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فصل پنجم

رفتار  :آیا رفتار و اقدام رسا تر از کلمات و حرف ها هستند؟
بعد از حمالت تروريستي  11سپتامبر  1001به مركز تجارت جهاني و وزارت دفاع آمريكا ( پنتاگون ) ،اكثر مردم
آمريكا به اين مساله توجه كرده و در واقع اين حساسيت را پيدا كردند كه چگونه است يك گروه از افراد كه خود
را متعهد مي دانند رفتاري از خود بروز مي دهند كه آن ها را به اهدافشان مي رساند؟ .بعد از اين حمالت  ،رهبران
سياسي و رسانه گروهي و مردم عادي همگي در شگفتي و تعجب بودند چگونه فر دي به چنين كار هولناكي دست
مي زند و اين همه انسان بي گناه را به خاك و خون مي كشد .اكثر افراد نتوانستند درك كنند چه چيزي موجب
مي شود فردي دست به يك اقدام انتخاري بزند و با اين شيوه خشونت بار  ،كشتاري به اين بزرگي را انجام دهد.
اين سئواالت همچنان بي پاسخ مانده  ،هر چند در روان شناسي اجتماعي و روان شناسي سياسي كارهاي تحقيقاتي
آغاز شده تا برخي از نيرو ها و عواملي كه از قبل موجب شده افراد به اين گونه كارها كشانده شده اند معلوم
وشناخته شوند.
ما اكنون از موضوعاتي نظير بينش ها  ،باور ها  ،شناخت ها و ارزش ها مي گذريم و بيشتر وارد عرصه اقدامات و
اعمال و رفتار ها مي شويم  .با بررسي و مطالعه اي كه در خصوص ارتباط ميان بينش ها و رفتار (فصل  ) 4انجام
داديم  ،اكنون به تحقيق و بررسي برخي از آن اعمالي كه در دنياي واقعيات روابط بين المللي حادث شده خواهيم
پرداخت  ،كه اين اعمال  ،گاه نتايج مصيبت باري دارند.
بديهي است  ،رفتار و اعمال زيادي وجود دارد كه در روابط بين المللي حادث مي شود  ،و با آن كه ما نمي توانيم
به آنها بپردازيم  ،اما در مورد بعضي از مهم ترين رفتار ها و اعمال بين المللي بحث خواهيم كرد .اغلب اقدامات و
رفتارها  ،در واكنش نسبت به بحران هائي كه پيش مي آيد ،بروز مي كندو اين فصل را با اين بحث شروع خواهيم
كرد كه چگونه يك تصميم اشتباه و نادرست منجر به بروز بحران مي گردد .سپس به جنبه هاي مختلف مديريت
بحران و روش هاي حل منازعات مي پردازيم  .سر انجام و در پايان ،تحقيق و بررسي عميقي در خصوص تروريسم
از جمله روش استخدام تروريست ها خواهيم پرداخت.بسياري از مباحث ديگر كه روان شناسان سياسي روي آن
بررسي و تحقيق مي نمايند نيز تحت عنوان " رفتار " مي باشد .عادي ترين و معمولي ترين رفتار سياسي احتماال
رفتار انتخاباتي بوده و مهم ترين وبيشترين كار در اين زمينه صورت گرفته است-
Edwards

and

and

Iyengou

 -McGuire 1991 , Otti ,Tinstaleاما چون هدف اين كتاب بحث در مورد

روابط بين المللي است مباحث مذكور بيش از اين مورد بحث قرار نخواهد گرفت.
تصميم گيري اشتباه و ناقص
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تصميم گيري اشتباه  ،اغلب مي تواند باعث تسريع و گسترش يك بحران شود .تصميم گيري ناقص و نادرست
لزوما موجب بروز يك بحران نمي شود  ،اما اغلب مي تواند به تشديد خصومت كمك كند يا آن كه منازعات بين
دو طرف متخاصم را بيشتر كند .با آن كه تصميم گيري اشتباه به هيچ وجه تنها عامل به راه انداختن و بروز يك
منازعه و درگيري نيست  ،ولي يكي از عوامل روان شناختي است كه مي تواند در گيري و منازعه را وخيم تر و
تشديد نمايد .
حد اقل هفت عامل و يا عنصر را مي توان بر شمرد كه در تصميم گيري نادرست و اشتباه مي تواند موثر باشد -
1990

1999 ,

 . -Holstiالزم نيست كه تمامي اين عوامل در هر موقعيت و هر وضعي عمل كرده

و فعال باشد  ،بلكه فقط يك عامل  ،آن هم فقط يك عامل ،مي تواند يك فعل و انفعال و يك جريان راپيچيده
سازد .اوال ،رهبران از ميان اطال عاتي كه به آنان داده مي شود  ،خيلي از آنان را ناديده گرفته و به كناري مي
گذارند .به خصوص تصميم گيرندگان ،به آن گروه از مجاري اطالع رساني كه در گذشته و با استفاده از آن ها
تصميمات موفقيت آميز را گرفته اند اتكا كرده و مي كنند .به عالوه آن ها براي به دست آوردن اطالعات ،به روابط
شخصي اعتماد مي نمايند  .معموال اين آسان تر است و كار كم تري مي خواهد كه شما اطالعاتي را از كسي كه
مي شناسيد به دست آوريد و بشنويد تا اين كه بخواهيد خودتان شخصا در ميان كوهي از اسناد و مدارك ،اطالعات
مفيد وخوب را غربال كرده وپيدا كنيد .رهبران كشور ها با محدوديت هاي زماني كه دارند ناچارند به بر آورد و
حدس و پيش بيني هائي كه در مورد اطالعاتي كه دستگاه هاي اطالعاتي و امنيتي در اختيار آنان مي گذارند
اعتماد و اتكا داشته باشند ،كه اين دستگاهها هم اغلب و به طور قابل توجهي فرضيات و تصورات نادرستي دارند و
بر اساس همين تصورات اشتباه عمل و كار مي كنند ؛ نا تواني دستگاههاي امنيتي و اطالعاتي در پيش بيني فرو
پاشي اتحاد جماهير شوروي نمونه اي از اين نا كامي سيستماتيك و مثال بارزي از نتايج وخيمي است كه در نتيجه
اين رويداد ،به وجودآمد.
بديهي است كه رهب ران هميشه اطالعات دقيق و پيچيده به دست نمي آورند  .مجاري اطالعاتي كه در گذشته
با ارزش بودند ممكن است ديگر موجه و يا معمول نباشند ،به خصوص مثال در زمان هائي كه يك جنگ داخلي
بروز كند و يا نا آرامي در مناطق ديگر به وجود آيد؛ ممكن است مشكل باشد كه صحت و درستي اطالعات به
دست آمده از منابع و افرادي كه قبال در راس كار و قدرت بودند را كسب نمودو يا منابعي كه اكنون ديگر جايگاه
و نقشي ندارند بتوانند قابل اطمينان باشند  .همچنين  ،دوستان و مشاورين غالبا مي خواهند نظرات و عقايد خود
را كه جنبه شخصي دارد مطرح كنند و يا ممكن است دسترسي به آن گونه از اطالعات داشته باشند كه جهت دار
و با گرايش خاصي باشد .در واقع معدود رهبراني هستند كه ممكن است نظرات مشاوريني را جويا شوند كه
عقايدشان جهان بيني خاص خود را داشته باشد ،و در نتيجه اين رهبران به ندرت اطالعات دقيق و درست به
دست مي آ ورند.مثال رئيس جمهور كارتر در روز هاي نخستين حكومت خود ترجيح مي داد اطالعات توجيهي را
3
www.asrdiplomacy.ir

از سايروس ونس وزير خارجه خود به دست آوردو نه زبيگنيو برژينسكي مشاور امنيت ملي خويش  ،چرا كه
سايروس ونس مانند خود كارتر تمايالت معتدل تري داشت ( جزو به اصطالح كبوتر ها بود و نه بازها و اين
اصطالحي است در علوم سياسي كه به تند رو ها و ميانه رو ها داده مي شود 1991 -

 -Sickدوم اين كه

رهبران ممكن است برخي از اهدافي را كه بررسي شده و ارائه كرده اندحذف نمايند  .اين امر به خصوص در مواقعي
اتفاق مي افتد  ،كه اولويت ها هنوز كامال جا نيفتاده باشند  ،زيرا رهبران و تصميم گيرندگان قبل از اين كه
واكنشي از خود نشان دهند و يا تصميمي بگيرند  ،اغلب اهداف خود را مجددا ارزيابي مي كنندو يا احتمال حصول
آن اهداف را بررسي نمي كنند و رهبران اغلب به جاي اين كه ابتكار عمل را به دست گيرند كه مبتني و بر
اساس ارزيابي بي طرفانه و مستقل از اهداف امنيت ملي و ارزش ها ي مترتب بر آن باشد  ،ابتكار را به دست
طرف مقابل مي دهند  .به عبارت ديگر  ،رهبران اغلب صرفا در مقابل اقدامات و اعمال طرف مقابل از خود واكنش
نشان مي دهند  ،هر كجا دشمني و يا طرف مقابل حركتي انجام مي دهد ،آن را يك تهديد مي پندارند و به جاي
اين كه قدمي به عقب بردارند و اين پرسش را براي خويش مطرح كنند كه آيا واقعا يك حركت مشخص و معين
تهديد است  ،و يا اين كه آيا اين مواجهه و منازعه تهديدي براي امنيت ملي ايجاد مي كند  ،و يا اين كه اقدام
طر ف مقابل فقط به خاطر مسائل داخلي بوده بدون اين كه واقعا قصد تهديد كشور ديگر را داشته باشد؟ بارز ترين
نمونه چنين طرز فكري را مي توان در واكنش سياست گذاران آمريكائي به اقدامات ملي ويتنام در دهه 1990
مشاهده نمود  .در اين مورد هدف دخالت آمريكا در ويتنام مثال خ وبي است و اين كه چه بهائي اين كشور مايل
بود براي اقدام خود يعني آن جنگ گسترده و خونين كه هرگز علل و انگيزه آن مورد بحث قرار نگرفت و بررسي
نشد بپردازد .زيرا در آن موقع هدف مبارزه با كمونيسم در سياست اياالت متحده در قبال اتحاد شوروي نهادينه
شده بود و بروز هر نوع شكل كمونيسم بال فاصله نشات گرفته از توسعه طلبي شوروي تلقي مي شد  ،و اين ظاهرا
چيزي بود كه از ويتنام كمونيست در آمريكا استنباط شده و الزم بود كه نسبت به آن واكنش الزم نشان داده
شود.سوم اين كه رهبران  ،اغلب نمي توانند هزينه ها و خطرات نتيجه اقدام مورد نظر خود را بررسي كنند .موقعي
در مورد يك استراتژي خاص تصميم گرفته مي شود  ،رهبران به ندرت تامل مي كنند و گزينه را در پرتو اطالعاتي
كه بعدا به دست مي آيد و يا تحوالتي كه متعاقبا صورت مي گيرد مورد ارزيابي مجدد قرار مي دهند .به عبارت
ديگر رهبران اغلب پس از انجام يك كار بيهوده و بي اثر بر ادامه آن كار و يا اتخاذ يك روش خاص اصرار و پافشاري
مي كنند .در بسياري از موارد علت اين كه چنين كاري را انجام مي دهند اين است كه مي خواهند هزينه هائي
كه قبال براي انجام اين كار شده  ،چه از نظر مالي و چه از نظر انساني را مخفي و يا به اصطالح توجيه نمايند .اين
از نظر سياسي براي يك رهبر مشكل است كه دست از منازعه اي بر دارد كه بسياري از سربازان در آن منازعه از
دست رفته اند و به عالوه معلوم مي شود واقعا جان خود را بيهوده از دست داده اند .باز هم ويتنام نمونه اي از
اين پديده است  .نمو نه ديگر ،تجربه گروگان گيري ديپلمات هاي آمريكائي در ايران است .در مورد اخير  ،رئيس
جمهور كارتر  ،تصميم به انجام عمليات نجات گروگان ها گرفت و آن را عملي ساخت ،حتي علي رغم اين كه پس
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از اتخاذ چنين تصميمي ،سازمان اطالعات مركزي ( سيا) پيش بيني كرده بود كه احتمال نجات گروگان ها بدون
از بين رفتن گروهي از انسان ها و سربازان غير ممكن است .صحت اين پيش بيني ها زماني ثابت شد كه عمليات
نجات عقيم ماند  ،هيچ گروگاني آزاد نشد و هشت سرباز آمريكائي جان خود را در اين عمليات از دست دادند.
نمونه جديد تر  ،هواپيماهاي اكتشافي و شناسائي آمريكا بود كه مجبور شد در در جزيره هانان- -

Hanan

Islandدر چين در اوايل سال  1001فرود اجباري كند  .دولت بوش ( پسر ) در ابتدا در مورد وضع هواپيما و سر
نشينان آن ابراز نگراني مي نمود  .اما مفسرين محافظه كار در اين خصوص استدالل مي كردند كه اياالت متحده
بايد اقدام به واكنش در قبال چنين بحراني نمايد بدون اين كه توجهي به زندگي و يا آزادي سرنشينان هواپيما
نمايد  .الزم بود دولت خطرات بالقوه و فوايد گزينه ها را خود قبل از هر گونه واكنش ،دقيقا و با تفصيل بيشتري
بررسي مي نمود.اقدام و يا عدم اقدام متضمن هزينه هاي سياسي و نظامي بود  ،و مانند هميشه در اين گونه موارد
 ،اين دو عامل با يكديگر رابطه و نسبت معكوس داشتند .به عبارت ديگر  ،يك اقدام نظامي با هزينه سنگين مانند
عمليات نجات  ،ممكن بود هزينه هاي سياسي نسبتا كمي در بر مي داشت در حالي كه هر گونه عدم اقدام كه
متضمن يك ريسك نظامي نبود  ،و بهاي سنگين و غير قابل قبول سياسي در بر مي داشت .اما هنگامي كه دولت
تعهدنمود كه سر نشينان هواپيما را زنده و سالم به كشور باز گرداند  ،اين تصميم و گزينه مجددا به طور دقيق
مورد نظر و بررسي مجدد قرار نگرفت و اقداماتي كه انجام شد اين بود كه سر نشينان هواپيما سالم و زنده به كشور
باز گردانده شوند .مع هذا آن طور كه محافظه كاران عقيده داشتند و از اين نظر از خود دفاع مي كردند  ،گروهي
از رهبران ممكن بود كار و اقدام را با نظرات و فرضيه هاي مغاير و متفاوت با توجه به ريسك هاي قابل قبول و نيز
منافع آن شروع مي كردند و به گزينه اي متفاوت مي رسيدند.
چهارمين عامل در تصميم گيري هاي ناقص و اشتباه  ،تحقيق و اطالعات ضعيف و ناقص مي باشد .بديهي است
اين يك نظر واقع بينانه نيست كه قبل از اتخاذ هرگونه تصميم ويژه اي بتوان به تمام اطالعات موجود دسترسي
پيدا كرد .چون وقت كافي براي اين كار وجود ندارد و به عالوه هزينه براي انجام اين كار ممكن است بسيار باال و
سنگين باشد .براي خريد يك اتومبيل ممكن است بتوان يك اتومبيل ارزان تر را كه سه هزار مايل از محل سكونت
شما فاصله دارد از طريق اينترنت پيدا كرد  ،اما بايد در نظر داشت هزينه حمل آن يا رفتن و شخصا آن را از اين
مسافت دور تحويل گرفتن وزمان زيادي را صرف كردن ممكن است ارزش اين كار را نداشته باشد .به عالوه اگر
هزينه هاي تحقيق بيش از ارزش اطالعات به دست آمده باشد  ،تحقيق مذكور ثمر بخشي الزم را ندارد  .اما در
بس ياري از موارد  ،قبل از آن كه هدف و نقطه مورد نظر به دست آيد كار و عمليات متوقف مي شود  ،حتي اگر در
مورد آن كار گزينه هاي بهتري كه آسان تر هم هست وجود داشته باشدand Simon1919 -

.-March

البته ممكن است روش ديگري هم وجود داشته باشد و آن اين باشد كه برخي از افراد ،تحقيق براي كسب اطالعات
را آن قدر ادامه مي دهند كه ارزش هزينه آن را داشته باشد1991 -

Shfir

and

-Tversky
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 .نمونه و مثال بارز اين را "تورسكي " نشان داد ،چون او در يافته است افراد اغلب به دنبال كسب اطالعات بيشتر
هستند تا گزينه خود را تشريح و در واقع توجيه كنند  ،تا اين كه بخواهند فقط يك تصميم را اتخاذ كنند .مثال
اغلب موسسات علمي و آكادميك براي تصدي يك شغل ،يك گزينه اول ،و يك گزينه دوم دارند  .آن ها اغلب مي
خواهند از تصميم فرد مورد نظر اول يا گزينه اول مطلع شوند و اين كار را قبل از اين كه تصدي اين شغل به
گزينه دوم پيشنهاد شود انجام مي دهند و حتي پيشنهاد را بدون توجه به تصميم گزينه اول ارائه مي نمايند .اما
اتخاذ چنين روشي ممكن است به ضرر موسسه علمي و گزينه دوم تمام شود  ،زيرا آن شخص گزينه اول ممكن
است در شرايطي كه در انتظار پاسخ موسسه علمي مورد نظر است  ،شغل ديگري به دست آورد و در جاي ديگر
به كار اشتغال ورزد .بنا بر اين چرا يك موسسه علمي به طور كلي ريسك از دست دادن گزينه اي كه براي آن
بسيار ارزش دارد بر خود تحميل مي نمايد.
از نظر تعريف مهم نيست كه ،علي رغم تصميم گزينه اول  ،آن شغل به گزينه دوم پيشنهاد بشود و يا نشود  .آن
چه در اين جا متفاوت است  ،زماني است كه پيشنهاد شغل و كار انجام مي شود  .اما  ،دليل اين كه چرا موسسه
مي خواهد شخصي را استخدام كند متفاوت است و بستگي به اين دارد كه آيا گزينه اول مي خواهد اين شغل را
بپذيرد و يا ن پذيرد .اگر نامزد اولي احراز شغل در اين موسسه علمي  ،پيشنهاد شغل را قبول كند  ،پيشنهاد احراز
اين شغل به گزينه دوم  ،دليل متقن و محكمي است كه آن موسسه با خيل استخدام در يك زمينه خاص روبرو
خواهد گرديد و ياا ين كه از اين طريق يك رشته يا زمينه كاري را گسترش مي دهد .اما اگر نامزد اولي براي شغل
مورد نظر در اين موسسه ،از قبول آن شغل صرف نظر نمايد  ،تصميم براي استخدام نامزد يا گزينه دوم ممكن
است تالشي براي استخدام يك متخصص در زمينه خاصي تلقي شود ولي نامزد هاي احراز شغل تغيير پيدا نمي
كنند  ،امادليل و توجيه استخدام آ ن تغيير پيدا مي كند .به اين ترتيب  ،به عقب انداختن تصميم گيري براي اين
كه يك گزينه خاص توجيه منطقي و درستي داشته باشد ممكن است اهميت داشته باشد ،اما ممكن است براي
موسسه  ،اين تاخير  ،اگر نامزد دوم احراز آن شغل را هم به دليل انتظار و به عقب انداختن تصميم از دست بدهد
بسيار گران تمام مي شود .به عالوه تاخير در تصميم گيري  ،مي تواند موجب فلج شدن كار موسسه شود  ،كه در
نتيجه آن  ،تعلل و مسامحه در امور موسسه شده و هيچ تصميم جديدي گرفته نمي شودو موجب مي شود گزينه
قديمي و مطرود و غير مفيد در موسسه اعمال گردد.
پنجم اين كه رهبران غالبا ،از اطالعاتي كه در اختيار آن هاست به طور گزينشي استفاده مي كنند  ،وتصميم
گيرندگان مايل هستند به اطالعاتي اهميت دهند كه عقايد و بينش هائي را كه از قبل داشته اند تاييد كند-.
1990

Ross

Nisbett and

1999

Lepper

and

Ross

.-Lord
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آنان معموال اطالعات مذكور را با دقت كمتري مورد بررسي قرار مي دهندو اين كار را زياد جدي نمي گيرند ،در
حالي كه بر عكس در مورد اطالعات جديد كه با نظ رات آن ها همسوئي و هماآهنگي ندارد  ،مجبور هستند بيشتر
بررسي كرده و ارزيابي نما يندو در واقع اين كاري است كه تمايلي به آن ندارند .افراد تصميم گيرنده موقعي در
مقابل اطالعاتي قرار مي گيرند كه مغاير با اعتقادات و بينش هاي كنوني آن هاست  ،غالبا يا به آن توجهي نمي
كنند يا داليلي را ارائه مي كنند كه صحت و درستي آن اطالعات را مورد شك و ترديد قرار مي دهد .اين حتي در
زماني رخ مي دهد كه داليل و شواهد مخالف اطالعات جديد  ،از مجاري مستقل و متعدد به آن ها ارائه مي گردد.
هر گاه افراد تصميم گيرنده اطالعاتي به دست مي آورند كه بعضي موافق و بعضي مخالف نظرات و بينش هاي
آنان است  ،تمايل و عالقه طبيعي آنها اين است كه شواهد و داليلي كه نظرات آن ها را تاييد مي كند برگزينند و
داليل و شواهد مخالف را طرد كرده و به كناري بگذارند .اين پديده مي تواند نشان دهد چرا اطالعات زياد ،لزوما
موجب تغيير عقيده و بينش و نظر افراد نمي شود  .در يك تجربه جالب و هوشمندانه كه توسط "والون" و
همكارانش انجام گرفت 1991 -،

et.al

 ،-Valloneدانشجويان عرب و اسرائيلي به دو گروه تقسيم

شدند و اطالعات و اخبار دقيق و مشابه به هر دو گروه ارائه كردندو سپس واكنش هاي آنان را گزارش نمودند .هر
يك از دو طرف احساس مي كرد اخبار و اطالعات بر ضد آن ها تنظيم شده  ،علي رغم اين كه اين اطالعات براي
هر گروه مشابه اطالعاتي بود كه به گروه ديگر داده شده بود  ،هر يك از دو گروه ،اطالعات را به انواع و انحاي
مختلف تجزيه و تحليل و به قول معروف پردازش مي كرد .در اين تجربه و ساير تجربيات كه شامل موضوعات
احساسي و عاطفي نظير سقط جنين و مجازات مرگ بود  ،روان شناسان نشان دادند كه اطالعات جديد لزوما
افراد را وادار به تغيير عقايد شان در مورد مباحثي كه در مورد آن ها درجه باالئي از تعهد احساسي ايجاد مي نمايد
نخواهند كرد.
ششمين دليل و يا عامل تصميم گيري هاي اش تباه  ،عدم توجه به گزينه هائي است كه قبال مردود شمرده شده
اند .اين عامل هم مربوط به دليل سوم مي گردد كه همان بر آورد و سنجش هزينه ها و خطرات و ريسك هاي
يك هدف و نتيجه مي باشد .اگر رهبران و تصميم گيرندگان به راه قبلي خود بدون ارزيابي مناسب و مفيد بودن
آن با ز گردند  ،در اين صورت گزينه هائي كه قبال به كناري گذارده شده اند ممكن است بار ديگر در نظر گرفته
نشوند  ،حتي اگر تغيير شرايط و اوضاع و احوال  ،همان گزينه هاي طرد شده در گذشته را مناسب و مفيد جلوه
و نشان دهد .اما تصميم گيرندگان به ندرت انبان ذهن خود را مملو از گزينه هاي مطرود مي كنند  ،آن ها هم
همچنان به گزينه هاي اصلي و اساسي خود پايبند و متعهد مي باشند.
آخرين دليل و عامل در تصميم گيري ها ي اشتباه و نادرست ناشي از بررسي جزئيات اجرا و نظارت بر اجراي
تصميم است  .رهبران غالبا به طور منظم و مرتب دستورات و فرامين خود را دنبال نمي كنند  .آن ها چنين تصور
مي كنند كه موقعي كه دستور مي دهند  ،همان طور كه آن ها خواسته اند اجرا مي شود  .كساني كه مسئول
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اجراي دستور هستند ممكن است آگاهانه و يا نا آگاهانه در اجراي دستور خرابكاري و كارشكني نمايند .مثال در
بحران موشكي كوبا در سال  1991رئيس جمهور كندي دستور داده بود كه براي ممانعت از ورود موشكهاي روسي
 ،نيروي در يائي آمريكا  ،آب هاي منطقه اي كوبا را محاصره نمايند  .نيروي در يائي به دليل توجه به معيار ها و
استاندارد هاي عملياتي خود در مورد محاصره دريائي  ،محاصره را دور تر از آب هاي منطقه اي كوبا  ،كه مورد
نظر پرزيدنت كندي بود انجام داد.
هر يك از اين داليل مي تواند به ايجاد

نوعي سو تفاهم كمك كند كه به سرعت يك بحران را به منازعه و در

گيري مبدل سازد  .لزومي ندارد اين عوامل براي بروز يك بحران وجود داشته باشد .اما اين عوامل روان شناسي
مي تواند رهبران و تصميم گيرندگان را مستعد و آماده كند كه منازعات و در گيري ميان رهبران و ملت هارا
تشديد نمايد

بحران

تصميم گيري اشتباه و نيز عوامل ديگري موجب مي شوند خصومت بروز كند وبحران نيز به وجود آيد .بحران

را اين گونه تعريف كرده اند " :اوضاع وموقعيتي است كه عواملي نظير خطرات زياد  ،كمبود زمان براي اتخاذ
تصميم و جلو گيري از غافلگير شدن در آن وجود دارد ".در اين شرايط  ،يك رهبر و مشاوران او قدرت زيادي را
در خود متمركز ساخته اند و به همين دليل زمان كمي در اختيار دارند تا به نظرات ديگران گوش فرا دهند و
توجه نمايند ".در تحت چنين شرايطي ،آزادي رهبر نيز در داشتن گرايشات و نمايالت خاص خودش و نيز آسيب
شناسي روحي فردي ،به او امكان مي دهد در جريان تصميم گيري و تصميم سازي نقش ايفا كند( فصل هشتم )
ما مثالي را در اين جا مورد استفاده قرار خواهيم داد تا عواملي را كه به طور كلي در يك بحران وجود دارد مورد
تجزيه و تحليل قرار دهيم و نيز نيرو ها و فشار هائي را كه ممكن است در بحران نقش داشته باشد بررسي كنيم .
در اوايل سال  1001يك هواپييمائي اكتشافي و جاسوسي اياالت متحده توسط چيني ها وادار به فرود اجباري در
خاك اين كشور گرديد .اين هواپيما مجبور شده بود در قلمرو آن كشور فرود آيد و در نتيجه هواپيما و سرنشينان
آن توسط دولت چين بازداشت شدند.بديهي است بزرگترين نگراني براي يك آمريكائي معمولي مراجعت سرنشينان
هواپيما به سالمت به وطن بود.اين بحران سريعا و به شدت باال گرفت ،چون چيني ها همچنان سرنشينان هواپيما
را در باز داشت نگاه داشته بودند و خواستار عذر خواهي اياالت متحده بودند .از بسياري از جهات  ،روز هاي اول
اين بحران شبيه بحراني بود كه در سال  1990هواپيماي "يو  "1با خلباني فرانسيس پاورز در ارتباط با روسيه
شوروي به وجود آمد ه بود وهواپيماي مذكور را روس ها واداربه فرود اجباري در خاك آن كشور كرده بودند ،تنها
تفاوت آن بحران با بحران با چيني ها  ،اين بود كه"آلن دالس" ،رئيس سازمان مركزي اطالعات اياالت متحده به
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رئيس جمهور آيزنهاور اطمينان داده بود كه خلبان در جريان اين حادثه بايد كشته شده باشد  .در بحران دومي
سال  ، 1001پرسش هائي كه رئيس جمهور را سخت به خود مشغول ساخته بود اين بود كه آيا او بايد از چيني
ها عذر خواهي كند ؟ اگر قرار مي شد اين تصميم را بگيرد كه او عذر خواهي كند دقيقا بايد بابت چه چيزي عذر
خواهي كند ؟ در واقع در ابتدا كامال مشخص نبود كه چيني ها چه هدفي از عذر خواهي رئيس جمهور آمريكا
داشتند  ،به عبارت ديگر در حالي كه هواپيماي چيني كه هواپيماي آمريكائي را ره يابي و وادار به فرود اجباري
كرده بود خود سقو ط كرده و خلبان آن كشته شده بود  ،حال آمريكا براي چه چيزي از چين بايد عذر خواهي
ميكرد ؟ در حالي كه بايد توجه نمود كه سرعت هواپيماي چيني از هواپيماي آمريكائي بيشتر بوده و غير محتمل
به نظر مي رسيد كه توسط خلبان آمريكائي سرنگون شده باشد .اياالت متحده سرگرم عمليات جاسوسي بوده ؛ يا
اياالت متحده بدون اجازه دولت چين هواپيماي آسيب ديده خود را در قلمروي آن كشور فرود آورده بود؟ بحث
ها در اين باره كه آيا هواپيماي آمريكائي واقعا در قلمرو فضائي چين و يا در قلمرو فضائي بين المللي دچار نقص
فني شده بود اوضاع را پيچيده تر و بغرنج تر مي ساخت .
از يك طرف  ،به نظر مي رسيد "جرج دبليو بوش" رئيس جمهور جديد آمريكا سعي مي كند اعتبار خود را با
محكم و قوي ايستادن و معذرت خواهي نكردن حفظ كند  .اما در اين صورت مسائل بسياري به وجود مي آمد كه
معموال در يك بحران خيلي سريع خود را ظاهر مي كنند  .مثال آيا چيني ها فقط مي خواستند رهبر جديد آمريكا
را به بوته آزم ايش بگذارندو ببينند كه او تا چه اندازه سخت و محكم در مقابل اين حادثه مي ايستد؟ يا مخاطبين
بوش چه كساني هستند؟ ْيا رئيس جمهور آمريكا نمادي از افكار عمومي مردم آن كشور و يا بخشي از آن  ،مانند
گروه راست گراي محافظه كار جمهوري خواهان مي باشد ؟ ؛ نظر مردم چين چه بود؟ آيا افكار عمومي جهان در
چه جهتي بود ؟ به عالوه اياالت متحده به تازگي در موارد متعدد به خاطر غرق شدن كشتي ماهيگيري ژاپني"امي
مارو"Maru --

 - Emeeدر خارج از آبهاي بندر" پرل هاربر"

در نتيجه يك حادثه تصادفي كه مسبب آن زير دريائي "گرين ويل " اياالت متحده به فرماندهي "ديويد واتل"
بود  ،از ژاپن عذر خواهي كرده بود  .ظاهرا چيني ها از اين كه سريعا و قويا اياالت متحده از خود واكنشي نشان
نداده و مانند ژاپني ها با آنان عمل نكرده  ،احساس مي كردند كه به آن ها توهين شده  ،در حالي كه تفاوت اين
دو حادثه از نظ ر اصل آن با يكديگر بسيار زياد بود .چيني ها مي خواستند مطمئن شوند كه آمريكائي ها به همان
اندازه كه براي ژاپني ها احترام قائل شده اند  ،با آن ها هم به همين گونه رفتار نمايند ؛ حفظ آبرو در بسياري از
مراودات و روابط بين المللي نقش اصلي و اساسي را دارد  .اما در آن زمان ،جرج دبليو بوش هرگز به خارج از
اياالت متحده مسافرت نكرده بود كه بخواهد در اين مورد بخصوص توجه وتمركز الزم را داشته و در مورد آن
تصميم گيري شايسته را انجام دهد .او در ارتباط با فرهنگ هاي ديگر تجربيات زيادي نداشت و اصال بي تجربه
بود  .اما عذر خواه ي تنها به كلمات محدود نمي شود  .عذر خواهي در فرهنگهاي مختلف معاني مختلفي دارد در
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اياالت متحده عذر خواهي و اظهار تاسف يك معني و مفهوم حقوقي دارد كه آن هم به معني اعتراف به اشتباه و
تقصير مي باشد  .عذر خواهي مي تواند نشانه ضعف  ،تمكين و يا تسليم باشد  .به عكس در بسياري از فرهنگ
هاي آسيائي عذر خواهي و ابراز تاسف راهكار با اهميتي در مراودات اجتماعي است  :به معني ديگر براي ژاپني ها
مثال هنگام معرفي از اين كه خود را كوچك و بي ارزش بدانند يك ارزش است  .اما عامل ديگر ي هم وجود داشت
و آن اين بود كه كارشناسان امور چين در دولت آمريكا  ،از تاريخ پنجاه ساله حكومت كمونيستي چين اطالع
داشتند كه در تمام اين مدت به انحاي مختلف در حال محك زدن رهبران اياالت متحده بودند .بعضي ممكن بود
چنين فكر مي كردند كه چيني ها در اصرار در خواسته خود براي عذر خواهي اياالت متحده به دنبال محك زدن
تصميم و اراده دولت جديد آمريكا بودند  .سفير چين در اياالت متحده ادعا مي كرد عذر خواهي معموال از يك
موضع قدرت انجام مي شود  ،نظري كه اياالت متحده با آن موافق نبود  .عده اي در حكومت و دولت جرج بوش
استدالل مي كردند كه بحران هواپيماي جاسوسي و سرنشينان آن صرفا يك نشانه و عالمت از طرف چيني هاست
و آن عدم رضايت چيني ها از فروش سالح توسط اياالت متحده به تايوان مي باشد ،كه چيني ها خواستار توقف
آن بودند .اگر موضوع اين بود  ،در آن صورت سئوال اساسي در اين حادثه اين بود كه آيا حكومت جديد جرج
دبليو بوش خواستار جنگ و يا صلح با چين مي باشد ؛ و اين مساله قطعا بحراني به وجود مي آورد.
براي تحليل چنين موقعيتي نكات مهم بسيار ديگري وجود دارد كه مي تواند در تجزيه و تحليل ساير بحران ها
هم مفيد بوده و مورد استفاده قرار گيرد  .اوال در مورد بحران موشكي كوبا  ،همان طور كه قبال گفته شده ،
استاندارد ها و معيار ها ي عمليات نيروي در يائي  ،اغلب به تصميم گيري ها و نحوه خاص اجراي آن ها كمك
مي كند  .در اين مورد  ،مانند ساير موارد  ،تحريك براي ايجاد بحران و يا ساير عمليات نظامي جنگي كه در زمان
صلح حادث مي شود  ،واكنش هائي را در مقابل انوا ع بحران ها به وجود مي آورد  .استفاده از نتايج در تشخيص و
تطبيق راههائي براي مقابله با بحران هاي بالقوه و يا به وجود آمده كه با يكديگر هم متفاوت هستند مي تواند به
نتايج خطرناك و مشكل آفرين منجر گردد .در مورد بحران باال كه بدان اشاره شد  ،بسياري از اقداماتي كه سازمان
و سرويس هاي اطالعاتي انجام داده بودند  ،بدون شك عمدتا در ارتباط با احتمال بحران روابط با چين بر سر
تايوان بوده است  ،و لذا انتظار نمي رفت كه سرنشينان هواپيما به گروگان گرفته شوند .در اين شرايط  ،گاه تاريخ
مي تواند راهنماي خوبي باشد ،همان طور كه ماجراي هواپيماي "يو  "1مي توانست تجربه و راهنماي خوبي به
شمار آيد .اما اغلب  ،تفاوت در ويژگي ها و ابعاد موضوعات و پديده هاي گوناگون نمي تواند راهگشا باشد .در
دومورد مذكور كه موضوع مربوط به هواپيماهاي جاسوسي مي شد و سرنشينان با فرود اجباري توسط طرف ديگر
دست گير و باز داشت شده بودند  ،مي توان گفت موارد كامال مشابه يكديگر بوده ا ند.
اما اين موارد داراي اختالفات و تفاوت هائي بودند .به اين صورت كه در مورد هواپيماي "يو  "1فقط موضوع آزادي
خلبان آن كه مشغول انجام يك ماموريت سري بوده مطرح بود  ،در حالي كه در مورد هواپيماي جاسوسي كه از
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فراز خاك چين مجبور به فرود اجباري شده بود  ،موضوع فقط سالمت و بازگشت تمام سر نشينان هواپيما در
ميان بود  ،و شبكه خبري  CNNهم بالفاصله آن را به اطالع همه جهانيان رسانيده بود .دوم آن كه  ،مطالعاتي
مانند بررسي هائي كه " ايروينگ يانيس " در سال  1991در مورد " فكر گروهي " كرده بود هشداري به تحليل
گران موضوعات و مسائلي بود كه تاثير عوامل چند گانه در تصميم گيري راجع به آن مسائل و موضوعات را نشان
مي داد ،و اين هشدار حتي متوجه گروههاي كوچك مشاورين تصميم گيرندگان هم مي شد .بعدا در مورد متغير
هاي گرو هي به تفصيل ( در فصل نهم ) بحث خواهد شد ،اما در اين جا همين اندازه كافي است كه بگوئيم تاثير
فشار ها براي مجبور ساختن تصميم گيرنده و يا رهبر ،با عدم تمايل به تنها گذاشتن او مي تواند گرايشاتي را در
ارائه گزينه ها يا راههاي مختلف در تصميم گيري ها در مشاورين تصميم گيرنده و يا رهبر به وجود آورد  .به
عكس وجود اختالف در داخل حكومت  ،رسيدن به اجماع را مشكل مي سازد .در مورد حادثه هواپيماي جاسوسي
آمريكا كه بر فراز خاك چين مجبور به فرود شده بود  ،رسانه ها مطالب فراواني در همان موقع راجع به اختالف
در ديد گاههاي افراد م عتدل و طرفدار حفظ روابط بين الملي ( يا به تعبير ي ،بين المللي نگر ) مانند كالين پاول
 ،وزير امور خارجه و تند روهاي انزوا گري مانند دونالد رامسفلد  ،وزير دفاع ،كاندوليسا رايس مشاور امنيتي رئيس
جمهور و شخص رئيس جمهور نوشته و انتشار يافته بود.
سوم اين كه "جرويس " در سال  1999كار بررسي و تحقيقاتي در مورد تصور و مقاصد توانائي هاي رهبر در
موقعيت هايئ كه ارتباط خصمانه اي به وجود مي آيد انجام داده و دو روش را پيشنهاد كرده است  .اول روش
مارپيچي model -

 ، -spiralكه اين روش بر اساس موارد مشابه با جنگ جهاني اول تدوين و تهيه گرديده

است و فرض مسلم را بر اين قرار مي دهد كه كشور ها از نظر امنيتي در معرض يك خطر اساسي قرار دارند .هر
كشور سعي مي كند از خود دفاع كند و خود را آماده سازد و به طرف مقابل هشدار دهد و او را بترساند ،و طرف
مقابل ( دولت اخيرالذكر ) هم آن گاه در صدد مسلح ساختن خود بر مي آيدتا خويشتن را در مقابل تهديدي كه
دولت اولي ايجاد نموده حفظ و حراست نمايد  .دولت اولي به همان داليلي كه در ابتدا گفته شد در صدد تقويت
تسليحاتي خود مي شود  .در اين صورت يك حركت مارپيچي فزاينده يا باال رونده كه متضمن ترس از مقاصد
خصمانه و در نتيجه تقويت تسليحاتي است صورت مي گيرد  .در نتيجه با كوچك ترين اقدام تحريك آميز  ،مسابقه
تسليحاتي فزاينده منجر به جنگي مي شود كه از ابتداي كار هيچ كس خواستار آن نبوده است  .روش دوم و يا
مدل دوم به مدل و يا روش بازدارنده موسوم مي باشد ،كه از نمونه ها و مثال ها ي مانند جنگ جهاني دوم گرفته
شده  ،و چنين استدالل مي كند كه تنها با نشان دادن قدرت است كه مي توان از اقدام تجاوز كارانه طرف مقابل
جلوگيري به عمل آورد  .در اين روش بالمعارض ،تجاوز غير قابل كنترل است و صرفا با نشان دادن تهديد جدي
به دشمن است ك ه يك دولت مي تواند از منافع حياتي خود دفاع كند  .رئيس جمهور ريگان ازاين طريق ،تالش
مي كرد قدرت بيشتري كسب كند .او در اواسط دهه  1990توانست با عزم و اراده اي محكم خود را خواهان
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برقراري صلح نشان داده و از آن حمايت نمايد و در واقع از موضع قدرت وارد اين جريان شده بود  .در يك كار
تحقيقي كه اخيرا انجام شده ،اين روش ها در يك شرايط بحراني  ،كه شبيه سازي شده بود ،نشان داده شده و
اجرا گرديده است 1001 -

and

Cowden

 . -McDermottدر اين تجربه شبيه

سازي بحراني  ،دو آزمودني به عنوان رهبر دو كشور فرضي و تصوري تعيين گرديدند كه بر سر تصاحب يك جزيره
نفت خيز در دريا با يكديگر اختالف داشتند .هر يك از اين دو رهبر فرضي  ،در مورد اين كه چه مقدار از تسليحات
خود را بكاهند و يا بر آن ها اضافه كنند بايد تصميماتي اتخاذ مي كردند  ،و در واقع اقداماتي انجام مي دادند كه
منجر به جنگ ميان كشورهايشان نشود ،و پيام هائي هم در اين خصوص براي يكديگر ارسال و مبادله مي نمودند
.در چهار دوره كه اين تجربه به صورت بازي انجام گرفت  ،دو رهبر فرضي سعي كردند كه بحران را حل كنند و
از بين ببرند.نتايج حاصله نشان داد كه حمايت آشكاري از "روش و مدل مارپيچي" در اين تجربه شبيه سازي به
عمل نيامد و همچنين از روش و يا مدل " بازدارنده " طرفداري نشد .حمايت از روش مارپيچي در اين مورد فقط
محدود به اين مي شد كه مسابقات تسليحاتي  ،احتمال تجاوز را باال مي برد .اما تصميمات يك طرفه مبني بر
تقوي ت تسليحاتي  ،ظاهرا طرف ديگر را تشويق و ترغيب به خريد سالح و مهمات نكرد .در بحران سال  1001چين
 ،ظاهرا ممكن بود تصوراتي كه چين وآمريكا از نيات طرف ديگر پيدا كرده بودند بيشتر ريشه در ترس و خشم
داشت تا ارزيابي صادقانه از تهديد موجود  ،لذا همين امر هم امكان داشت موجب ايجاد عناصر و عوامل روش مدل
مارپيچي گردد .مثال حكومت بوش صريحا و به وضوح بر اين باور بود كه چيني ها سعي دارند عذر خواهي آمريكا
را وسيله اي براي ادامه بازداشت و نگاه داشتن سرنشينان هواپيماي جاسوسي قرار دهند  .آمريكائي ها ممكن بود
متوجه ميزان و حد و اندازه خشم واقعي چيني ها از اصل كار جاسوسي نباشند و اين موضوع را درك نكرده باشند
كه چرا چيني ها از كار جاسوسي آمريكا خشمگين شده اند .از طرف ديگر  ،چيني ها هم احتماال درك نكرده
بودند كه زمينه اي براي عذر خواهي دولت بوش از چين وجود ندارد ،زيرا اين كار  ،يعني عذر خواهي دولت بوش
 ،داراي آثار و تبعات حقوقي براي بوش ودولت وي بود  .در واقع تحت چنين شرايطي  ،چگونه امكان داشت تهديد
واقعي مورد ارزيابي قرار گيرد؟ در يك مقياس كلي  ،سر نشينان هواپيما و خود هواپيما ممكن بود چندان بزرگ
و مهم نباشند  ،اما احتمال و چشم انداز جنگ با چين بر سر مساله تايوان ( و يا يك دليل تشديد كننده ديگر)
خود يك تهديد واقعي براي امنيت ملي هر دو طرف به شمار مي آمد.
چهارم اين كه در محاسبه هزينه ها  ،چنين فرض مي شود كه هر يك از دو طرف حد اكثر هزينه در يك منازعه
نظامي و خطرات و منافع آن را قبل از آن كه اقدام به عملي كنند و يا نكنند محاسبه مي كنند .اگر هزينه بيش
از منافع باشد قطعا اقدامي صورت نخواهد گرفت  ،و اگر منافع بالقوه احتماال بيش از هزينه آن باشد  ،اقدام صورت
خواهد گرفت .در بسياري از گزينه هاي منطقي  ،اين گروه از عناصر و پارامتر ها به كار برده مي شوند  .اين گونه
تحليل ها به يك ناظر و يا تصميم گيرنده مي تواند بگويد و نشان دهد كه آيا يك گزينه خاص و به عبارتي ،اتخاذ
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تصميم ،ارزش الزم را  ،با توجه به منافع احتمالي آن دارا مي باشد يا خير؟ هزينه انجام ندادن اقدام  ،كه غالبا از
نظر سياسي داراي ريسك و خطر باالئي مي باشد  ،بايد با ميزان ريسك و خطر ناشي از اقدام نظامي به صورت
يك مجموعه با هم جمع و بررسي شود  ،تا اين كه بتوان محاسبه دقيقي از ريسك ها و خطر هاي يك گزينه
بالقوه به عمل آورد .مثال آمريكائي ها ممكن بود چنين محاسبه كنند كه انجام نوعي عذر خواهي واقعا هزينه كم
تري در مقايسه با از دست رفتن سر نشينان هواپيما  ،خود هواپيما  ،افكار عمومي معتدل آمريكا مي داشت  ،ولو
اين كه در نتيجه اين كار دولت آمريكا با واكنش خشم آلود و مخالفت شديد گروه راست تند و افراطي در داخل
هم رو به رومي شد  .دولت بوش در نتيج ه،اطالعيه اي صادر كرد كه در آن از اين واقعه ابراز تاسف شده بود  ،كه
البته همين ابراز تاسف هم از عذر خواهي كه قرار بود بشود قوي تر بود  ،و در نتيجه اين اقدام ،سرنشينان هواپيما
آزاد شدند.چيني ها مدت ها هواپيما را نگاه داشته ومورد بررسي قرار دادند و آن را اوراق كردند و قطعات اوراق
شده را براي آمريكائي ها پس فرستادند  ،و دقيقا همان كاري را انجام دادند كه آمريكائي هاي با يك هواپيماي
ميگ شوروي در دوران جنگ سرد كه توسط يك خلبان فراري روسي به آمريكا آورده شده بود ،انجام دادند.
نهايت اين كه  ،در بسياري از بررسي ها و تحقيقات انجام شده  ،تاثير و تنش و فشار رواني فردي در تصميم گيري
مورد بحث و بررسي قرار گرفته است  .به خصوص كم خوابي و به طور كلي نخوابيدن يكي از همين عوامل رواني
است؛ يك نگراني عمومي و مشترك در زمان وقوع بحران وجود دارد ،به ويژه هنگامي كه زمان كوتاه و احتمال
ريسك بسيار باال باشد  .اما  ،بي خوابي در ميان ساير عوامل تاثير منفي بر قدرت و كيفيت تصميم گيري داشته
است .نا آرامي و تنش به خودي خود منجر به نوعي انعطاف ناپذيري رواني و شناختي مي شود  ،كه در اين حالت
 ،فكر و ذهن ،اطالعات جديد را نمي پذيرد و نمي گيرد  .در نتيجه محدوديت براي خالقيت را براي حل مشكل
بيشتر و بيشتر مي كند ( به فصل ششم نيز مراجعه كنيد) .چون دامنه توجه فرد به هنگام نا آرامي و تنش روحي
كم شده و فرد نا آرام ومتشنج نمي تواند براي مدتي طوالني روي يك موضوع تمركز كند و اغلب در يك زمان و
يا زمان بحر ان توام با تشنج ،رهبر قادر نيست به بيش از يك گزينه بيانديشد  .هنگامي مدت زمان كوتاه و محدود
مي گردد آثار بلند مدت يك بحران ممكن است به اندازه كافي مورد توجه قرار گيرد -
review

a

for

1999

Gerrig

see Zimbardo

-and

در مثال و نمونه اي كه قبال در همين مبحث مطرح شد  ،هر دو دولت چين و اياالت متحده آمريكا به دليل وجود
اين بحران زير فشار بودند .گرچه هيچ يك از دو دولت صريحا در مورد احتمال وقوع جنگ سخني نمي گفت  ،مع
هذا نگراني در مورد تايوان به وضوح در پس ذهن هر دو طرف جوالن مي داد  .با كم خوابي بيشتر و تشنج و نا
آرامي روحي زيادتر  ،تعداد گزينه ها محدود تر و تشنج و نا آرامي ها باال تر مي رفت و بيشتر مي شد  .گرچه در
اين مورد يك بيانيه اظهار تاسف از طرف دولت بوش  ،از تشنج و نا آرامي كاست و ماال موجب آزادي سرنشينان
هواپيما شد  ،اما به راحتي مي توان تصور كرد چگونه موارد مشابه در گذشته مي توانست و يا در آينده مي تواند
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از كنترل خارج شود  .شروع جنگ جهاني اول مثال بسيار خوبي را از مواردي نظير آن چه در باال اشاره شد  ،به
دست مي دهد؛ در جنگ جهاني اول هيچ يك از طرفين خواستار جنگ نبود  ،هر چند هر دو طرف از اين كه
امكان حمله پيش دستانه را از دست بدهد مي ترسيد  ،اما هيچ كس نمي توانست اقدامي بكند يا راه حلي پيشنهاد
كند كه بتواند بحران  1914راكاهش دهد و يا از شروع منازعه در آن زمان جلوگيري نمايد

حل و فصل منازعه
==============
همان گونه كه تا كنون مالحظه كرده ايم  ،تصميمات ناقص ويا نادرست مي تواند دامنه بحران را به دليل سو
تفاهم و سو تعبير گسترش داده و آن را تشديد نمايد .اما مشكالت واقعي بسيار ي وجود دارد كه مي تواند موجب
منازعات و اختالف ملت ها و دولت ها شود  .دويچ 1991 -

 -Deutschپنج معضل و يا مشكل را مشخص

و پيدا كرده بود كه عبارتند از  -1 :اختالف بر سر منابع مانند پول  ،قدرت و يا سر زمين ؛ -1اختالف بر سر ارزش
ها نظير اين كه يك حكومت دموكراتيك  ،سرمايه دار  ،و يا دولت غير مذهبي كدام بهتر است ؛  -1اختالف بر سر
عقايد و باور ها كه كدام يك درست بوده و واقعيت دارد ؛  -4اختالف بر سر روابط  ،كه چه كسي بايد باالتر و
مقتدر تر و چه كسي پائين تر و مطيع تر باشد؛  -1اختالف بر سر اولويت ها  ،نظير اين كه بايد استفاده از مين
هاي زميني ممنوع شود و يا صدور گاز مونو اكسيد كربن محدود گردد.
"دويچ " تحقيقات مفصلي در اين زمينه نموده است .اوچنين استدالل مي كند كه بينش و آگاهي اساسي كه روان
شناسي مي تواند در مورد جريان باال گرفتن اختالف و يافتن راه حل براي آن ها به دست آورد ،به تفاوت ،ميان
حوادث و تجربيات واقعي و تخيلي تقسيم شده و مربوط مي گردد ( سال  . )1999عوامل ساختاري متعددي وجود
دارد كه مي تواند يك منازعه را به يك منازعه سازنده و يا مخرب مبدل كند-

and

Deutsch

 . -Shichman 1999اين عوامل قبل از هر چيز شامل بزرگي و قدرت دو طرف مي شود  .هر چه قدرت يك
گروه بزرگتر و بيشتر با شد  ،بايد انتظار داشت كه منازعه باال بگيرد  .به عالوه اگر اختالف بر سر اصول و حقوق و
شخصيت ها باشد ميزان منازعه و در گيري بيشتر مي شود ؛ راه حل براي يك اختالف  ،سابقه و زمينه اي براي
اقدامات آينده فراهم مي سازد ؛ منازعه به صورت بازي ديده و تلقي مي شود كه همه كس در آن برنده هستند ,
 -Zeroنيست؛اين سئواالت مطرح مي شود كه آيا

و در واقع يكي برنده و ديگري بازنده ويا Game -

منافع واقعي دو طرف در منازعه است يا اين كه منازعه نا معلوم و موهوم است؟ 1994 -
راهبرد ها مانند ايجاد اهداف عالي كدامند ؟( همان گونه كه در تجربه Cave

 -Fisher؛

Roberrsآمده است )
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؛آيا بر قراري روابط گسترده  ،مبادالت و ديدوبازديدهاي ميان طرفين يا بر گزاري
1999

and Shichman

جلسات مالقات -

 -Deutschمي تواند مسائل را حل وفصل كرده و از بين ببرد؟

موضوع انعطاف نا پذيري عامل دومي را نشان مي دهد كه مي تواند درجه و ميزان منازعه و در گيري را باال ببرد
و افزايش دهد .منازعه و در گيري بر سر موضوعات معين نظير قدرت و يا موقعيت را احتماال ممكن است با انعطاف
ناپذيري بيشتر ي تشريح و تعريف نمود و بعدا همين امر موجب مي شود پيدا كردن گزينه هاي ديگر براي طرفين
مشكل تر شود .سوم اين كه خود محوري و خود مركزي از مسائلي است كه منازعه و در گيري را تشديد مي
نمايد؛ هر چه قدر منازعه حيثيت و اعتبار يكي از طرفين را تهديد كند و يا محبوبيت او را تضعيف نمايد  ،احتمال
بيشتر ي وجود دارد كه بحران شديد تر شود .چهارم اين كه تعدادموضوعات و مسائل  ،مي تواند ميزان و درجه
منازعه و درگيري را باال تر ببرد  .به عبارت ديگر هر چه تعدادموضوعات و مسائل در گيري بيشتر باشد  ،احتمال
كمتري وجود دارد كه راه حلي براي بحران و در گيري پيدا شود .اما موقعي موضوعات متعددي همزمان مورد
بررسي قرار گيرد  ،احتمال بيشتري وجود دارد كه نتيجه مورد نظر به طور همزمان حاصل شودو اين دقيقا مغاير
زماني است كه همان موضوعات يك به يك و به توالي مورد مالحظه قرار گيرد.
دويچ در سال  1991نيز اهميت انگيزه شخصي براي حصول به يك توافق موفقيت آميز را مورد توجه قرار داد.
اواستدالل مي كرد كه يك نوع جهت انگيزشي وجود دارد كه عبارتند از  :همكاري  ،كه براي فرد اهميت دارد كه
چه اتفاقي براي ديگري مي افتد ؛ فرد گرائي ،كه يك شخص فقط خودش مهم است و عالقه اي به رفاه و آسايش
ديگران ندارد؛ انگ يزه رقابتي  ،كه شخص مي خواهد بهتر از ديگران باشد و بهتر از ديگران كار ها را انجام دهد .
انگيزش همكاري به احتمال بسيار زياد منجر به يافتن راه حل هاي موفقيت آميز و سود و منفعت متقابل مي شود.
بخشي از موفقيت اين انگيزه معلول جريان روابط ميان طرفين است .انگيزش رقابت معموال با اطالعات گمراه
كننده ،فريبنده و بسيار كم و با اشتباه همراه است .افرادي كه انگيزه رقابتي دارند افكار و احساسات خود را با
ديگران مطرح نمي كنند  .آن ها ممكن است سعي كنند اطالعاتي را كه طرف ديگر نمي خواهد به او بدهد ،از وي
به سرقت ببرند .اعتماد بسيار كمي در اين حالت به وجود مي آيد و اين جو  ،افق ها را براي تفاهم و توافق مخدوش
كرده تيره و تار مي سازد  .از طرف ديگر  ،افراد با انگيزه همكاري مايل هستند به صداقت و صراحت ،اطالعات خود
را به ديگران هم منتقل كنند  .اين حالت باعث مي شود هر دو طرف موضوعات و مسائل واقعي مربوط به موضوع
مورد اختالف خويش را براي يكديگر مطرح و آشكار سازند .اما همان طور كه "دويچ" و "سيچمان " هم در سال
 1999خاطر نشان ساخته اند  ،جهت گيري انگيزشي  ،شخصيت هر يك از بازيگران در صحنه  ،و امكانات و
محدوديت ويژه هر موقعيتي ،به تشكيل و نوع و روش ارتباطات و روابط كمك مي كند  .به عبارت ديگر  ،ارتباطات
به تنهائي حل يك اختالف ومنازعه را تضمين نمي كند  .تصور شباهت و بينش ها و عقايد  ،تمايل به همكاري ،
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روابط شفاف و باز  ،روحيه دوستي و اطمينان  ،حساسيت نسبت به منافع مشترك  ،توجه به قدرت مطلق كه مغاير
قدرت نسبي است  ،همه و همه همكاري را تشويق و به تقويت آن كمك مي كند.
اما هنگامي كه همكاري به وجود نيايد و يا وجود نداشته باشد چه اتفاقي خواهد افتاد".دويچ ( در سال ) 1991
منازعات مخرب را " جريانات بيمار گونه اجتماعي " ناميد و توصيف كرد  .او به شماري از عناصر مهمي كه در
منازعات و در گير ي هاي بد و بيمار گونه تاثير دارند به شرح زير اشاره مي كند -1:اوضاع و شرايط مغشوش
اجتماعي ؛ -1جهت گيري همه كس به طرف اين هدف كه همه كس بايد برنده باشد؛  -1در گيري و اختالف
داخلي يك گروه يك طرف منازعه و ميان دو طرف منازعه؛  -4فكر و روحيه انعطاف ناپذيري؛  -1تصورات اشتباه
و نادرست؛  -9تعهدات متضاد و مغاير؛  -9داشتن رسالت هاي تخريبي ؛  -9باال گرفتن و تشديد حالت مارپيچي
( كه قبال ذكر آن رفت)؛  -9بازي هاي سياسي  ،كه در آن منازعه بيشتر از آن كه بر سر موضوعات واقعي باشد ،
عمدتا بر سر اين است كه چه كسي برنده و چه كسي بازنده مي شود.

حال چگونه مي توان اين جريانات مضر و بيمار گونه را حل و فصل كرد؟ " دويچ ( در سال  ) 1991به استراتژي
ها و يا روش هاي متعدد براي فرو كش ساختن منازعه اشاره مي كند  .يكي از اين استراتژي ها ،متعلق به "اوزگود
"  -Osgood -است كه به كاهش تدريجي و متقابل به منظور تخفيف بحران موسوم است- .

Osgood 's

and recipient ed

-graduated

Tension Reduction

s in

Inititial

 .بر اساس اين روش هر يك از طرفين  ،ابتدا اعالم مي ك ند و سپس گام و اقدامات كوچكي در حد و به نوبه خود
براي تخفيف منازعه را بر مي دارد و انجام مي دهد .دوم "فيشر" و "اوري" –

Ury

and

Fischer

 -1991هستند كه پيشنهاد مي كنند مذاكرات اصولي و موثر در منازعات و اختالفات مورد استفاده قرار گيرد.
مذاكرات اصولي مشتمل بر چهار شيوه و روش مي باشد  :جدا ساختن فرد از مشكل ؛ تمركز و توجه بر روي منافع
و نه مواضع و موقعيت ها ؛ به وجود آوردن گزينه به منظور حصول منافع متقابل ؛ ارزيابي نتايج بر اساس بعضي از
اهداف متعارف كه ارتباطي با موضع دو طرف نداشته باشد.نهايت اين كه طرف هاي سومي هم مي توانند به تخفيف
دادن و يا از بين بردن اختالف از طريق راه كار هائي ( مكانيز م هائي ) كمك كنند ،از جمله اين كه اين امكان را
فراهم كنند كه دو طرف بتوانند اعتبار خود را حفظ و به اصطالح آبروي خود را نگاه دارند؛ ارتباط ميان دو طرف
را تسهيل نمايند ؛ هزينه ها را تنظيم كنند ؛ منابع جديد بيابند ؛ معيار ها را تقويت كنند و ثابت نمايند كه اين
مكانيز مها مشروعيت دارد1991) -.

-Deutsch

هر يك از دو طرف اختالف ممكن است در جريان مذاكرات با استفاده از استراتژي هاي مختلف امتيازاتي به دست
آورند 1999 -

Shiehman

 -Deutschگاه ندانستن هدف و يا واقعيت مي

and
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 -.Schellingمواضع سخت داشتن با تعيين اهداف بسيار بزرگ

تواند نتايج بهتري حاصل كند1990)- -.

 ،انجام در خواست هاي بسيار زياد  ،و ندادن امتياز ،حتي بسيار كم و اندك  ،مي تواند نتايج معكوس به بار آورد.
تقاضاي اندك و در خواست امتيازات محدود مي تواند به حصول يك توافق كمك و آن را تسهيل نمايد- .
1999

Vincelelle

 ، -Harnellاين دو عامل ،اگر موجب شود طرف ديگر تالش هاي مذكور

and

را ضعف تعبير و تفسي ر نمايد مي تواند نتيجه معكوس نيز داشته باشد  .انجام تهديدها و دادن وعده ها نيز مي
تواند طرف ديگر را تشويق به همكاري نمايد  .وعده ها ،شانس و امكان حصول به يك توافق موفقيت آميز را باال
مي برد  ،در حالي كه تهديد ها شانس رسيدن به چنين توافقي را كاهش خواهد داد .وعده ها بيشتر از تهديد ها
،

همكاري گسترده تر  ،كار آئي باال تر و منافع مشترك به وجود خواهد آوردal .-

1994

Rubin

and

et

Cheney

 .-1991 ; Leweekiمشروعيت داشتن با دادن وعده ها ،بيش از تهديد ها

امكان پذير خواهد بود .از طرف ديگر  ،كسب اعتبار با عواملي هم چون قدرت  ،قابليت اعتماد  ،ظرفيت و تعهد
نسبت به قولي كه داده مي شود و وعده اي كه داده مي شود امكان پذير بوده و تحت تاثير چنين عواملي مي تواند
باشد.شفافيت و صحت در ويژگي ها ي برنامه هاي احتمالي و پيش بيني كار ها  ،شانس و فرصت ارتباطات موثر
Shicherman

تر و تشويق طرف مقابل را بيشتر مي كند 1999 -

and

-Deutsch

.

گرايشات در مذاكرات
هنگامي بحراني بروز كرده و يا در شرف وقوع مي باشد  ،بسياري از ديپلمات ها و مذاكره كنندگان مقامات دولتي
شروع به تالش و فعاليت براي يافتن راه حل مسالمت آميز براي آن مي كنند .اين گونه استراتژي ها براي مذاكرات
اغلب بسيار پيچيده هستند review -

a

for

1000

 . -See Bazzermanگرايشات متعدد

روان شناختي به انحاي مختلف منجر به ايجاد و تثبيت و نفوذ در رفتار مذاكره كننده مي شود كه مي تواند به
نتايج نا مطلوبي منجر گردد.
"ماكس بازرمن " در سال  1999پنج خطاي روان شناختي را كه باالخص مذاكره كنندگان مرتكب مي شوند و
مي تواند موجب شكست مذاكرات شود را بر مي شمارد .اولين و مهم ترين خطا  ،اشتباه و خطاي غير قابل انعطاف
بودن است كه يك مذاكره كننده اعتقاد دارد كه منافع دو طرف خود به خود در تضاد با يك ديگر است  .زيرا اين
گونه تصور و خطا موجب مي گردد مذاكره كنندگان اين باور را داشته باشند كه اگر آن ها بخواهند منفعت و
سودي از اين مذاكرات ببرند  ،طرف مقابل بايد چيزي را از دست بدهد  .در واقع در اين حالت اختالف ،طبق
قاعده اين كه هيچ كس نبايد برنده و يا هيچ كس نبايد بازنده باشد  ،تصور چنين خواهد بود  ،كه بردن يك طرف
مستلزم باختن طرف ديگر است .مذاكرات هنگامي بيشتر موفقيت آميز خواهد بود كه شركت كنندگان در آن ،
17
www.asrdiplomacy.ir

مذاكره را با اين نظر و عقيده كه يك طرف برنده و طرف ديگر بازنده است شروع نكنند،و در واقع درتقاضا هايشان
زياده خواهي وجود نداشته باشد در آن صورت است كه فكر و نيرو و پيشنهادات خود را در يك جهت مثبت هدايت
خواهند نمود.
"بازرمن " در سال  1999به گرايشات مشكل ساز ديگري هم اشاره كرده و آن ها را مورد توجه قرار داده بود .از
جمله اين گرايشات و تمايالت مساله ساز ،قصور در به دست آوردن تجربيات بيشتر به منظور كسب اطالعات فراوان
در مورد موضوع مذاكره است  ،آن هم موقعي كه طرف مقابل مذاكره  ،اين تجربيات و اطالعات را دارا مي باشد.
به عالوه قصور د ر درك و فهم اين مطلب كه تداوم و يا باال گرفتن اختالف  ،اشتباه و خطا ست نيز يكي ديگر از
گرايشات است كه مي تواند در پيدا كردن يك راه حل مسالمت آميز براي اختالف مضر و خطرناك باشد .اطمينان
بيش از حد و اندازه هم به حصول موفقيت در مذاكرات هم بسيار مخرب است .مذاكره كنندگان در تالش زياد
براي درك و فهم موضع طرف مقابل مي توانند بهره زيادي ببرند .اگر مذاكره كنندگان از احساس اطمينان بيش
از اندازه خود كامال آگاهي داشته باشند  ،احتماال به نگراني ها و موضوعات مورد عالقه طرف مقابل هم توجه
بيشتري خواهند نمود و تالش خواهند ك رد در نظرات خود در جهت مثبت تغييراتي بدهند .به وجود آوردن شرايط
و موقعيتي كه روشن و مثبت باشد و بتواند زمينه هاي جديدي براي همكاري و همياري فراهم سازد بسيار مهم و
سازنده است؛ قصور در انجام چنين كاري  ،صرفا از دست دادن فرصت است.
"بازرمن" و همكارانش با استفا ده از تحليل هاي خود در مورد محيط و جو مذاكرات و عالئق مذاكره كنندگان
چنين استدالل مي كنند كه قصور در شكست مذاكرات مي تواند ناشي از خودداري از بحث در مورد بده و بستان
هاي پر سود باشد كه همين بده و بستان هاي پر منفعت ممكن است به نحوه سازنده اي منافع طرفين را با يكديگر
تركيب نمايد  .گرايشات و تمايالت مشخص و معيني  ،مي تواند اين مشكالت را در يك شرايط و فضاي ويژه اي
تشديد نمايد .اين تمايالت از جمله اطمينان بيش از اندازه به خود داشتن يا عقايد خود را" مقدس شمردن"-
 - pseudo sacrednessمساله مهمي است ؛ مشكل خود خو اهي  ،اطمينان بيش از اندازه  ،خوش بيني غير
منطقي و غير عقالئي و بخشش را مي توان از جمله مشكالت در مذاكرات و بده و بستان ها بر شمرد  .تشويق و
ترغيب هر طرف در انجام بده و بستان و معامله با يك روش واقع بينانه مي تواند به حل و فصل موفقيت آميز
اختالف با همياري طرفين كمك كند .البته مشروط به اين كه آنان به اين بده و بستان چنين نگاه كنند كه زيان
و ضرر آن ها از اين بده و بستان به اندازه منافعي كه كسب مي كنند نخواهد بود".لي تامپسون " -
 -Thompsonو "جينيس ندلر" Nadler -

Leigh

-Janiceراه هائي را براي از بين بردن گرايشات و تمايالت

رواني در يك مذاكرات موفقيت آميز پيشنهاد كرده اند .اين دو محقق استدالل مي كنند كه مذاكره كنندگان مي
توانند تاكتيك ها وروش هائي را به كار گيرند كه احتمال سخت گيري را كم كرده و امكان موفقيت مذاكره را باال
ببرد .اوال  ،مذاكره كنندگان ب ايد در صدد باشند كه در ساده كردن اختالفات تالش كنند  .دوم آن كه آن ها بايد
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نهايت تالش خود را به عمل آورند تا طرف مقابل را دقيقا درك كرده  ،روحيه و شخصيت او را براي خود ترسيم
كنند ؛ سوم اين كه مذاكره كنندگان بايد فرا تر از مانعته الجمع بودن همكاري و اختالف بنگرند و بيانديشند ،به
خصوص الزم است هر يك از دو طرف اين موضوع را درك كرده و بفهمند كه با قبول زيان هاي كوچك منافع و
سود هاي بزرگتري مي توان به دست آورد .سر انجام اين كه خود محوري به خصوص در زمينه موضوعات روشن
و شفاف و مفيد و باور نكردني در سرراه حل اختالف ،مانع به وجود مي آورد  .تامپسون و ندلر پيشنهاد ميكنند
كه آموزش هاي شبيه سازي و تجربي كه نتايج مشابه داشته اند مي تواند به صورت موثري آثار منفي گرايشات
رواني را در مذاكرات از بين برده و اصالح نمايد  .آن ها به خصوص استدالل مي كنند  ،اعتماد سازي  ،مبادله
اط العات  ،مطرح كردن پرسش ها  ،و پيشنهاد هاي چند جانبه كه به طور همزمان صورت گيرد و كوشش مداوم
براي يافتن راه حل ها براي اختالفات در آينده مي تواند به حل موفقيت آميز يك اختالف كمك كند .
بعدا ودر آينده  ،سه مانع روان شناسي در سر راه جريان حل اختالف با تفصيل بيشتر مورد بحث و بررسي قرار
خواهدگرفت.
اعتماد خوش بينانه بيش از حد و اندازه

بسياري از مذاكره كنندگان داراي خوش بيني بيش از حد و اعتماد خارج از اندازه به خود هستند  ،كه اين يك
نقص و مشكل به شمار مي آيد- .
1 000 b

and

Ross 1991;Kahneman

and

Stillinger

 -Tverskyمذاكره كنندگان چنين مي پندارند كه چون آن ها از همه چيز كه در طرف مقابل

آن ها مي گذرد اطالع دارند  ،لذا مي توانند بر نتايجي كه بر وضع هر دو طرف تاثير دارد نيز كنترل داشته باشند
و تاثير بگذارند .دليل اين ام ر هم اين است كه اين موضوع با اين باور آن ها ارتباط پيدا مي كند كه واقعا آن هابر
همه چيز مسلط هستند  .بديهي است  ،اين ديد گاه نمي تواند در آن چه در طرف مقابل مذاكره مي گذرد تاثيري
داشته باشد .اين باور كه هر يك از طرفين به موفقيت نهائي خود اعتماد دارد  ،باعث مي شود هر يك از دو طرف
علي رغم عالقه به حصول نتايج خوب ،احتمال حصول توافق و گرفتن امتياز را از هر دو طرف سلب نمايدو يا
كاهش دهد .هر يك از دو طرف بر اين باور است كه مي تواند بدون اين كه چيز زيادي از دست بدهد هر چيزي
را كه مي خواهد به دست آورد .مقاومت در مقابل دادن هر گونه امتياز منجر به بروز رفتاري خواهد شد كه مي
تواند كامال مضر و مخرب باشد .مثال اگر اسرائيلي ها با بولدوزر خانه هاي فلسطيني را در نوار غزه در اوايل سال
 1001خراب كردند  ،در فلسطيني ها هم به راحتي و به وضوح  ،انگيزه اي براي بمب ها گذاري هاي انتحاري
براي تالفي اين كار اسرائيلي به وجود آمد .اما اسرائيلي ها همچنان بر اين اعتقاد بودند كه صرفا با اقدامات خشن
و شديد است كه مي توانند تروريست ها را تنبيه كرده و آن ها را از دست زدن به هر گونه اقدام عليه اسرائيلي ها
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مانع شوند ؛ اما اختالفات و منازعات د ر منطقه نشان داد ه كه هر چه قدر تنبيه شديد تر باشد  ،امنيت كم تري
بر قرار خواهد شد .كما اين كه حمالت بيشتر ي عليه اسرائيلي ها شده و از جمله بمب گذاران انتحاري در مناطق
پر جمعيت دست به اقدام زدند و خشونت و سركوبي از طرف فلسطيني ها بيشتر و بيشتر شده است.اين اظهار
نظر و مطلب با اين هدف گفته نشد كه از يك طرف و يا طرف ديگر انتقاد گردد ،بلكه هدف نشان دادن اين واقعيت
است كه اطمينان واعتماد به محق بودن يك نهضت توسط يك گروه در يك طرف  ،كه توام با خودداري از دادن
امتياز باشد  ،دور نماي صلح را براي همه طرف ها ضعيف تر و تاريك تر مي سازد.
اطمينان و اعتماد وخوش بيني بيش از حد و اندازه بدين معني است كه ارزيابي بي حدو حصر احتماالت،
بسيار افراطي تر و مثبت تر از دانش يك فرد قاضي است كه بخواهد قضاوت كرده و يا كار را توجيه كند .به عبارت
ديگر  ،افراد بيش از اطالعاتي كه در مورد اوضاع واحوال طرف ديكر دارند نسبت به آن چه مي انديشند به خود
اعتماد و اطمينان دارند  .بررسي و تحقيقات در مورد تصميم گيري هيت منصفه نشان مي دهد  ،آن هيئت منصفه
اي كه از دو طرف دعوي حمايت مي كند  ،احتمال اين كه قضاوت و نظرشان در مورد دعوي صحيح تر باشد و
قضا وتشان عادالنه تر باشد بيشتر است تا آن هيئت منصفه اي كه اعضاي آن بيشتر تمايل فقط به يك طرف داشته
باشند  .جالب اين كه چنين چيزي بدين معني است كه احكامي كه در موردآن ،اختالف نظر ميان هيئت منصفه
بيشتر باشد و اطمينان به رائي كه مي دهند كم تر باشدصحيح تر از زماني است كه راي هيئت منصفه به اتفاق
آرا صادر شود  .در مثال ديگر در مورد تاثير و نفوذ اعتماد بيش از حد و خوش بينانه در تصميم گيري ها  ،مانند
استادي است كه امتحانات و تست هاي چند جوابي از دانشجويان به عمل مي آورد ودر اين امتحانات از دانش
جويان خواسته مي شود نه تنها پاسخ صحيح را مشخص كنند  ،بلكه آنان را موظف مي سازد كه ارزيابي كنند كه
تا چه اندازه مطمئن هستند پاسخ آن ها صحيح است  .اگر اعتماد و اطمينان دانشجويان منطقي و متعارف باشد ؛
به او و يا آن ها امتياز و نمره داده مي شودآن هم موقعي كه يك دانشجو چنين اظهار نظر نمايد كه در مورد اشتباه
بودن يك پاسخ كامال مطمئن نيست اما به هر حال ثابت شده اعتماد بيش از حدو اندازه  ،مخرب و مضر است .
موقعي دانشجوئي اشتباه مي كند  ،اما نشان مي دهد كه صد در صد به درستي پاسخ خود اطمينان دارد  ،او يك
نمره كامال منفي دريافت خواهد كرد  .دانشجوياني كه در ابتداي يك نيم دوره تحصيلي  ،به نظر و قضاوت خود
بيش از حدو اندازه اعتماد داشتند ،اما موقعي دريافتند كه براي اعتماد بيش از حد خود تنبيه خواهند شد  ،ميزان
اعتماد آن ها كاهش يافته و عملكرد آن ها بهتر شده و بهبود پيدا مي كند  .از اين طريق دانش جويان مي آموزند
كه اعتماد بيش از حد مانع عملكرد و اقدام آن ها مي شود  ،و بدين ترتيب مي آموزند كه خود را بيش از حد
مطمئن نشان ندهند  ،اما به طريق صحيح و در ست اطمينان و اعتماد خود را بيشتر كرده و تقويت مي كنند .در
واقع در فواصلي كه اعتماد كمتري وجود دارد و به خصوص در زماني كه طرفين اعتماد بسيار زيادي به موفقيت
نهائي خود دارند مذاكرات شكست خواهد خورد.
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اعتماد بيش از اندازه كه مبتني بر تمايل و خواست فرد مي باشد در كم بها جلوه دادن ابعاد يك شرايط
و موقعيت موثر مي باشد ،زيرا افراد در مورد ابعاد اين شرايط هيچ چيز نمي دانند  .اين پديده به وضوح در تجربيات
شرط بندي قابل مشاهده است  .هنگامي افراد در يك بازي مهارت دارند  ،آن بازي را دوست دارند و بر بازي هاي
ديگر ترجيح مي دهند  ،نظير بازي با ورق  ،حتي در زماني كه شرايط در آن بازي به نفع آنان نباشد  .حتي هنگامي
شرط بندي بر سر فوتبال و بازي هاي ديگر است ،كساني كه در مورد آن بازي اطالعاتي دارند يا چيزي مي دانند
 ،معموال از گزينه هائي كه در آن بازي به آن اعتماد دارند فاصله گرفته و از آن احتراز مي كنند  .اما افرادي كه در
يك بازي خاص مهارتي ندارند احتمال كمتري دارد شرط بندي نمايند  ،افراد اخيرالذكر ترجيح مي دهند وارد در
بازي هائي كه شانس و اقبال در آن ها دخالت دارد نظير " رولت " وارد شوند و نه بازي هائي كه در آن مهارت
دارند ( 1990

Tversky

and

 . )Heathهمچنين روساي جمهور مايل هستند در زمينه

هائي كه در آن به مهارت هاي خود اطمينان بيشتري دارند فعال باشند  .اين شايد تا حدودي دليلي باشد كه
بعضي از روساي جمهور سياست هاي داخلي را ترجيح مي دهند  ،در حالي كه بعضي ديگر احتماال بر مسائل بين
المللي اهتمام بيشتري مي ورزند .عالقه و تمايل به كم ارزش دادن به ابعاد و جنبه هاي يك موقعيت كه فرد در
مورد آن هيچ نمي داند منجر به اين مي شود كه شانس خود را براي موفقيت در مداكرات زياد بداند .به عالوه
چنين مذاكره كننده اي توانائي خود را براي تحميل راه حل مورد عالقه خود بر طرف مقابل بيش از اندازه و حد
متعارف مي داند  ،در حالي كه در مقابل كوشش هاي طرف ديگر براي تحميل نظرات او بر خودش مقاومت مي
كند.
اين نتايج متغير در ابتكارات غلط و اشتباه افراد ،و يا به عبارت ديگر اشتباهاتي كه در ديدگاه صحيح آنان
به وجود مي آيد  ،باعث مي شود هر مذاكره كننده  ،ابتكار  ،اراده  ،تصور و تخيل كمتري در مقايسه با طرف مقابل
از خود بروز دهد  .اين مذاكره كنندگان كم تر مايلند امتياز دهند چون آن ها بر اين اعتقاد هستند براي اين كه
برنده شوند بايد امتياز ي بدهند .افرادي كه بيش از اندازه به خود اعتماد و اطمينان دارند ممكن است ريسك پذير
هم باشند  ،چون آن ها منكر اين هستند كه در هر بحران بخصوصي ريسكي وجود دارد  .مثال كاندوليسا رايس ،
مشاور امينتي وقت آمريكا در مصاحبه با شبكه " نايت الين " ادعا نمود كه هيچ عامل بحران زا در مورد هواپيماي
جاسوسي به چين كه شرح آن قبال رفت وجود ندارد  .در مواردي نظير اين حادثه  ،رهبران ممكن است درجه
باالئي از ريسك را دقيقا به اين دليل مي پذيرند كه اعتماد بيش از اندازه به خود دارند كه همين امر موجب مي
شود آن ها در مرحله اول وجود هر گونه ريسك را انكار كنند و يا آن كه بر اين باور باشند كه آن ها در صورت باال
گرفتن بحران مي توانند بر ابعاد نا مطلوب آن غلبه كنند .
تمايل به دست كم گرفتن قدرت و موقعيت طرف مقابل  ،اغلب اين احتمال را كه مذاكره كننده امتيازي
بدهد كم مي كند .چنين مذاكره كننده ناسازگاري  ،به خصوص اگر درهر دو طرف هم اين نا سازگاري وجود
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داشته باشد  ،احتمال هر گونه راه حل براي يك مشكل و يا اختالف را به كلي از بين مي برد .مذاكره كنندگان
ارزيابي و پيش بيني هاي خود را در مورد اين كه كدام طرف پيروز خواهد شد  ،معموال بر اساس عوامل شخصي
در يك مورد خاص و نيز آمار و ارقامي كه از موارد مشابه در گذشته به دست آورده اند قرار مي دهند .عواملي كه
باعث مي شود فرد همه چيز را از دريچه چشم خود مي بيند و مي داند و يا به عبارت ديگر نسبت به يك موضوع
خاص فقط از ديد گاه شخص خودش نگاه مي كند .ممكن است استثنائا يك حالت زنده و فعال  ،محكم و استوار
و از نظر عاطفي جالب و جذاب باشد ،اما آمار هاي حوادث گذشته به ندرت واجد اين خصوصيات هستند .اگر
بخواهيم اين موضوع را ساده تر و واضح تر بگوئيم اين مطلب بدان معني است كه اغلب پيش بيني هائي كه يك
مذاكره كننده مي كند بيشتر گرايش و جهت به طرف اطالعات شخصي دارد تا اين كه تمايلي به آمار حوادث
گذشته داشته باشد.
اما افراد ،كم تر در پيش بيني هاي خود در مورد خطراتي كه با آن روبرو هستند از معيار هاي اساسي و پايه-
rate

 - baseاستفاده مي كنند ( به فصل سوم در مورد بحث هاي نمايه ها ي اكتشافي نگاه كنيد ) در

حالي كه مذاكره كنندگان بايد ارزيابي هاي خود را بر اساس نتايج به دست آمده و گذشته ها با توجه به معيار ها
و نظرگاهها ي متفاوت انجام دهند  ،اما آن ها بيشتر روي قضاوت هاي اكتشافي خود و يا به قولي روي اجتهاد
خود از قضايا عمل مي كنند Kahnenm -.
and

;1999

Nisbett

an d

 .-Tversky 1991)--Slovicپيش بيني ها  ،مبتني بر نقشه ها و برنامه ئي است كه بهترين

سناريو ها را ارائه كند .هر مذاكره كننده بر اين اعتقاد است كه مي تواند با كم ترين امتيازي كه مي دهد بر طرف
مقابل مسلط گردد .به عالوه بر آورد هابه سهولت و راحتي تحت تاثير ارزيابي هاي مورد نظر ديگران و افراد
مختلف قرار مي گيرد .با آن كه ممكن است مذاكره كنندگان در ارزيابي هاي خود درست عمل كرده و صحيح
نظر بدهند  ،اما به آساني مي توانند ديدگاههاي ديگران را تحريف كرده و همين نوعي انحراف به شمار مي آيد.
اين ها كساني هستند كه عالقمندند تمايالت و ترجيحات واقعي را براي اين كه به نتايج بهتري برسند مخفي و
پنهان سازند.امااعتماد بيش از اندازه هم هميشه بد نيست و مي تواند مزايا و فوايدي هم داشته باشد.اوال اعتماد و
خوشبيني بيش از اندازه مي تواند مقاومت و تعهد مذاكره كننده را موقعي كه شرايط و اوضاع و احوال چندان
هم خوب به نظر نمي آيند باال ببرد.اگر يك مذاكره كننده واقعا معتقد باشد كه در نهايت موفق خواهد شد ،
احتمال بيشتري وجوددارد كه براي حصول به يك راه حل به كوشش خود ادامه دهد .ثانيا اعتماد بيش از حد،
توان مذاكره كننده را براي تحمل درد و ناراحتي باال مي برد .به عالوه اگر يك مذاكره كننده مجاب شود كه با
پيروزي فقط يك قدم فاصله دارد ،يك عقب نشيني كوچك را براي كليت جريان مذاكره خطرناك نمي پندارد.
با اين ترتيب  ،اعتماد بيش از اندازه خوش بينانه ،اين احساس را كه يك نفر مي تواند موفق شود و بدين
ترتيب تعهد و پايبندي به جريان مذاكره را ممكن است حتي در صورت يك عقب نشيني باال ببرد ،تقويت خواهد
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كرد.عمال اختالفاتي كه به بن بست رسيده گاه بدين طريق مي تواند حل و فصل شود و اين حل و فصل هم به
دليل سر سختي و استواري و تصميم و اراده محكم مذاكره كننده است .مثال روشي كه براي انتخاب پاپ جديد ،
هنگامي كه پاپ قبلي فوت كرده است ،ممكن است روشي سخت و غير ممكن به نظر آيد  .چون كاردينال هائي
كه به دور هم جمع مي شوند تاپاپ جديد را انتخاب كنند اكثر آن ها هرگز در گذشته يك ديگر را نديده اند  ،و
از مناطق مختلف جهان به رم آمده اند  .هر كدام نظر ودستور كار ي مخالف با ديگري دارند و به زبان هاي مختلف
تكلم مي كنند  .اما خود را موظف و و متعهد مي بينند كه اجازه ندهند هيچ كس محل و سالن مذاكره را تا اين
كه بر روي فرد واحدي توافق كنند ترك ننمايند و بدين ترتيب آن ها در يافتن و انتخاب يك پاپ جديد با استفاده
از روشي موفق مي شوند كه از طريق راه هاي متعارف قادر نيستند اين كار را انجام دهند.
استراتژي " خود پايبندي " اين اعتماد و اطمينان را به وجود مي آورد كه مي توان به راه حلي دست
پيدا كرد  ،زيرا بعضي از راه حل ها  ،تنها گزينه عملي براي از بين بردن اختالف مي باشد .به همين نحو دولت
هاي مذاكره كننده مي توانند خود را پايبند به مردم خود بدانند و به طرف مقابل خويش اين پيام را بدهند كه
درجه تعهد آنها براي حل يك اختالف تا كجاست ،و يا اين كه بايد در اين راه متوسل به جنگ شوند و يا به هر
كار ديگري كه متعهدند انجام دهند دست بزنند.

عدم اطمينان و شك و ترديد

يكي ديگر از موانع اختالف و منازعه  ،شك و ترديد و بي اطمينان بودن به ديگران است .تمايل و كشش به نداشتن
اطمينان ،اغلب  ،و موقعي كه ابهام و ترديد در مورد يك موقعيت وجود دارد ،افزايش پيدا مي كند .اين عامل و يا
متغير مي تواند موجب شود تصميم گيرنده ارزش و يا اهميت احتمالي نتايج اجراي يك خط مشي به اصطالح
درجه دوم و يا كم اهميت تر نظير حسن نيت  ،كه مثال مانند تعداد اسلحه به دقت قابل شمارش نيست ،را كم تر
از حد و اندازه بر آورد كند .به خصوص در خالل مذاكرات ،افراد ممكن است در مورد نتيجه مذاكرات و نيز در
خصوص واقعيات مربوط به شرايطي كه در آن به سر مي برند اطمينان نداشته و ترديد هاي خود را دارا باشند.
آن ها نه تنها مي توانند در مورد اهداف طرف مقابل شك و ترديد كنند  ،بلكه ممكن است در مورد مقاصد خود
و اين كه چه امتيازي مي خواهند بدهند و يا چه امتيازي مي خواهند بگيرند نيز اطمينان نداشته باشند .اين امر
زماني به وقوع مي پيوندد كه نفس جريان مذاكرات موجب شود اهداف و استراتژي خود افراد نيز تغيير پيدا كند .
آثار

و ترديد و عدم اطمينان نسبت به تصميم گيري هم در قضاوت و ارزيابي اكتشافي -

heuristic

 -Judgmentalو هم در عمل ارزيابي تئوري آينده نگري كامال ديده مي شود-

Theory

 -Prospectبه ويژه  ،نتايج روشن و مشخص حاصل از يك مذاكره  ،از نظر رواني و روان شناسي
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بيشتر از احتمال واقعي و عيني ارزيابي مي گرددو نشان داده مي شود.بهترين نمونه اين مواردرا در تجربه انجام
شده توسط "ريچارد زكهاور" مي توان مشاهده نمود ؛ او در اين آزمايش تجربي از آزمو ده ها سئوال كرده بود كه
آن ها تا چه اندازه حاضرند پول بپردازند تا از تعداد گلوله ها در هفت تير بازي روسي شش تيري رولت روسي (
كه قبل توضيح داده شده است ) كم كنند  .واضح است كه افراد رقم مشابهي حاضرند بپردازند  ،چون كم كردن
هر فشنگ احتمال مرگ را به مقدار مساوي براي هر يك از آن ها كاهش مي دهد ،كه كمي بيش از  19در صد
است.اما افراد ترجيح مي دهند و در واقع مايل هستند كه مبلغ زيادتري را بپردازندكه اولين فشنگ و يا آخرين
فشنگ را خارج كنند و نه فشنگ هائي كه در ميانه هستند مثل فشنگ دوم و سوم و...را خارج كنند -گزارش
پلوس – -Plous 1991دليل چنين تمايلي به نتيجه و اثر اعتماد و اطمينان باز مي گردد.بدين معني كه :حد اقل
با خارج كردن اولين فشنگ احتمال كشته شدن و مرگ را به حداقل برسانيم و يا با خارج كردن آخرين فشنگ ،
احتمال مرگ را از بين ببريم ،و طبعا چنين چيزي اهميت و بار روان شناسي بيشتري از خارج كردن فشنگ هاي
مياني دارد.
بدين ترتيب  ،مذاكره كنندگان مايلند كه بيشتر روي چيزي كه مي توانند ببينند و يا ارزيابي كنند توجه
و تمركز نمايند ،اين موضوعي است كه " جرويس "از آن به عنوان search

" drunkard'sمستي و جستجو"

ياد مي كند ( منظور اين است كه افراد در انجام يك كار تحقيقي بيشتر به دنبال يافتن آسان ترين راه هستند و
در جائي به تحقيق نمي پردازند كه احتمال حصول نتيجه در آن بيشتر باشد و در اين زمينه لطيفه اي گفته شده
مبني برا اين كه يك آدم مست كه سوئيچ اتومبيل خود را گم كرده بود ضمن اين كه مشغول باز كردن در
اتوموبيل خود بود زير نور يك چراغ به دنبال كليد هاي خود مي گشت  ،و اين بدان خاطر است كه نور كجاست
و نه به اين دليل كه لزوما كه او كليد خود را كجا گم كرده است).آثار ديگري كه نتايج حاصل از مذاكرات است
نيز وجود دارد وممكن است در بلند مدت حتي ارزشمند تر هم بشوند  ،وممكن است حسن نيت و اعتماد به
وجود آورد ،اما در كانون مذاكره قرار نمي گيرند چون مشكل است بتوان واقعيت آن را ثابت كرد و اندازه گيري و
مورد ارزيابي قرار داد.در مذاكرات كنترل سالح ميان آمريكا و شوروي  ،با آن كه جريان اين مذاكرات لزوما به
هدفي كه از آن انتظار مي رفت نرسيد  ،اما در نهايت امكان اتخاذ استراتژي هاي جديد توسط دو طرف براي
كاهش تنش ميان آن ها را باال برد .مثال جريان بحران موشكي كوبا منجر به ايجاد يك خط تلفني ( خط سرخ )
ميان رهبران واشينگتن و مسكو گرديد  ،كه مي توانستند مستقيما در صورت بروز بحران با يكديگر گفتگو كنند
و همچنين باعث شد كه معاهده منع آزمايشات محدود اتمي براي حفظ محيط زيست در مقابل خاكستر هاي
اتمي ناشي از آزمايشات بين دو طرف امضا شود.
دولت ها اغلب متوسل به اقدامات و گاه فرستادن عالئم و اشارات مختلفي مي شوند  ،تا حس ترديد و
ابها م را از بين ببرند،زيرا آن ها به خوبي مي دانند كه ابهامات و ترديد ها مي تواند به اختالفات و مخاصمات
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ناخواسته منجر شود  .كشور ها مي توانند به يكديگر اطمينان هائي بدهند كه معموال اين اطمينان ها مبتني بر
اعتماد و تصميم قطعي آن هاست .مثال تحريم عراق توسط اياالت متحده آمريكا پس از جنگ خليج فارس با خلع
سالح كشتار دسته جمعي ارتباط پيدا مي كرد .اگر عراق اجازه مي داد كه بازرسان سازمان ملل متحد در مورد
وجود سالح كشتار دسته جمعي از خاك آن كشور بازديد نمايند  ،تحريم ها برداشته مي شد.بدين ترتيب  ،برداشتن
قطعي تحريم ها  ،موكول به و مبتني بر بازديد ناظرين سازمان ملل متحد بود  .بدون انجام بازديد ناظران سازمان
ملل متحد  ،تحريم قطعي بود .همچنين در معاهده موشك هاي ضد بالستيك در سال  ، 1991موافقت طرفين
موكول به اين شد كه هر يك از دو طرف يك پايگاه موشكي خود را حفظ كند .منطق و دليل امضاي چنين معاهده
اي  ،حفظ آسيب پذيري اياالت متحده و اتحاد شوروي نسبت به هم بود ،كه در واقع آسيب پذيري متقابل بر
اساس دكترين تخريب و بازدارندگي متقابل بود  .به اين معني كه هر طرف مي دانست و اطمينان داشت در صورت
هر گونه اقدام تهاجمي براي تخريب طرف ديگر  ،عمل او بي پاسخ نخواهد ماند و در واقع نوعي تعادل وحشت
برقرار شده بود ..اما اين معاهده به هر دو كشور اجازه مي داد يك سيستم ( سامانه ) داشته باشد تا او را در مقابل
تهاجم موشكي طرف ديگر محافظت كرده و قدرت دفاع داشته باشد .در اين مورد به خصوص ،ترديد موجب باال
بردن ثبات و ايمني بود ،و اين ايمني با اين فكر به وجود آمده بود كه هر گونه حمله غافلگير كننده براي هيچ يك
از دو طرف فايده اي در بر نخواهد داشت ،چون هيچ يك از آن دو طرف مطمئن نبودند كشوري كه در ابتداحمله
مي كند  ،موشك او به خوبي عمل كند و طبعا ارزش اين را نداشت كه با يك دفاع كاري و موثر توسط طرف مقابل
با پرتاب موشك مواجه شود.اما اياالت متحده و اتحاد جماهير شوروي هر كدام در مورد چيزي كه براي حفظ اين
تكنولوژي باال ترين اهميت را داشت  ،نظرات متفاوتي داشتند .بدين معني كه اياالت متحده آمريكا معتقد بود ،
بهترين شي وه و خط مشي اين است كه از سيلو هائي كه موشك هاي دفاعي براي عمل متقابل در خود جاي داده
اند  ،به بهترين وجهي محافظت شود  ،اما اتحاد جماهير شوروي  ،پايگاههاي موشكي خود را در اطراف مسكو
ايجاد و مستقر كرده بود تا اين شهر و ساكنين آن را در مقابل حمالت موشكي احتمالي حفظ كند.
يك بخش ديگر از مشكل بي اعتمادي و عدم اطمينان از اين جا ناشي مي شود كه تصميم گيرندگان
سياسي جنبه هائي از يك وضعيت خاص كه مبهم و نا مشخص است را كم اهميت تلقي مي كنند .در نتيجه هر
دو طرف بر اين باور است كه مي توانند به نتيجه دلخواه خود برسند .در اين حاالت كه بيشتر به تسلط كاذب هر
دو طرف شباهت دارد ،هر يك از آن ها به راهي و خط مشي كه در پيش گرفته اند اطمينان دارند  ،اما از عوامل
ديگري كه ممكن است مانع حصول نتيجه شود غافل است و يا آن را در نظر نمي گيرد.

نفرت از شكست
=======
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نفرت از شكس ت نيز از تئوري آينده نگري منشا مي گيرد و چنين استدالل مي كند كه هميشه يك نوع ارزيابي
نادرست و نا منظمي از پيروزي و شكست وجود دارد  ،بدين ترتيب كه افراد هميشه چيزهائي را كه دارند نسبت
به چيز هائي كه در اختيار ندارند بيش از حد متعارف ارزيابي كرده و براي آن ارزش قائل هستند-
,1994

1999

and Tiversky

-Kahenmann

اكثر افراد مايل هستند به يك اندازه در مورد نتايج مثبت و منفي كه از نظر كمي و كيفي يكسان هستند ،ارزيابي
هاي مختلفي انجام دهند ،بدين معني كه نتايج از نظر روان شناسي اهميت و سنگيني بيشتري دارند  .نفرت از
امتياز دادن  ،كه در مورد آن نظرات و ارزيابي هاي مختلف انجام مي گيرد و بستگي به اين دارد كه يك فرد امتياز
مي گيرد و يا امتياز مي دهد  ،امري عادي و متداول است  .مذاكره كنندگان به اين توجه ندارند كه طرف مقابل
چه امتيازي مي دهد و اين كه آيا امتيازي كه مي گيرد چه قدر و به اندازه اي كه امتياز مي دهد اهميت دارد يا
خير  .در اين راه هر يك از دو طرف چيزي را كه دارد  ،بيش از آن چيزي كه در حين مذاكره گرفته است ارزيابي
مي كند .به عبارت ديگر مبادله متساوي  ،احساس مشابهي در هيچ يك از دو طرف به وجود نمي آورد .هر كدام
از دو طرف فقط خود را مجاب و قانع مي كند كه نوعي معامله نا مساوي صورت گرفته است و آن هم نصيب او
شده است .انجام چنين معامله اي به داليل روشن و واضحي مشكل است .هر كدام از دو طرف خيلي راحت اين
احساس را پيدا مي كند كه طرف مقابل سهم بيشتري رابرده زيرا هر طرف چيزي را كه دارد  ،بيشتر از چيزي كه
طرف ديگر دارد و يا آن را ارائه داده و مي خواهد به عنوان امتياز بدهد ارزيابي مي كند و ارزش بيشتري براي آن
چه دارد قائل است .دادن امتياز از دريافت آن براي فرد مشكل تر است و احساس ناخوشايندي در فرد به وجود
مي آ ورد.و صرفا به همين داليل اساسي و به اصطالح ساختاري است كه هر يك از دو طرف به نقطه اي مي رسند
كه مانع آن ها از دادن امتياز مي شود  .چنين وضعي منجر به حفظ وضع موجود مي شود  ،لذا امكان گسترش
زمينه هاي توافق و حصول موافقتنامه ميان دو طرف را محدود مي سازد .مذاكره كنندگان بايد اين موضوع را در
يافته و درك كنند كه احتمال رسيدن به توافق و امضاي يك موافقتنامه فقط در صورتي بسيار زياد است كه
احساس نفرت از امتياز دادن را در خود از بين ببرندو اين زماني به نحو موثر و مطلوب انجام شدني بوده و اتفاق
مي افتد كه با قرار دادي ك ه امضا مي شود.ميزان شكست و ضرر طرف مقابل كم تر شود و اگر منجر به مخاطره
افتادن موقعيت يكي از دو طرف شود اين خطر به حد اقل برسدتا نقاط قوت و مثبت هر يك از دو طرف را تقويت
نمايد.
طبق نظريه " آينده نگري " هميشه به پيروزي و شكست و يا بردو باخت كه از نظر اندازه و تعداد مساوي
باشند  ،ارزش هاي متفاوتي داده مي شود  .ممكن است حفظ وضع موجود را به سهولت و راحتي به عنوان
جايگزيني براي امتياز دادن انتخاب نمود  .برخي از مواقع كار امتياز دادن ممكن است ارزش كمتري داشته باشد،
زيرا امتياز توسط طرف مقابل داده مي شود .منطقي كه در پشت چنين فرضيه اي وجود دارد اين است كه اگر
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طرف مقابل و يا حريف مايل به از دست دادن چيزي باشد  ،نبايد زياد به آن ارزش داده شود ،زيرا حريف و طرف
مقابل هرگز تا زماني كه مجبور نشود حاضر نيست چيزي را از دست بدهد .براي اين كه از تمايل و گرايش به بي
ارزش ساختن امتيازي كه طرف مقابل مي دهد جلو گيري شود "الس "-Loss -اين را واكنش بي ارزش ساختن
مي ناميد ) .هر يك از مذاكره كنندگان بايد فهرستي از امتيازاتي كه مي خواهند بدهند ارائه كنند و از طرف


ديگر بخواهند از ميان آن ها انتخاب كنند .

با اين ترتيب طرف مقابل مجبور است از ميان آن امتيازات ،آن هائي

را كه بيشترين منفعت را برايش دارد انتخاب كند ،و لذا ديگر برايش مشكل و يا غير ممكن است كه اصرار كرده
و يا ادعائي بنمايد،و امتيازاتي كه او به دست آورده را فاقد ارزش و منفعت بداند  .عكس اين هم مي تواند مصداق
داشته باشد  ،بدين معني كه يك طرف تقاضاهائي را مطرح كرده و براي طرف ديگر اين امكان را به وجود مي آورد
كه كدام امتياز را انتخاب مي كند كه به طرف مقابل بدهد.
هدف از ارائه چهار چوب حل اختالف اين است كه هر يك از دو طرف راه هائي را براي هزينه امتيازاتي
كه به او مي دهند پيدا كنند .اما مهمتر اين است كه هر طرف بايد از تحميل هزينه هاي غير منطقي بر ديگران
احتراز كند .زيرا در غير اين صورت ممكن است حصول توافق را با شكست مواجه سازد .به عنوان مثال  ،زماني كه
در پايان جنگ سرد اياالت متحده از اوكراين خواست انبار سالح اتمي خود را از بين ببرد  ،به آن كشور پيشنهاد
كمك مالي از جمله پول براي امحاي سالح و انجام كار هاي عمراني و توسعه نمود  .بدين ترتيب اوكراين توانست
بهاي هزينه سياسي كه امحاي سالح اتمي برايش داشت بپردازدو از وجود اين سالح اتمي به عنوان اهرم چانه زني
جهت در يافت كمك هاي اقتصاد ي اياالت متحده استفاده كند.در اين جا بايد متذكر شويم  ،اشاره به مفاد و
شرايط توافق بر احساس و تمايل مذ اكره كننده در اين كه حاصل اين توافق عادالنه هست و يا نيست تاثير مي
گذارد.مثال " بازي هاي معامله " نظير تقسيم دالر  نشان مي دهد كه گروهي به طور اخص مورد تبعيض قرار
مي گيرند ( .تقسيم دالر اين است كه دو نفر روي يك دالر  ،يا يك صد سنت با هم شرط بندي مي كنند .هر
يك از دو طرف اگر مقدار شرط بندي از يك دالر بيشتر نشود سهم خود را دريافت مي كند در غير اين صورت
چيزي دريافت نمي كند  .در واقع منظور دريافت سهم هر يك از دو طرف به صورت  10-10مي باشد و نشانه
برقراري عدالت در دريافت سهم است) .عادالنه بودن نتيجه اين بازي ،عامل مهمي در حصول توافق است.صرف
نظر از اين كه مقدار پولي كه به دست مي آيد و يا از دست مي رود چه قدر باشد .در حالي كه بعضي از مذاكره
كنندگان در يك طرف مم كن است فقط به آن چه به دست مي آورند توجه و عالقه داشته باشند  ،طرف ديگر


Reactive Devaluation
 Sitillinger and Ross 1991
 Divide the Dollar
 Eavey and Miller 1991
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نگران ميزان پولي هست كه در مقايسه با طرف ديگر مي تواند كسب كند  .در واقع مقايسه مي كند كه در قياس
با طرف ديگر چه قدر به دست آورده است.چنين تفاوت هائي در روابط بين المللي وجود دارد و معموال اغلب اين
تفاوت ها چنين توصيف مي شود كه دولت ها در برخي از زمينه ها مانند تجارت و امور مالي به دنبال سود مطلق
و خالص هستند ،در حالي كه در مورد امور امنيتي به دنبال منافع و امتياز نسبي مي باشند .بدين ترتيب  ،نوع و
زمينه خاص مذاكره در تعيين و نحوه چانه زني توسط مذاكره كننده اهميت دارد  ،همچنين روشي كه مذاكره
كننده براي حصول توافق به كار ميگيرد  ،و با استفاده از آن روش امتيازاتي را به دست مي آورد ،اهميت دارد و
البته اين امتيازات در تعيين روش بسيار موثر و تعيين كننده است.
تروريسم
======
از  11سپتامبر به بعد  ،عده معدودي بودند كه به قدرت و نيروي تخريبي كه تروريست ها ي پاك باخته مي
توانستند اعمال كنند شك و ترديد داشتند  .سال ها بود كه تروريسم يك معضل داخلي و ميان دول بود  ،ولي
اكنون به صورت يك جنگ ،چهره نشان داده بود  ،جنگي كه به صورت حادثه  11سپتامبر و يا به انحاي ديگري
به كشور ها اعالم شده بود  .قبل از  11سپتامبر  ،بيشتر آمريكائي ها " تروريسم " را پديده وحشتناكي مي دانستند
 ،كه در جا و يا جاهاي ديگر اتفاق مي افتد  ،طرز فكري كه اساسا واقعيت نداشت.
از آن زمان كه "تيموتي مك وي "McVeigh -

 - Timothyساختمان فدرال رادر "اوكالهما سيتي "

منفجر ساخت  ،برخي از مقامات و مسئولين آمريكا از تهديد بالقوه توسط تروريست هاي پاك باخته و فدائي
داخلي و خارجي آگاه بودند  .در مورد اوكالهما سيتي در سال  1991بالفاصه اكثر مردم آمريكا چنين استنتاج
كردند كه اين جنايت توسط چند گروه شبه نظامي خاور ميانه صورت گرفته است .اما هنگامي كه مقامات آمريكائي
اعالم كردند كه اين اقدام  ،توسط يك فرد آمريكائي كه انفرادي بوده انجام گرفته است  ،نظرات و تصورات مردم
تغيير پيدا كرد  .در حالي كه وحشت از اين اقدام تروريستي روز به روز زياد تر و زيادتر مي شد  ،براي مردم آمريكا
آسان تر بود كه " مك وي " را يك فرد غير عادي از شبكه راستگرا بدانند و محكوم سازندو لذا او را و اقداماتش
را دليل بر اين نمي دانستند كه نظير آن مجددا در اياالت متحده تكرار شود.
اولين حمله به مركز تجارت جهاني با اتفاقاتي كه بعدا حادث شد متفاوت بود  .اين حمله در سال 1991
صورت گرفت و موجب كشته شدن  9نفر گرديد ؛و تحقيقاتي در اين زمينه به عمل آمد كه سر نخ آن حمله ،در
ميان بنياد گرايان اسالمي وابسته به بن الدن پيدا شد .چيزي كه مقامات امنيتي را در مورد اين حمله شگفت زده
و متعجب كرد اين بود كه راننده كاميوني كه قرار بود در اين حمله شركت داشته باشد  ،كاميون را به آژانس اجاره
دهنده اتومبيل باز گردانده و در خواست استرداد پول خود را كرده بود .در آن زمان  ،دولت آمريكا  ،چهار نفر ي
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را كه در اين عمليات دست داشتند محاكمه كرد كه " رامسي يوسف " يكي از اعضاي شبكه " القاعده " در ميان
آنان بود  ،اما اين فرد پول هائي را از بن الدن به سرقت برده بودچون اعتقاد داشت بن الدن به مصري ها بيشتر از
ديگر اعضاي القاعده پول پرداخته است .بعد از آن هم از دست گروه الفاعده گريخته بود  .اين فرد حاضر شد
مدارك و اطالعات ي در اختيار دولت بگذارد ،مشروط بر اين كه حفاظت از جان او را دولت آمريكا تامين كند .
مقامات آمريكائي در خالل تحقيقاتي كه در مورد اين عمل تروريستي انجام مي دادند يك سري طرح هاي
تروريستي و حمالتي را كه قرار بود در نيو يورك در"تونل لينكلن" و "تونل هلند" و نيز ساختمان سازمان ملل
متحد توسط تروريست ها انجام شود را كشف و عقيم نمودند .در خالل اين تحقيقات و محاكمات  ،دولت توانست
يك روحاني مسلمان نابينا معروف به شيخ عبدالرحمان را دستگير نمايد .رحمان  ،يكي از افراد كليدي بود كه به
بن الدن آموزش هاي روحاني و عقيدتي مي داد .باز هم در آن موقع اكثر مردم آمريكا از اين اقدامات اطالع
نداشتند و چندان نگران عمليات تروريستي در اياالت متحده نبودند .اما همه چيز در  11سپتامبر  ،1001كه عمال
بن الدن توانستند چهار هواپيما رابربايند و از آن ها به عنوان موشك براي حمله به مركز تجارت جهاني  و وزارت
دفاع آمريكا استفاده كنند ،روشن شد  .هواپيماي چهارم هم ظاهرا قراربود به كاخ سفيد كوبيده شود ،اما اين اقدام
با عمليات شجاعانه چهار مسافر با هدايت "تاد بيمر" خنثي شد  ،او سعي كرد بر ربايندگان هواپيما مسلط گردد
و در نتيجه اين هواپيما در پنسيلوانيا در نزديكي "پيترز بورگ" سقوط كرد.
ترور  ،آلت و وسيله افراد ضعيف است ؛ تاكتيك و روشي است كه توسط افرادي به كار برده مي شودكه
هيچ صداي ديگري براي تغيير اوضاع و شرايط ندارند .اين امر باالخص تروريست ها را خطرناك تر و تهديد آميز
تر مي سازد  ،چون آن هاچيزي براي از دست دادن ندارند و حتي به عمليات "خود انتحاري " براي رسيدن به
اهدافشان دست مي زنند .اين تروريست ها هستند كه زمان و مكان و نوع خشونت را انتخاب مي كنندو اين مردم
عادي و بي گناه هستند كه خرابي ها و ضايعات و از دست رفتن جان انسان ها نصيب آن ها مي شود،همان گونه
كه در  11سپتامبر در مركز جهاني تجارت هم همين طور شد  .تروريست ها در جنگ هاي نا منظم بي نظير و
عالي عمل مي كنند .
گرچه جلوه هاي تروريسم ممكن است صور مختلف داشته باشد  ،ولي انگيزه ها و اهداف اساسي آن اغلب
يكي است  .مصاحبه با "تيموتي مك وي" قبل از ا ين كه اعدام شود بسياري از خصوصيات قديمي و كالسيك
تروريست ها را به طور كلي معلوم و مشخص ساخت  .او از در خواست تجديد نظر در مورد حكم اعدام خود،
خودداري كرد  ،چون او مي خواست زودتر و نه دير تر بميردو با هر گونه تاخير در اجراي حكم توسط فرماندار
اكالهما مخالفت نمود .او از اقدامات تروريستي خود كه موجب شده بود بسياري از خانواده هاي قربانيان را دچار

World Trade Center
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درد و رنج و مصيبت فراوان شوند ،هيچ اظهار تاسفي نكرد .هنگامي از او سئوال شد كه در مورد مرگ تمام كودكاني
كه در مركز كودكستاني بودند و به خاطر حمله تروريستي او كشته شدند احساس گناه مي كند  ،او ادعا كرد آن
كودكان " ضايعه جانبي " بودند  .مك وي ادعا مي كرد قصد او از منفجر كردن ساختمان فدرال ،نشان دادن
خشونت و وحشيگري دولت بوده است .بنا بر اين او تصميم گرفت ساختمان فدرال را دقيقا در دومين سالروز اقدام
دولت عليه فرقه " ديويد كرش" در " واكو" در تگزاس منفجر كند ،.كه در آن اقدام دولت ،تقريبا تمام اعضاي
فرقه كشته شدند .موضوع جالب و قابل توجه اين است كه خود" مك وي" توسط ارتش آمريكا براي ساختن بمب
آموزش ديده بود .مك وي مدعي بود كه او مي دانست  ،دولت اورا دستگير و خواهد كشت  .او ضمن اين كه
مسئوليت تمام اقدامات خود را به عهده گرفت و پذيرفت  ،با اعتقاد و اطمينان كامل از دوستي و به حق بودن
نهضت خود و اقدام خويش هم سخن گفت .او نماد و نشان يك عقيده غير قابل نفوذ بود كه با هيچ روش و هيچ
تفسيري قابل توجيه نبود.
اكنون نزديك به بيست سال است كه در زمينه " روان شناسي تروريسم " مطالعه و بررسي صورت مي
گيرد .اكثر اقدامات تروريستي توسط فقط يك فرد صورت نمي گيرد  ،بلكه در عوض به وسيله دولت ها و يا سازمان
هاي غير دولتي بزرگ نظير " القاعده " به طور مستقيم و يا غير مستقيم انجام مي شود  ،بدون اين كه تشكيالت
و سازمان هاي متولي اين اقدامات خود مستقيما در آن دخالت داشته باشند.
در يك مطالعه تحقيقي كه در مورد اسرائيل و فلسطين توسط "فريد لند و مراري " در سال  1991انجام
شد  ،اين دو چنين استدالل كردند كه تروريسم موجب بروز ترس شده و فراتر از تهديدات فيزيكي عليه افراد مي
باشد .اما پراكندگي و تصادفي بودن اقدامات تروريستي و غير قابل كنترل بودن آن  ،ترور  ،ترس و وحشت ناشي
از آنرا بد تر و شديد تر مي كند  .جالب اين جاست كه اين دو در تحقيقات خود در يافتند كه عمليات تروريستي
حد اقل در زمينه اي كه آن ها در مورد آن تحقيق مي كردند اغلب نتوانسته است عقايد و ارزش هاي سياسي را
كه تروريست ها مخالف آن هستند تغيير دهند .به عبارت ديگر  ،افزايش ترور باعث نشده است كه افرادي كه هدف
اقدامات تروريستي بوده اند  ،تمايل داشته باشند كه امتيازي به تروريست ها بدهند و يا اين كه حداقل ،اين تمايل
در آن ها به دادن امتياز به تروريست ها بيشتر نشده است.اين دو محقق به اين نكته پي بردند كه مقاومت مردم
براي عدم تغيير ارزش ها و يا عقايد سياسي خود تنها به دليل شدت يافتن تروريسم نيست  ،بلكه به خاطر تصوري
و تخيلي بودن تقاضاهاي تروريست هاست .زيرا ترور  ،كا مال يك اقدام سياسي غير مشروع تلقي مي شود  ،و
بسياري از مردم ،در موضع خود عليه تروريست ها به دليل اقدامات خشونت آميز آن ها راسخ تر و محكم تر مي

ِDavid Koresh
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شوند  ،اين تحقيقات ،علنا و آشكارا پرسش هائي را در خصوص فايده نهائي و غائي ترور به عنوان وسيله اي براي
تغيير و تحول سياسي مطرح مي سازد.
اما اين سئوال كه انگيزه افراد تروريست چيست  ،همچنان وجود دارد و باقي مي ماند  .اغلب تحقيقاتي
كه انجام شده  ،اين اعتقاد را به وجود آورده است كه تروريست ها از نظر رواني بيمار نيستند-
 -1999و در واقع "نوستن" 1994 a ,1994 b-

Rausch

 -Knustonبر اساس مصاحبه هاي مفصل و گسترده

اي كه با تروريست هاي دستگير شده به عمل آورده  ،چنين استدالل مي كند كه اكثر آن ها در مورد استفاده از
خشونت براي رسيدن به اهداف خود مردد  ،دو دل و در واقع دمدمي هستند " .نوستن " بسياري از اين تروريست
ه ا را از نظر روان شناسي  ،خشن نمي داند  ،چون آن ها زمان زيادي را صرف كرده اند تا راههائي را پيدا كنند كه
حد اكثر ترس را با حد اقل قتل و كشتن به وجود آورند" .كرن شا"-Crenshaw -در سال  1999استدالل مي
كرد كه تروريست ها احتماال بيشتر " ايجاد كننده تنش "هستند تا اين كه ذاتا بيمار و طبعا طرفدار خشونت
باشند  .برخي افراد به دنبال ايجاد تنش به صورتي هستند كه ستيز و خصومتي در آن نباشد  .گروه ديگري به
دنبال ايجاد تنش هستند  ،چون بخشي از گروهي هستند كه گروه اصلي خود را ترك ورها نموده اند".گرن شاو
"معتقد است كه اغلب ت روريست ها به گروههاي خشونت مي پيوندند،براي اين كه بخشي از گروهي باشند كه
نماينده گروه بزرگتر ي هستند .بدين معني كه ايدئو لوژي آن گروه بزرگتر " نگهبان هويت آن هاست -
1991 .19996191

 ". )Bollingerبولينگر" در يك تجزيه و تحليل روان كاوي كه انجام داده به اين باور و

اعتقاد رسيده است كه تروريست ها به گروه هاي خشونت ملحق مي شوند تا با اين كار به ايجاد هويت خود كمك
كرده باشند  .آن گروهها در واقع به اعضاي خود معني و هدف و تشكيالت  ،ثبات  ،ايمني و امنيت مي بخشد.
گروه بزرگتر  ،همچنين نوعي احساس خانوادگي به افراد خود مي دهد كه مشحون از حمايت  ،حفاظت و روابط
انساني است " .كرن شاو" در سال  1999همچنين استدالل كرده و معتقد است كه اين حس خانوادگي در نهايت،
مهم تر از عضويت در گروهي مي شود كه اهداف سياسي دارد  .هنگامي فرد وارد چنين جمعي مي شود  ،ديگر
ترك آن بسيار مشكل است ،و اين ،به خاطر پيوند هاي عاطفي و همبستگي نيست كه از طريق زندگي پر تنش و
وجود دائمي خطر به وجود آمده  ،بلكه به اين دليل است كه امكان پيوستن به گروه هاي ديگر اجتماعي  ،با هدف
ارتكاب هر چه بيشتر عمليات تروريستي براي اين افراد كم تر و محدود و غير ممكن تر مي كردد.
در اين صورت  ،رهبران اين گرو ها  ،زمان بيشتري را صرف مي كنند تا تسلط خود را بر گروه به منظور دستيابي
به اهداف سياسي حفظ كنند1991 -.

 -Vervaبدين ترتيب رهبران گروه بايد نمونه بارز و خالص عقيده و

ايدئو لوژي ،و پايبندي به ارتباطات بوده و نسبت به اصول و آرمان گروه صادق باشند" سولولد" -

Sullwold

 ، -1991معتقد است رهبران تروريست ها به دو گروه تقسيم مي شوند :يا خيلي باز و شفاف  ،سردو خشك  ،خود
خواه و بي ثبات هستند ،يا خيلي دشمن  ،ديوانه  ،پر از سو ظن  ،تدافعي و مهاجم مي باشند.
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تروريسم دولتي
===========
از طرف ديگر  ،تروريسم دولتي خصوصيات مشترك و متعددي با تروريسم به اصطالح غير دولتي در ارتباط با
انتخاب روش ها و تداوم استراتژي ها و آموزش دارد .در مورد هر يك از اين مباحث به نوبه خود بحث خواهد شد
و بدنبال آن در مورد ترورهائي كه توسط فرقه هاي انفرادي انجام مي شود ،نظير بمب گذاري انتحاري و هواپيما
ربائي نيز بررسي خواهد گرديد.
استخدام تروريست ها
===================
تحقيقات مهمي در خصوص استخدام افراد براي ملحق شدن به سازمان هاي تروريستي توسط "هاريتوس" و
"فاتوروس"  -Haritos and Fatouros-در سال  1999در يونان انجام شد ،كه اين سازمان ها از تروريست
دولتي شكنجه گر استفاده مي كردند .بااين تحقيقات ،اطالعات زياد و جامعي درباره نحوه و چگونگي انتخاب و
استخدام افراد به دست آمد .در اين تحقيقات و مطالعا ت اين موضوعات روشن شد كه سازمان هاي مذكور در
يونان در روستا ها و مناطق غير شهري به جستجو پرداخته و به دنبال پيدا كردن خانواده هائي بودند كه فقير و
لي وطن پرست و محافظه كار باشند .اين سازمان ها به خصوص به دنبال پيدا كردن خانواده هائي بودند كه اعتقاد
ضد كمونيستي شديد داشتند ،چون كمونيست ها كانون مركزي مخالفت با دولت بودند و دولت يونان آن ها را
هدف قرار داده بود تا كمونيست را زير فشار قرار داده و سركوب نمايد .استخدام كنندگان دولتي در نظر داشتند
در جوانان احساسات منفي نسبت به قربانيان آينده به وجود آورند .اين احساسات منفي ،با انواع و اقسام تبليغات
ضد كمونيستي در خالل آموزش در اين جوانان ،ايجاد و تقويت مي شد .خانواده هاي برگزيده شده احترام زيادي
براي مقامات دولتي قائل بودند و اين ويژگي بود كه دولت به آن بها و ارزش فراواني مي داد .آن ها مردان جواني
را انتخاب مي كردند كه شغل جديد براي آن ها يك موفقيت بزرگ به شمار مي آمد ،چون در غير اين صورت
بيكار و فقير باقي مي ماندند .سازمان دولتي استخدام كننده به اين جوانان يونيفورم ها و نشان هاي خاص مي
دادند و سعي مي كردنداين احساس را در آن ها به وجود آورند كه ايشان بزرگ تر و مهم تر از آن چيزي هستند
كه خود تصور مي كنند .موقعي چنين افرادي انتخاب مي شدند موقعيت خوب و معتبري هم به خانواده هاي آنان
در روستا هايشان داده مي شد.
در مرحله بعدي ،استخدام كنندگان بايد وفاداري را در اين جوانان ترغيب مي كردند و گروه و محفلي از جوانان
،كه از يك جامعه فقير برخاسته و حال به ثروت قدرت و نفوذ دست يافته بودند ،ايجاد مي كردند .شايد به طور
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ضمني و تلويحي يكي از راه هائي كه سازمان هاي استخدام كننده براي ايجاد يك "حس گروهي" و "اعتماد به
نفس" و "احترام به خود" در افراد جوان استفاده مي كردند،آموزش آن ها براي مقاومت در مقابل ضرب و شتم
و كتك و شكنجه بود .دقيقا مانند تجربه ميلگرام ( كه ذكر آن قبال رفت ).

نمونه اين شكنجه و آزار و اذيت ها هرگز به اندازه شكنجه ها و آزارهائي كه قربانيان آن ها در آينده بايد تحمل
مي كردند نبود .اما تجربه جان سالم به در بردن از شكنجه و آزار  ،در شكنجه گران آينده اين احساس را به وجود
مي آورد كه مي توان در برابر شكنجه مقاومت كرده و دوام آورد .افرادي كه قوي و سالم هستند مي توانند با غرور
و افتخار و بدون اين كه به قدرت و نيروي آن ها آسيبي وارد شود ،مقاومت كنند .ضمنا كتك و شكنجه حس
اطاعت از مافوق و عدم تحمل عدم اطاعت از مادون و قربانيان را ترغيب مي كرد .سازمان هاي استخدام كننده به
دنبال افرادي بودند كه هميشه داوطلب آموزش بسيار مشكل و سخت باشند؛ لذا شكنجه گران خبره را از ميان
اين گروه برمي گزيدند.
به شكنجه گران موقعيت هاي باالئي داده مي شد و لذا اين اطمينان هم به آن ها داده مي شد كه شغلي كه به آن
ها داده شده از اعتبار مادي و معنوي بسيار زيادي برخوردار است .دقيقا بمانند موهوم پرستي كه در گروه ها اخوت
وجود دارد .در اين گروه ها هم سعي مي شد با سخنوري و صحبت هاي موهوم ،وفاداري اعضا را به گروه زياد كرده
و ارزش عضويت در آن را باال ببرند ،و شكنجه و آزار نيز به همين صورت براي شكنجه گران دولتي در آن زمان
ارزش و اعتبار پيدا مي كرد .براي جواناني كه بدين نحو استخدام شده بودند حتي پرداخت پول فراوان نمي توانست
تا اين اندازه ،تحت شكنجه قرار گرفتن و آزار و اذيت را موجه نمايد،به خصوص كه آنها در آينده بايد اقدام به
شكنجه و آدم كشي مي كردند .اما در عين حال اين جوانان معتقد مي شدند كه آن ها نمي توانند با بي اعتبار ي
و شكست خورده به زندگي سابق خود كه فقير بودند به روستاهايشان بازگردند .اين تركيب از انتخاب عالي و
توجيه ضعيف ،يك آرمان قديمي و ناهمگون در اين جوانان به وجود مي آورد .همين نتايج با همين شكل و
تركيب در تجربه هائي كه "فستينگر" در گدشته انجام داده بود حاصل شد  .بدين معني كه افراد استخدام شده
نظر خود را در مورد شكنجه تغيير مي دادند و آن را چندان وحشتناك ندانسته و موجه تر از اين كه قبال به آن فكر
مي كردند تلقي مي نمودند .در واقع فقط  1/1درصد از كساني كه از اين افراد انتخاب و به عنوان شكنجه گر
برگزيده شدند نتوانستند دوره آموزشي خود را به پايان برسانند .
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حفظ و تداوم اعتقاد و آرمان
========
پس از آن كه افراد براي آموزش عالي و پيشرفته انتخاب مي شدند ،رهبران اين سازمان ها ،درصدد بر مي آمدند
تا اين جوانان را با مقامات باال آشنا سازند و با آن ها به اصطالح پيوند دهند و نيز ميان آن ها و همرزمان و به
اصطالح رفقادر گروههاي ويژه و فرعي نوعي عالقه و ارتباط به وجود آورند .در واقع شكنجه ،با اين جريان شروع
مي شد .ايجاد اين وابستگي و علقه با سخنراني ها ئي كه در دوره هاي آموزشي گنجانده شده بود همراه و توام
بود .طبق تئوري "خود تصوري"، چون از رفتار مي توان به روحيه ،وحالت دروني پي برد ،بنابراين عالوه بر تغييري
كه در روحيه و تخيل اين جوانان به وجودمي آمد ،افراد استخدام شده عقايد و باورهاي جديد خود را در رفتارشان
در حين آموزش عمال مشاهده مي كردند(تئوري خود تصوري تئوري است كه افراد  ،روحيات  ،بينش  ،و احساسات
خود را با مشاهده رفتارشان در اوضاع و شرايط مختلف ارزيابي كرده و مي سنجند وتعريف مي كنند) .اگر يك مرد
جوان خود را در حال انجام كار هاي سخت و بيرحمانه مي ديد ،چنين تلقي مي كرد كه چه قدر شجاع و قوي
بايد باشدو چه قدر از ديگران برتر است و باالخره نهضت و كاري كه شروع كرده چه قدر مهم است ،چه قدر براي
گروه خودش ارزش قائل است و تعلق او به گروه تا چه اندازه رفتاري را كه انجام مي دهد توجيه مي نمايد .
همين آئين در نيروي دريائي اياالت متحده امريكا هم اجرا مي شود .مثال طبق يك سنت قديمي اگر يك ملوان
براي اولين بار از خط استوا عبور مي كرد رفتار همقطاران او با رفتار سخت و بي رحمانه اي كه داشتند ،وي را در
شرايط شاق و سختي قرار مي دادند .مثال بدن او را با سمباده مي سائيدند و سپس روي آن آب دريا مي ريختند.
اما هيچ كس از مقامات دريائي به خاطر اين كار اعتراضي نمي كرد ،چون احساس تعلق به گروه بسيار قوي بود و
چنين رفتاري فقط در حيطه نيروي دريائي و به دور از چشم رسانه هاي خارج از محيط آن صورت مي گرفت.
هدف آئين و تشريفات استخدام ،حفظ اصول و آرمان ها بوده و اغلب نيازهاي اوليه را ارضا و تامين نمي ساخت
.روش و تاكتيك هاي "مونيس"Mooneisدر كاليفرنيا در دهه  1990و  1990دقيقا همين خط مشي و استراتژي
را مشخص و معلوم مي ساخت".مونيس " به سراغ افرادي مي رفت كه ظاهرا پاك باخته و در شهرها و نقاط پر
جمعيت سر در گم بودند و معموال فرودگاه ها و يا ايستگاه هاي اتوبوس محل زندگي شان بود .ابتدا با اين
افرادطرح دوستي ريخته مي شد و سپس آن ها را در موقعيت هاي اجتماعي خاصي قرار مي دادند ؛ مثال آن ها
را به يك شام و يا گردش تفريحي دعوت مي كردند .سپس از اين افراد در آخر هفته دعوت مي شد به مزرعه دور
افتاده اي در "بون ويل"

 Bonvilleشمال كاليفرنيا بروند .سپس در آنجا به اين افراد به غير

از قهوه و شيريني و دونات چيزي ديگري داده نمي شد ،و آن ها را به ورزش بسيار سخت و طاقت فرسا نظير
واليبال و يا آواز خواندن به مدت طوالني مشغول مي كردند .در عين حال هيچ گاه اين افراد را به حال خود رها
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نمي كردند و زمان كمي براي خوابيدن در اختيار آن ها گذاشته مي شد .خوراندن كافئين و شكر به مقدار زياد
همراه با فعاليت هاي بدني مداوم و شركت فعال در گروه و جمع موجب مي شد كه افراد مورد نظر نتوانند خود
را از جريان كاري كه شروع شده بود كنار بكشند .بخش هائي از ذهن آن ها كه قدرت تحليل داشت،دچار آشفتگي
و سر در گمي مي شد.در چنين شرايطي از اين افراد ،اعضائي براي گروه ساخته مي شد كه اغلب و در هر حال
قطع ارتباط خانوادگي كرده بودند به خصوص كه نسبت به پيام و سخنان عاليجناب "ميونگ مون "-

Seen

 - Myung Moonكشيش سازمان و اهداف او بسيار حساس شده و در واقع نوعي آسيب پذيري پيدا كرده
بودند.
هدف از اين روش ها ،آن بود كه هم اراده و هم توانائي افراد مورد نظر را كم و محدود سازند تا در مقابل پيام هاي
رهبر گروه و قدرت گروه نتوانند مقاومت نمايند ،هنگامي اعضا در داخل گروه بودند ،اغلب سخنان و حرف هاي
خودشان را به زبان مي آوردند كه موجب ايجاد اين احساس در آن ها شود كه انسان هاي خاص و منحصر به
فرد و باال تر از ديگران هستند( اين در واقع نوعي خود بزرگ بيني و يا همان خود تصوري بود) .اين آئين و روش
صحبت و فكر ،به مقاصد و اهداف ديگر هم كمك مي كرد .مثال روش و آئين نقاشي و نوشتن اسامي و القاب
خلبانان جنگي بر روي هواپيماهايشان اين را به ياد خلباناني مي انداخت كه به صورت اساسي و بنيادي قابليت
دارند و مي توانند جاهاي خود را با هم عوض كنند يا از بين بروند  .از دست دادن يك قهرمان -Sodbuster -
در اين جا منظور نويسنده فردي است كه كار هاي متهورانه انجام مي دهد) ،در يك جنگ هوائي با از دست رفتن
و مرگ يك فرد با نام و هويت ،مي توانست با شغل و حرفه او متفاوت باشد  .از بين رفتن فرديت

به خلبانان

يادآوري مي كرد كه آن ها افراد خاص هستند فقط براي اين كه عضو يك گروه خبره مي باشند و نه اين كه واقعاً
خودشان كسي هستند .
يادگيري
هنگامي فردي عضو و بخشي از يك گروه ا ست  ،آن گروه ويا آن سازمان چگونه به افراد تعليم و آموزش داده و
به چه نحوي آن ها را تغيير مي دهد ؟ معموالً سه روش اصلي وجود دارد كه به افراد مطلب ياد مي دهند و رفتار
آنان رابا آموزش توسط گروه و يا سازمان تغيير مي دهند .
اول  ،در جريان هر يادگيري ،آموزش و ياد دادن بيش از اندازه باعث مي شود كه اعمال و رفتار به صورت
خودكار انجام و بدون فكر يا سوال هدايت شود .كارهائي كه دائم تكرار و تكرار مي شوند و به صورت تمرين هم
انجام مي شوند  ،ديگر احتياجي به تالش و سعي ندارد .تمام تمرينات  ،هر كدام به صورتي  ،با هدف از بين بردن
تسلسل اقدامات الزم انجام مي شود تا به طور ناخود آگاه و عادي در خاطر انسان حك شود ،كه در اين صورت به

35
www.asrdiplomacy.ir

طور خودكار مهارت ها و توانائي هاي جسمي را بدون اين كه نيازي به فكر در ضمير انسان داشته باشد كنترل مي
كند .
در ابتداي كار  ،چنين به نظر مي رسد كه كارهاي زيادي است كه بايد انجام شود  ،و به نظر سخت و مشكل مي
آيد كه بتوان ياد گرفت ،مانند راندن اتومبيل كه هماهنگي ميان فرمان  ،ترمز  ،تعويض دنده  ،فشار روي پدال گاز
 ،نگاه كردن به اطراف و غيره را الزم دارد و بايد آن ها را همزمان هم انجام داد. .ولي با گذشت زمان و تمرين ،
اين كار ،ديگر احتياجي به تالش ندارد  ،به طوري كه تقريباً احتياج به فكر كردن و يا تالش تا زماني كه فرد
با خطري روبرو نشود ندارد .در واقع اين كار كامالً عادي مي شود ،درست مانند مردم عادي كه مي توانند هنگام
ر اه رفتن با تلفن صحبت كنند  ،غذا بخورند  ،خود را آرايش كنند  ،به نقشه نظري بياندازند  ،به راديو گوش كنند
 ،دعوا كنند و غيره  ،كه همه اين ها تاييدي است بر آسان شدن كار براي افراد مذكور كه در فوق به آن اشاره
شد  .ميزان ياد دادن و يادگيري به قدري زياد است و كار را به مرحله اي مي رساند كه تالش فكري كمي را الزم
دارد و به نظرمي رسد آن قدر زمان و انرژي زيادي در افراد وجود دارد كه بتواند آن را صرف كارها و وظايف ديگر
بنمايد  .افراد در اين جا مانند راننده اي كه پشت فرمان نشسته فقط با يك خطر روبرو مي شودويك مرتبه به
خودش مي آيد و در مورد اين كه چگونه بايد رانندگي كند فكر ميكند و در واقع ضميرش را به كار مي اندازد .تحت
چنين شرايطي ،خطر ،ناشي از توجه كافي و آگاهانه مربوط به كار رانندگي نمي شود.
به افراد در اردوگاههاي آموزشي تعليم داده ميشود كه بيفتند و برخيزند و اين كار را هرزمان كه به آن
ها دستور و فرمان داده مي شود انجام دهند و اين كار را صرفاً به خاطر اين كه تنبيه شوند و يا جسم خود را
تقويت نمايند انجام نمي دهند بلكه اين كار را براي اين كه فرمانبري خود به خودو بدون تالش از مقام مافوق را
در خود تقويت نمايند ،انجام مي دهند .در پاره اي از موارد ،مانند جنگ ،اطاعت و فرمانبرداري كور كورانه تحت
يك فرماندهي درست مي تواند موجب نجات يك انسان شود و يك فرماندهي بد موجب ازبين رفتن زندگي يك
انسان شود .
دوم  ،براي اين كه افراد استخدام شده شكل ونقش خود را پيدا كنند،راه هائي را پيش روي آن ها مي
گذارند كه چگونه در ميان گروه ياد بگيرند و آموزش ببينند .كساني كه مسئول افراد جديد االستخدام هستند به
ويژه با اين منظور انتخاب مي شوند كه تصور ايده آلي افراد از هويت جديد آن ها را در ذهن اين افراد ترسيم
كرده و به وجود آورند .
مثالً در ارتش اياالت متحده  ،فرماندهان اردوگاههاي هاي آموزشي نظامي معموالً بسيار خشن و سخت
گير بوده اماقلب مهرباني دارند .آن ها افراد را با سخت گيري آموزش مي دهند با اين اميد كه بتوانند به آن ها
كمك كنند كه در جبهه هاي جنگ زنده بم انند .اين گونه شخصيت ها در بطن فرهنگي جامعه وجود داشته و
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غالبا در سينما به نمايش گذاشته مي شود  .مثال رفتار چنين شخصيت هائي به طور جالبي توسط "لي ارمي
"

( Lee Eremeyكه يك هنرپيشه و بازيگر سينما است كه نقش يك آموزش دهنده افسران و سربازان

در فيلم ها به نام گروهبان "هارت من"  Hartmanنقش بازي كرده و واقعا نقش فرمانده را خوب بازي مي
كرد) با نام گروهبان "هارت من" در يك فيلم سينمائي نشان داده شد و موفقيت آميز بود .ولي در بعضي از فيلم
هاي سينمائي موفقيتي نداشت " .لوئيس گوست جونيور"  - Louis Gosset Jr -نقش يك گروهبان فرمانده
اردوگاههاي آموزشي را براي به راه آوردن يك داوطلب سركش در يك فيلم كه اين نقش را هنرپيشه معروف
آمريكائي "ريچارد گر " Gere -

-Richardايفا مي كرد داشت .نام اين فيلم "نظامي و نجيب زاده" بود.

بسياري از افسران ارتش آمريكا عكس گروهبان فرمانده اردوگاهي كه آ نها در آن آموزشي ديده اند ،در جائي در
خانه خود پنهان كرده بودند  .البته اين هم ممكن است كه افسران مذكور حتي اين عكس را در جائي در خانه
خود آن هم در معرض ديد همگان بگذارند تا همه بتوانند چهره اين گروهبان را ببينند .چنين صحنه هائي در
يك اردوگاه نظامي مقاومت و قدرت اجتماعي شدن در يك محيط را نشان مي دهد ،حال اين محيط  ،مي خواهد
يك اردوگاه آموزشي نظامي يا مراكز آموزشي در بنينگتن ( كه قبال در مورد آن بحث شد)باشد.
سوم آن كه تقويت حس اجتماعي شدن حال چه منفي باشد و چه مثبت  ،به وفاداري فرد به گروه كمك مي
كند .تقويت روحيه افراد در جهت منفي مي تواند به صورت تهديد ،ترساندن و تنبيه افراد داوطلب باشد كه
ممكن است از خط و روش كار خارج شوند و تقويت مثبت شامل منافع مادي و اجتماعي مي شود به خصوص كه
حس تعلق و مالكيت را باال مي برد و موجب مي شود افراد از عضويت در گروه احساس ارزش زياد بكنند.
تروريسم انفرادي (فرقه اي )
=============
تروريسم انفرادي يا فرقه اي معموالً از اقدام كنندگان غير دولتي تشكيل مي شود ،كه اقدامات آن ها معموالً به
منظور فشار بر دولت هاي معيني صورت مي گيرد تا از اين طريق به اهداف و مقاصد خاصي برسند ويا منافع
ويژه اي را به دست آورند .از جمله اين اهداف ،رسيدن به استقالل كشور و يا تشكيل يك دولت مستقل
است  .تشكيالت و ساختار سازماني بسياري از گروه ها هم كامالً مشابه يكديگر است .
اين كه اين گروه ها ارتش جمهوريخواه ايرلند و يا گروه شبه نظامي پروتستان در ايرلند شمالي  ،فلسطيني ها در
خاورميانه و يا شبكه جهاني تروريستي القاعده باشد فرقي نمي كند  .هسته هاي عملياتي معموالً كوچك و فقط
از چهار يا پنج نفر تشكيل يافته است .شايد فقط يك نفر از اعضاء اين گروه با دنياي خارج در تماس باشد  .چنين
استراتژي باعث حفظ دايمي كل سازمان شده و مانع كشف نواقص و لو رفتن نقاط ضعف آن در صورت دستگيري
يكي از اعضاء توسط دشمن مي شود.
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گروه هاي انفرادي و يا فرقه اي به روش مخصوصي سعي مي كنند به اهداف ويژه اي دست پيدا كنند
و هواپيماربائي يكي از فعاليت هائي بوده كه در اوايل دهه  1990توسط اين گروه ها انتخاب شده بود .در موارد
هواپيمائي ربائي مادام كه گروگان ها آرام بودند و همكاري مي كردند گروگان گير ها و يا تروريست ها مساله و
مشكلي براي آن ها به وجود نمي آوردند .بعد از آن كه مذاكرات براي توافق و پايان دادن مساله تمام مي شد ،
تروريست ها بدون اين كه صدمه اي به گروگان ها بزنند آن ها را آزاد مي ساختند .
روش هواپيما ربائي و به گروگان گرفتن مسافرين به وضوح در  11سپتامبر تغيير پيدا كرد ،اما اكنون ربودن و
گروگان گيري ديگر به هواپيما و كشتي محدود نمي شود .ربودن وسائل نقليه زميني وكاميون ها و يا كارواني از
كاميون ها به تروريست و يا راهزنان امكان مي دهد وسايل و يا غذا را كه اين كاميون ها احتماال حمل مي كنند
براي گروه هاي ديگر و يا گروه خود به سرقت ببرند .چنين چيزي به كرات در سومالي در خالل دخالت فاجعه بار
اياالت متحده در كشور مذكور در اوائل دهه  1990اتفاق افتاد .حمله شورشيان به پايگاه هاي روسي در مناطق
نزديك به انبارهاي ذخيره و مهمات در كشور مذكور به صورت امري عادي و متداول در آمده بود و اين حادثه به
كرات در خالل جنگ افغانستان هم اتفاق مي افتاد .
بمب گذاران انتحاري نيز داستان و مورد خاص خود را دارند .تا همين اواخر بمب گذاران انتحاري معموال يك نفر
بودند كه فقير هم بودند كه يك بمب ساعتي و يا با ضبط صوت و نوار به خود مي بستند و به نقاط پرجمعيت در
منطقه دشمن مي رفتند و خود را منفجر مي كردند با اين اميد كه بيشترين خسارات و تلفات را وارد كنند .اين
موارد در ميان بمب گذاران انتحاري فلسطيني هم در اسرائيل رايج شده بود كه در آنجا يك جوان سرخورده و
بيكار احساس مي كرد با فدا كردن خود بيشتر از زماني كه زنده است مي تواند مفيد بوده و به آرمان خود كمك
كند .حس انتقام براي كشتار هاي فلس طيني ها كه در گذشته توسط ارتش اسرائيل انجام شده بود ،الهام بخش
گروهي از بمب گذاران انتحاري شده بود .هموطنان چنين بمب گذاران انتحاري آنان را قهرمانان خود مي دانند .
به بمب گذاران انتحاري كه براي سازمان "حماس" كار مي كنند .تضمين و وعده داده مي شود كه پس از
مرگ آن ها،آپارتمان هاي لوكس و حقوق مكفي به بازماندگانشان داده مي شود .متاسفانه به اين طريق بسياري
از مردان جوان با مرگ خود از نظر مالي بيشتر به خانواده هاي خود كمك مي كنند تا زماني كه زنده هستند و به
دليل فقر نمي توانند از خانواده هايشان حمايت مالي نمايند .
به نظر مي رسد كه بمب گذاران انتحاري "القاعده" كامال متفاوت باشند .بسياري از آنان سن بيشتري دارند و
ازدواج كرده اند و تحصيل كرده مي باشند و سال ها دراياالت متحده به سر برده اند و حمالت خودرا برنامه ريزي
مي كرده اند .حال سوالي كه براي روان شناسان مطرح مي باشد اين است كه چگونه اين سازمان توانسته است
وفاداري اين افراد را از اين راه دور و براي اين مدت طوالني حفظ كند .روش هاي خاص نفوذ و تسلط بر اذهان
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اين افراد در نقاط دور افتاده و منزوي ظاهرا در اين شرايط نمي نتواند موثر و مفيد باشد .فيلم ها و نوار هاي ويدئو
ئي كه از بن الدن در افغانستان به دست آمده كه پيروزي حمالت را جشن مي گرفته اند اين احتمال را به
وجود آورده است كه عوامل القاعده به دستورات عمل مي كرده اند ،چون همه آن ها نمي دانسته اند كاري كه انجام
مي دهند يك ماموريت انتحاري است اما در مورد كساني كه از اين عمليات ماموريت انتحاري آگاهي داشته اند
وضعيت چگونه است؟ بعضي از قرائن و شواهد حاكي است كه پيروان القاعده واقعا تفاوت ميان مرگ و زندگي را
نمي دانستند .براي آن ها مرگ ،زندگي دوباره مي باشد كه در زندگي جديد پاداش هاي با ارزش و خاصي در
انتظار آنها ست .از جمله آميزش با هفتاد حوري و دختر زيباي باكره .يكي از هواپيما ربايان اصلي در  11ستامپر
به نام محمد عطا از خود يادداشتي در موردعمليات انتحاري به جاي گذاشته بود كه در آن دستورات خاصي راجع
به نحوه خاكسپاري خود نوشته بود .مطمئنا هيچ فرد تحصيل كرده اي كه خطراتي را كه بعد از كوبيدن يك
هواپيما به يك آسمان خراش جان او و ديگران را تهديد مي كند واقعا چگونه نمي تواند درك وحتي تصور كند.
زيرا بعد از اين كه چنين حادثه اي اتفاق بيفتد اصال ممكن است چيزي از بدن او باقي نماند و پيدا نشود ،حال
چطور وصيت مي كند جسد اورا چگونه به خاك بسپارند .مگر ممكن است جسد او بعد از يك حادثه دهشتناك
مانند كوبيده شدن هواپيما به يك آسمان خراش دست نخورده براي تدفين باقي بماند ؟در اينجا تا حدودي عدم
پذيرش مرگ براي چنين طرز فكري الزم به نظر مي رسد .
گروگان گيري انسان ها نيز به طور روز افزوني متداول شده است .آدم ربائي معموال و به خصوص به يك يا دو
دليل انجام مي شود:اوال در امريكاي التين متداول و مرسوم است كه گروگان گيري براي گرفتن باج و پول جهت
كمك مالي به گروه هاي معيني از ستيزه جويان است ؛دوم گروگان گيري به اين دليل صورت مي گيرد چون اين
باور وجود دارد كه گروگان ها داراي اطالعات زيادي هستند و يا با به گروگان گرفتن آن ها مي توان تبليغات
زيادي در مورد نهضتي كه گروگان گيرها دارند بر پا كنند .مفقود شدن متخصص دانشكده پزشكي دانشگاه هاروارد
كه روي ماده "انتراكس" كار مي كرد آن هم پس از كنفرانس  11سپتامبر اين شك و ترديد رابراي مقامات مطرح
ساخته بود كه آ يا ممكن است او را به خاطر اطالعاتي كه مي توانست در زمينه اين ماده و يا در مورد جنگ
ميكروبي مي داند به گروگان گرفته و ربوده باشند؟
تجربه گروگان گيري نگران كننده و رنج آور است .محروميت از آزادي و رفت و آمد ،نداشتن قدرت انجام كار براي
گروگان ها بسيار سنگين است و فشار روحي زيادي بر آن ها وارد مي كند .محروميت جسماني هم بسيار سخت
و طاقت فرسا ست .چون ممكن است در سيستم ايمني جسمي قربانيان تغييراتي به وجود آيد كه موجب بيماري
،ضعف قدرت شخصيتي براي تفكر و اقدام و مشكالتي نظير اين ها آن هم قبل از آن كه براي آزادي آن ها مصالحه
اي صورت گيرد به وجود آيد .مكانيزم هاي مقابله با اين شرايط ممكن است منفي باشد و مثال مقاومت و تهاجم
در مقابل گروگان گير ها بوده و يا نشان دادن نوعي انعطاف باشد .شايد بهترين و شناخته ترين واكنش از جانب
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گروگان ها "نشانگان استكلهم " *( نوعي پيوند عاطفي است كه ميان گروگان ها و گروگان گير ها پس از مدت
طوالني كه از به گروگان گرفتن آن ها مي گذرد به وجود مي آيد و اين به نشانگان و يا سندرم استكهلم موسوم
است ) مي باشد كه از اين طريق گروگان ها نوعي پيوند عاطفي با گروگان گيرها پيدا مي كنند به طور يكه
با آن ها هم سو مي شوند .
هدف اصلي گروه هاي تروريستي لزوما مثبت و در جهت رسيدن به هدف خود نيست  ،بلكه مي خواهند هر چه
مي توانند براي متوقف كردن اقدامات به خصوصي قدرت به دست آورند .مثال گروه هاي معيني هستند كه مي
خواهند در برقراري يك آتش بس يا موافقت نامه صلح اخالل ايجاد كنند ،چون چنين چيزي ممكن است مورد
قبول آن ها نبوده و يا بر اين اعتقاد باشند كه نيازهاي آن ها را تامين نمي كند .مهم تر اين كه بسياري از تروريست
ها اشتياق دارند كه بخشي از گروه خود باقي بمانند .يك فرد هنگامي كه از دنياي خارج منفك مي شود تمام
ارتباطات انساني او از طريق گروه انجام مي گيرد و او تالش زيادي به عمل مي آورد كه اين پيوند با گروه را حفظ
كند .
اگر اياالت متحده مي خواهد تروريسم رادر آينده كاهش و داده و يا ريشه كن كند  ،ابتدا بايد به علل آن بپردازد
و نه به معلول آن خود را مشغول كند .اين محقق براساس مصاحبه هاي گسترده و فراون چنين استداالل مي كند
كه تروريسم بر خشم و نااميدي ناشي از عدم توانائي افرادي استوار مي باشد كه رهبران كشور ها و دولت ها آن
ها را در جريان تصميم گيري و اتخاذ سياست هاي كشور كه حق قانوني آن هاست قرار نمي دهند  ،و يا به عبارت
ديگر امكان دخالت در امور سياسي به آن ها داده نمي شود  .او همچنين مي گويد تجربه تاريخي اياالت متحده
در ارتباط با حقوق مدني بايد دو درس را به ما داده باشد :اول آن كه خشونت عليه كساني كه ما را تهديد كرده و
اقدام به ترور مي كنند يك كار اساسي به شمار نمي آيد و راه حل پايداري براي رسيدن به صلح و آرامش نيست
.دوم آن كه نشان دادن عالقه واقعي به شنيدن نگراني كساني كه مورد ظلم واقع شده اند و در كنار آن رسيدگي
به بيماري هاي اجتماعي كه عمليات تهاجمي را سبب مي شود  ،مي تواند واكنش صحيح و دائمي براي خشونت
باشدو از واكنش سازنده تري توسط دولت اياالت متحده حكايت مي كند.".نوستن" -Knuston -از اين نظريه
حمايت مي كند كه به جاي روش اسرائيلي ها كه متوسل به خشونت و اقدامات نظامي مي شوند دولت آمريكا بايد
شيوه ديگري را در پيش گيرد و به نظر ات اين افرادي كه تحت ظلم قرار گرفته اند پاسخ دهند و قطعا اين راه و
روش موجب مي شود افرادي كه خواهان تغييرات قانوني و مشروع از طريق مجاري صلح آميز هستند
طرفدار مقابله با كساني است كه مبادرت به اقدامات خشونت آميز مي كنند نيستند .اين محقق همچنين استدالل
مي كند اين زماني اتفاق خواهد افتاد كه اياالت متحده از ارسال و تامين اسلحه از هر نوع به طرفين يك مخاصمه
خودداري كند .دوم اين كه اياالت متحده بايد هر كوششي كه مي تواند به عمل آورد تا خشونت را به راه هاي
سياسي و به طرف بحث و مذاكره سوق دهد .اياالت متحده بايد در هر زمان با توسل به خشونت به منظور تغييرات
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سياسي چه توسط تروريست ها و يا مخالفين آن را مانع شود .سرانجام اين كه اياالت متحده بايد وارد ميدان شده
و تالش كند تا تحبيب قلوب كند و نظر مساعد و موافق مردم را به خود جلب نمايد  ،به خصوص اين كار رابايد
براي مق ابله با خشونت و ادامه راه براي دستيابي به تغييرات مسالمت آميز سياسي انجام دهد .
بديهي است كه بعد از  11سپتامبر تحقيقات جديد و بسيار زيادي در مورد عمل وانگيزه ها ي تروريسم و نيز راه
هاي احتمالي دخالت و جلوگيري از آن انتخاب شده و اجرا خواهد گرديد .اين تحقيقات و مطالعات احتماال
موضوعات زيادي در مورد اين كه تروريست ها چگونه مي انديشند و عمل مي كنند و به اقدامات وحشتناك خود
اميد بسته اند مي پردازد و آن را مورد تحقيق قرار مي دهد ؛ در آن صورت است كه مي توانيم تالش خود را براي
پيدا كردن و ترسيم راه هائي به منظور جل وگيري از بروز تروريسم يا محدود ساختن فعاليت هاي تروريست ها آغاز
كنيم .

نتيجه
روان شناسي سياسي ،مي تواند جريانات و فرآيندها در روابط بين المللي از جمله تصميم گيري در مورد بحران
ها و حل اختالفات و منازعات را  ،روشن و مشخص سازد .روان شناسان مي توانند در خصوص تصميم گيري هائي
كه ممكن است در مسير صحيح باشد راه هائي را پيش رو بگذارند و روش هاي اشتباه را تصحيح نمايد و راه
هائي را جهت بهبود روند تصميم گيري ها سياسي ارائه نمايد .راهبردهاي تصميم گيري به منظور به وجود آوردن
زمينه ومبنائي اطمينان بخش مي تواند بسيار كار ساز بوده و با كمك آن مي توان ارزيابي كاملي از اهداف ،خطرها
و منافع احتمالي بالقوه به عمل آورد ؛و حتي در مواقع بحراني مي تواند تا حدود زيادي به كاهش احتمال انتخاب
گزينه هاي مخرب و زيان بار كه ممكن است به يك منازعه و اختالف سهوي و ناخواسته منجر شود ،كمك كند .
بحران هائي كه در شرايط تنش و هيجان و تحت فشار ايجاد مي شود ،رهبران كشورها را مجبور مي سازد به
معيارها و استراتژي هائي ،كه در گذشته اجرا شده و اغلب مبني بر جنگ هاي از پيش طراحي شده بوده اند ،متكي
باشند و بدان ها متوسل شوند  .روش شبيه سازي -Simulation -قبال در مورد اين روش در اين فصل بحث
شده است  -مي تواند شيوه هائي را براي اقدام سياسي در خالل يك بحران پيش رو بگذارد ،و در يك حادثه و
رويداد سياسي كه به وجود آمده ممكن است راه حل هاجديدي را براي رفع آن پيشنهاد كند تا ازباال گرفتن جنگ
و منازعه احترازشود.
حل اختالفات و منازعات ،جنبه بسيار مهم كار مذاكره كنندگان و ديپلمات هاست .الزم است آن ها بدانند و آگاه
باشند،كه اطمينان بيش از حد ممكن است رسيدن به يك توافق را مشكل تر سازد .ترغيب و تشويق مذاكره
كنندگان به اين تصور وفكر كه آن ها اگر جاي طرف مقابل خود بودند چه اقدامي ممكن بود انجام دهند مي تواند
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اطمينان بيش از حد آن ها را نسبت به خودشان به صورتي متعادل سازد كه يافتن راه حل ها براي منازعات
سخت و طوالني را تسهيل كند.
انجام اقدامات تروريستي  ،به شكل قديم و جديد آن  ،يك اقدام سياسي از طرف سازمان هاي دولتي و غير دولتي
است .آگاهي بيشتر راجع به انگيزه ها و منافع رفتار تروريستي بايد به يافتن راه هاي مسالمت آميز منجر شود كه
به افرادي كمك كند كه ناراحتي ها و نارضائي هاي خود رابتوانند بيان كنند و بدون توسل به خشونت در خود
تغيير و تحول به وجود آورند .گرچه دولت ها نبايد در مقابل تروريسم تسليم شوند و توجه و استفاده از تجربه
تركيه در مقابله با گروه تروريستي پ.ك.ك مي تواند تجربه آموزنده وخوبي به شمار آيد.
پ .ك.ك.پس از سال ها اقدامات خشونت آميز عليه دولت تركيه به منظور رسيدن به خود مختاري سياسي كردها
در جنوب شرقي آن كشور ،در نتيجه اقدام نيروهاي امنيتي و نظامي تركيه به اقدامات خود پايان داد، ،كه البته
اين اقدامات منجر به دستگيري رهبر اين گروه دركنيا شد و در عين حال باعث گرديد راه حل هائي براي شركت
اين سازمان در سيستم سياسي قانوني تركيه فراهم شود و اين گروه از توسل به راههاي خشونت آميز دست بردارد
،و به راه هائي مسالمت آميز سوق داده شود .خصوصيت مهم تغيير شيوه اين گروه اين بود كه رهبر پ.ك.ك
محاكمه و زنداني گرديد ولي اعدام نشد تا بعدا از او يك شهيد و قهرمان ساخته شود؛ بلكه او را

در يك زندان

بدون اين كه بتوانند كارموثري انجام دهد و اصال اثري نداشته باشد نگاه داري كرده اند .
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