه موضوعی بنگلریم .دوم اینهل  ،سلاده و
ریف است .تا جایی ک قدرتهای بزرگ را میشناسیم ،شناسایی آ دولتهایی ک میتواننلد
کوشک تعریف شوند ساده است .ب عالوه ،شنین رویهردی با روی روابط بلینالمللل مشلروعیت
مییابد .سازما ملل متحد ،اتحادی اروپا ،گروه  9یا گروه  22یا هتلی گفتگوهلای اخیلر ایلرا ،
همگی اثیات میکند ک تقسیم بین قدرتهای بزرگ و بقی وجود دارد .بنابراین ،شنین تعریفی
بازتاب واقعیت امور جها است .ب عالوه ،دولتهای کوشک ،گذشت از تفاوت در اندازه ،منهق ،
ایدئولوژی ،تاری ،،سهح توسع  ،تمایز مواضز خود از قدرتهای بزرگ را انتخاب ملیکننلد و بلا
یهدیگر متحد میشوند تا از آنچ مناتز مشترک تلقی مینمایند دتاع کنند .شاید شاخصتلرین
مورد ،گروه نُ قی جن سرد باشد ( .)Kirk Laux, 1972گروه نُ هم شیز بود مگلر همگلن؛
بلژیک در رتی بندی قدرت مادی سنتی شهاردهم شلد در هلالی کل بلغارسلتا در میلا 123
کشور شهل و سوم شد .با این ها ،،کِرک لوکس 1نشا میدهد ک شگون دولتهای کوشک از
. Kirk Laux
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هر دو بلوک ،صرف نظر از تفاوت در سهوح مشلارکت بلینالملللی و قلدرت ملادی ،در ارتقلای
قهییزدایی روابط شرق ل غرب در اروپا متحد شدند و مشارکت تزونییاتت دولتهای کوشک با
هویتی مشترک ب خاقر نارضایتی از وضز موجود وقت شهل گرتت.
در اینجا ،این سئوا ،ک ش شیزی قدرت بزرگ را بزرگ میکند از دیلدگاه محققلا دوللت
1
کوشک پاس ،میقلید .برای تهم تفهیک بین قدرتهای بزرگ و کوشک راپلارد (1934: 544-
 )545شایا نقل قو ،است ک با اثرش در مورد جامع مللل یهلی از اوللین کسلانی اسلت کل
دولتهای کوشک را ب صورت تهییقی مهالعل کلرد .وی پرتلویی بلر سلردرگمی در رابهل بلا
تعریف دولت کوشک میاندازد و متذکر میشود:
کسی ک بیدرن بر این باور است ک کلمات معنای دیگری غیر از آنچ دیهشلنری بل آ هلا
میدهد ندارند ش بسا شگفتزده شود .شین ،با جمعیتی هدود ده برابلر ترانسل و ایتالیلا دولتلی
کوشک است .برزیل با مساهتی ده برابر ترانس و ایتالیا ،تا زمانی کل از شنلین جایگلاهی ناراضلی
بود ،دولت کوشک عضو جامع بود .اسپانیا ،لهستا  ،استرالیا ،کانادا مال سوئد ،هلند ،لوگزامیورگ،
آلیانی ،بلژیک ،مجارستا  ،دانمارک ،سوئیس ،لییریا ،و پاناما" ،اعضای کوشلک" جامعل محسلوب
میشوند .پس بدیهی است ک کوشهی ن ب جمعیت بسلتگی دارد نل بل مسلاهت؛ بسلتگی بل
جایگاه آ دولت در تاری ،،بیهرتی یا جن قلیی در جنل جهلانی ،وضلعیت جغراتیلایی ،شلهل
ههومت ،برخورداری از مسلتعمرات ،میلزا تملد  ،سلران ثلروت و سیاسلتهلای متجاوزانل یلا
صلحقلیان هم ندارد .در واقز ،دولتهای ب اصهالح کوشک درو جامع ملل هیچ شیلز مشلترکی
ندارند ک آنها را از دیگرا متمایز کند ،مگر اینهل از هلیچ نماینلدگی دائملی در شلورا برخلوردار
نیستند؛ و آنها از این مزیت محرومند زیرا قدرتهای ب اصهالح بزرگ نیستند؛ و آنهلا قلدرتهلای
ب اصهالح بزرگ نیستند زیرا شنین تلقی نمیشوند؛ و آنها شنین تلقی نملیشلوند زیلرا در تلاری،
قر نوزدهم و اوایل قر بیستم قدرت مسلط یا هداقل قدرت برجست نظامی نیودهاند.
ب نظر میرسد ک راپارد رویهرد تفوق نظامی را میپذیرد ،گرش نقش دولتهای کوشک در
جامع ملل را واکاوی میکند .هدود  62سا ،بعد ،برو  )1999: 17( 2ک شعارهای دوللتهلای
کوشک در سازما ملل متحد را تحلیل میکند ،موات است ک تاری ،و قدرت جهانی است کل
دولتهای کوشک را از قدرتهای بزرگ متمایز ملیکنلد .قیل نظلر او منظلور ملا از اصلهالح
قدرتهای بزرگ عیارت است از:
. Rappard
. Brunn
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روسی  ،آلما  ،شین ،ژاپن ،یا ایاالت متحده ،شلرا کل اینهلا در مواضلز رهیلری کلیلدی در
گفتگوهای گروه  ،9سازما تجارت جهانی ،اتحادی اروپا ،ناتو ،و سازما ملل متحد هستند .آنها
قی تواری ،قدرت و رهیری منهق ای و جهلانیشلا  ،در زملره بلازیگرا بزرگلی هسلتند کل
دستورکارهای اقتیادی و سیاسی جها را دیهت کرده و بر آنهلا نفلوذ ملیکننلد .شلهروندا و
رهیرا سایر دولتها ب آنچ این رهیرا ترادولتی در مورد خود ،همسایگا  ،دشمنا  ،هژمو -
های منهق ای ،و موضوعات جهانی میرم میگویند گوش میدهند .آنچ آنها میگویند ن تنها با
رسان های تراملی بزرگ نظیر سیا ا و شیه های روپرت مرداک و وابستگا بله با اعالمیل -
های ههومتی رسمی ی مخاقیا عمده منتقل میشود .تحلیلگرا ب دقلت سلفرهای رهیلرا
نهادی ،نمایندگا سهح باال ،و هیئتهای تجاری و ترهنگی را مورد مداق قرار میدهند :کجلا و
شرا میروند ،ن تنها در مورد دولتهای دوست ،بله سفر ب محاتلی برای کنفلرانس و نشسلت
برای گفتگوی باز با دشمنا یا میانجیگری برای قرفهای مناقشل  .دوللتهلای کوشلک قیل
جمعیتنگاری ،سرزمین و اقتیاد خود دغدغ ها و مشهالتی دارنلد کل بلا دوللتهلای بزرگتلر
مشترک نیست.
هم راپارد و هم برو ب دالیل تفاوت دولتهای کوشک با قدرتهای بزرگ اشاره ملیکننلد.
دیدگاههای آنها را میتوا در س کلم خالص کرد :تاری ،،توانمندیها و نفوذ .اینها هستند کل
در واقز ب قدرتهای بزرگ منزلت متفاوتی در روابلط بلینالمللل ملیدهنلد ،بل تعییلری کل
هالستی ( )1970: 242استدال ،میکند "اصهالهات متعارف نظیر قدرتهای بزرگ یلا قلدرت-
های متوسط الزاماً نشا نمیدهند دولتها شقدر نفوذ دیپلماتیک در قالب هر مجموع از روابط
دارند بله بر تمایزات تقرییی منزلت داللت دارنلد" .بنلابراین ،بایلد جنیل هلای سیاسلی ذاتلی
مفاهیم قدرت بزرگ و کوشک را ارزشیابی کرد .بدین ترتیب ،همانگون ک راتشتاین ()1968: 1
میگوید ،گزاره محوری ما این است ک "قدرتهای کوشک شیزی بلیش از قلدرتهلای بلزرگ
مگر کوشک یا متفاوت از آنها هستند" .از دیدگاهی تنلیتلر ،ایسلت )1973b: 491( 1اسلتدال،
میکند ک "تفاوتی اساسی بین ترآیندهای سیاستگذاری خارجی دوللتهلای کوشلک و بلزرگ
وجود دارد" .ایست ( )1973a; 1973bاین تفاوتها را ب این واقعیت نسیت میدهد ک قلدرت-
های کوشک منابز محدودی برای سرمای گذاری در روابط بلینالملللی خلود دارنلد .بل هملین
منوا ،،وایرینن ( )1997: 42متذکر میشود"مقاصد ،ابزارهلا ،عواملل سیسلتمیک لدوللتهلای
. East
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کوشک] از لحا کیفی متفاوتند" .بنابراین ،آنها "قادر ب سله در روابلط بلینالمللل نیسلتند،
عرص ای ک عمدتاً تحت تأثیر قدرتهای بزرگ و روابلط متقابلل آنهاسلت" .در بسلتر اتحادیل
اروپا ،تورالسو ( )2000: 3استدال ،میکند"الیت  ،دولتهلای کلوشهتر همسلا نیسلتند بلهل
برخی ویژگیهای مشترک دارند ک آنها را از پنم دولت بزرگتر متمایز ملیکنلد :جمعیلت آنهلا
بسیار کمتر است ،ادارات آنها بسیار کوشهتر است ،همچنین اندازه جغراتیایی ،مقیا اقتیلاد و
تولید ناخالص داخلی آنها".
1
از دیدگاه اقتیاد سیاسی بینالملل ،کاتزنشتاین ( )2003: 10ا هار میدارد ک "دولتهلای
کوشک در شرایط میناییشا از دولتهای بزرگ متفاوتند .اندازه سرزمین و مقیلا عملیلات-
های آنها" .با این ها ،،کاتزنشتاین ( )2003: 11دیدگاه جدیدی را هم ب مرکز توجل ملیآورد،
قی نظر او "سایز کوشک کُدی برای شیزی مهمتر است" .ب نظر او ،مفهوم دولت کوشلک "در
ها ،پنها سازی و زیربناییسازیِ رابه ای از لحا سیاسی قابل مالهظ است  ...آنچل واقعلاً از
لحا سیاسی مهم است ،ادراک آسیبپذیری اقتیادی و غیر آ اسلت" .بنلابراین ،بل روشلنی
میتوا دو تیویر متفاوت از دولتها دید .از یک سو ،قدرت بلزرگ تأثیرگلذار ،در دیلدگاههلای
راپارد ( )1934و برو ( )1999و از سوی دیگلر ،دوللت کوشلک آسلیبپلذیر .هَنلد)1985( 2،
تفاوتهای میا این دو نوع دولت (قی نظر او دولتهای ضعیف و قلوی) را قیل پلنم معیلار
تشریح کرده است :جمعیت ،مساهت ،اقتیاد ،قدرت نظامی ،نظام بینالمللل.از ایلن رو ،بلدیهی
است ک تعریف میتنی بر تفهیک بین قدرتهای بزرگ و دولتهای کوشلک مناسلب و روشلن
است .مهمتر اینه  ،قی توصی والتز "مفید" است .ب نظر من ،تنها تعریفی است ک ب سلئوا،
اساسی کنادسن برای هوزه دولت کوشک پاس ،میدهد" :قرار است مفهوم و ایده دولت کوشک
ش شیزی را تییین کند؟" .درست است ک ما را با مفهلومی گشلاده و سلیا ،و گروهلی بسلیار
پرجمعیت از دولتهای کوشک رها میکند .اما این هم هقیقت است این ب نمون جها واقعلی
ک ب عنوا پژوهشگرا روابط بینالملل میتوانیم داشت باشیم ،نزدیهتر از هم است.
ب عالوه ،رویهرد "ن قدرتی بزرگ" کامالً با بقی تالشها برای مفهومپردازی دولت کوشلک
سازگار است؛ اساساً گون معهو رویهرد رابه ای است .دولت کوشک قدرت بزرگ نیست کل
بدا معناست ک نمی تواند بر نظام تأثیر بگذارد .بنابراین ،دولت کوشک نفلوذ کمتلری در املور
جها دارد ،با سهح بیشتر آسیبپذیری نسیت ب قدرتهای بزرگ مواج اسلت ،و اقلدامات آ
. Katzenstein
. Handel

1
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ب پیرامونش محدودند .این محدودیتها با منابز محدود پیوند دارند ،صرف نظر از اینهل دقیقلاً
شقدر محدود .ب عالوه ،سادگی تعریف "دولت کوشک قدرت بزرگ نیست" یلا گزینل "بییلنم،
میشناسم" سازگار است .بدین ترتیب ،صرف نظر از میلزا گشلادگی مفهلوم دوللت کوشلک و
میزا تفاوت نقاط عزیمت محققانی ک برای تعریف دولت کوشک میکوشند ،در مورد شیسلتی
دولت کوشک توات دارند.
از این رو ،ایده توات هستیشناختی میا محققا دولت کوشک صحیح است ک بلا شلواهد
این ادبیات نیز قابل تأیید مجدد است .برای ماا ،،گرش با استفاده از معیارهلای متفلاوت ،تهلم
کوهن از قدرت کوشک با تعریف وایتل از دولتهای کوشک هماهنل اسلت املا بلا تمرکلز بلر
تقدا نفوذ در نظام بینالملل ب عنوا صفت قدرت کوشک و تفاوت اصللی آ بلا قلدرتهلای
بزرگ ،با رویهرد رابه ای هم در پیوند است .با وجود این ،توات هستیشناختی میتوانلد ملورد
همایت این واقعیت هم باشد ک محققا دولت کوشک موارد یهسانی را مهالع کردهانلد ،بلرای
ماا ،تنالند ،سوئد ،دانمارک ،پرتغا ،،یونا  ،مالت ،در مورد اروپا یا در مورد دولتهای جزیلرهای
کوشک در کارائیب ،دولتهای مشترکالمنلاتز در ملورد جنلوب ،سلنگاپور در آسلیا ،املا ذیلل
تعاریف متفاوت .بنابراین ،در این مورد ک کدام دولتها کوشک هستند متفقند؛ با ایلن هلا ،از
راههای متفاوت برای رویهرد ب کوشهی استفاده میکنند.
قطر بهمثابه دولتی کوچک :انتخاب چارچوب نظری
هرمند مهالعات موردی مشاب کشورهایی موق نروژ ملورد بررسلی قلرار رتتل انلد املا در
منهق پیرامونی ایراق و در خلیم تار نیز میتواق کشورهایی مانند قهلر را در ایلن ملارموب
مفهومی بررسی کرد.
در صورتی ک بخواهیم جایگاه قهر در سهح منهق ای و بلینالملللی و قیقل بنلدی آ بل
عنوا یک دولت کوشک ،متوسط یا بزرگ را ب درستی مورد بررسی قلرار دهلیم ،بلا توجل بل
معیارها و شارشوبهای مفهومی ارائ شده در خیو دولتهای کوشک از یک سو و ویژگیهلا
و نقشآترینی های خا قهر از سوی دیگر ،با ابهامات و تناقضات مختلفی روبرو ملیشلویم .بلا
این ها ،،برای کاهش این نلوع ابهاملات و تناقضلات در اینجلا شلارشوبهلای رابلرت کلوهن و
ماتیا ما را مورد بررسی قرار میدهیم .آنگون ک گفت شد ،رابرت کلوهن در سلن،شناسلی
خود شهار دست از دولتها را از نظر اندازه شناسایی میکند کل بلا توجل بل تهلم رهیلرا از
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قابلیتهای دولت خود و نقشهای سیستمی است ک تهر میکنند و دولت ب دالیل ملرتیط آ
را ایفا میکند .بزرگترین دولتها شامل قدرتهای بزرگ یا دولتهای تعیینکننلده در سیسلتم
هستند و از منظر «نئورئالیسم» قهبهایی محسوب میشلوند کل قهییلت نظلام بلینالمللل را
مشخص میسازند .در مرهل بعد ،قدرتهای درج دوم یا دولتهای تأثیرگذار بر سیسلتم قلرار
دارند ک نمیتوانند بر سیستم تسلط پیدا کنند اما میتوانند ب صورت یهجانی یا شندجانی بلر
آ تأثیرگذار باشند .سپس میتوا قدرتهای متوسط را مورد اشلاره قلرار داد کل دوللتهلای
تأثیرگذار بر سیستم هستند اما نمیتوانند ب تنهلایی تلأثیرات سیسلتمی داشلت باشلند ،بلهل
تأثیرگذاری آنها از قری ائتالفها ،گروهبندیهای منهق ای یا سازما های بلینالملللی صلورت
میگیرد .سرانجام ،شهارمین دست از دولتها ،دولتهلای کوشلک هسلتند کل کلوهن آنهلا را
دولتهای غیرتأثیرگذار بر سیستم میدانلد شلرا کل آنهلا نملیتواننلد بلر نیروهلای سیسلتمی
تأثیرگذار باشند مگر ب عنوا عضوی از گروه بزرگتری از دولتها ک در قالب آ دوللتهلا بلاز
هم تأثیرات محدودی خواهند داشت .بر اسا این قیق بندی و با توج ب قابلیتهلای ملادی،
میتوا قهر را ب عنوا کشوری کوشک محسوب کرد (.)Shushan, 2011
ماتیا ما نیز در بررسی مفهومی و نظری خود در مورد دولت کوشک ب تعاریف میتنلی
بر معیارهای کمّی ،تعاریف میتنی بر معیارهای کیفی و خودمقول بندی اشلاره ملیکنلد .وی در
تییین تعاریف میتنی بر معیارهای کمّی ب معیارهایی مانند اندازه تیزیهی ،اندازه اقتیاد ،ارتلش
و موارد مشاب میپردازد و معتقد است امروزه معیار کمّی متداو ،بلرای انلدازه دوللت ،جمعیلت
است ک از س مزیت وجود دادهها ،خط تمایز دقی و ارتیاط با سایر اندازهها برخوردار است .بلا
این ها ،،مشهالت کاربرد معیار اندازه جمعیت نیز در زما عملیلاتیکلرد آ تلا هلد زیلادی
مشخص می شود .در تعاریف میتنی بر معیارهای کیفی از دوللت کوشلک بل دو رویهلرد اشلاره
میشود :او ،اینه دولتهایی ک بزرگ نیستند کوشک محسوب میشوند ،ک برای دوللتهلای
بزرگ اهمیتی ندارند و در انجام و ایف بزرگ در روابط بینالملل ناتوا هستند؛ رویهرد دوم بلر
رتتار دولتهای کوشک ب عنوا یک گروه متمرکز است و رتتارهایی مانند مشارکت محدود در
امور بینالملل ،عالق مند ب سازما های هاکمیتی بینالمللی ،مداتز هقوق بینالمللل ،دوری از
بهارگیری نیروی نظامی و ب قور کلی داشتن اولویتهای محدود و اغلب منهق ای در سیاسلت
خارجی تأکید میشود (.)Maass, 2009: 74-78
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در موضوع خودمقول بندی بر انتخاب دولتها ب عنوا کوشک یا بزرگ ،بر ادراک دولتها از
خود تأکید میشود .این رویهرد با مشهالت زیادی مواج است از جمل اینه ادراک شل کسلی
باید لحا شود ،ارتیاط عملهرد دولتها با اندازه آنها مشلخص نیسلت و دیگلر اینهل ایلن نلوع
تعریف امها وارد شد انگیزههای سیاسی در شهلدهی ب مفهوم دولت کوشک را ایجاد ملی-
کند .با این ها ،،مزیت اصلی این نوع تعریف ،رابه نزدیک آ با سیاست خارجی است .تعریلف
دولتها ب عنوا دولت کوشک یا بزرگ بر اسا مقول بندی خود آنها یا دولتهای ثالث ،تالقی
نزدیهی بین قیق بندی دولت کوشک و نوع متمایزی از سیاست خارجی ایجاد میکند .ما در
انتهای مقال خود پس از بررسی رویهردهای مختلف عنوا میکند کل « :شلاید رویهلرد مفیلد،
ترکیب تهم دولتها از اندازه خود ب عنوا معیارهایی بسیار ذهنی با معیارهای عینیتلر ماننلد
میزا جمعیت باشد .با این ها ،،در مجموع نمیتوا تعریف واهدی از دولت کوشک ارائ داد»
(.)Maass, 2009: 79
شارشوب دوبُعدی مورد اشاره ما از مهلوبیت بیشلتری بل خیلو در تحلیلل شلرایط و
رتتارهای سیاست خارجی قهر برخوردار است .این شارشوب از یک سو شامل معیارها و مؤلفل -
های عینی مانند میزا وسعت و جمعیت و از سوی دیگر شامل معیارهلای ذهنلی بل خیلو
ادراک دولتمردا این کشور از خود است ک در رتتارهای سیاست خارجی این کشور نیز بلروز و
نمود پیدا میکند .در قالب این شارشوب دوبُعدی و با توج ب معیارهای عینی مانند جمعیلت و
وسعت ،قهر در زمره دولتهای کوشک قرار میگیرد و آسلیبپلذیریهلای خلا دوللتهلای
کوشک در مورد آ صادق است؛ از سوی دیگر ،دولتمردا این کشور سعی دارند بلا اسلتفاده از
منابز اقتیادی و همچنین ارتقای قدرت نرم آ تیلویری بزرگتلر از یلک دوللت کوشلک ارائل
دهند ک در سیاست خارجی و نقشآترینیهای آ نیز نمودهای خود را دارد .بر این اسلا  ،در
تییین ویژگیهای قهر میتوا ب صورت همزما توانمندیها و نقاط قوت و همچنلین آسلیب-
پذیری های آ را مورد تأکید قرار داد .این دو با هم و در تالقی با هم رتتارهای سیاست خارجی
قهر را شهل میدهند .در واقز ،مجموع مؤلف هایی را ک میتوا ب عنوا میانی تشهیلدهنده
و عوامل زیربنایی تأثیرگذار بر سیاست خارجی قهر مورد توج قرار داد ،در دو دسلت از عواملل
قابل تقسیمبندی هستند:
 نخست ،آسیبپذیریها و موانز و تهدیدهای خا قهر در عرص داخلی و منهق ای
است ک از ویژگیهای خا دولتهای کوشک مشت میشود؛
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 دوم ،قابلیتها و توانمندیهای خا این کشور است ک ههومت سعی دارد از آنها در جهت
اهداف سیاست خارجی و پوشش داد شالشها و آسیبپذیریهای خود استفاده نماید.
کشور قهر ک در سا 1671 ،استقال ،یاتت و کمتلر از پلنم دهل از هیلات آ بل عنلوا
کشوری مستقل در عرص بینالمللی میگذرد ،از منظر معیارهای عینی از جمل جمعیت انلدک
و وسعت جغراتیایی ب گون ای است ک نمیتوا آ را در سهح دولتهای متوسط قیق بنلدی
نمود و در نتیج در رده دولتهای کوشک قرار میگیرد .هر شند جمعیلت سلاکن قهلر هلدود
یک میلیو و هفتید هزار نفر است اما بخش عمده این جمعیت را مهاجرا و کارگرا خلارجی
مقیم این کشور تشهیل میدهند و تنها هدود  252هزار نفر از این جمعیت را شهروندا اصللی
قهر تشهیل میدهند ( .)Blanchard, 2011وسعت جغراتیایی قهر نیلز تنهلا  11596کیللومتر
مربز است ک از این منظر رتی  166را در بین کشورهای جها دارد (.)CIA, 2012
از مهمترین آسیبها و تهدیداتی ک قهر را ب عنوا دولتی کوشک تهدید میکنلد ،وسلعت
جغراتیایی کم و جمعیت انلدک ،مشلهل تلداوم و هویلت تلاریخی ،تقلدا تلوا نظلامی الزم،
وابستگی در عرص سیاست خارجی و امنیتی ،موقعیت ژئوپلتیک خا و همسلایگی بلا دوللت-
های بزرگ می باشند .با این ها ،،رهیرا این کشور ب خیو از زما ب قدرت رسید شلی،
همد ،تالشها و اقدامات مهمی را برای مقابل با این آسیبهلا و شلالشهلا آغلاز کلردهانلد کل
موتقیتآمیز بوده و باعث تضمین بقا و ثیات قابل توج برای این کشور شده است.
اما در کنار آسیبها و تهدیدها ،قهر دارای رتیتها و توانمندیهای خاصی نیز میباشد ک
این کشور را در عرص سیاست خارجی و تالش رهیرا آ برای هفظ بقا و امنیت کشلور یلاری
میدهد .از جمل این قابلیتها میتوا ب برخورداری از منلابز انلرژی و اقتیلادی قدرتمنلد در
مقیا خود ،انسجام و ثیات و کارآمدی داخلی ،قابلیتهلای رسلان ای و تعالیلتهلا و عملهلرد
ترهنگی و آموزشی قابل توج ب عنوا منابز قدرت نرم اشاره نمود.
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