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اندیشکده روابط بین الملل :توجه اشمیت به مفهوم پارتیزان و ارتباط آن با امر سیاسی بیه اواییل یه
شصت بر م گر  .تامالت وی راجع به پاتیزان برگرفته از نوشته ای ژورنالیست

بیه نیام رالی اشیرورر

1

است که ر سال  1961ر رساله ی خو پارتیزان را به مثابه "بخش از انسان شناس سیاس " انسته است.
اگرچه که  2سال بعد اشمیت تئوری پارتیزان خو را با الهام از این اثر نوشت اما مانطور که اشرورر اشاره م
کند بدون اشمیت یچگاه این تئوری شکل نم گرفت.
مفهوم که اشمیت از پارتیزان اراره م

د با مباحث اخیر راجع به مشیکل جنیو و بیه یور خیا

تیر

مسئلهی ترور و تروریسم ر ارتباط است.تئوری پارتیزان به فلسفه حقوق این کمک را م کند تا مفهوم جنو
و خشونت معنا پیدا کند .به عالوه ،این تئوری به شکل خاص از خشونت غیر ولت  ،م ر مفهوم سیاسی و
م حقوق  ،اشاره ار .
تئوری پارتیزان اشمیت ،که تفکر وباره ای بو از مسئله ی امر سیاس  ،ر رابطه با موضوع جنو و تغییر پویا
ر آن حوزه بو .از نظر وی این تغییر ،اشکال مبارزه غیرقانون یا چریک را ر بر می گرفیت .ایین مبیارزات
توسط بازیگران غیر ولت علیه نیرو ای نظام سنت

ولت ای غرب شکل م گرفت که مبارزه شیان ر

نهایت با موفقیت مراه بو  .این نیرو ا از شهروندان تشکیل شده بو ند که مواره ر بیین نظامییان غربی
ترس ایجا م کر ند و عملکر شان مخفیانه بو .
این شکل از مبارزات ر جنو ای ضد استعماری ر الجزایر ،ند و چین قابل مشیا ده است.اشیمیت معتقید
است که این قبیل جنو ا ر ول جنو جهان

وم ر اروپا به خصو

ر حمله آلمان به شیوروی بسیط

یافته بو .پس از آن نیز مبارزات که ر چین به خا ر حمله ی ژاپن به آن کشور صورت گرفت ،قابل مشا ده
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است.اشمیت به این نوع از مبارزات عنوان جنو پارتیزان (چریک ) مید د که اولین نمونه موفق آن را جنیو
چریک اسپانیا ر بین سالهای  1808تا  1814م
جنو پارتیزان بیش از مفهوم جنو ر سنت اروپای
معرض باز آزمون قرار م

اند.
ر حال رایج شیدن اسیت و مفهیوم امیر سیاسی را ر

د.اشمیت معتقد است ظهور جنو پارتیزان به عنوان پدیده ای اروپای تعریی

م شد که بعدا به آسیا و جنوب امریکا گسترش یافت.اگرچه که فرض اشمیت مبتنی بیر جنیو یای ضید
استعماری ر قرن  20است ول تصویری که وی از پارتیزان و مشروعیت ذات آن اراره م

ید بیه مفهیوم

قان نز یک تر است .بنابراین،از نظر اشمیت جنو قانان اسپانیای علیه نیرو ای ناپلئون نمونه ی عیال
از پارتیزان است.
اشمیت ر ا امه این بحث اشاره م کند که پارتیزان آخرین کشمکش و مبیارزه علییه حقیوق جهانشیمول و
اخالق بین الملل ای است که توسط امریکا و بریتانیا دایت م شو که نهایتا مفهوم اروپای

ولت را از بین

م بر . .سهیم شدن پارتیزان ر ا عا ای اخالق قانون (گفتمان) جهانشمول باعث گرگون

ر شخصیت آن

م شو  .ر این حالت وی شخصیت یگری م شو که خشونت را برای پایان ا ن بیه سیاسیت ییا حتی
مذ ب سیاس اتخاذ م کند.
برخالف مدل رایج جنو کالسیک اروپای که بین ولت بو  ،اشمیت بر این باور است کیه جنیو پیارتیزان
شکل مهم و قابل تامل از جنو است و باید مهم شمار ه شو .چرا که ر حال افزایش است و یگر نم توان
این قبیل جنو ا را استثنا به شمار آور .بنابراین وی ر صد تعری ایین مفهوم(مفهیوم پیارتیزان) بیر می
آید.بدین منظور وی  4شاخص برای تعری آن ر نظر م گیر که عبارتست از  :ب نظم  ،2جیا بیه جیای
(تحرک بال)3ا ،شخصیت خاک  4و تعهد باالی سیاس .این معیار ا پارتیزان را از سایر جنایتکاران مثل ز ییا
قاتل جدا م کند.
تئوری پارتیزان:
اشمیت ر نظریه پارتیزان متاثر از کالزوویتز و لنین بو ه است.بسط تئوری وی با حرکت از فرا شکل از سته
بندی نظام به سمت یک تئوری سیاس

ر فضای روشنفکری اوایل قرن  19ر برلین آغاز م شیو .زمان
2

.irregularity
.increased mobility
4
.tellurian character
3
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که منشور بزرگ پارتیزان 5توسط کالزوویتز مطرح شد و این اجازه را به شهروندان برلین

ا تا علیه نیرو ای

ناپلئون ست به سالح ببرند .اما ر این مرحله نوز این مفهوم از جنو پارتیزان اراره شده توسط کالزوویتیز
به مفهوم سنت و کالسیک جنو نز یک بو .چرا که وی نوز جنو را ر قالب تاکتیک خیا

و مشیخص

تعری م کر .لذا لنین این مفهوم را به عنوان تئوری سیاس به شیکل را یکیال تیر اراریه کیر .از ایین رو
پارتیزان از شکل فاع خو به شکل جنو اخل -انقالب تبدیل شد که ا میت آنرا پررنو تر م کر .
این تغییر ر مفهوم جنو و مبارزه از شکل رسم آن به شکل ب قاعیده نقیش محیوری ر تفکیر اشیمیت
ار .چرا که پارتیزان از یک مفهوم نظام تاکتیک به مفهوم سیاس تبدیل م شو .این تغیییر صیورتبندی
وباره ای از مفهوم امر سیاس میباشد.پیوند پارتیزان نظام با آگا
سیاس

انقالب به نحوی مفهوم سنت سازمان

ولت ای حاکم را زیر سئوال م بر .زمان که پارتیزان برای محو شیمن مسیلم و واقعی تیالش

م کند ،بازی سنت نظم

به خشونت مشروع ،که به ور انحصاری مبتن بر شناخت بین ولتی اسیت،

مور تهدید واقع م شو .به عالوه اینکه مفهوم شمن مسلم تنها به مرز ای اخل محدو نم شو ؛ بلکیه
شمن یا شمنان ر میان ولتها بوجو م آیند و احتمال شکل گییری جنیو جهیان

اخلی

ور از ذ ین

نخوا د بو .
اگر چه که به نظر م رسد اشمیت ر تئوری خو نقش ولت را حذف کر ه و تنها به بازیگران غیر رسم
توجه میکند،ول وی تاکید م کند که پارتیزان به عنوان یک مبارز نامتعارف مواره از جهات به قدرت
متعارف(قانون )وابسته است.این وابستگ از جهات نظام ،اقتصا ی و البته شناخت سیاس  6است  .پروسه ی
شناسای که اشمیت به آن اشاره ار ،توسط بازیگر ولت شکل م گیر و مبتن بر حقوق بین الملل
است.بر این اساس ،آنچه که به به اقدام خشونت آمیز پارتیزان مشروعیت م
مسئلهی شناسای

د به ور حتم مان

گل است که ر (نظریه)روابط بنیا ین وست – شمن اشمیت تعدیل شده است

بنابراین ،موقعیت پارتیزان به یک رابطه با رف سوم ذینفع 7وابسته است .رف سوم نه تنها پول،اسلحه و
سایر کمک ای مال را تقبل م کند بلکه شناخت سیاس ای را که پارتیزان از وی لب کر ه  ،به وی

5

.magna carta of partisanship
.political recognition
7
.interested third party
6
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د .این شناخت سیاس مانع از این م شو که پارتیزان ر حوزه ی "غیر سیاس " قرار گیر .به عبارت

نامتعارف(پارتیزان قبل از شناسای ) باید بوسیله ی متعارف( رف سوم ذینفع) مشروع شو .
این شرایط و امکان برای پارتیزان بوجو م آور :
)1مور شناسای واقع شدن توسط نظم(نظام) فعل یا  )2تشکیل نظم جدید با استفا ه از نیروی نظام خیو (
پارتیزان) که ر و این شرایط م تواند برای پارتیزان مشکالت به مراه آور ..اگر پارتیزان برای شناسای به
قدرت موجو وابسته شو ،به تبع آن به بافت سیاس جهان  8وابسته شده و بازیچه قدرت برتر و ا یداف ایین
قدرت خوا د شد .ر این حالت پارتیزان فاع عمل کر ه و به تمام چیز ای که برایش مبارزه م کر ه است
خیانت م کند.
ر این شرایط پارتیزان ر یک زمینه ی گستر ه تری از وست و شمن عمل م کند.چرا که با وابسته کر ن
خو به رف سوم ذینفع( برای حذر از ورو به حوزه ی غیر سیاس )پارتیزان م به عنوان شیمن و یم بیه
عنوان وست بدیه انگاشته م شو  .ر این شرایط پارتیزان نهایتا مجبور به این تصمیم گیری م شو کیه
چه کس

شمن واقع است.این تصمیم،تصمیم اساس برای پارتیزان است.چرا که ر نهایت ییا او را ییک

قهرمان شناخته شده م نمایاند و یا یک مجرم محکوم شده.
ر خاتمه ،به نظر م رسد که ر حال حاضر بهتر این است که به اقدامات تروریست فعل
پارتیزان اشمیت نگریسته شو  .اگر جنو ای چریک علیه نیرو ای امریکای

ر چارچوب تئوری

ر عراق و یا جنو انقالبی -

جهان سازمان ای سیاس اسالم را ر نظر بگیریم،تئوری اشمیت به ما کمک م کند تا ر و شیکل از
این مبارزات را ر قالب اقدام سیاسی و ییا جنگی قیرار ییم .ر ایین صیورت یگیر اقیدامات تروریسیت
اسالم ،شیطان قلمدا نم شو .
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