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  هاي ديپلماسي درس نقد كتاب
  

  *پرست محمدرضا اقارب
  

  چكيده
 اين مقاله تالش مي كند تا با رويكرد انتقادي كتاب درسهاي ديپلماسـي نوشـته  

كتـاب درسـهاي    .كيسلينگ را مـورد بررسـي و تحليـل قـرار دهـد      بردي جان
 آمريكـايي  آرمـانگراي  ديپلمـات  يك كاري تجارب و خاطرات مرور ديپلماسي

 و بـوش  جورج رسيدن قدرت به از پس تحوالت از نارضايتي دليل به كه است
كتـاب در پـانزده    .است كرده گيري كناره خود سمت از آمريكا گرايي خشونت

فصل با ارائه مثالهاي متعدد از عملكرد سياست خارجي اياالت متحده در نقاط 
مختلف جهان تـالش مـي كنـد تـا ضـمن تبيـين موضـوعات مختلـف حـوزه          

ي و سياست خارجي، به نقد عملكرد دستگاه سياست خـارجي آمريكـا   ديپلماس
كيسلينگ بر اين باور است كه خشونت گرايي و يكجانبه گرايي آمريكا  .بپردازد

اگرچـه روانـي و    .اين كشور را به ابرقدرتي منفور در جهان تبديل كرده اسـت 
ـ    وده اسـت  رسايي متن و استفاده از مثالهاي عملي كه اكثرا تجـارب نويسـنده ب

كتاب را به منبعي جذاب و قابل استناد براي دانش پژوهان تبديل كرده است اما 
رويكرد جانبدارانه نويسنده و ضعف مباحث مفهومي و نظري حوزه ديپلماسـي  

 .از عمده ترين نقاط ضعف اين كتاب به شمار مي آيد
  تاياالت متحده آمريكا، خشون  سياست خارجي،  ديپلماسي،: ها كليدواژه

  
  مقدمه.1

 .بـود  خـود  منـافع  پيشـبرد  بـراي  كشـورها  ابزار تنها نظامي قدرت متمادي ساليان براي
 خـدمت  بـه  بـا  خود نظامي نيروهاي تقويت و نظامي قدرت ذخيره و كسب با كشورها
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 و سـعي  خـود  اهـداف  بـه  دستيابي  راستاي در نظامي هاي ابزار ترين كيفيت با گرفتن
 بـا  بودنـد  تـر  كاميـاب  خـود  نظـامي  قـدرت  افزايش در اندازه هر و كردند مي كوشش
 ارتقاء را خود موقعيت و سازند برآورده را خود سوداهاي توانستند مي بيشتري سهولت
  .بيفزايند ديگر كشورهاي ميان در خود جايگاه بر و بخشند

 سـخت  قـدرت  نماد ترين برجسته عنوان به نظامي نيروي از استفاده حاضر عصر در اما
به سادگي گذشته نيسـت و اسـتفاده از زور در نظـام     نفوذ و استيال كسب براي  افزاري

بين الملل مشكالت و مصائب فراواني را براي قدرتهايي كه از آن استفاده مي كننـد بـه   
  سـخت  قـدرت  كـارايي  و اهميـت  كاهش كنار در. (Hixson, 2008: 45-47) همراه دارد

 جملـه  از و دارد زيـادي  امتياز الملل بين نظام كشورها در بين روابط در امروزه كه آنچه
 آن نـرم  قدرت ظرفيت گردد مي محسوب كشور يك قدرت اصلي هاي مؤلفه و عناصر
 را خـود  گـذار  دوران كـه  المللي بين امروز محيط. باشد مي المللي بين محيط در كشور
 رقشـ  از قـدرت  تدريجي انتقال عرصه )Joseph Nye( ناي جوزف تعبير به و كرده طي
  .است غرب به

 قطعـا  اسـت  هـا  دولـت  سـوي  از خـارج  جهان با تعامل مديريت فن واقع در ديپلماسي
. گرفـت  كـار  بـه  تـوان  مـي  مـديريت  ايـن  اعمـال  براي متعددي هاي مكانيسم و ابزارها

 عرصـه  در كالسـيك  و بنيـادين  سـنتي  حـوزه  سه امنيتي و اقتصادي سياسي، مالحظات
شود و در حقيقت اين سـه   مي اعمال آن در كشورها خارجي سياست كه است الملل بين

  . حوزه جهت گيري هاي ديپلماتيك را در نظام بين الملل تعيين مي كند
 كشـور  هـر  خـارجي  سياست كه اند عقيده اين بر الملل بين روابط علماي ميان، اين در

 انتـو  مي ) 61: 1392برچيل، ( .است ارتباط در كشور آن ملي قدرت عناصر با مستقيما
 عوامـل : شـد  قائـل  تفكيـك  عوامـل  از دسته دو ميان كشور يك ملي قدرت تعيين براي
 وضـوح  بـه  جغرافيـا . هسـتند  دگرگـوني  دسـتخوش  همواره كه عواملي و ثبات با نسبتا
 نيـز  طبيعـي  منـابع .  دهـد  مي راتشكيل ملي قدرت شالوده كه است عاملي ترين باثبات
 قـدرت . است ديگر ملل به نسبت ملت يك تقدر ميزان در باثبات عوامل از ديگر يكي

 يـا  و ارتباطـات  نقـل،  و حمـل  صـنعت،  ماننـد  هايي زمينه در تكنولوژيك يا و صنعتي
  .باشد كشور يك قدرت گوياي ميتواند خود كشاورزي

 مي نظامي آمادگي ذيل در و است رابطه در كشور يك قدرت با مستقيما نظامي آمادگي 
 مسـلح  نيروهـاي  كيفيـت  و كميـت  رهبري، نظامي، ژيتكنولو همچون عواملي به توان

 البتـه  و باشـد  تواند مي كشور آن ملي قدرت از نمادي نيز كشور يك جمعيت. پرداخت
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 جمعيـت  رشد روند و جمعيت توزيع جمعيت، خود از شايد. نيست الزامي موضوع اين
 روحيـه  ، ملي منش از توان مي ملي قدرت به مربوط كيفي عوامل ميان در. باشد مهمتر
 كـه  گفـت  بتـوان  شـايد . بـرد  نـام  ديپلماسـي  كيفيت و جامعه و حكومت كيفيت ، ملي

 اگـر . اسـت  آن روح ملـي  روحيـه  كه همانگونه است، ملي قدرت متفكر مغز ديپلماسي
 تضعيف آن اراده و شود، اشكال دچار آن داوري قدرت كند، پيدا كاهش آن ديد قدرت
 خـام،  مواد غذايي، مواد در خودكفايي جغرافيايي، موقعيت از ناشي امتيازات همه گردد،
 كـار  بـه  چندان مدت دراز در جمعيتي ويژگيهاي و تعداد نظامي، آمادگي صنعتي، توليد
 امتيـازات  ايـن  همـه  داشتن به بتواند كه ملتي )179: 1382مارشال، ( .آمد نخواهند ملت
 خـالص  وزنـه  طريـق  از ستا ممكن باشد، نداشته را آنها با مناسب ديپلماسي اما ببالد،

 انـدختن  بكـار  با مدت دراز در اما. شود نائل موقت هاي موفقيت به اش طبيعي سرمايه
 بـر  را آن ملـت،  المللي بين اهداف راه در طبيعي سرمايه اين مسرفانه و ناپيوسته ناقص،

  .داد خواهد باد
ا در خـود  اياالت متحده آمريكا كشوري است كه تقريبا همه مولفه هاي قدرت سخت ر

اما يكجانبه گرايي اين كشور بعد از تحوالت يازده سپتامبر نارضـايتي  . جمع كرده است
هاي فراواني را در سراسر دنيا به همراه داشت و دسـتگاه ديپلماسـي ايـن كشـور را بـا      
انتقادات فراوان مواجه كرد تا آنجا كه برخـي از تحليلگـران ديپلماسـي آمريكـا در ايـن      

  .ن خطر براي آينده اين كشور معرفي كردنددوره را بزرگتري
 John(اين مقاله تالش مي كند تا كتاب درسهاي ديپلماسي نوشته جان بردي كيسـلينگ 

Brady Kiesling ( نويسـنده كتـاب يـك ديپلمـات     . مورد نقـد و بررسـي قـرار دهـد    را
ديـد انتقـادي وي بـه    آمريكايي منتقد دستگاه سياست خارجي آمريكا اسـت از ايـن رو   

در اين مقاله ابتدا به معرفي اثر . سياست خارجي آمريكا بر سراسر اثر سايه افكنده است
و مولف پرداخته مي شود و در ادامه اثر به لحاظ شكلي و محتوايي مورد بررسي و نقـد  

  .قرار مي گيرد
  
  اثر و مولف معرفي.2

مـات  ديپل  كتاب درسهاي ديپلماسي در حقيقت خاطرات شغلي جان بـردي كيسـلينگ  
دوران بيست ساله فعاليتش در سمت ديپلمات وزارت خارجـه آمريكـا در    در آمريكايي

فعاليت اين ديپلمات آمريكـايي بـا ارسـال    . چند كشور خاورميانه و خاور نزديك است
از سمت مشاور سياسي سـفارت آمريكـا در    2003فوريه  24نامه استعفاي او در مورخ 
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ب خود بـه طـور ضـمني علـت اسـتعفاي خـود را       در كتا كيسلينگ. آتن پايان پذيرفت
ناتواني آمريكا در دفاع از آزادي مردم جهان و  توسل به خشونت به عنـوان يـك ابـزار    
سياست داخلي عنوان مي كند و پس از استعفا به رغم محدوديتهاي امنيتـي و تعهـداتي   

دسـت   كه در قبال دستگاه سياست خارجي آمريكا داشته به نوشتن خاطرات كاري خود
  .ميزند كه نتيجه آن كتاب درسهاي ديپلماسي بوده است

 454، در 1392اين كتاب توسط غدير نبي زاده به فارسـي برگردانـده شـده و در سـال     
مشتمل بر پيشـگفتار  كتاب . صفحه توسط انتشارات سروش تهران به چاپ رسيده است

ه تالش مي كند تا بـا  مترجم، ديباچه و پانزده فصل است كه در اين پانزده فصل نويسند
توسل به مثالهاي متعدد كه عمدتا برگرفته از مشاهدات و تجربيات شخصي او به عنوان 
يك ديپلمات آمريكايي است درسهايي در خصـوص ديپلماسـي و تصـوير جهانيـان از     

 .سياست خارجي آمريكا را فراروي مخاطب خود تصوير كند
انتخاب ايـن كتـاب بـراي ترجمـه بـه       در قسمت پيشگفتار مترجم، غدير نبي زاده علل

از ديد وي با در نظر گرفتن سـوابق  . فارسي و علت اهميت كتاب را تشريح كرده است
كاري كيسلينگ و تجربه و دانش وي بررسي خاطرات و تجـارب كـاري او مـي توانـد     

  .نحوه عملكرد دستگاه ديپلماسي اياالت متحده آمريكا را نشان دهد
وي در اين ديباچـه  . ب به بررسي علل استعفاي خود مي پردازدكيسلينگ در ديباچه كتا

مختصر رويكرد آرمانگرايانه خود در دفاع از آزادي و دموكراسي را علت اصلي تعارض 
. نظري خود با رويكرد خشونت گرا و يكجانبه گرايانه دولـت بـوش معرفـي مـي كنـد     

ع نگرش و ديدگاههاي مولف ديباچه كتاب بستر مناسبي را مهيا مي كند تا خواننده با نو
  .كتاب آشنا شود

به بررسي تجـارب ديپلماتيـك مولـف در     "سرپيچي يك ديپلمات"فصل يك با عنوان 
كيسلينگ در اين فصل با ديدگاهي . يونان در سالهاي پاياني خدمت وي اختصاص دارد

رياسـت جمهـوري آمريكـا بـر      2001موشكافانه تاثير رسوايي هاي مربوط به انتخابات 
ستگاه سياست خارجي آمريكا و ديدگاههاي جهاني در اين خصـوص را بررسـي مـي    د

و خشـونت گرايـي افراطـي     2001در اين فصل پيامدهاي حوادث يازدهم سپتامبر . كند
مولف در اين فصل خشم مردم يونان از يكجانبـه  . آمريكا مورد بررسي قرار گرفته است

جهاني در برابر سياست خارجي خشـونت   گرايي آمريكا را نمونه اي از ابراز احساسات
از ديد مولف اين رويكرد دولت بوش سبب منفور شدن آمريكـا  . گراي آمريكا مي داند
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و ديپلماتهاي آمريكايي در سراسر جهان شده است و البته اين در استعفاي او از سـمت  
  .مشاور سياسي سفارت آمريكا در آتن بي تاثير نبوده است

با بحث در مورد حملـه آمريكـا بـه     "ريافت ناسيوناليسم خارجيد"فصل دوم با عنوان 
عراق و ديدگاه مردم اين كشور در باب مشروعيت نصب فرماندار نظامي توسط آمريكـا  

در ادامه نويسنده از تالش آمريكا در جلب مشروعيت بين المللـي بـراي   . آغاز مي شود
آمريكـا در قبـال نقـض     توجيه اقدامات خود سخن گفته و سياست يك بام و دو هواي

  .حقوق بشر فلسيطن را به باد نقد مي گيرد
بـه بررسـي فنـون ديپلماتيـك در      "منابع مشروعيت اياالت متحده"فصل سوم با عنوان 

مولف با بررسي ديدگاه نومحافظه . برقراري ارتباط سازنده با ساير كشورهاي مي پردازد
از ديـد  . معرفـي مـي كنـد   كاران خشونت موفق را سرچشمه كسب مشروعيت داخلـي  

كيسلينگ يكي از علل خشونت گرايي آمريكا در نظام بين الملل اين است كه دولت اين 
كشور تالش مي كند تا خود را مدافع منافع و قلمرو آمريكاييان معرفـي كنـد و از ايـن    

در ادامه اين فصل نويسـنده بـه بررسـي    . طريق براي خود مشروعيت داخلي كسب كند
از ديـد وي ضـعف جامعـه ملـل و     . ق جهاني و سازمان ملل مي پردازدمشروعيت حقو

شكست آن كه به جنگ جهاني دوم منجر شد سبب شـد تـا اعضـاي سـازمان ملـل در      
مقابل قدرت اقتصادي و نظامي آمريكا كرنش كنند تا اين عضو مهم سازمان ملـل را بـه   

  .حضور در اين سازمان بين المللي مقيد كنند
. بـه بررسـي فنـون و هنـر ديپلماسـي مـي پـردازد        "قواعد بازي"وان فصل چهارم با عن

كيسلينگ با بيان خاطرات و تجارب كـاري خـود چگـونگي حـل و فصـل ديپلماتيـك       
مولف در ادامـه  . اختالفات بين المللي نظير بحران قره باغ را مورد بررسي قرار مي دهد

صـيتهاي ذينفـوذ، اهميـت و    فن مذاكره،  چگونگي ايجاد رابطه با ساير ديپلماتهـا و شخ 
چگونگي شناسايي دشمنان،و چگونگي بسترسازي براي ايجاد روابط حسنه بـا ديگـران   

  .را با ذكر مثالهاي متعدد از تجارب خود مورد بررسي و تشريح قرار مي دهد
با مـرور خـاطرات مولـف در     "كيش ديپلماتيك و هنر كنجكاوي"فصل پنجم با عنوان 

كيسلينگ بـر ايـن   . ا مقامات سياسي كشور ميزبان آغاز مي شودشيوه ارتباط و دوستي ب
واقعيت تاكيد مي كند كه به رغم تنفري كه ملتها از دولت آمريكا دارنـد يـك ديپلمـات    
آمريكايي به دليل قدرت اياالت متحده معموال زود مورد توجه مقامات سياسي كشورها 

دي يك ديپلمات ورزيده سـخن مـي   در ادامه نويسنده از توانايي هاي فر. قرار مي گيرد
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گويد و تخصص به زبانهـاي ديگـر، هوشـياري، و سـخنوري را از شـروط الزم بـراي       
  .موفقيت يك ديپلمات برمي شمرد

بـه بررسـي     "پندار بافي بوروكراتيـك و وظيفـه ابـراز مخالفـت    "فصل ششم با عنوان 
در ادامـه  . مي پردازداقتصادي آمريكا و متحدان اروپايي و آسيايي آن  -معادالت سياسي

توان پاسخ گويي بوروكراتيك دستگاه سياست خارجي آمريكا به چالشهايي كه در نظام 
نويسنده در ادامه با استفاده . بين الملل براي آن ايجاد مي شود مورد بحث قرار مي گيرد

از مثالهاي متعدد تكنيك هاي موثري كه در ايـن راه مـورد اسـتفاده قـرار مـي گيـرد را       
  .يح مي كندتشر

بررسي تنفـر مـردم دنيـا از    با  "بهاي محبوب نبودن اياالت متحده"فصل هفتم با عنوان 
نويسنده سياست خارجي خشن آمريكا كه تحـت  . تجاوز آمريكا به عراق آغاز مي شود

عنوان دفاع از شهروندان اين كشور انجام مي شود را عامـل گسـترش احساسـات ضـد     
كسلينگ با ارائه مثال، احساسات ضـد آمريكـايي را عامـل    . آمريكايي در جهان مي داند

از ديد نويسنده كتاب بسياري از متحدان . ضربه به منافع اياالت متحده توصيف مي كند
بعضـا مجبـور     و دوستان آمريكا به دليل بروز همين احساسات ضد آمريكايي در داخل،

  .ي آمريكا سرباز زنندمي شوند تا در مواردي از همراهي و حمايت از  سياست خارج
با نقـل خـاطرات مولـف از     "ديپلماسي عمومي و تنگناهاي اقناع"فصل هشتم با عنوان 

ديدارها و گفتگوي وي با مردم كشور ميزبان يعني يونان و ناراحتي ايشان از سياسـتهاي  
كيسلينگ تغييـر افكـار عمـومي جهـاني را بـراي ديپلمـات       . دولت بوش آغاز مي شود

وي . اره به سرتاسر جهان دست اندازي كرده است را مشكل مـي دانـد  كشوري كه همو
تالش هاي آمريكا در كمك به كشورهاي ديگر كه به بهانه هايي چـون فجـايع طبيعـي،    

و گسترش توسعه صورت مي پذيرد را در حقيقت تالش اين كشـور    كمك به رفع فقر،
نه هاي گروهي را يكي از در ادامه نويسنده رسا. براي تلطيف چهره خشن خود مي داند

  .مهمترين ابزارهاي نوين دستگاه خارجي يك كشور براي اقناع معرفي مي كند
بـه بررسـي رويكـرد دسـتگاه      "ديپلمـات هـا و روزنامـه نگـاران    "فصل نهم با عنـوان  

. ديپلماسي آمريكا در مقابل رسانه ها و بـه طـور خـاص روزنامـه نگـاران مـي پـردازد       
ا روزنامه نگاران و در صورت لزوم فرار از دست رسانه ها را نويسنده برخورد مناسب ب

اين بدان علت است كه در بسياري از موارد توجيـه  . هنر يك ديپلمات ورزيده مي داند
منطقي و انساني بسياري از اقدامات دستگاه سياسـت خـارجي كشـوري چـون آمريكـا      

  .مشكل است
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با بررسي روند انتخابات  "ساالر دموكراسي سازي سياره اي جرگه"فصل دهم با عنوان 
ارمنستان و چگونگي تاثير گـذاري كانونهـاي قـدرت بـر ايـن       2004رياست جمهوري 

نويسنده تالش آمريكا در گسـترش دموكراسـي در بسـياري از    . انتخابات آغاز مي شود
نقاط جهان مانند عراق را به دليل عدم درك صحيح از نفوذ جنـگ سـاالران و روسـاي    

نويسنده با برشمردن مثالهاي  .اهيت انتخاب مردم محكوم به شكست مي داندقبايل در م
متعدد تالش خارجي براي تغيير حكومت ديكتاتوري در يك كشور را اشـتباهي بـزرگ   

از ديد كيسلينگ زماني كه ملتها خود به ايـن نتيجـه برسـند كـه بايـد      . توصيف مي كند
اه تغييرات سياسي در يك كشور رخ تغيرات عمده در سيستم حكومتشان ايجاد شود آنگ

  .خواهد داد از اين رو تحريمهاي خارجي سخت براي تغيير يك حكومت كافي نيست
به بحث  "نوامبر 17آموزه هاي ضد تروريسم از سازمان انقالبي "فصل يازدهم با عنوان 

انگيـزه اقـدامات تروريسـتي و    . تروريسم و ارزيابي تهديدات تروريستي پرداخته اسـت 
ير سياست خارجي اياالت متحده آمريكا در بروز حمالت تروريستي محـور مباحـث   تاث

  .اين فصل است
به ديپلماسي آمريكـا    "سياست داخلي درباره سالحهاي اتمي"فصل دوازدهم با عنوان 

در قبال كشورهاي داراي سـالحهاي هسـته اي و مخـاطرات بـروز درگيـري بـين ايـن        
در ادامه كيسلينگ از به پرونـده  . ان پرداخته استكشورها و به طور خاص هند و پاكست

هسته اي ايران مي پـردازد و بـا اشـاره بـه شكسـت مفتضـحانه ايـن كشـور در مـورد          
سالحهاي كشتار جمعي عراق ديپلماسي آمريكا را در متهم كردن ايران به تـالش بـراي   

يـت  نويسـنده كتـاب در نها  . دستيابي به سـالحهاي هسـته اي پيچيـده تلقـي مـي كنـد      
معيارهاي دوگانه آمريكا در مواجهه با گسترش سالحهاي هسته اي را با مثالهاي متعـدد  

  .مورد نقد قرار مي دهد
به ارتباط دستگاه ديپلماسـي   "هزينه ديپلماتيك اطالعات سري"فصل سيزدهم با عنوان 

نويسنده صراحتا اذعان مي كند . آمريكا و سازمانهاي جاسوسي اين كشور پرداخته است
كه سازمان اطالعات و امنيت آمريكا از پوشش ديپلماتيك براي عمليات هاي جاسوسي 

  .استفاده مي كند
تصـويري شـفاف از    "دودلي ديپلماتيك و آموزه هاي عـراق "عنوان  فصل چهاردهم با

از ديـد نويسـنده   . ارائه كرده اسـت  2003تهاجم خشونت بار آمريكا به عراق در مارس 
. اين تهاجم ريشه در اشتباهات سياست خارجي آمريكا در دوره بوش پدر داشته اسـت 

ماسـي و سياسـت خـارجي    از ديد كيسلينگ در حمله به عراق هشدارهاي دسـتگاه ديپل 
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آمريكا مورد بي توجهي قرار گرفت و نهادهاي نظامي و امنيتي بيش از هر ركـن ديگـر   
  .در حكومت آمريكا در اين تهاجم خشونت بار تاثيرگذار بودند

نويسـنده بـه جمـع بنـدي      "نگـاهي بـه آينـده    "فصل پانزدهم با عنوان در و در نهايت 
ادث يـازدهم سـپتامبر نقطـه عطفـي در سياسـت      از ديد او حو. مباحث خود مي پردازد

خشونت گرايي آمريكا مشـكالت فـراوان داخلـي را    . خارجي آمريكا به حساب مي آيد
براي آمريكا به دنبال داشت و اقتصاد اين كشور را با مشكالت فراوان مواجـه كـرد كـه    

  .نتيجه آن غلبه رويكرد واقعگرايانه به موضوعات بين المللي بود
  
  كلي كتاببررسي ش.3

 بـه  .اولين موردي كه در بررسي شكلي اثر قابل بحث است طرح جلد ساده كتاب است
 طـرح  اسـت ) شناسـي  غرب( مجموعه يك از جزئي اثر اين اينكه دليل به رسد مي نظر
حروف نگـاري   .است شده تنظيم مجموعه اين آثار ساير با هماهنگ و ساده تعمدا جلد

گرچه كيفيت چاپ در برخي صفحات مانند صفحه و صفحه آرايي ساده و شكيل است ا
اگرچه در كتاب اغالط تايپي و چاپي يافـت نمـي شـود امـا     . كتاب قدري كم است 39

خواننده كتـاب را بـا مشـكل     13فاصله كم بين كلمات در برخي صفحات مانند صفحه 
  . مواجه مي كند

اكثـر صـفحات    اگرچه مترجم اثر معادل التين اسامي خاص را به صورت زيرنـويس در 
آورده است اما در برخي صفحات مـواردي را از قلـم انداختـه اسـت بـه عنـوان مثـال        

 در نگـارش  عمـومي  قواعـد . 279در صفحه  "آيون ايليسكو"و  "نيكالي چائوشسكو"
 در كه قديمي واژگان از تقيد نويسنده در استفاده اما. است شده رعايت خوبي به اثر اين
 94 در صفحه  "كژانديش"يا  93 در "باژگونه" مانند شود يم استفاده كمتر حاضر حال

در  "ذو ابعـاد "در جاهاي مختلف كتـاب يـا    "ناسيوناليسم"با استفاده از واژگاني چون 
درج نمايه مفاهيم و اعالم . كه معادل فارسي دارند نشانگر نوعي تعارض است 9صفحه 

تاب درسهاي  ديپلماسـي متنـي   ك. در انتهاي كتاب بي ترديد از نقاط قوت اين اثر است
روان و رسا دارد كه درونمايه اثر كه حالت روايي دارد نيز خواننده را با خود همراه مي 

  .كند و اين نيز از نقاط قوت اين اثر به حساب مي آيد
  
  بررسي محتوايي كتاب.4

. شايسته ستايش است متندر بيان نقاط قوت اين كتاب قبل از هر چيز رواني و رسايي 
 تحسـين  جمـالت  رسايي و رواني است، انگليسي متن از برگردان و ترجمه اثر اينكه با
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 كمـك  متـرجم  بـه  زمينـه  ايـن  در اصـلي  متن داستاني نگارش سبك البته. است برانگيز
  .است كرده شاياني

كيسلينگ در اين اثر براي تبيين موضوعات و مفاهيمي كه از نظـر او در فـن ديپلماسـي    
اين مساله نـه تنهـا بـر    . الها و تجربيات متعدد خود استفاده كرده استاهميت دارد از مث

از سـوي  . جذابيت اثر مي افزايد بلكه درك موضوع را براي مخاطب آسان تر مـي كنـد  
اكثر مثالها و  مطالب اين اثر در حقيقت خاطرات مستند يك ديپلمـات آمريكـايي   ديگر 

 .طالعه دانش پژوهان تبديل كرده استاست كه اين اثر را به يك منبع دست اول براي م
  .استفاده و استناد به منابع معتبر از نقاط قوت بارز اين اثر است

ايده ترويج دموكراسي آمريكايي كه بنيان آن بر نظريه آرمانگرايي قـرار دارد و بـه طـور    
خاص در پروژه خاورميانه بزرگ تجلي يافت تا كنون از ديد كارشناسـان متعـدد مـورد    

ار گرفته و بسياري از متخصصان صادر كـردن دموكراسـي را بـه جامعـه اي كـه      نقد قر
امـا   .(Akbarzadeh, 2013: 28-30) ظرفيت و آمادگي آن را ندارد مورد نقد قرار داده اند

بي ترديد نقد نويسنده در خصوص اقدامات آمريكا در سرنگون كـردن حكومتهـا و بـا    
نويسنده اذعان مي كنـد كـه   . تحسين است عنوان گسترش دموكراسي خالقانه و شايسته

تالش آمريكا در سرنگوني يك ديكتاتور زمينه را براي درگيري هاي داخلي بعد فـراهم  
مي كند حال آنكه اگر ديكتاتورها به دليـل ناكارمـدي و نـابخردي خـود توسـط مـردم       
سرنگون شوند نه تنها خشونتهاي پس از اين تغيير طـوالني مـدت نيسـت بلكـه بسـتر      

  .ناسبي براي جايگزين شدن يك حكومت كارامد تر فراهم مي شودم
. در خصوص نقاط ضعف اين كتاب شايد اولين اشكال در ترجمه اثر آشكار مـي شـود  

اگرچه رواني و شيوايي اثر نشان از قدرت مترجم دارد اما در برخي مـوارد در برگـردان   
به عنوان مثال در قسـمتي  . به فارسي و يا معادل گذاري ها اشكاالتي به چشم مي خورد

از متن كه نويسنده به پخش لحظات حول انگيز يازدهم سپتامبر از تلوزيون اشـاره مـي   
زيرنويس هاي خواب آور تلويزيون از انفجار پياپي برج هاي  ": كند اينگونه آمده است

يـا برگـردان   ). 37ص ( "دوقلو، يوناني ها را هم به اندازه آمريكـايي هـا ترسـانده بـود    
مي توانست به رواني و فهم راحت تـر   "ارمنستان ايرالين"، "فرانكوفيل"واژگاني چون 
  .متن كمك كند

 سير خط فصل هر. است ضعيف اثر كل مانند به فصول در مطالب انسجام و منطقي نظم
 و مطالـب  شدن شروع فصول مطالعه هنگام يك، فصل بجز. كند نمي دنبال را مشخصي

 جنبـه  بيشتر فصول مطالب. نيست درك قابل و بيني پيش قابل لفص در آنها يافتن پايان
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 آن كـردن  عملي فنون و ديپلماسي خصوص در اينكه تا دارد را خاطرات مرور و روايي
 سياسـت  و ناسيوناليسـم  " 79 ص مثـال  عنـوان  به. كند القا مخاطب به را صريح پيامي
 در كـافي  انسـجام  نـوان، ع بودن مبهم از جداي ،"پيامبر اصالح" 223 صفحه و "داخلي
  شود نمي ديده عناوين اين تحت مباحث

 متعـدد  مثالهـاي  ذكـر  بـا  و خـود  خاطرات روايت قالب در نويسنده كه رسد مي نظر به
 در آمريكا خارجي سياست دستگاه كه موضوعاتي و مسائلبرخي  خصوص در توانسته
ـ  جـورج  جمهـوري  رياسـت  ابتداي و كلينتون جمهوري رياست دوم دوره  آن بـا  وشب
بعضـا   و ديپلماتيـك  سـازي  تصـميم  چگونگي با را مخاطب و كند صحبت بوده روبرو

 آشـكار  قسمت اين در اثر عمده ضعف نقاط از يكي اما. كند آشنا آن با مرتبط خطاهاي
 مطـرح  نويسنده كه است ادعاهايي از حمايت در قوي هاي تحليل فقدان آن و شود مي
 مسائل و است پيچيده بسيار ديپلماتيك موضوعات و لمسائ تر دقيق عبارت به. كند مي

 در غيـره  و المللـي،  بـين  پرسـتيژ  پـرده،  پشت هاي زني چانه  ملي، منافع چون متعددي
 ديـدگاه . (Korwa , 2011: 198) اسـت  گذار تاثير حوزه اين در سازي تصميم چگونگي

 شـده  سبب افكنده سايه اثر سراسر در وي ديدگاه و تفكر نوع بر كه مولف آليستي ايده
 دسـتگاه  سـوي  بـه  را خـود  انتقـاد  تيـغ  معـادالت  اين به توجه بدون متعدد موارد در تا

 كـه  است اين كتاب مطالعه هنگام اثر مخاطب انتظار. رود نشانه آمريكا خارجي سياست
 بـين  روابط رشته رايج معيارهاي بر منطبق قوي هاي استدالل انتقادات اين خصوص در

 كـه  زيـان  و سـود  منطـق  كه تحليلهايي.  بشنود كاركشته ديپلمات يك انزب از را الملل
 . دهد پوشش را است ديپلماتيك معادالت اصلي ستون

برخالف انتظاري كه با ديـدن   نقد ديگري كه مي توان بر اين اثر وارد كرد اين است كه
 فرضـهاي  پـيش  و برخـي از اصـول   بـا  اثـر  علمي عنوان كتاب ايجاد مي شود، محتواي

 جاي جاي در نويسنده. فاصله دارد ديپلماسي و خارجي سياست حوزه در شده پذيرفته
 همـانطور  امـا  كشد مي نقد به را آمريكا خارجي سياست خود ايدئاليستي رويكرد با اثر
 ملـي  منافع تا هستند تالش در همواره ديپلماتها  خارجي، سياست حوزه در دانيم مي كه

 فـرض  پـيش  يـك  اين خارجي سياست حوزه در حقيقت در. كنند بيشنه را خود كشور
 ها زني چانه سرلوحه و اهداف همه صدر در ملي منافع كردن بيشنه كه است قبول قابل
 سياسـت  دسـتگاه  اقدامات اگرچه رو اين از. (East , 2003: 7)است ديپلماسي عرصه در

 كمتر اما است ريزگ ارزش و گرايانه يكجانبه  اخالقي، غير موارد اكثر در آمريكا خارجي
 منـافع  بـا  متعـارض  و زيـان  و سـود  منطق از دور را اقدامات اين كه است گري تحليل
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 روح از برخواسـته  و متـين  اگرچـه  اثـر  علمي محتواي رو اين از. بداند آمريكا ملموس
 سياسـت  بـا  كـه  اسـت  آمريكا خارجي سياست دستگاه در آرمانگرا ديپلمات يك آزرده
 حوزه قبول مورد رايج فرضهاي پيش با اما است مخالف شورك اين خشونت گراي هاي

  .ندارد تناسبي ديپلماسي و خارجي سياست
و  مقايسـه ايـن كتـاب بـا آثـار       "درس هاي ديپلماسـي "با در نظر گرفتن عنوان كتاب 

مشابهي كه توسط ديپلماتها و شخصيتهاي سياسي كارمندان دسـتگاه سياسـت خـارجي    
محوري تـرين مباحـث ايـن    . ده ديگر اثر آشكار مي شودآمريكا نگاشته شده ضعف عم

چانه زني در معادالت ديپلماتيك، تئـوري بازيهـا، تفـاوت هـاي ديپلماسـي      حوزه يعني 
  قـدرت،   سنتي و ديپلماسي نـوين، ارتبـاط ديپلماسـي  بـا مفـاهيمي چـون ايـدئولوژي،       

در بازه زمـاني  . است وابستگي متقابل پيچيده در نظام بين الملل در اين اثر مغفول مانده
دو سال قبل و بعد از انتشار كتـاب درسـهاي ديپلماسـي، كتابهـاي مشـابهي بـا عنـوان        

: ديپلماسـي "، )Henry Kissinger(توسـط هنـري كسـينجر    ويراست سـوم  "ديپلماسي"
توسـط   "بـه ديپلماسـي  تجر"، )Adam Watson(توسط آدام واتسـون  "گفتگو بين دولتها

 Kate(كيت هميلتون  Hamilton( نگارنده اين مقاله به دنبال نقد اين آثار . به چاپ رسيد
بررسي تحـوالت ديپلماتيـك   نيست اما با بررسي اين كتب اين نكته آشكار مي شود كه 
كرد دستگاه ديپلماسي يـك  لنيازمند تبيين موضوعات نظري مرتبط و تشريح چرايي عم

  .كشور قدرتمند چون اياالت متحده آمريكاست
ل كسينجر در كتاب ديپلماسي خود ضمن بررسي تحوالت عمده ديپلماتيك به عنوان مثا

فنون و تكنيك هاي ديپلماسي را با مثالهاي متعـدد در بـازه زمـاني نسـبتا وسـيع يعنـي       
انتخاب اين بازه زماني نسـبتا وسـيع   . ازجنگ جهاني اول تا حال حاضر بررسي مي كند

والت ديپلماتيك مهمترين و جـدي تـرين   به نويسنده اين اجازه را مي دهد تا از بين تح
كسـينجر در برخـي   . موارد را متناسب با مباحث نظري عمده ايـن حـوزه انتخـاب كنـد    

فصول قسمت عمده اي از مطالب را به مباحث نظري اختصاص داده و نياز مخاطب در 
اما بازه زمـاني محـدودي   . (Henry Kissinger, 2012 ) اين بخش را برطرف كرده است

سلينگ براي كتاب خود با عنواني بزرگ چون درسهاي ديپلماسـي انتخـاب كـرده    كه كي
  .اين قدرت مانور را از او گرفته است

و در نهايت دلبستگي شديد نويسنده به مكتب آرمانگرايي و اين ايده را در كتاب ترويج 
مي كند كه دستگاه ديپلماسي آمريكـا در دوره هـايي كـه مكتـب آرمـانگرايي سـرلوحه       

كرد دستگاه سياست خارجي و ديپلماسي آمريكا بوده اين كشور به گسترش آزادي عمل
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حال آنكه به نظـر مـي رسـد    . و حقوق بشري انسانها در سراسر جهان كمك كرده است
عملكرد سياست خارجي آمريكا در . اين ديدگاه هم در نوع خود محل نقد فراوان است

تمايل داشته اند چـون ويلسـون، كنـدي، و    دوران دموكراتهايي كه به نظريه آرمانگرايي 
كلينتون نشان مي دهد كه اگرچه سياست هاي اعالمي اين سياستمداران خشونت گرايي 
را قبول نداشت است اما در عمل سياست خارجي آمريكـا در ايـن دوران نيـز تحميـل     

بي توجهي به گسـترش فقـر در   . كننده خشونت ساختاري در نظام بين الملل بوده است
ورهايي كه به دليل سياستهاي اقتصـادي آمريكـا و غـرب هـر روز بـه ورشكسـتگي       كش

حمايت از دولتهاي مرتجـع عـرب، حمايـت از اسـراييل، تحـريم        نزديك تر مي شوند،
كشورهاي غير همسو در حقيقت جلوه هايي از خشونت سـاختاري اسـت كـه توسـط     

  . (Barak ,2007 :5 )آمريكا در اين دوره اين آرمانگرايان نيز ترويج شده است
 در خصوص سازگاري اثر با اصول و پيشفرض هاي اسالمي بايد در نظر داشت اگرچـه 

 و سـتيز  اسـتكبار  رويكـرد  امـا  اسـت  آمريكـايي  مسـتعفي  ديپلمـات  يـك  اثـر  نويسنده
. با مباني اسالمي سازگار باشد اثر علمي محتواي تا شده سبب اثر اين در وي آرمانگراي

 حقـوق  بـه  تـوجهي  بي و  جويي، سلطه گرايي، يكجانبه رگويي،زو نكوهش حقيقت در
  .است توجه مورد اسالمي اصول در كه است مواردي اثر اين در ملتها ديگر

  
  گيري نتيجه.5

 قطعـا  اسـت  هـا  دولـت  سـوي  از خـارج  جهان با تعامل مديريت فن واقع در ديپلماسي
. گرفـت  كـار  بـه  تـوان  مـي  مـديريت  ايـن  اعمـال  براي متعددي هاي مكانيسم و ابزارها

 عرصـه  در كالسـيك  و بنيـادين  سـنتي  حـوزه  سه امنيتي و اقتصادي سياسي، مالحظات
شود و در حقيقت اين سـه   مي اعمال آن در كشورها خارجي سياست كه است الملل بين

كتاب درسـهاي  . حوزه جهت گيري هاي ديپلماتيك را در نظام بين الملل تعيين مي كند
ان و شيوا مي تواند نظر مخاطب را به خود جلـب كنـد و مثالهـاي    ديپلماسي با متني رو

متعدد از عملكرد دستگاه ديپلماسي اياالت متحـده آمريكـا كـه بسـياري از ايـن مثالهـا       
تجارب شخصي نويسنده بوده اين كتاب را به منبعـي دسـت اول بـراي عالقمنـدان بـه      

  . مباحث ديپلماسي و سياست خارجي تبديل كرده است
لعه كتاب به نظر مي رسد كه انتظارات  مخاطب از عنـوان بـزرگ كتـاب بـراورده     با مطا

محوري ترين مباحث اين حوزه يعني چانـه زنـي در   اين بدان علت است كه . نمي شود
معادالت ديپلماتيك، تئوري بازيها، تفاوت هـاي ديپلماسـي سـنتي و ديپلماسـي نـوين،      
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وابستگي متقابل پيچيده در نظام   قدرت،  ،ارتباط ديپلماسي  با مفاهيمي چون ايدئولوژي
در اين اثر مغفول مانده است و بررسي آثار مشـابه نيـز نشـان مـي دهـد كـه        بين الملل

تحليل تحوالت ديپلماتيك نيازمند تبيين موضـوعات نظـري مـرتبط و تشـريح چرايـي      
  .عمكرد دستگاه ديپلماسي يك كشور قدرتمند چون اياالت متحده آمريكاست

ويسنده از آرمانگرايي به عنوان فصل الخطـاب و معيـار داوري عملكـرد دسـتگاه     تلقي ن
سياست خارجي اياالت متحده آمريكا كه بر سراسر كتاب سـايه افكنـده اسـت در نـوع     

با توجه به اينكه تفكرات اين نحله از ليبراليست هـا هـم   . خود نوعي يكسو نگري است
ست خارجي آمريكـا مـورد نقـد فـراوان     در حوزه نظري و هم در نحوه عملكرد در سيا

  . بي ترديد مخاطب اثر همواره بايد با ديدي نقادانه اثر را مطالعه كند است
  
  منابع 

، سـجاد حيـدري فـرد،    نظريه هاي روابـط بـين الملـل   ). 1392(برچيل اسكات، اندرو لينكلتر و ديگران 
  جهاد دانشگاهي: تهران

 فصـلنامه مطالعـات  ، مرتضي بحرانـي،  "دفاعي ديپلماسي رد جديد هاي چالش"). 1382(مارشال دانيل 
 34شماره  بهار، ،امنيتي و دفاعي

Akbarzadeh Shahram  and others (2013).  American Democracy Promotion in the 

Changing Middle East: From Bush to Obama, New York: Routledge. 

Barak Gregg, Mahin Ashki (2007). Violence, Conflict, and World Order: Critical 

Conversations on State Sanctioned Justice, Langham: Rowman & Littlefield . 

East Maurice, Justin Robertson (2003). Diplomacy and Developing Nations: Post-

Cold War Foreign Policy-Making Structures and Processes, New York: 

Routledge . 

Hixson Walter L. (2008). The Myth of American Diplomacy: National Identity and 

U.S. Foreign Policy, New Haven: Yale University Press 

Kissinger Henry (2012). Diplomacy, 3rd edition, New York: Simon. 

Korwa G. Adar, Nicasius A. (2011). Check Cooperative Diplomacy, Regional 

Stability and National Interests, Pretoria: Africa Institute of South Africa. 


