
چي�ن بي تردي�د ق�درت نوظه�ور س�ده 
بيس�ت و يكم اس�ت كه روزانه بر اهميت و 
عظمتش در عرصه هاي مختلف سياسي، اقتصادي، نظامي  
بين المللي و ... افزوده مي شود، تا جايي كه نه تنها نمي توان 
نقش اين كش�ور را در معادالت بين المللي ناديده گرفت، 
بلكه ضروري اس�ت به ابعاد مختل�ف تاريخي، فرهنگي، 
سياسي، اجتماعي، اقتصادي و... چين به طور جدي توجه 
كرد تا بت�وان در مواجهه با اين قدرت انكارناپذير آگاهانه 
موض�ع گرفت. اين نكته اي اس�ت كه هنري كيس�ينجر، 
نظريه پرداز و سياستمدار برجس�ته امريكايي از سال ها 
پيش دريافته و كتاب مفصل چين او كه حاصل تحقيقات 
گسترده و س�فرهاي متعدد به اين كشور است، نشانه اي 
آشكار در اين زمينه است. خوش�بختانه اين كتاب با اين 
موضوع مهم و از نويسنده اي چنين با اهميت با دقت و رواني 
قابل توجهي به همت حسين راسي به فارسي ترجمه شده 
و نش�ر فرهنگ معاصر نيز آن را به زيبايي به طبع رسانده 
اس�ت. بر اين اس�اس با مترجم اين اثر كه خود كارشناس 
ارشد روابط بين الملل است و سال ها در اين حوزه تحقيق 

و ترجمه كرده، گفت وگو كرديم كه از نظر مي گذرد. 

 چ�را چين؟ چ�را هن�ري كيس�ينجر در مقام يك 
سياس�تمدار زبردس�ت و اهل نظر، درميان مناطق 
مختلف دنيا، به اين كشور پهناور در آسياي دور توجه 
كرده و چرا به ساير نقاط مثل هند يا روسيه يا كوبا يا 

كشورهاي خاورميانه  مثال ايران نپرداخته است؟ 
روز ش��انزدهم ماه دس��امبر )چندي پيش(، آقاي كيسينجر 
93 ساله در سخنراني كوتاهي كه در بزرگداشت پنجاهمين 
سالگرد تاس��يس »كميته ملي روابط اياالت متحده و چين« 
)NCUSCR( ايراد كرد، اهميت روابط دو كشور را اينگونه 
توصيف كرد، »نكته اساسي كه بايد مد نظر قرار گيرد اين است 
كه صلح پايدار و پيشرفت درسرتاسر جهان در گرو )ووابسته 
به( رغبت و توان اياالت متحده و چين درتشخيص و احترام به 
منافع بنيادي يكديگر است و اينكه دو كشور بتوانند درصورت 
لزوم منافع خود را طوري تعديل كنند كه ادامه همكاري بين 
طرفين امكان پذير باشد.« اين نكته، كه بعد ازگذشت پنج سال 
از زمان انتشار كتاب چين، اين كشور كماكان از دغدغه هاي 
ذهني هنري كيسينجراست، به گمان بنده، اصلي ترين دليل 

وي براي نگارش اين كتاب بوده است. 
 آيا كيسينجر از نزديك نيز با چين ارتباطي داشته 

است؟
بي��ش ازچهل و پنج س��ال پي��ش، روز نهم ج��والي 1973، 
كيسينجر نخستين مقام بلندپايه امريكا بود كه پس از بيست 
س��ال قطع رابطه بين دو كشور، به پكن س��فركرد. اين سفر، 
نقطه عطفي درتاريخچه جنگ س��رد بود و راه را براي آشتي 
امريكا و چي��ن باز كرد. نزديكي امريكا و چين كه نخس��تين 
پيامد آن تش��كيل جبهه واح��د و نيرومندي عليه توس��عه 
طلبي اتحاد جماهير ش��وروي بود، فصل جدي��دي از روابط 
بين المللي را گش��ود و توازن قدرت در آس��ياي دور را مختل 
كرد. بخش��ي از تحول عظيم و خيره كننده اي كه درطول اين 
چهل و پنج س��ال در آس��ياي دور رخ داده است و تاثيرعميق 
و گسترده آن در سياس��ت خارجي اياالت متحده را مي توان 

جوهره اصلي ميراث كيسينجر به حساب آورد. دستاوردهاي 
ديگراو درعرصه ديپلماسي، مانند تفاهمنامه صلح ويتنام كه 
جايزه صلح نوبل س��ال 1973 را نصيب وي كرد، اما دوس��ال 
بع��د فروپاش��يد وهمچنين سياس��ت تنش زدايي ب��ا اتحاد 
جماهيرشوروي كه آن هم دوام چنداني نياورد و نيز تالش هاي 
بي ثمري كه براي برقراري صلح��ي پايدار در خاورميانه كرد، 
درمقايسه با ابتكارعمل و مهارت ديپلماسي او در چين، ناچيز 
به نظرمي رس��ند. از س��ال 1973 تاكنون، كيسينجر بيش از 
چهل بار به جمهوري خلق چين س��فر كرده و رابطه اي فراتر 
از يك ديپلمات برجس��ته با سران ارشد آن كش��ور، از زمان 
ظهورمائوتسه دانگ به بعد، برقرار كرده است. چيني ها برايش 
احترام خاصي قايل اند و در بزنگاه هاي حساس و سرنوشت ساز 
با او به مشورت نشسته  و توصيه هاي او را به كار بسته اند. نقش 
كليدي او در تبيين و استمرار روابط ميان چين و دنياي غرب، 
به ويژه امريكا، غيرقابل انكار اس��ت و به جرات مي توان گفت 
كه توجه او به چين س��ال ها است كه از حدود مسووليت يك 
ديپلمات زبده عبور كرده و به نوعي دلبستگي شخصي تبديل 

شده است. كتاب چين، ثمره همين دلبستگي است. 
 كيس�ينجر را بيش�تر در مق�ام يك سياس�تمدار 
واقع گرا و عمل گرا مي شناس�يم كه جز عهده داري 
س�مت هاي مهمي چون وزارت امور خارجه اياالت 
متحده يا مش�اور امني�ت ملي اين كش�ور، همواره 
مح�ل مش�ورت رييس جمهورهاي اين كش�ور، از 
جمهوريخواه تا دموكرات بوده اس�ت. حاال نگارش 
كتابي مفصل درباره چين توس�ط او اين پرس�ش را 
به ذهن متبادر مي كند كه او چه تخصصي در زمينه 

چين شناسي دارد؟ 
بديهي است كه نگارش كتابي چنين حجيم و پرمحتوا نيازمند 
موشكافي و شناخت دقيق موضوع و پژوهش ژرف و گسترده 
پيرامون آن است. ازاين گذش��ته، آنچه به اين شناخت غنا و 
ارزش افزوده مي بخشد، مهارت و تجربه نگارنده در گردآوري، 
تدوين و آراس��تن آن در قالب كتابي اس��ت ك��ه خواننده را 
مج��ذوب و حس كنج��كاوي او را ارضا كند. ب��ه اعتقاد بنده، 
اين كتاب دره��ردو زمينه توفيق قابل توجهي يافته اس��ت. 
كيس��ينجر با رجوع به انبوهي از اسناد و متون معتبر تاريخي 
و اتكا به حافظه شخصي خويش از چهل سال تعامل و ارتباط 
نزديك با نقش آفرينان اصلي چين و نيز دسترسي به گنجينه 
كم نظيري از رونوش��ت مذاكرات رسمي و غيررسمي پشت 
صحنه، يادداشت ها و خاطرات كارشناسان تراز اول و تاثيرگذار 
روابط بين المللي و برخورداري از جايگاهي منحصر به فرد در 
متن رويدادهاي جاري جهاني، اثري ماندگار و خواندني خلق 

كرده است. 
 كت�اب چين ب�ه چ�ه ژان�ري تعل�ق دارد؟ آيا يك 
دايره المعارف راجع به چين است؟ يا از اين كتاب هاي 
آش�نايي با... به تاريخ چين توجه دارد يا جنبه هاي 

ديگر آن؟ 
كت��اب چين را نمي ت��وان در يك ژانر مش��خص يا قالب هاي 
متعارف كتاب شناسي دسته بندي كرد، زيرا عنوان آن، معرف 
و بيانگر واقعي محتوا و هدف بزرگي كه كتاب دنبال مي كند، 
نيست. مراد مولف، آنگونه كه خود او اظهار كرده است، شناخت 
بهترديپلماسي و سياست خارجي اين سرزمين پهناور و كهن 
در درازناي بيست و پنج قرن تاريخ پيوسته و مدون آن است تا 
بتوان از اين راه به درك بهتري از آنچه امروزدرچين مي گذرد، 

دس��ت يافت. از نظرفرم، اين كتاب قاعده يا چارچوب خاصي 
را دنبال نمي كند، نه خاطرات اس��ت و نه خودزيستنامه و نه 
يك رساله علمي، بلكه بيش��تر به تركيبي از گذشته انديشي 
و روشنگري، تفكر و تعمق، مرور و تاريخ كاوي و سيروسفري 
اكتش��افي مبتني برش��م و ش��هودات مي ماند. دراين راستا، 
كيسينجر كتاب چين را در ش��ش بخش تنظيم كرده است: 
1( نگاهي به تاريخ چين باس��تان؛ 2( تفسيركشمكش هاي 
طوالن��ي و ن��اكام عصرميان��ه درمس��يرتعديل خاندان هاي 
امپراتوري؛ 3( م��روري بر رويدادهاي سرنوشت س��از دوران 
توس��عه و انسجام انقالب مائو؛ 4( ش��رح تجربه هاي شخصي 
نگارنده و زمينه سازي بازديد پرزيدنت نيكسون از چين در سال 
1972؛ 5( روايت بازگشايي چين و سياست هاي سركوبگرانه 
»دن��گ ش��يائوپينگ«؛ 6( تعبير ارتباط نظ��ام و انگيزه هاي 
توس��عه طلبي بريتانيا و آلمان درجريان جنگ جهاني اول با 
پ��اره اي از چالش هايي كه هم اينك چين و دنياي غرب با آنها 

دست به گريبان اند. 
 ويژگي و وجه تمايز چين از منظر كيسينجر چيست؟

از منظر كيسينجر، چين باستان مكاني اسرارآميز و فريبنده 
بوده است. اما طنين انديش��ه ها ي اين گذشته دور، به باور او، 
هنوز هم ريشه اي زنده و بس عميق در ذهن و روح نسل فعلي 
چين دارد. كيسينجر با اشاره به جنگي كه مي رفت در ماه اكتبر 
1961، چين و هندوستان را رو در روي هم قرار دهد، مي نويسد، 
»هيچ كشور امروزي ديگري را نمي توان يافت كه رهبرش يك 
تصميم بزرگ مل��ي – فراخوان جنگ – را، با الهام از و مبتني 
بر اصول استراتژيك به كار رفته در واقعه اي كه هزارسال پيش 
رخ داده، بگيرد.« اما مائو اين كار را مي كرد و از اطرافيانش هم 
انتظار داشت كه به همان اندازه، استعاره هاي او را درك كنند 
و به اهميت اين ش��يوه تصميم گيري او پي ببرند. كيسينجر 
دليل اين رفتار مائو )و ساير رهبران معاصر چين( را اين گونه 
توضيح مي دهد، »]درذهن رهب��ران چين[، زبان، فرهنگ و 
نهادهاي سياس��ي كشورشان از ديرباز در زمره برجسته ترين 
نمادها و مظاهر تمدن بشري بوده اند تا حدي كه حتي رقباي 
منطقه اي و فاتحان بيگانه نيز به درجات مختلف و به نش��انه 
كسب مش��روعيت، آنها را اقتباس مي كردند.« آنچه به گمان 
كيس��ينجر، قرن ها پيش سياست خارجي چين را شكل داد، 
»ذكاوت و فراست استراتژيك« آنها بود و اين خصيصه، امروز 
نيز در رفتار رهبران چين ديده مي شود. اين پيوستگي تاريخي، 
نخ تسبيحي است كه كيسينجر از آن براي پيوند و ارتباط وقايع 
تاريخي چين با آنچه امروز درآن كشور مي گذرد، استفاده كرده 
است. در يك كالم، كيسينجر مي كوشد در پرتو برند شاخص 
تفك��ر واقع گرايانه اش، رويكرد و نحوه برخ��ورد دولتمردان و 
كارگزاران صاحب نفوذ چين با هنر و فن ديپلماس��ي، فلسفه 
سياسي، استراتژي برون مرزي و مذاكره با غيرچيني ها را، در 
طول تاريخ واكاوي كند و سپس به كمك تحليل استادانه ا ي 
از برآم��د اي��ن واكاوي، رفتار امروز رهبران چي��ن را در بافتار 
تاريخي اش تفسيركرده و منطق و تبعات احتمالي اين رفتار را 
از ديدگاه متحدان و رقباي چين، بسنجد. ابعاد و تاثير )خواسته 
يا ناخواس��ته ( اين رفتار بر توازن پيچيده و شكننده قدرت در 
قرن بيست و يكم، ازمحورهاي پررنگ ديگري است كه در اين 

كتاب به تفصيل مورد بحث قرارگرفته است. 
 نوع رويكرد كيس�ينجر به چين چيس�ت؟ آيا اين 
كش�ور را تهديدي براي سياس�ت بين الملل تلقي 

مي كند يا بر نكات و نقاط مثبت آن تاكيد مي كند؟

مروري بر كتاب حقوق مسووليت بين المللي 

پايان فقر مسووليت
سپهر ميرزايي | جورجو آگامبن، فيلسوف 
ايتاليايي، اعتقاد داشت كه »زور« و قوه قاهره 
است كه »قانون« را به قانون بدل مي كند. بسياري از حقوقدانان 
نيز به ديدگاه مش��ابهي باور دارند. به اعتق��اد اين عده، وجود 
مفهومي به نام »ضمانت اجرا« است كه باعث مي شود قواعد 
حقوقي از قواعد اخالقي تفكيك شوند. به همين دليل، حوزه 
»مسووليت« يكي از بنيادي ترين و كاربردي ترين حوزه ها در 
هر نظم حقوقي به شمار مي آيد. حوزه مسووليت بين المللي در 
نظم حقوق بين الملل نيز چنين جايگاهي دارد. در اين حوزه 
است كه مشخص مي شود، دولت ها چه زماني مرتكب تخلف 
بين المللي شده اند و چگونه مي توان با آنها برخورد كرد. تا پيش 
از اين در زبان فارس��ي، كتابي كه مفصال به حقوق مسووليت 
بين المللي اختصاص داش��ته باش��د، منتشر نش��ده بود و در 
نتيجه حوزه مطالعات دانشگاهي در ايران در اين زمينه عموما 
به بررسي اس��ناد بين المللي همچون پيش نويس كميسيون 
حق��وق بين الملل )ركن فرعي مجمع عمومي س��ازمان ملل 

متح��د( محدود ب��ود. حاال، انتش��ارات قلم س��نگلج يكي از 
مهم ترين كتاب هاي جهان در حوزه مس��ووليت بين المللي 
را روانه بازار كتاب كرده اس��ت. عليرضا ابراهيم گل، استاديار 
دانشگاه تهران به همراه سيامك كريمي، حسن خسروشاهي 
و پريسا روشنفكر، كتاب قطور »حقوق مسووليت بين المللي« 
را كه در سال 2013 از سوي انتشارات آكسفورد منتشر شده 
بود، به فارس��ي ترجمه كرده اند. نويس��نده اين كتاب، جيمز 
كرافورد، حقوقدان اس��تراليايي و قاضي كنوني دادگاه الهه، 
به واس��طه س��ال ها مطالعه و پژوهش در زمينه مس��ووليت 
بين المللي دولت ها شهرت فراواني پيدا كرده است. شايد اين 
يادآوري بجا باشد كه وي يكي از وكالي خارجي كشورمان در 
جريان پرونده موسوم به »س��كوهاي نفتي« به شمار مي آيد 
كه علي��ه دولت امريكا به دادگاه الهه ارجاع ش��د. اين پرونده 
از سوي كش��ورمان و به دليل حمله امريكا به سكوهاي نفتي 
ايران در روزهاي پاياني جنگ تحميلي در دادگاه الهه مطرح 
شد. اين دادگاه پس از سال ها رسيدگي، دست آخر اعالم كرد 

كه امريكا در حمله به س��كوهاي نفت��ي ايران مرتكب تخلف 
بين المللي شده است. كتاب »حقوق مسووليت بين المللي« 
يكي از كتاب هايي اس��ت كه در قال��ب مجموعه »مطالعات 
كمبريج در حقوق بين الملل و تطبيقي« منتش��ر شده است. 
انتش��ار كتاب در تقريبا هزار صفحه به خوبي گواه آن اس��ت 
كه عموم مباحث مربوط به مس��ووليت دولت ها در اين كتاب 
مورد بررسي قرار گرفته است. اين كتاب در هر بخشي، مملو 
از نظريه هاي مسووليت، رويه هاي دولتي، رويه هاي قضايي و 
اصول مربوطه حقوق بين الملل اس��ت. جيمز كرافورد، همه 
اين ظرفيت ها را به كار گرفته اس��ت تا بتواند از عهده توضيح 
دقيق و روشن مباني و قواعد نظام مسووليت بين المللي برآيد. 
همانطور كه مترجمان در مقدمه مفص��ل خود بر اين كتاب 
نوشته اند: »به طور خالصه، بايد گفت كه كتاب پيش رو، يك 
درسگفتار كامل درباره كل پروژه مسووليت بين المللي است و 
بعيد به نظر مي رسد كه در سال هاي نزديك، مبحثي را در حوزه 
حقوق مسووليت بتوان سراغ گرفت كه اين كتاب مفصال به آن 

نپرداخته باشد.« نويسنده، اين كتاب را با توضيحي مبسوط 
درباره چارچوب و تاريخچه مفهومي مسووليت بين المللي آغاز 
مي كند. او اين كار مهم را از البه الي آثار حقوقدانان متقدم نظير 
ويتوريا، سوآرز، ژان بُدن و گروسيوس شروع، با توضيح عقايد 
و آثار حقوقدانان قرن نوزدهمي و بيس��تمي همچون هفتر، 
آنزيلوتي و تريپل پيش برده تا نهايتا به كار كميسيون حقوق 
بين الملل در دوره معاصر مي رسد. كتاب در فصل دوم و سوم 
تا اندازه اي كاربردي شده و توضيح مي دهد كه مبناي تحقق 
مس��ووليت بين المللي، يعني فعل و ترك فعل هاي متخلفانه 
بين المللي چيست، چه تعريفي دارد و چگونه بايد آن را از عمل 
مشروع تميز داد. از فصل چهارم به بعد، كتاب تقريبا با خوي 
و خصلت عمدتا تئوريك س��ه فصل نخست، وداع كرده و يك 
به يك قواعد موجود در حقوق مسووليت بين المللي را واشكافي 
مي كن��د. با وجود اينكه، در اين فصل ها، رنگ و لعاب تئوريك 
جاي خود را به عينيت رويه هاي دولتي و قضايي مي دهد، اما 
كرافورد همچنان به نحوي مقتضي با ميدان دادن به مناقشات 

نظري مربوطه، خواننده را هر چه بيش��تر با خاستگاه هاي هر 
مورد از قواعد حقوق بين الملل كه مي تواند او را در درك غايي 
اين قواعد ياري كند، آشنا مي سازد. بخش كتاب شناسي نيز 
كه از س��وي خود كرافورد تهيه شده و در ترجمه فارسي عينا 
ذكر شده اند مي تواند منبع شناسي مناسبي براي حوزه حياتي 
حقوق مسووليت بين المللي دولت ها باش��د. با وجود آنكه 4 

مترجم، كار ترجمه اين كتاب مفصل را برعهده داش��ته اند 
اما متن يكدست ترجمه نشان مي دهد كه مترجمان تالش 

كرده اند تا به متني واحد و يكدست وفادار بمانند. 

كيسينجر كتاب چين را با اين جمله آغازمي كند: »ملت هايي 
كه از ديرينه تاريخي برخوردارند، همواره ميل دارند خودشان 
را جاودانه پنداش��ته و آثار و روايت اصالت و خاستگاه ش��ان را 
ارج بنهند. يكي از ويژگي هاي تمدن چين اين است كه اساسا 
نقطه آغازي براي آن نمي توان قايل ش��د. ظهورآن درتاريخ، 
بيش��تر ش��بيه به يك پديده خودانتظام طبيعي بوده است تا 
يك » كشور« به معناي امروزي آن.« در هيچ كشوري، پيوند 
با گذشته باستاني و اصول كالسيك محكم تر از چين نيست. 
براي درك نقش��ي كه ممكن اس��ت اين كش��ور در آينده در 
صحنه جهاني ايفا كند، الزم اس��ت نخست به تاريخ طوالني 
آن رجوع كنيم. چين براي قرن ها با جامعه اي كه بتواند از نظر 
اندازه، يا آگاهي و معرفت، در برابرش قدعلم كند، روبه رو نشد؛ 
در اين دوران، چين، خود را »پادشاهي ميانه« و »مركز عالم« 
مي دانست، غربي ها - مش��خصا اروپايي ها و امريكايي ها - را 
»بربر« خطاب مي كرد و رفتارش با كشورهاي همسايه  مانند 
رعايا و دست نشانده ها بود. درهمين دوران، دولتمردان چين 
ك��ه هم با تهديد ياغيان خارج از كش��ور و هم با نافرماني هاي 
مدعيان داخلي روبه رو بودند، به نوعي انديش��ه اس��تراتژيك 
متوسل ش��دند كه در آن خصلت هايي نظير ترفند و زيركي، 
صبروش��كيبايي بي انتها، ميهمان نوازي توام با آيين و مراسم 
كالفه كننده و سفسطه و حيله ورزي به جاي دالوري بي پرده 
در ميدان جنگ، ارزش هاي س��تودني محسوب شده و مورد 

تشويق و پاداش قرار مي گرفتند. 
 آيا مثالي هم مي توانيد در اين زمينه ارايه كنيد؟

بل��ه، نمونه بارز اين پيوند با گذش��ته، نف��وذ و حضور پررنگ 
انديش��ه هاي كنفوسيوس��ي در سياس��تگذاري هاي داخلي 
و خارج��ي چي��ن اس��ت. كيس��ينجر مي نويس��د: »ميراث 
كنفوس��يوس، كه پيروان��ش را به وح��دت و همدلي ترغيب 
مي كرد، چيزي ش��بيه تركيب كتاب مقدس و قانون اساسي 
اس��ت.« آنگاه با اشاره به فرازي از نوشته هاي شاعر و فيلسوف 
هم دوران كنفوسيوس، خالق رس��اله »هنرجنگ« و موسوم 
به »سان تزو«، مي كوشد گوشه هايي از رفتار به ظاهرمبهم و 
اسرارآميز حاكمان چيني را به طوركلي و به ويژه درجريان دو 
جنگ كره و ويتنام، روشن كند: »برتري نهايي، نه در پيروزي 
در يكايك نبردها، بلكه درشكست دشمن بدون نياز به جنگيدن 
است.« به زعم »سان تزو«، اولويت اول، حمله بي امان و كوبنده 
به استراتژي دشمن بود؛ دوم، حمله به اتحاد و همبستگي او؛ 
سوم، يورش سهمگين به نيروهاي نظامي اش؛ و سرانجام، حمله 
تمام عيار به خاكش؛ »محاصره نظامي، آخرين چاره پيروزي 
است.« اما اين خودشيفتگي و حس برتري خواهي كه قرن ها 
در »دربارافالكي« رس��وب كرده ب��ود، از اوايل قرن نوزدهم تا 
نيمه قرن بيس��تم نظام حكومتي چين را دچار رخوت و ركود 
كرد و كشور را تا لبه پرتگاه سقوط و فروپاشي پيش برد. دربار 
افسون زده، تهديد امپرياليسم اروپايي را ناچيز و بي اثر انگاشته 
بود و اين خود زمينه مساعدي شد تا همان هايي كه چيني ها 
»بربر«شان مي خواندند، كشور را عرصه تاخت و تازخود كنند، 
غرورش را بشكنند و تحقيرش كنند و ثروت هاي افسانه اي اش 

را به يغما ببرند. 
 به تاريخ چين اشاره كرديد، اما وضعيت در چين امروز 

به چه صورت است؟
 چين امروز، پس از گذار از دوران پرتالطم انقالب ماركسيستي 
مائو و تحمل هزينه هاي سرس��ام آور آن، از ركود و انزوا بيرون 
آمده، به ظرفيت هاي عظيم انساني و غيرانساني خود پي برده و 
اكنون مصصم است در صحنه جهاني حضور فعال و نقش آفرين 
داشته باش��د. درهمين حال، نس��ل تازه نفس رهبران چين، 
كماكان، اما نه چندان آشكارا، خود را نمايانگر و وارث بالمنازع 
هم��ان ارزش هاي يگانه  و منحصربه ف��رد تاريخي مي دانند و 
اين درست همان ذهنيتي اس��ت كه رنگ و بوي تهديد دارد 
و الجرم خواب را از چش��م رقباي منطقه اي و همچنين سران 
كشورهاي غربي و به ويژه اياالت متحده، مي ربايد. كيسينجر، 
اين ذهنيت را مبتكرانه با مقوله »اس��تثناگرايي« پيوند زده و 
مي نويسد: »استثناگرايي امريكايي، يك رسالت سياسي- ديني 
محسوب مي ش��ود و امريكا را متعهد مي سازد كه ارزش هاي 
سياس��ي، اجتماعي و فرهنگي خود را در سراسر جهان اشاعه 
دهد. استثناگرايي چيني، اما، اساسا يك مقوله فرهنگي است 
و از اين رو، چين خود را متعهد به تبليغات ديني يا سياس��ي 
نمي داند و مدعي هم نيست كه ارزش ها و نهادهاي امروزي آن 
طرفداران زيادي در خارج از مرزهاي جغرافيايي اش داش��ته 
باشند.« اين روزها، چين به عنوان دومين اقتصاد بزرگ جهان 
و با وجود وزن و قدرتي كه به تبع آن به دس��ت آورده، تمايلي 
به برهم زدن توازن قدرت درمنطقه »آسياپاسيفيك« نشان 
نمي دهد و انگيزه اي هم براي توس��عه طلبي و كشورگشايي 
ندارد. دغدغه اصلي رهبران كشور، استحكام و استمرار توسعه 
برق آساي اقتصادي اس��ت كه در كمتر از سه دهه كشورشان 
را عميقا  متحول ساخته است. اما مديريت يك نظام پرشتاب 
اقتصادي كه مبتني بر اصول و قواعد سرمايه داري و بازار آزاد 
عمل مي كن��د، زير چتر يك نظام سياس��ي تماميت خواه كه 
سنگيني بار ايدئولوژيك ماركسيستي را هم بر دوش مي كشد، 
كاري است كارستان و معلوم نيست كه اين واگرايي پر پيچ و خم 
تا كي ادامه خواهد يافت و پيامد هاي غلبه يكي بر ديگري چه 
دستاوردي براي چين به ارمغان خواهد آورد. ازسوي ديگر، از 
ياد نبريم كه با روي كار آمدن دونالد ترامپ در امريكا، ممكن 
است توازن قدرت در سراسر قاره آسيا مختل شود و اگر چنين 
شود، به طور حتم بايد تبعات و پيامدهاي سنگين و فراگيري 

را انتظار كشيد. 
  كيسينجر در كنار نظريه پردازان برجسته اي چون 
جورج كنان و مورگنتا از بزرگان نظريه موازنه قدرت 
در عرصه نظريه هاي روابط بين الملل است. آيا راهكار 

او به اياالت متحده براي مواجهه با چين در چارچوب 
همين نظريه مي گنجد؟ به عبارت ديگر پيشنهاد و 
نتيجه اي كه در كتابش ارايه مي كند، چيس�ت و چه 
استراتژي ها و تاكتيك هايي به سياستمداران كشور 

متبوعش براي برقراري رابطه با چين ارايه مي كند؟
كيس��ينجر 50 سال است كه كوش��يده نظراتش را به گوش 
مخاطبان و دولتمردان امريكايي برساند و آنها را متقاعد كند 
كه از راهي كه او در اوايل دهه 1970 گشود، منحرف نشوند. 
اين بار، روي س��خنش، عالوه بر امريكايي ها، با تصميم سازان 
چيني نيز هست. اگرچه به نظر مي رسد نسل جديد و متكبر 
رهبران چين گاه و بيگاه دستوركار متفاوتي را دنبال مي كنند 
و به خيزش ناسيوناليسم چيني دامن مي زنند، اما كيسينجر 
همچن��ان اميدوار اس��ت و همچنان از تعام��ل و صلح پايدار 
سخن مي گويد. ازسوي ديگر، بلندتر شدن صداي شعارهاي 
پوپوليستي درامريكا كه خطر »برخاست ابرقدرت سلطه جوي 
چين« را به رخ جهانيان مي كش��د، كمكي به تداوم همكاري 
و تعامل س��ازنده نمي كند. كيس��ينجر درباره ظهور پررنگ 
ملي گرايان متعصب چيني در ساختار سياسي آن كشور، كه 
معتقدند اياالت متحده هم اينك در سراشيبي افول قرارگرفته 
و براين اس��اس روياي هژموني چيني را در سر مي پرورانند و 
آن را حق مس��لم و تاريخي چين مي دانند، هشدار مي دهد؛ 
و با همين تاكيد، نگراني اش را از اقدام امريكا جهت توس��عه 
مهارنش��دني توان نظامي اش كه نومحافظ��ه كاران افراطي 
معتقدند دير يا زود براي رويارويي اجتناب ناپذير با جمهوري 
خلق چين ضروري است، ابراز مي كند و آن را »مصداق كامل 
تنش آفريني« مي خواند. كيس��ينجر هشدار مي دهد كه اگر 
جنگ سرد ديگري بين غرب و شرق آغاز شود، »راه پيشرفت 
براي دست كم يك نسل از ملت ها در هردوسوي اقيانوس آرام 
مسدود خواهد ش��د؛ و اين زماني است كه ما بيش از هميشه 
به تعامل و همكاري نيازمنديم تا بتوانيم با چالش هاي بزرگي 
از قبيل تكثير سالح هاي هسته اي، صيانت از محيط زيست، 
امنيت ان��رژي، تغييرات اقليمي و نظاير آن روبه رو ش��ويم.« 
در ارتباط با واقع گرايي كيس��ينجر، بجاس��ت اضافه كنم كه 
او درآخرين كتابش، تحت عنوان »نظم جهاني« مي نويس��د: 
»من در طول حياتم ش��اهد چهار جنگ بوده ام كه هركدام با 
هيجان زياد و حمايت عمومي آغاز شد، اما ما در سه مورد وادار 
به عقب نشيني يكطرفه شديم. تست يك سياست در اين است 
كه چگونه پايان مي گيرد، نه اينكه چگونه آغاز ش��ده است... 
سياست خارجي افسانه پيشرفت با پاياني مسرت بخش نيست، 
بلكه فرآيندي بي پايان از توازن و نارضايي ها است.« درنقل قولي 
از رساله »صلح جاويدان« اثر»امانوئل كانت« فيلسوف نام آشنا، 
كيسينجر زنگ خطرنهايي را به صدا در مي آورد: »صلح پايدار و 
هميشگي، از يكي از دو راه ممكن در جهان برقرار خواهد شد، يا 
از راه بصيرت و خرد انساني، يا از طريق جنگ و ستيز و فجايعي 
آنچنان هولناك كه س��رانجامش بن بست است و راه ديگري 

جز صلح پيش رو نخواهد بود.«
 در پايان به عنوان يك كارشناس روابط بين الملل و 
همچنين مترجم اين كتاب ارزشمند، از شما درباره 

ارزيابي خودتان از اين كار كيس�ينجر بپرسم. آيا 
به نظر ش�ما نقد يا انتقاد يا كاستي اي در رويكرد 
كيسينجر به چين مشاهده مي كنيد؟ نقاط قوت 

آن چيست؟
هنري كيسينجر هميشه يك شخصيت جنجال آفرين 

بوده و خواهد بود، مخالفان زياد و نيز طرفداران 
انبوه��ي دارد. آنچه به يقين مي توان گفت، 
اين اس��ت كه وقتي كيس��ينجر س��خن 
مي گويد هم موافقان و هم مخالفان گوش 

مي سپارند و يادداش��ت برمي دارند. او از 
پرچم داران يك مكتب خاص سياس��ي 
اس��ت و در اين كتاب هم نظرات و عقايد 

ش��خصي اش را ب��دون پرده پوش��ي بيان 
مي كند. مهم ترين نقطه قوت كتاب، به گمان 

بنده، اين است كه نگارنده در سرتاسر كتاب به 
تم اصلي آن كه »صلح پايدار درس��ايه تعامل و 
همكاري بين المللي، تامين منافع مشترك و 
توازن قدرت« است وفادار باقي مانده است. 
بديهي اس��ت موضوعي به اي��ن بزرگي در 
يك كتاب نمي گنج��د. بنده تنها به عنوان 
فردي كه جس��ارت ترجمه اي��ن كتاب را 
به خ��رج داده ام، نقد خاصي ن��دارم و اين 

مه��م را ب��ه صاحب نظران و كارشناس��ان 
مي س��پارم. البته، تاكنون چندين نقد ارزشمند از 
اين كتاب در نش��ريه هاي داخلي به چاپ رس��يده 
و مفتخ��رم اضافه كنم كه ترجمه كتاب، در نس��خه 
فروردين 1393 نش��ريه مهرنامه، عنوان كتاب سال 
در زمينه روابط بين الملل را كسب كرد و از آن تقدير 
به عمل آمد. افتخار ديگر بنده اين اس��ت كه همين 
چند ماه پيش، كتاب چين از »سوي پژوهشگاه علوم 
انس��اني و مطالعات فرهنگي« به عن��وان متن اصلي 

دروس اصلي »سياس��ت خارجي قدرت هاي بزرگ« و 
»تاريخ روابط بين الملل معاصر« در مقاطع كارشناسي 
و كارشناسي ارشد برگزيده شد. از اين حيث مطالعه اين 
كتاب براي همه كساني كه به روابط بين الملل عالقه دارند، 

ضروري است. شناخت ملت ما از اين كشور، در اغلب موارد 
بسيار س��طحي اس��ت، چرا كه تجربه هاي آزاردهنده  ما در 

استفاده از كاالهاي بي كيفيت چيني، داوري ما را از اين 
كشور پهناور كه برخوردار از تاريخ و تمدني كهن است، 

مخدوش كرده و اين مايه بسي تاسف است. 

سياست بين الملل

كتابخانه

7سياستنامه
امكان صلح پايدار و هميشگي 
كيسينجر در كتاب »نظم جهاني« مي نويسد: »من شاهد چهار جنگ بوده ام كه هركدام با هيجان زياد و حمايت عمومي آغاز شد، اما در سه مورد وادار به عقب نشيني يكطرفه شديم. تست يك سياست در اين است كه چگونه پايان مي گيرد، 
نه اينكه چگونه آغاز شده است. سياست خارجي افسانه پيشرفت با پاياني مسرت بخش نيست، بلكه فرآيندي بي پايان از توازن و نارضايي ها است.«  وي درنقل قولي از رساله »صلح جاويدان« كانت، زنگ خطرنهايي را به صدا در مي آورد: 
»صلح پايدار و هميشگي، از يكي از دو راه ممكن در جهان برقرار خواهد شد، يا از راه بصيرت و خرد انساني، يا از طريق جنگ و ستيز و فجايعي آنچنان هولناك كه سرانجامش بن بست است و راه ديگري جز صلح پيش رو نخواهد بود.« 
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 نقش كيسينجر 
در استمرار روابط 
چين و دنياي غرب

از س�ال 1973 تاكن�ون، 
كيس�ينجر بيش از چهل 
بار به جمهوري خلق چين 
سفر كرده و رابطه اي فراتر 
از يك ديپلمات برجسته با 
سران ارشد آن كشور، از 
زمان ظهورمائوتسه دانگ 
ب�ه بع�د، برق�رار ك�رده 
اس�ت. چيني ه�ا برايش 
احت�رام خاص�ي قايل اند 
و در بزنگاه هاي حس�اس 
و سرنوش�ت س�از با او به 
و  نشس�ته   مش�ورت 
توصيه ه�اي او را ب�ه كار 
بسته اند. نقش كليدي او 
در تبيين و استمرار روابط 
ميان چين و دنياي غرب، 
به ويژه امري�كا، غيرقابل 
ان�كار اس�ت و ب�ه جرات 
مي ت�وان گفت ك�ه توجه 
او به چين س�ال ها اس�ت 
ك�ه از حدود مس�ووليت 
يك ديپلم�ات زبده عبور 
كرده و به نوعي دلبستگي 
ش�خصي تبدي�ل ش�ده 
اس�ت. كتاب چين، ثمره 

همين دلبستگي است. 

راهي كه 
كيسينجر گشود

كيس�ينجر 50 سال است 
ك�ه كوش�يده نظرات�ش 
را ب�ه گ�وش مخاطبان و 
امريكاي�ي  دولتم�ردان 
برس�اند و آنها را متقاعد 
كن�د ك�ه از راهي ك�ه او 
 1970 ده�ه  اواي�ل  در 
گش�ود، منحرف نشوند. 
اين ب�ار، روي س�خنش، 
ع�الوه ب�ر امريكايي ها، 
ب�ا تصميم س�ازان چيني 
نيز هس�ت. اگرچه به نظر 
مي رس�د نس�ل جديد و 
متكبر رهبران چين گاه و 
بيگاه دستوركار متفاوتي 
را دنب�ال مي كنن�د و ب�ه 
ناسيوناليس�م  خي�زش 
چين�ي دام�ن مي زنن�د، 
ام�ا كيس�ينجر همچنان 
اميدوار است و همچنان از 
تعامل و صلح پايدار سخن 

مي گويد. 

محسن آزموده

چين به روايت كيسينجر در گفت وگو با حسين راسي

ملي گرايي افراطي چيني، روي ديگر سكه نومحافظه كاري امريكايي

ذكاوت و فراست استراتژيك

هنري كيسينجر  و مائوتسه دونگ در سفر 1975 م جرالد فورد، رييس جمهور وقت امريكا به چين، فورد و دخترش سوزان در تصوير ديده مي شوند
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