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سیاســی دانشــگاه بین المللــی امــام 

خمینــی)ره(

مدیرمسئول: محمدمهدی کریم نیا

سردبیر نشریه: عرفان ابراهیمی

دبیر انجمن: سعید واشقانی فراهانی

ــرخیل؛  ــام س ــر بهن ــاور: دکت ــتاد مش اس
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چشم انداز ۲۰۳۰ عربستان سعودی ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 66
جزایر سه گانه ی ایران و مسئله ی مالکیت����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 68
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76 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� انقالب اجتماعی آینده؛ فیلترینگ و موبایل ها
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ویـژه

ــته ای ــهدای هس ش

پرونــده هســته ای ایــران؛  از مذاکــره تــا تــرور

ــا ایران ــاره ب ــکاری دوب هم

آشتی میان فقهای سنتی و نواندیشان؛ مروری بر اندیشه  سیاسی زنده یاد فیرحی

بخش اول

ــی ــگ سیاس ــات در فرهن ــر و ادبی هن

ن َو الَقلَِم َو ما یَسُطرون؛
ــرم  ــه محت ــه بهان ــت و ب ــرم اس ــس محت ــخن هرک ــد س ــه میگوین ــم ک ــنیده ای ــا ش باره
ــد و تــاش  ــراز نظــر خــود مینمای ــه اب ــادرت ب ــاوری، گوینــده مب شــمردن هــر نظــر و ب
بــر بــه کرســی نشــاندن و تحمیــل نمــودن دیــدگاه خــود دارد؛ زیــرا در ضمیــر ذاتــی مــا 
انســان هــا ایــن بــذر بــاور کاشــته شــده اســت کــه هــر چیــز دارای ارجــی، برتریــن نمونــه 
از جنــس خــود اســت. بــه راســتی، اگــر هــر بــاور و ســخنی محتــرم باشــد، بدینســان بــه 
اثبــات درســتی آن بــاور صحــه نهادهایــم و چنانچــه ایــن رونــد ادامــه یابــد، میبایســتی 
درون هــر جامعهــای کــه همچــون نمایشــگاهی گســترده از باورهــا و نظرگاههــای گوناگون 
و ناهمگــون اســت، هــر ســخن و دیدگاهــی را درســت پنداشــته و آن را بپذیریــم. اگــر ایــن 
چنیــن شــود آیــا ایــن مســئله نمیتوانــد عیــن مصــداق سوفســطایی گــری باشــد کــه  بــه 
زعــم آنــان هرکــس هرچــه بپنــدارد همــان درســت و حقیقــی اســت؟ بنابرایــن درســت 
آن اســت کــه در روابــط اجتماعــی خــود ایــن مفهــوم را باردیگــر بازنگــری کــرده و گفتــه 
ــر  ــه شــخصیت ه ــادن ب ــل نه ــرام متقاب ــرم اســت. احت ــر نظــری محت ــده ه شــود، گوین
فــرد در بیــان باورهــای خــود، همانــا آزادی بیــان و اندیشــه اســت. هــر توســعه سیاســی 
مســتلزم ارتقــای ســطح آزادی بیــان و آزادی اندیشــه اســت کــه در پوششــی از احتــرام 
ــن توســعه در  ــرد. ای ــرش اشــتباه صــورت میپذی ــری و اراده پذی ــدرت نقدپذی ــل، ق متقاب
ابتــدای امــر از روابــط اجتماعــی روزمرگــی مــا آغــاز مــی شــود تــا بــه ســطوح گوناگــون و 
کان سیاســت برســد. در جامعــه امروزیــن مــا، قشــر دانشــگاهی بویــژه دانشــجویان علــوم 
ــوم انســانی  ــان باشــند. دانشــجویان عل ــگ و جری ــن فرهن ــه داران ای ــد طای انســانی بای
هســته اندیشــه و فرهنــگ در جامعــه هســتند کــه میبایســتی عــاوه بــر تحصیــل، مطالعــه 
ــا،  ــده ه ــادی پدی ــق اســت، من ــک دانشــجوی موف ــه ی ــه الزم و پژوهــش دانشــجویی ک
ــا در راســتای رســالت  ــل باشــند ت ــن المل ــه و بی تحــوالت و مســائل خــرد و کان جامع
ــوده و  ــف ب ــی بخشــی اقشــار مختل ــرای آگاه ــاش ب ــه روزه در ت دانشــجویی خــود، هم
ــگام  ــتاز و پیش ــی، پیش ــی و سیاس ــون اجتماع ــائل گوناگ ــای مس ــری راهکاره در پیگی
باشــند. یــک دانشــجو واقعــی کســی اســت کــه عــاوه بــر شــناخت و تســلط کامــل بــر 
ــود،  ــی خ ــان و جامعه ــداول در جه ــن و مت ــای که ــا و نظرگاهه ــهها، باوره ــواع اندیش ان
توانایــی اندیشــه ورزی و نظریــه پــردازی مســتقل از دیگــران را نیــز داشــته باشــد و چــه 
ــه  ــوزگاری هســتم ک ــن سپاســگزار آن آم ــه “م ــود اســتاد شــهید مطهــری ک نیــک فرم
اندیشــیدن را بــه مــن آموخــت، نــه اندیشــه هــا را”. نشــریات دانشــجویی یکــی از همیــن 
ابزارهــای قدیمــی امــا متــداول اســت کــه دانشــجویان بــه کمــک آن، قصــد آگاهیرســانی 
ــر  ــا ه ــگاری ی ــد. نشــریه ن ــوان خــود برعهــده میگیرن ــه اندازهــی ت ــه را ب ــاع جامع و اقن
ــد  ــذار خواه ــز و تاثیرگ ــت آمی ــگاه موفقی ــر، آن ــی دانشــجویی دیگ ــته جمع ــت دس فعالی
بــود کــه مســائل گوناگــون را بــا چشــم اندازهــای متفــاوت امــا منطقــی بررســی نمایــد 
ــات  ــی سیاســی، تعارضــات و اختاف ــه پلورالســیم و تکثرگرای ــا توجــه ب ــن راه ب ــا در ای ت
فکــری، دســتکم بــه یــک مســیر غایــی برســند. بــدون تردیــد ایــن رســالت دانشــجویی 
ــرز  ــا ط ــت ام ــوارتر اس ــی کاری دش ــوم سیاس ــدگان عل ــگان و پوین ــش آموخت ــرای دان ب
نگــرش، اســتدالل و اســتنتاج آنــان بــه مســائل، چندجانبــه، پویاتــر و از اســتحکام بهتــری 
ــا  ــود؛ چــرا کــه دانشــجوی علــم سیاســت در آن واحــد، مســائل را ب برخــوردار خواهــد ب
ــگاه تاریخــی واکاوی میکنــد کــه  ــا یــک ن عینــک فلســفه، حقــوق، جامعــه شناســی و ب
نتیجــه و تحلیــل بدســت آمــده در عیــن خردمندانــه بــودن، عــاری از هرگونــه شــتابزدگی 
ــوم سیاســی در  ــن چالــش پیشــروی عل ــا متاســفانه مهمتری تکخطــی نگرشــانه اســت ام
ســاختار دولــت - ملــت ایــران آن اســت کــه همچنــان بــه ایــن رشــته جدیــد دانشــگاهی 
کــه البتــه صــد و بیســت ســال از ورود آن بــه ایــران میگــذرد، اعتبــاری بــرای تخصصــی و 
علمــی بــودن آن قائــل نمیشــوند و روشــن اســت ایــن ناآگاهــی یــک معضــل عمومــی در 
ســطح اجتمــاع اســت و دانشــجوی علــوم سیاســی میبایســتی بــا همــه بــی مهــری هــا، 
بــه کوشــش بیشــتری در جهــت شــناخت و معرفــی آن بــه جامعهــی خــود، اهتمــام بــورزد 
تــا بدیــن وســیله بتوانــد در جهــت دســتیابی و پایســتگی جایــگاه حقیقــی خــود، همچــون 
یــک اندیشــمند، مدیــر، سیاســتگذار، هدایتگــر و یــک مصلــح اجتماعــی در عرصــه نظــر 

و عمــل، گام نهــد.

ــردبیر ــخن س س

عرفان ابراهیمی
کارشناسی علوم سیاسی دانشگاه بین المللی امام خمینی)ره(

واکنــش چهــره هــای سیاســی جهــان بــه پیــروزی بایــدن
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بخش ویژه

پرونــده هســته ای ایــران؛ از مذاکــره تــا تــرور
ــان شــد  ــرژی هســته  ای در جه ــش ان ــه پیدای ــه منجــر ب ــش هســته  ای ک دان
ــاخت و فــارغ از آن  ــتم را دگرگــون س ــار، ســده  ی بیس بــرای نخســتین ب
ــات  ــا اقدام ــز ی ــد صلح  آمی ــت مقاص ــرژي در جه ــش و ان ــن دان ــا ای ــه آی ک
ــم و  ــده  ای مه ــر، پدی ــا خی ــرد ی ــرار می  گی ــتفاده ق ــورد اس ــوءنیت  طلبانه م س
بحث  برانگیــز محســوب می  شــود کــه سرنوشــت بســیاری از رخدادهــای نظــام 
بین  الملــل را تحــت تاثیــر قــرار داده و زمینه  ســاز بســیاری از رویدادهــای 
ــه  ــت ک ــوان یاف ــگری نمی  ت ــک، پژوهش ــدون ش ــت. ب ــوده اس ــی ب سیاس
ــه  ــورد مطالع ــتم را م ــده  ی بیس ــای آن در س ــل و رویداده ــه  ی بین  المل عرص
قــرار دهــد امــا بــه تاثیــرات و موضوعــات مربوطــه بــه برنامه  هــای هســته  ای 
در ایــن ســده توجهــی نداشــته باشــد. در دهــه  ی 1950 میــادی طــی توافقــی 
کــه میــان ایــران بــا آیزنهــاور، رییــس جمهــور وقــت آمریــکا انجــام گرفــت، 
برنامــه  ای بــا عنــوان انــرژی اتمــی، منعقــد گردیــد و شــاه بــا توجــه بــه نیــازی 
کــه از دانــش و انــرژی آن حــس می  کــرد، اقــدام بــه راه  انــدازی یــک رآکتــور 
تحقیقاتــی و نیــروگاه اتمــی در ایــران کــرد. بــه تبــع بــا وارد شــدن ایــران بــه 
ــال  ــر در س ــور دیگ ــد 05 کش ــه مانن ــاوری، ب ــن فن ــدان  داران ای ــه  ی می جرگ
1967 ملــزم بــه امضــای پیمــان منــع گســترش ســاح  های هســته  ای گشــت 
ــاخت  ــه س ــدام ب ــز اق ــد هرگ ــد می  ش ــران متعه ــه ای ــن پیمان  نام ــق ای و طب
بمــب هســته  ای نکنــد و تنهــا در مســیر صلح  آمیــز و در چارچوب  بنــدی 
ــه اینجــا  ــد. پرسشــی ک ــو اســتفاده نمای ــرژی ن ــن ان ــی از ای ــط بین  الملل ضواب
پیــش می  آیــد ایــن اســت کــه چــرا ایــران زمــان پهلــوی بــا متعهــد شــدن بــه 
ــه  ای و  ــدون منازع ــت ب ــکا توانس ــک آمری ــا کم ــی و ب ــازمان  های بین  الملل س
کامــا آزادانــه بــه ایــن فنــاوری دســت یابــد امــا در دوره  ی کنونــی، جمهــوری 
ــط، اصــول و دســتورالعمل  های همــان  ــا اینکــه دقیقــا ضواب ــران ب اســامی ای
ــرژی  ــس ان ــه آژان ــا اینک ــی ب ــاده و حت ــردن نه ــازمان  ها را گ ــا و س پیمان  ه
ــران حتــی پــس  ــد رســمی فعالیت  هــای هســته  ای ای ــا نظــارت و تایی اتمــی ب
ــز  ــر فعالیت  هــای صلح  آمی ــدی ب ــاد برجــام، مهــر تایی از برجــام و براســاس مف
ــه  ــه گرفت ــای منطق ــی از دولت  ه ــوی برخ ــا از س ــد ام ــران می  زن ــته  ای ای هس
تــا اروپــا و آمریــکا، متهــم بــه نقــض قوانیــن بین  المللــی می  گــردد و تهدیــدی 

ــود؟!  ــداد می  ش ــل قلم ــه و بین  المل ــت منطق ــر امنی ب
پهلوی، انقالب اسالمی و هسته  ای 

پهلــوی بــه دنبــال آن بــود تــا بتواند همپــای کشــورهای پیشــرفته، از توســعه  ی 
حاصــل شــده از انــرژی هســته  ای همچــون ماننــد دیگــر کشــورها بازنمانــد؛ لذا 
نیــاز داشــت تــا کارشناســانی از کشــورهایی کــه بــه ایــن فنــاوری دســت یافتــه 
بودنــد را بــه کار گیــرد تــا ایــن دانــش را بــه داخــل کشــور منتقــل کننــد. بدیــن 
ــای  ــد توافق  نامه  ه ــا عق ــوزه ب ــن ح ــمندان ای ــان و دانش ــور از کارشناس منظ
ــان  ــکا، آلم ــده آمری ــاالت متح ــون، ای ــا همچ ــی دولت  ه ــا برخ ــکاری ب هم
ــت  ــن صنع ــه  ی ای ــش اولی ــق شــد دان ــی، فرانســه و... صــورت داد و موف غرب
ــی  ــک شــرکت آلمان ــدام ی ــه اق ــوان ب ــه می  ت ــرای نمون ــد. ب را وارد کشــور کن
ــد  ــدف تولی ــا ه ــام noinu krowftarc ب ــا ن ــرکت ب ــن ش ــه ای ــرد ک ــاره ک اش
ــروگاه بوشــهر نمــود.  ــور آب ســبک در نی ــدازی دو رآکت ــه راه  ان ــدام ب ــرق، اق ب
شــاه همچنیــن بــرای ســازمان یافتــن و ســامان بخشــیدن بــه رونــد حرکــت 
ایــن فنــاوری در راســتای هدفمنــد و نظام  منــد کــردن آن در کشــور، ســازمان 
انــرژی اتمــی ایــران را تاســیس نمــود. بدین  ســان اطاعــات و فنــاوری اولیــه    ی 
ــت  ــو می  رف ــه جل ــه ب ــان هرچ ــا زم ــد ام ــج وارد کشــور ش ــش بتدری ــن دان ای
ناآرامی  هــای گســترده  ی داخلــی در ایــران شــدت می  گرفــت و بــه تبــع 
ــران خشــنود  ــی ای ــد اوضــاع در مســائل داخل ــه  ی رون ــاالت متحــده از ادام ای
ــال  ــران و انتق ــته  ای در ای ــای هس ــه  ی فعالیت  ه ــه ادام ــه  ای ک ــه گون ــود. ب نب
ــا  ــن یــک انقــاب کامــا متضــاد ب ــه درگرفت ــاوری آن در کشــوری کــه ب فن
آرمان  هــای آمریــکا، نزدیــک می  شــد، بــه صــاح نبــود. در ایــن راســتا شــاپور 
بختیــار، آخریــن نخســت  وزیر دوران پهلــوی، قــرارداد ۲ میلیــارد دالری ســاخت 
ــا  ــرارداد خــود ب ــکا ق ــو کــرد و پیشــتر از آن، آمری ــروگاه در بوشــهر را لغ دو نی
ــور  ــرد رآکت ــرای کارب ــی شــده ب ــوم غن ــو نمــود و عرضــه  ی اورانی ــران را لغ ای
تحقیقاتــی تهــران را متوقــف ســاخت. ســرانجام بــا پیــروزی انقــاب اســامی، 

ــگ  ــول جن ــی در ط ــد و حت ــف ش ــران متوق ــته  ای ای ــای هس ــام فعالیت  ه تم
تحمیلــی، نیــروگاه بوشــهر مــورد هــدف بمبــاران عــراق بعثــی قــرار می  گرفــت. 
جمهــوری اســامی ایــران، از همــان دهــه شــصت و در خــال جنــگ در پــی 
تقویــت بنیــه  ی هســته  ای کشــور و بازســازی نیــروگاه   آســیب دیــده  ی بوشــهر 
بــود و بــرای نمونــه در ایــن راســتا از عبدالقدیرخــان، پــدر هســته  ای پاکســتان 
ــان  ــا پای ــا ت ــا تقریب ــتند ام ــکاری داش ــت هم ــه درخواس ــورت محرمان ــه ص ب
جنــگ دیدارهــای عبدالقدیرخــان بــا مقامــات ایــران بی  نتیجــه مانــد و انتقــال 
ایــن فنــاوری توســط ایــن دانشــمند پاکســتانی بــه کشــور موفقیت  امیــز نبــود. 
ــد دارد  ــه قص ــرد ک ــام ک ــران اع ــال 1995 ای ــگ و در س ــان جن ــس از پای پ
قــراردادی بــه ارزش 800 میلیــون یــورو بــا روســیه منعقــد ســازد تــا تکمیــل 
ــاالت  ــود. ای ــری ش ــهر پیگی ــروگاه بوش ــبک در نی ــور آب س ــاخت دو رآکت س

متحــده نیــز در واکنــش بــه ایــن اقدامــات تهدیدآمیــز، آرژانتیــن، هنــد، اســپانیا، 
فرانســه و آلمــان را مجبــور کــرد تــا از فــروش و انتقــال فنــاوری هســته  ای بــه 
ــه منظــور  ایــران خــودداری کننــد. همچنیــن در آمریــکا در دولــت کلینتــون ب
جلوگیــری از دســتیابی ایــران بــه انــرژی هســته  ای کــه مبــادا بــه ســاخت بمــب 
هســته  ای   منجــر گــردد، تحریم  هــای تجــاری را علیــه ایــران وضــع کــرد کــه 
ــر اقتصــاد، خــروج ســرمایه  گذاران  ــه از اثرگــذاری ایــن تحریم  هــا ب یــک نمون
خارجــی بــود و تــا کنــون نیــز همچنــان پابرجاســت. در ســال ۲00۲ تصاویــر 
ماهــواره  ای از تاسیســات نیــروگاه نطنــز و اراک رســانه  ای شــد و نیــز بــا تاییــد 
نظــارت بازرســان انــرژی اتمــی، فعالیــت مجدانــه ایــران در راســتای دسترســی 
ــای  ــران فعالیت  ه ــد ای ــام گردی ــد و اع ــاش ش ــته  ای ف ــه  ی هس ــه برنام ب
ــکا  ــداد، آمری ــن روی ــال ای ــه دنب ــت. ب ــوده اس ــاز نم ــوم را آغ ــازی ارانی غنی  س
ایــران را بــه ســاخت تســلیحات کشــتار جمعــی متهــم کــرد. البتــه آمریــکای 
آن دوره، درگیــر بــا عــراق صــدام حســین بــود کــه بــا بهانــه  ی اتهــام دسترســی 
عــراق بــه ســاح  های کشــتار جمعــی بــه خــاک ایــن ســرزمین تجــاوز کــرده 
ــری  ــا از پیگی ــکا موجــب شــد ت ــرای آمری ــن دلمشــغولی حســاس ب ــود و ای ب

ــد. ــران دوری کن ــته  ای ای ــای هس فعالیت  ه
هسته  ای و خاتمی

ــخ  ــته  ای در تاری ــوع هس ــا در موض ــته گفتگوه ــرات از دس ــتین دور مذاک نخس
ــد  ــید محم ــوری س ــت جمه ــه دوره  ی ریاس ــران ب ــته  ای ای ــای هس برنامه  ه
خاتمــی بازمی  گــردد. خاتمــی طــی ســفری کــه بــه عربســتان داشــت، 
ــادر  ــه  ای ص ــترکًا بیانی ــرد و مش ــدار ک ــتان دی ــاه عربس ــد، پادش ــک فه ــا مل ب
ــته  ای  ــای هس ــه فعالیت  ه ــبت ب ــی نس ــراز نگران ــن اب ــه در آن ضم ــد ک کردن
ــد  ــته  ای تاکی ــب هس ــه از بم ــازی منطق ــر پاک  س ــه، ب ــراییل در خاورمیان اس
ــرات و  ــی مذاک ــه در ط ــود ک ــاب ب ــا انق ــخ پس ــن دوره از تاری ــد. در ای کردن
ــران  ــوم ای ــازی ارانی ــای غنی  س ــج فعالیت  ه ــه تدری ــی، ب ــد توافق  نامه  های عق
ــه  ی  ــه بیانی ــه  ای کــه ب ــی بیانی ــب در پ ــن ترتی ــد. بدی ــق درآم ــت تعلی ــه حال ب

ســعدآباد معــروف شــد، ایــران اعــام کــرد بــا نظــارت بازرســان آژانــس انــرژی 
اتمــی از نیروگاه  هــای خــود موافقــت می  کنــد و همــکاری الزم را خواهــد نمــود 
ــان  ــتی  آزمایی و نش ــتای راس ــز را در راس ــانتریفیوژهای نطن ــی در س و گازده
ــای  ــودن فعالیت  ه ــز ب ــر صلح  آمی ــی ب ــران مبن ــوی ای ــت از س دادن حســن نی
هســته  ای، تعلیــق می  کنــد. در مقابــل انگلســتان، فرانســه و آلمــان بــه عنــوان 
طرفیــن مذاکــره متعهــد شــدند از ارجــاع پرونــده  ی ایــران بــه شــورای امنیــت 
ــده  ی  ــت مذاکره  کنن ــد. ریاســت هیئ ــل آورن ــه عم ــری ب ــل جلوگی ــازمان مل س
ایــران در ایــن توافــق، حســن روحانــی کــه مقــام دبیــر شــورای عالــی امنیــت 
ملــی را برعهــده داشــت، بــود. در توافق  نامــه  ای دیگــر بــا عنــوان توافقنامــه  ی 
ــه موجــب  ــر ســر فنــاوری نوپــای ایــران زده شــد. ب پاریــس، تیــر خاصــی ب
ــس  ــه، انگلی ــران، فرانس ــای ای ــه امض ــال ۲004 ب ــه در س ــه ک ــن پیمان  نام ای
و آلمــان رســید، ایــران بــا اقدامــی داوطلبانــه در جهــت اعتمادســازی و نشــان 
ــت  ــدم ســاخت بمــب هســته  ای، پذیرف ــر ع ــی ب ــت خــود مبن دادن حســن نی
ــاخت،  ــون س ــی چ ــازی و اقدامات ــه غنی  س ــوط ب ــای مرب ــه  ی فعالیت  ه ــا کلی ت
نصــب و آزمایــش و راه  انــدازی ســانتریفیوژها و اقدامــات مربــوط بــه جداســازی 
پلوتنیــوم را متوقــف کنــد و در مقابــل اتحادیــه اروپــا متعهــد گــردد در جهــت 

ــه ســازمان تجــارت جهانــی تــاش کنــد. ــران ب پذیــرش ای

احمدی  نژاد و هسته  ای
در پایــان دوران ریاســت جمهــوری خاتمــی، رهبــر انقــاب در طــی ســخنرانی 
فرمودنــد: توقــف فعالیت  هــای هســته  ای بــرای مــا خســارات مالــی و معنــوی 
فراوانــی بــه دنبــال داشــته اســت و باعــث گردیــده دانشــمندان هســته  ای مــا 
فعالیــت خــود را متوقــف کننــد. محمــد خاتمــی نیــز افــزود کــه توافــق   صــورت 
گرفتــه میــان ایــران و ســه کشــور اروپایــی بــدان علــت کــه حــق ایــران را از 
ــت  ــر نیســت و ضمان ــد، معتب ــاوری هســته  ای محــروم می  کن ــه فن دســتیابی ب
ــران  ــرانجام ای ــت. س ــرش آن نیس ــه پذی ــور ب ــران مجب ــدارد و ای ــی ن اجرای
ــرد.  ــپ ک ــک پلم ــود را ف ــات خ ــرگرفت و تاسیس ــود را از س ــای خ فعالیت  ه
ــه  ــته  ای ب ــای هس ــد فعالیت  ه ــژاد رون ــوری احمدی  ن ــت جمه در دوران ریاس
شــدت افزایــش یافــت؛ بــه گونــه  ای کــه دانشــمندان ایرانــی توانســتند موفــق 
بــه تولیــد چرخــه  ی کامــل ســوخت هســته  ای در مقیــاس آزمایشــگاهی شــوند. 

ــق  ــتار تعلی ــرد و خواس ــادر ک ــه  ای ص ــت، قطعنام ــورای امنی ــال آن ش ــه دنب ب
ــه  ــوم ب ــر موس ــه  ای دیگ ــن قطعنام ــد. همچنی ــران   ش ــوم ای ــازی اورانی غنی  س
ــی  ــن قطعنامــه، نخســتین ســند بین  الملل ــه تصویــب رســاند کــه ای 7۳71 را ب
محســوب می  شــد کــه فعالیت  هــای هســته  ای ایــران را تهدیــدی علیــه صلــح 
ــتای  ــره در راس ــن دور مذاک ــن دوران چندی ــرد. در ای ــی می  ک ــات معرف و ثب
ادامــه  ی فشــارها مبنــی بــر توقــف فعالیــت هســته  ای ایــران بــه ریاســت ســعید 
جلیلــی، دبیــر شــورای عالــی امنیــت ملــی وقــت، بــا گــروه 1+5 انجــام گرفــت 
ــه  ی  ــف برنام ــق و توق ــت تعلی ــان از جه ــرای اروپایی ــه  ای ب ــچ نتیج ــه هی ک
ــران از لحــاظ کاهــش فشــارهای  ــرای ای ــز نتیجــه  ای ب ــران و نی هســته  ای ای
ــه داد  ــود ادام ــای خ ــه فعالیت  ه ــدرت ب ــا ق ــران ب ــت. ای ــی دربرنداش بین  الملل
تــا اینکــه ایــاالت متحــده  ی آمریــکا همــراه بــا رژیــم صهیونیســتی بــا توجــه 
بــه نتیجــه نــدادن مذاکــرات، تیــغ تیــز تــرور را بــه عنــوان گزینــه  ی پایانــی در 
کنــار تحریم  هــای ســنگین از غــاف خــود بیــرون کشــیدند. از ســال 1۳88 تــا 
1۳90 یــک سلســله تــرور و حــذف فیزیکــی دانشــمندان ارشــد هســته  ای ایــران 
ــمند  ــج دانش ــال  ها پن ــن س ــوع در ای ــت و در مجم ــرار گرف ــتور کار ق در دس
ــدی  ــی احم ــهید مصطف ــهریاری، ش ــد ش ــهید مجی ــای ش ــا نام  ه ــته  ای ب هس
ــژاد و شــهید  ــوش رضایی  ن روشــن، شــهید مســعود علی  محمــدی، شــهید داری
ــن  ــن همچنی ــن بی ــدند. در ای ــل ش ــهادت نائ ــه  ی ش ــه درج ــقایی ب ــا قش رض
ــن  ــا در ای ــمندان م ــگان و دانش ــر نخب ــز از دیگ ــی نی ــی دوان ــدون عباس فری
ــد امــا خوشــبختانه از ایــن  ــرور قــرار گرفتن عرصــه، مــورد هــدف در جهــت ت

ســوءقصد جــان ســالم بــدر بردنــد.

روحانی و هسته  ای
ــعارهایی همچــون  ــا ش ــال ۲9۳1 توانســت ب ــات س ــی در انتخاب حســن روحان
ــعارهایی از آن  ــردم" و ش ــاد م ــم اقتص ــد و ه ــد بچرخ ــانتریفیوژ بای ــم س "ه
دســت کــه بــه تنش  زدایــی کمــک فــراوان می  کــرد و نویــد از پیگیــری یــک 
ــه کرســی ریاســت جمهــوری دســت یافــت.  ــه مــی  داد، ب دیپلماســی همه  جانب
ــال  های  ــرات س ــه  ی مذاک ــدم نتیج ــت  ها و ع ــه شکس ــه ب ــا توج ــن ب بنابرای
گذشــته، تصمیــم بــر آن گرفــت تــا دیپلماســی گســترده  ای را در پیــش بگیــرد. 
ــی  ــراردادی بین  الملل ــو، ق ــوزان و ژن ــن، ل ــره در وی ــن دور مذاک ــس از چندی پ
بــا عنــوان برنامــه  ی جامــع اقــدام مشــترک موســوم بــه برجــام میــان طرفیــن 
مذاکــره منعقــد گردیــد. طبــق برجــام، ایــران بایــد شــمار ســانتریفیوژهای خــود 
ــازی  ــوم، غنی  س ــه درصــد اورانی ــتر از س ــد و بیش ــوم کاهــش ده ــه دو س را ب
نکنــد و هیــچ نیــروگاه و تاسیســات غنی  ســازی و رآکتــور آب ســنگین جدیــدی 
تاســیس ننمایــد. همچنیــن بــرای اعتمادســازی و تاییــد تعهــد از ســوی ایــران، 
ــران  ــته  ای ای ــات هس ــا و تاسیس ــام نیروگاه  ه ــه تم ــی ب ــرژی اتم ــس ان آژان
ــد  ــروه 1+5 تعه ــل گ ــل دارد و در مقاب ــی کام ــق دسترس ــارت، ح ــت نظ جه
کردنــد ایــران را از همــه  ی لیســت  های تحریــم شــورای امنیــت ســازمان ملــل 
خــارج کننــد. دیــری نپاییــد و بــا تغییــر ریاســت جمهــوری در آمریــکا و ســرکار 
ــت داد و  ــود را از دس ــذاری خ ــز اثرگ ــان نی ــن پیم ــپ، ای ــد ترام ــدن دونال آم
ــه  ــه ب ــود ک ــی ب ــرارداد ننگین ــام ق ــه برج ــر اینک ــی ب ــای مبن ــا ادع ــپ ب ترام
ــته  ای و موشــکی مجــال بیشــتری  ــلیحات هس ــش تس ــت افزای ــران در جه ای
ــز کاری  ــی نی ــن اروپای ــل آن متعهدی ــد و در مقاب ــارج ش ــد، از آن خ می  ده
ــد  ــام مانن ــه برج ــوط ب ــی و نامرب ــا پیشــنهادات فرع ــا ب ــرده و تنه ــش نب از پی
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بخش ویژه
اینســتکس،   بجــای عمــل کــردن بــه تعهــدات خــود آن را بی  اهمیت  تــر از هــر 
ــای  ــر فعالیت  ه ــی ب ــپ مبن ــورد ترام ــای بی  م ــد. ادعاه ــوه می  دادن ــی جل زمان

ــرژی  ــس ان ــه آژان ــد ک ــی رد می  ش ــام در حال ــده در برج ــد ش ــاد قی ــارج مف خ
ــدی  ــر پایبن ــدی ب ــر تایی ــه عمــل رســانده و مه اتمــی نظارت  هــای خــود را ب
ــال  ــه دنب ــام و ب ــکا از برج ــروج آمری ــا خ ــی  زد. ب ــود م ــدات خ ــر تعه ــران ب ای
ــا  ــا تحریم  ه ــه تنه ــدات خــود، ن ــام تعه ــان در انجــام تم ــداری اروپایی آن ناپای
ــران  ــت ای ــر مل ــا ب ــنگین  ترین تحریم  ه ــه دوره  ای از س ــدند بلک ــته نش برداش

آغــاز شــد.
ایران پسابرجام

پــس از خــروج آمریــکا از برجــام، اروپاییــان نیــز بــه عنــوان طرف  هــای دیگــر 
ــع برجــام در  ــد و در واق ــه هیچکــدام از تعهــدات خــود عمــل نکردن توافــق، ب
ــره،  ــا طــرف مذاک ــران تنه ــه ای ــد ک ــده محســوب می  ش ــراردادی زن ــر ق ظاه
ــای  ــق آن فعالیت  ه ــرده و طب ــل ک ــام عم ــی برج ــواد محتوای ــی م ــه تمام ب
هســته  ای خــود را محــدود و مقیــد ســاخته بــود. طبــق توافقــات مطــرح شــده 
در برجــام چنانچــه طرف  هــای توافــق بــه تعهــدات خــود عمــل نکننــد ایــران 

ــزان مشــخص کاهــش دهــد. ــه می ــد تعهــدات خــود را ب ــل می  توان در مقاب
ــرد و  ــام ک ــدات را اع ــش تعه ــتین گام کاه ــت 98 نخس ــی از اردیبهش روحان
پــس از گذشــت 8 مــاه ایــران در پنــج گام، نهایتــًا تعهــدات خــود را کاهــش داد 
و توقــف تمامــی محدودیت  هــای عملیاتــی ایــران در برجــام اعــام شــد. امــا 
ایــران از ســوی آمریــکا همچنــان بــه عنــوان نقض  کننــده  ی توافقــات هســته  ای 
و افزایش  دهنــده  ی تســلیحات هســته  ای شــناخته می  شــد و تحریم  هــای 
ــش  ــن کاه ــرد و ای ــع می  ک ــران وض ــامی ای ــوری اس ــه جمه ــنگینی علی س
ــه برجــام  ــه بازگشــت ب ــان ترامــپ را ب ــز، همچن ــران نی تعهــدات از ســوی ای
ترغیــب نمی  کــرد. در ایــن راســتا، انتخابــات ریاســت جمهــوری ۲0۲0 آمریــکا 
بهانــه  ای شــد تــا برخــی طرفــداران ایــن توافــق بتواننــد امیــدی بدســت آورده 
ــواه(،  ــپ جمهوریخ ــاف ترام ــرات )برخ ــک دموک ــروزی ی ــورت پی ــه در ص ک
آمریــکا بــه برجــام بازگشــته و تعهــدات اجرایــی شــود. جــو بایــدن بــه عنــوان 
پیــروز نهایــی انتخابــات از حــزب دموکــرات کــه پیشــتر معاونــت بــاراک اوبامــا 
ــه در  ــا اینک ــرد. ب ــاال بب ــا را ب ــد گمانه  زنی  ه ــث ش ــته باع ــده داش ــز برعه را نی
آمریــکا همچنــان بــه صــورت کامــل انتقــال قــدرت صــورت نگرفتــه و بایــدن 
رســمًا بــه کرســی ریاســت نرســیده اســت امــا اظهاراتــی در خصــوص بازگشــت 
آمریــکا بــه برجــام ابــراز داشــته اســت. محمدجــواد ظریــف وزیــر امورخارجــه 
ــا  ــر اروپایی  ه ــت؛ اگ ــار داش ــام اظه ــه برج ــکا ب ــت آمری ــوص بازگش در خص
ــق  ــود در تواف ــدات خ ــه تعه ــا ب ــد م ــل کنن ــام عم ــه برج ــا ب و آمریکایی  ه
هســته  ای عمــل خواهیــم کــرد. مــا دربــاره آنچــه در توافــق هســته  ای بدســت 

آوردیــم دوبــاره مذاکــره نخواهیــم کــرد.
قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم  ها چیست؟

ــه  ــاه ب ــو تحریم  هــا کــه الیحــه  اش در آذرم ــرای لغ ــردی ب ــدام راهب ــون اق قان
تدویــن و تصویــب نهایــی نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی رســید، اقدامی 
مجدانــه و قاطعانــه از ســوی جمهــوری اســامی ایــران در قبــال تحریم  هــا و 

ــار حواشــی  های بســیاری کــه از ســوی  برجــام   محســوب می  شــود کــه در کن
قــوه  ی مجریــه )دولــت دوازدهــم( بــه عنــوان مجــری ایــن قانــون بــه دنبــال 
ــف خــروج  ــوان تکلی ــی می  ت ــه طــور کل ــل اســت. ب ــل تأم داشــته اســت، قاب
ــال  ــرد و در قب ــخص ک ــون مش ــن قان ــان را در ای ــدات اروپایی ــکا و تعه آمری
ــا ســرانجام بتــوان تکلیــف صنعــت  ــه پیگیــری نمــود ت آن یــک اقــدام مجدان
ــخص  ــه را مش ــه و ظالمان ــای یکجانب ــراه تحریم  ه ــه هم ــران ب ــته  ای ای هس
نمــود. محمــد باقــر قالیبــاف، ریاســت مجلــس شــورای اســامی در ایــن بــاره 
ــا  ــن باشــند ت ــا مطمئ ــم. غربی  ه ــم کنی ــع تحری ــم رف ــم بتوانی ــت: امیدواری گف
بــه تعهــدات خــود عمــل نکننــد ایــن مســیر را پیــش خواهیــم بــرد و اگــر بــه 
تعهــدات خــود عمــل کردنــد براســاس مــاده 7 ایــن طــرح، قابــل مذاکــره اســت 
ــون دارای 9  و امیدواریــم بتوانیــم تحریــم را در ایــن مســیر برداریــم. ایــن قان

ــر اســت: ــه شــرح زی مــاده می  باشــد کــه ب
مــاده 1: در راســتای تامیــن شــروط نه  گانــه مقــام معظــم رهبــری در خصــوص 
توافــق هســته ای، ســازمان انــرژی هســته  ای ایــران موظــف اســت بافاصلــه 
پــس از تصویــب ایــن قانــون جهــت مصــارف صلــح آمیــز، نســبت بــه تولیــد 
ــل 1۲0  ــزان حداق ــه می ــاالنه ب ــدام و س ــد اق ــای ۲0 درص ــا غن ــوم ب اورانی
ــور  ــازمان مذک ــن س ــد و همچنی ــره کن ــور ذخی ــل کش ــرم آن را در داخ کیلوگ
ــا غنــای  موظــف اســت نیــاز کشــور بــرای مصــارف صلح  آمیــز بــه اورانیــوم ب

بــاالی 0۲ درصــد را بــه طــور کامــل و بــدون تأخیــر تأمیــن کنــد.
ــت  ــل دول ــدام متناســب و متقاب ــون اق ــد ۳ قان ــرای بن ــتای اج ــاده۲: در راس م
جمهــوری اســامی ایــران مصــوب 1۳94 و در جهــت تحقــق ظرفیــت یکصــد 
ــت  ــف اس ــران مکل ــی ای ــرژی اتم ــازمان ان ــازی، س ــو غنی  س ــزار س ــود ه و ن
بافاصلــه پــس از تصویــب ایــن قانــون، ظرفیــت غنی  ســازی و تولیــد اورانیــوم 
غنی  ســازی شــده بــا ســطح غنــای متناســب هــر یــک از مصــارف صلــح آمیــز 
کشــور را بــه میــزان ماهانــه حداقــل 005 کیلوگــرم افزایــش دهــد و نســبت بــه 

نگهــداری و انباشــت مــواد غنــی شــده در کشــور اقــدام نمایــد.
مــاده۳: بــرای تحقــق هــدف منــدرج در مــاده ۲، ســازمان انــرژی اتمــی ایــران 
ــون  ــن قان ــب ای ــس از تصوی ــاه پ ــدت ۳ م ــرف م ــر ظ ــت حداکث ــف اس مکل
ــه  ــا درج ــواد را ت ــازی م ــازی و ذخیره  س ــق گاز، غنی  س ــب، تزری ــات نص عملی
غنــای موردنیــاز، بــا حداقــل 1000 دســتگاه ماشــین های نســل دوم پیشــرفته ) 
m۲-RI ( آغــاز کنــد و همچنیــن در همیــن بــازه زمانــی، عملیــات غنی  ســازی 
ــا حداقــل 461  ــا ماشــین  های نســل ششــم )RI-6 (را ب و تحقیــق و توســعه ب
ــس از  ــک ســال پ ــدت ی ــوده و آن را ظــرف م ــاز نم ــوع آغ ــن ن ماشــین از ای

تصویــب ایــن قانــون بــه 1000 دســتگاه ماشــین توســعه بدهــد.
ــرداری از  ــه بهره  ب ــبت ب ــت نس ــف اس ــی مکل ــرژی اتم ــازمان ان ــاده4: س م
کارخانــه تولیــد اورانیــوم فلــزی در اصفهــان ظــرف پنــج مــاه از تصویــب ایــن 

ــد. ــدام کن ــون اق قان
مــاده5: ســازمان انــرژی اتمــی ایــران مکلــف اســت، در راســتای بنــد 4 قانــون 
ــا  ــان ب ــران، همزم ــامی ای ــوری اس ــت جمه ــل دول ــب و متقاب ــدام متناس اق
عملیــات بهینــه ســازی و راه انــدازی عامــل واکنــش )راکتــور( 04 مگاواتــی آب 
ســنگین اراک، نســبت بــه طراحــی یــک عامــل واکنــش )راکتــور( آب ســنگین 
ــوپ(  ــو ایزوت ــدار )رادی ــانهای پای ــد همس ــدف تولی ــا ه ــد ب ــی جدی 40 مگاوات
ــن  ــدی ای ــدول زمان  بن ــد و ج ــدام کن ــدی اق ــدول زمانبن ــا ج ــتانی ب بیمارس
موضــوع را ظــرف یــک مــاه پــس از تصویــب ایــن قانــون بــه اطــاع مجلــس 

شــورای اســامی برســاند.
ــدم  ــورت ع ــت در ص ــف اس ــران موظ ــامی ای ــوری اس ــت جمه ــاده6: دول م
اجــرای کامــل تعهــدات کشــورهای متعاهــد طــرف از جملــه کشــورهای 4+1 
)آلمــان، فرانســه، انگلســتان، چیــن و روســیه( توافــق هســته  ای در قبــال ایــران 
ــع صــادرات  ــل موان ــع کام ــل بانکــی و عــدم رف ــط کام ــادی نشــدن رواب و ع
ــل و  ــت کام ــران و برگش ــی ای ــای نفت ــرآورده ه ــت و ف ــل نف ــروش کام و ف
ســریع ارز منابــع حاصــل از فــروش، یــک مــاه پــس از تصویــب ایــن قانــون 
در مجلــس شــورای اســامی، نظارت  هــای فراتــر از پادمــان از جملــه اجــرای 

ــد. ــکل الحاقــی را متوقــف کن ــه پروت داوطلبان
مــاده7: چنانچــه کشــورهای متعهــد 1+4 نســبت بــه اجــرای تعهــدات خــود و 
رفــع کامــل تحریم هــا از جملــه هســته ای، نظامــی، حقــوق بشــری و امثــال آن 

علیــه جمهــوری اســامی ایــران اقــدام کننــد، دولــت موظــف اســت گــزارش 
ــت  ــد. کمیســیون امنی ــه ده ــس ارائ ــه مجل ــات انجــام شــده را ب ــق اقدام دقی
ملــی و سیاســت خارجــی و نیــز کمیســیون انــرژی ارزیابــی خــود را، بــه اســتناد 
ــه  ــس ارائ ــه مجل ــامی ب ــورای اس ــس ش ــی مجل ــه داخل ــاده 45 آیین نام م

می کننــد.
ــی  ــوط و دســتگاه های اجرای ــران مرب ــات و مدی ــور، مقام ــس جمه ــاده8: ریی م

ــون می باشــند. ــن قان ــل ای ــح و کام مســوول اجــرای صحی
مــاده9: مســتنکفین از اجــرای ایــن قانــون بــه تناســب امتنــاع یــا ممانعــت از 
اجــراء بــه مجــازات تعزیــری درجــات ۲ یــا 5 قانــون مجــازات اســامی مصــوب 

ــوند. ــوم می ش ۲9۳1 محک
رهبر انقالب و هسته  ای

}مســئولین{ بداننــد دســتاورد کنونــی هســته  ای مــا چیــز باارزشــی اســت؛ ایــن 
ــا  را بداننــد؛ بــه چشــم کــم ارزش و چیــز ســبک بــه آن نــگاه نکننــد؛ چیــز ب
ــرای یــک کشــور، یــک ضــرورت اســت.  ارزشــی اســت. صنعــت هســته  ای ب
اینکــه بعضــی روشــنفکرنماها قلــم بردارنــد و قلــم بزننــد کــه آقــا مــا صنعــت 
هســته  ای را می  خواهیــم چــه کار کنیــم! ایــن فریــب اســت؛ ایــن شــبیه همــان 
حرفــی اســت کــه زمــان قاجارهــا وقتــی نفــت کشــف شــده بــود و انگلیســی  ها 
ــد، اینجــا دولتمــرد قاجــاری می  گفــت  ــد می  خواســتند نفــت را ببرن آمــده بودن
ــت  ــم.... صنع ــه کار کنی ــم چ ــن را می  خواهی ــوی عف ــاده  ی بدب ــن م ــا ای م
هســته  ای بــرای یــک کشــور یــک ضــرورت اســت؛ هــم بــرای انــرژی، هــم 
ــل آب  ــرای تبدی ــم ب ــت، ه ــم اس ــیار مه ــه بس ــته  ای ک ــای هس ــرای داروه ب
دریــا بــه آب شــیرین و هــم بــرای بســیاری از نیازهــای دیگــر در زمینه  هــای 

ــن 49( کشــاورزی و غیرکشــاورزی.... )فروردی
ــا  ــا آمریکایی  ه ــم. اتفاق ــت داری ــه نف ــن هم ــه ای ــا ک ــد م ــا می  گفتن ... بعضی  ه
ــت  ــه نف ــن هم ــران ای ــد ای ــم می  گفتن ــا ه ــد! آمریکایی  ه ــن را گفتن ــم همی ه
دارد، انــرژی هســته را می  خواهــد چــه کار کنــد؟ بنــده گفتــم خــب مــا امــروز 
ــردا کــه نفتمــان  ــس ف ــم، پ ــرژی هســته  ای نزنی ــه ســیاه و ســفید ان دســت ب
تمــام شــد آن وقــت }بایــد{ برویــم انــرژی هســته  ای را گدایــی کنیــم.... وقتی 
آن  هــا داشــته باشــند، مــا نداشــته باشــیم و احتیــاج داشــته باشــیم، پــدر مــا را 
ــد؟  ــه کردن ــازی{ چ ــد }غنی  س ــت درص ــن بیس ــر ای ــد س ــد. دیدی درمی  آورن
ــن  ــرای ای ــتیم ب ــاج داش ــده  ی بیســت درصــد احتی ــی   ش ــوم غن ــه اورانی ــا ب م
رآکتــور تهــران، همیــن رآکتــور کوچکــی کــه در تهــران هســت کــه داروهــای 

ــان 49( ــد... )اب ــد می  کن ــته  ای تولی هس
ــال  ــم، م ــروز داری ــا ام ــه م ــی ک ــن نفت ــر همی ــم اگ ــن گفت ــی م ــک وقت  ... ی
ــری  ــم، بط ــن بخری ــا بنزی ــت ی ــا نف ــا از آن  ه ــود م ــا ب ــود و بن ــا ب اروپایی  ه
ــر  ــا فک ــد.... این  ه ــا می  فروختن ــه م ــزاف ب ــای گ ــا قیمت  ه ــری  اش را ب بط
ــار  ــد و زیرب ــم ش ــوخت ۰۲٪ مجبورخواهی ــد س ــرای خری ــا ب ــه م ــد ک می  کردن
خواهیــم رفــت؛ لــذا ایــن موانــع را درســت کردنــد. امــا جوان  هــای مــا آمدنــد 
ــد.  ــد و ســوخت بیســت درصــد را خودشــان درســت کردن کار تحقیقاتــی کردن
بعــد آن  هــا خیــال می  کردنــد کــه مــا نمی  توانیــم صفحــه  ی ســوخت و میلــه  ی 
ــتند.  ــد و کارگذاش ــت کردن ــا درس ــای م ــا جوان  ه ــم؛ ام ــت کنی ــوخت درس س
ــران. )اســفند  ــت ای ــل عمــل انجــام شــده  ی مل ــد در مقاب حــاال آن  هــا مانده  ان

)19
ــر سرســاح هســته  ای نیســت! بحــث  ــران، بحــث ب ــه  ی هســته  ای ای در قضی
ــت  ــی و مســلم مل ــق قطع ــوی ح ــد جل ــما می  خواهی ــه ش ــن اســت ک ــر ای س
ــی  ــوان داخل ــز از ت ــتفاده  ی صلح  آمی ــته  ای و اس ــازی هس ــه غنی  س ــران را ک ای
خــود ملــت ایــران اســت بگیریــد.... مــا نمی  خواهیــم ســاح هســته  ای درســت 
کنیــم؛ نــه بــه خاطــر اینکــه آمریــکا از ایــن ناراحــت می  شــود؛ عقیــده  ی خــود 
مــا ایــن اســت. مــا اعتقــاد داریــم کــه ســاح هســته  ای جنایــت بــر بشــریت 
اســت و نبایــد تولیــد شــود؛ آنچــه کــه هــم در دنیــا هســت بایــد محــو شــود و 

از بیــن بــرود. )بهمــن 19(
ــر  ــران اســتفاده از ســاح هســته ای و شــیمیایی و نظای جمهــوری اســامی ای
آن را گناهــی بــزرگ و نابخشــودنی می  دانــد. مــا شــعار »خاورمیانــه ی عــاری 
ــی  ــه معن ــن ب ــم. ای ــه آن پایبندی ــم و ب از ســاح هســته ای« را مطــرح کرده ای
چشم پوشــی از حــق بهره بــرداری صلح آمیــز از انــرژی هســته ای و تولیــد 
ــاس  ــرژی، براس ــن ان ــز از ای ــتفاده ی صلح آمی ــت. اس ــته ای نیس ــوخت هس س
قوانیــن بین المللــی، حــق همــه ی کشــورها اســت. همــه بایــد بتواننــد از ایــن 
انــرژی ســالم در مصــارف گوناگــون حیاتــی کشــور و ملتشــان اســتفاده کننــد 
و در اعمــال ایــن حــق، وابســته بــه دیگــران نباشــند. چنــد کشــور غربــی کــه 
ــد  ــد، مایلن ــن کار غیرقانونی ان ــب ای ــته ای و مرتک ــاح هس ــده ی س ــود دارن خ
تــوان تولیــد ســوخت هســته ای را نیــز در انحصــار خــود نگــه دارنــد. حرکتــی 
ــوخت  ــروش س ــد و ف ــار تولی ــا انحص ــت ت ــکل گیری اس ــال ش ــوز در ح مرم
ــد  ــع در پنجــه ی چن ــی در واق ــی ول ــام بین الملل ــا ن هســته ای را در مراکــزی ب

کشــور معــدود غربــی، تثبیــت و دائمــی کننــد. )شــهریور 19(
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بخش ویژه

ــه برنامــه ی  ــز اهمیــت نســبت ب ــده ی تســلیحات هســته ای اســت و نکتــه ی بســیار حائ ــه طــور گســترده دارن رژیــم صهیونیســتی ب
هســته ای اســراییل آن اســت کــه پیمــان نامــه ی منــع گســترش ســاح هــای هســته را امضــا نکــرده اســت و مقامــات اســراییلی مدعــی 
هســتند گــردن نهــادن بــه ایــن پیمــان، تضــاد بــا منافــع امنیتــی ملــی آنــان اســت و بدیــن صــورت سیاســت هــای مبهمــی را در پیــش 
گرفتــه انــد. امــروزه هیچکــدام از کشــورهای غربــی حامــی حقــوق بشــر، حقــوق بیــن الملــل و مدعیــان امنیــت بین-الملــل کــه بــا وجــود 
تمــام شــفافیت هــا از ســوی ایــران و تاییــد فعالیــت هــای صلــح آمیــز، تیــغ تیــز تحریم-هــا و تــرور را تحمیــل کــرده انــد امــا برخــورد 
قاطعانــه ای از ســوی مجامــع بیــن المللــی بــر رژیــم صهیونیســتی دیــده نمــی شــود.! عــدم همگرایــی گســترده در میــان کشــورهای 
خاورمیانــه و بعضــاً ســکوت کشــورهای فرامنطقــه دلیلــی اســت کــه اســراییل همچنــان بــه توســعه ی غیرشــفاف هســته ای خــود ادامــه 

مــی دهــد.

ــران  ــون ته ــن در پیرام ــتا ک ــد ۱۳۳۸ از روس ــدی متول ــهید علیمحم ش
مــی باشــد. دوره ی کارشناســی خــود را در رشــته ی فیزیــک در دانشــگاه 
شــیراز گذرانــد و ســپس موفــق بــه ورود بــه دانشــگاه صنعتــی شــریف در 
دوره ی کارشناســی ارشــد شــد. پــس از پایــان دوره ی ارشــد بــه عنــوان 
نخســتین دانــش اموختــه ی دکتــرای فیزیــک داخــل کشــور و نخســتین 

ــرای  ــه ی دکت ــش آموخت ــریف، دوره ی دان ــگاه ش دانش
بــه  را  خــود  ــان رســاند. شــهید دکتــرای  پای

ــام  هــا علیمحمــدی در تم ســال  طــول 
خــود، بیــش از ۸۰ فعالیــت هــای علمــی 
ت مقالــه در معتبرتریــن  مجــا
بــه  جهــان  رســاند علمــی  چــاپ 

در   ۸۶ ســال  در  یکمیــن و  و  بیســت 
ــز رتبــه جشــنوارهی بیــن المللــی  خوارزمــی حائ

شــده بــود. زمینــه ی اصلــی ی دوم پژوهــش هــای بنیــادی 
ــژه  ــادی بوی تحصیــات و پژوهــش هــای شــهید علیمحمــدی. ذرات بنی
نظریــه ی ریســمان و بــه طــور دقیــق تــر نظریــه هــای میــدان همدیــس 
ــروژه ی  ــران در پ ــده ی ای ــوان یکــی از دو نماین ــه عن ــن ب ــود. همچنی ب
ســزامی منصــوب شــده بــود. ســرانجام ایــن دانشــمند فرهیختــه در ســال 
ــش  ــار منزل ــیکلت در کن ــور س ــک موت ــه در ی ــی ک ــر بمب ۱۳۸۸ در اث
ــید. ــهادت رس ــه ش ــزل ب ــروج از من ــگام خ ــود، هن ــده ب ــازی ش جاس

هســته شــهدای 

ــه  ــق ب ــد و موف ــد ش ــان متول ــال ۱۳۴۵ در زنج ــهریاری در س ــهید ش ش
دریافــت مــدرک کارشناســی در رشــته ی مهندســی الکترونیــک در 
ــرا در  ــد و دکت ــر و در دوره ی کارشناســی ارش ــی امیرکبی دانشــگاه صنعت
رشــته ی مهندســی هســته ای در دانشــگاه صنعتــی شــریف گردیــد. پــس 
از فراغــت از تحصیــل، بــه کرســی هیئــت علمــی دانشــگاه شــهید بهشــتی 

مهندســی هســته ای و در نائــل آمــد و در دانشــکده ی 
پرتوهــا تــا مرتبــه ی گــروه آموزشــی کاربــرد 

شــهید شــهریاری از اســتادی ارتقــا یافــت. 
ــان  ــا زم ــال ۸۳ ت نماینــده س شــهادت، 
امــور ی دانشــگاه شــهید  در  بهشــتی 
همــکاری  ــرژی اجرایــی  ــازمان ان ــا س ب

بــود.  ای  عضویــت هســته  همچنیــن 
ای  هســته  انجمــن  ــروه در  ــت گ ــران، مدیری ای

ــت در  ــا، عضوی ــرد پرتوه شــورای آزمایشــگاه و شــورای کارب
ــی  ــی و مهندس ــی فن ــه ی تخصص ــت در کمیت ــگاه، عضوی ــاوری دانش فن
ــزامی  ــروژه ی س ــران در پ ــامی ای ــوری اس ــاور جمه ــزه، مش ــت ممی هیئ
و برگــزاری چهــار کمیتــه علمــی و کارگاه آمــوزش را در پرونــده ی 
ــام در آذر ۱۳۸۹  ــمند واالمق ــن دانش ــرانجام ای ــت. س ــود داش ــی خ اجرای
توســط رژیــم صهیونیســتی و بــا همــکاری اطاعاتــی ســازمان مجاهدیــن 
ــد. ــل آم ــهادت نائ ــه ش ــه درج ــتی ب ــات تروریس ــک عملی ــق در ی خل

اســراییل! ابهامــات 

ــعود علیمحمدی ــهید مس شــــهید مجیــد شــهریاریش
ــتان  ــتان اس ــتای سنگس ــال ۱۳۵۸ در روس ــن در س ــهیداحمدی روش :ش
ــه ی رشــته ی مهندســی پلیمــر  ــش آموخت ــد شــد. وی دان همــدان متول
از دانشــگاه صنعتــی شــریف بــود و بــا داشــتن ســن کــم، حــدود ۳۲ ســال 
ــود. شــهید احمــدی  ــدد علمــی در رشــته ی پلیمــر ب ــاالت متع دارای مق

ــره  ــت مدی ــو هیئ ــن عض ی یکــی از شــرکت-های تامین روش
نیــروگاه هســته  کــه کاالی  بــود  نطنــز  ای 

و  تهیــه  زمینــه  تجهیــزات در  خریــد 
ــت  ــته ای فعالی ایــن هس داشــت. 
جــوان  بــر دانشــمند   ۱۳۹۰ دی  در 
ــب  ــار بم ــر انفج کــه اث مغناطیســی 
ــه خــودروی خــود  ــود ب ــده ب ــل ش متص
ــید. ــهادت رس ــه ش ب

ــد و در  ــا آم ــه دنی ــام ب ــتان ای ــان اس ــتان آبدان ــال ۱۳۵۶ در شهرس در س
رشــته ی مهندســی بــرق، گرایــش قــدرت در دانشــگاه پذیرفتــه شــد. ایــن 
شــهید واالمقــام، بــا وجــود نبــوغ ذاتــی در امــور کارگاهــی و آزمایشــگاهی، 
ــود  ــا ب ــم و کوش ــیار منظ ــک بس ــرای اکادمی ــرش و اج ــل و پذی در تحصی

ــب  ــری و کس ــن فراگی ــز ضم در و نی خــود  رشــته-ی  در  تجربــه 
ــیار زمینــه ی کاربــرد رایانــه و  ــری بس ــوم کامپیوت عل

از  پــس  بــود.  بــه توانــا  فارغ-التحصیلــی 
پژوهشــگر  مهــم عنــوان  مراکــز  در 
علمــی  و  کشــور پژوهشــی  مهــم 
مشــغول  کار  در بــه  متاســفانه  شــد. 
موفــق بــه پذیــرش از دوره ی دکتــرا کــه 

توســی ســوی دانشــگاه خواجــه  نصیرالدیــن 
قصــد علیــه جــان ایشــان شــده بــود را بــه علت ســوء 

ــن ناتمــام مانــد و بــه درجــه ی شــهادت  ــوابق کاری ای ــد. از س ــل آمدن نائ
ــتی در  ــهید بهش ــگاه ش ــی دانش ــه نمایندگ ــوان ب ــی ت ــزرگ م ــمند ب دانش
امــور اجرایــی و همــکاری بــا ســازمان انــرژی هســته ای، عضویــت انجمــن 
هســته ای ایــران از ســال ۸۳ تــا ۸۵، مدیــر گــروه کاربــرد پرتوهــا، 
عضویــت شــورای آزمایشــگاهی مرکــزی دانشــگاه و شــورای فنــاوری 
ــزه  ــت ممی ــی هیئ ــی و مهندس ــی فن ــه تخصص ــت کمیت ــگاه، عضوی دانش
ــود. ــاره نم ــزامی اش ــروژه ی س ــران در پ ــامی ای ــوری اس ــاور جمه و مش

ــه  ــود. از ســال ۱۳۷۱ ب ــد شــد و دارای تحصیــات کارشناســی ارشــد در رشــته ی مهندســی هســته ای ب ــم متول شــهید فخــری زاده در ســال ۱۳۳۶ در ق
عنوانعضــو هیئــت علمــی دانشــکده فیزیــک دانشــگاه امــام حســین)ع(، امکانــات ایــن دانشــگاه را در جهــت پــروژه هــا و پژوهــش هاهســته ای بــه کار گرفــت 
ــر اســت  ــی )ســپند(بود. شــایان ذک ــوآوری دفاع ــن رییــس ســازمان پژوهــش و ن ــک اشــتر شــدند. ایشــان همچنی ــی مال و ســپس رییــس دانشــگاه صنعت

ــت کــه نشــریه ی امریکایــی فاریــن پالیســی نــام شــهید فخــری زاده  ــه در فهرس ــی ک ــخصیت ایران ــج ش ــی از پن ــوان یک ــه عن ب
ــود  ــراد جهــان منتشــر کــرده ب ــن اف ــد ۵۰۰ نفــره نیرومندتری ــوان دانشــمند ارش ــام فخــری زاده تحــت عن ــز ن و نی

ــس  ــلح و رئی ــای مس ــتیبانی نیروه ــاع و پش پشــین مرکــز تحقیقاتــی فیزیــک )PHRC(در وزارت دف
ــران  ــدگان ای ــم ش ــت تحری ــخ ۲۰۰۷ در فهرس توســط شــورای امنیــت ســازمان ملــل قــرار تاری

دانشــمندی  تنهــا  ایشــان همچنیــن  ــتی، گرفــت.  ــم صهیونیس ــر رژی ــت وزی ــه نخس ــود ک ب
او نــام بــرده  از  و رســانه هــای اســراییلی اعــام کردنــد، نتانیاهــو در یــک همایــش 
ــرور موســاد  بــوده امــا موفــق نشــده انــد. شــهید فخــری فخــری زاده بارهــا مــورد هــدف ت
ــوزه  ــاالی ح ــر و رده ب ــمندان موث ی پژوهــش هــای علمــی، دفاعــی و هســته زاده از دانش
ــی ای بودنــد کــه بعضــاً ایشــان را بــا عنــوان  ــاد م ــران ی ــته-ای ای ــش هس ــدر دان پ
ــزرگ در  ــمندان ب ــن دانش ــرانجام ای ــد. س ســال ۱۳۹۹ بــه صورتــی کامــا متفــاوت و کنن
یــک خــودروی بــاری بــه شــهادت رســیدند. بوســیله ی یــک اســلحه ی خــودکار بــر پشــت 

ــی، رییــس ســتاد  ــس از شــهادت ایشــان، زال ــا اعــام کــرد شــهید پ ــا کرون ــارزه ب ــی مب مل
ــی  ــپند در پاندم ــه ی س ــری زاده و مجموع ــاری نظــام ســامت کشــور فخ ــه ی ــد ۱۹ ب کووی

ــا کــه از نظــر کیفــی و فنــاوری شــتافتند و بــا تولیــد نخســتین کیــت ایرانــی  تشــخیص کرون
ــام  ــرار دارد؛ ن ــان ق ــتانداردهای روز جه ــطح اس ایــران عزیــز را در زمــره ی معــدود تولیدکننــدگان در س

ــی ســرانجام ایــن کیــت پیشــرفته ثبــت کردنــد و تــاش شــهید فخری  ــا نیــز ب ــرای ســاخت واکســن کرون زاده ب
ــاز آزمایشــات انســانی رســیده اســت.نمانــد و بــا تــاش شــبانه روزی وی و همکارانــش ایــن پــروژه  ــه ف ــون ب ــم اکن ه

شهیـــد محســن فخــری زاده

ــن ــدی روش ــی احم ــهید مصطف شـ ــژاد ــی ن ــوش رضای ــهید داری ش

ــته ای ــهدای هس ش
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انجمــن علمــی علــوم سیاســی دانشــگاه بین المللــی امــام خمینی)ره( ســال چهــارم/ شــماره چهــارم/ پاییــز ۱۳۹۹

بخش ویژه

ــران؛ ــا ای ــاره ب ــکاری دوب هم
مرکــز امنیــت نویــن آمریکا گــزارش   مــی دهد:

مرکز امنیت نوین آمریکا کجاست؟
مرکــز امنیــت نویــن آمریــکا، یــک اندیشــکده یــا اتــاق فکر مســتقر 
در واشــنگتن اســت کــه در ســال ۲۰۰۷ توســط میشــل فلورنوی و 
کــورت کمپــل تاســیس شــد. ایــن اتــاق فکــر متخصــص در زمینــه 
ــم  ــر تروریس ــت و ب ــده اس ــاالت متح ــی ای ــت مل ــائل امنی ی مس
ــور آســیا  ــکا، ظه ــش آمری ــده ی ارت ــای نامنظــم، آین ــگ ه و جن
بــه عنــوان یــک مرکــز قــدرت جهانــی و مصــرف منابــع طبیعــی 
ــه ی  ــر امورخارج ــاون وزی ــتینبرگ، مع ــز اس ــز دارد. جیم تمرک
ــم  ــروری در چش ــی ض ــز را خصوصیت ــن مرک ــکا، ای ــابق آمری س
ــا،  ــاراک اوبام ــور ب ــس جمه ــت ریی ــد. دول ــنگتن، خوان ــداز واش ان
ــی اســتخدام  ــرای مشــاغل اصل ــز را ب ــن مرک ــد ای ــن کارمن چندی
ــه  ــن ب ــش از ای ــل پی ــوی و کمپ ــی فلورن ــذاران یعن ــرد. بنیانگ ک
ــت و  ــور سیاس ــاع در ام ــر دف ــاون وزی ــوان مع ــه_ عن ــب ب ترتی
ــوس آرام  ــور آســیای شــرقی و اقیان ــر خارجــه در ام دســتیار وزی
ــد. در ســال ۲۰۰۸ واشــنگتن پســت گــزارش  فعالیــت مــی کردن
ــاق فکــر و  ــه عنــوان یــک ات داد کــه ممکــن اســت ایــن مرکــز ب
تحقیــق واشــنگتن در زمینــه ی امــور نظامــی نیــز ظهــور کنــد. 
ــا حــدود ۳۰ کارمنــد و بودجــه ی  مرکــز امنیــت نویــن آمریــکا ب
ــد.  ــه حســاب مــی آی ــر شــش میلیــون دالر مرکــز کوچکــی ب زی

بایدن کیست و چیست؟

جــو بایــدن در نوامبــر ســال ۱۹۴۲ برابــر بــا ســال ۱۳۲۱ خورشــیدی 
در شــهر اســکرانتون در ایالــت پنســیلوانیا متولــد شــد و دارای دکتــرای 
حقــوق از دانشــگاه ســیراکیوس مــی باشــد. وی از خانــواده ای کاتولیک 
ــا  ــدش ب ــد فرزن ــان تول ــا در زم ــود ام ــد ب ــراد ثروتمن ــدرش از اف و پ
مشــکات متعــدد مالــی روبــه رو شــد. او بــه پســرش ایــن شــعار را یــاد 
داد: مــا ارزش یــک انســان را بــا تعــداد دفعاتــی کــه زمیــن مــی خــورد

 نمــی ســنجیم بلکه با ســرعت برخاســتن او از زمین ارزیابــی می کنیم. 

بایــدن موفــق شــد در ســال ۱۹۷۲ از ایالــت دالور به مدت ۳۶ ســال 
تــا ســال ۲۰۰۸ بــه نمایندگــی مجلس ســنا دســت یابــد و همچنین 
عضــو کمیتــه ی روابــط خارجــی ســنای آمریــکا باشــد و در ســال 
۲۰۰۱ و ۲۰۰۲ ریاســت ایــن کمیتــه را نیــز برعهــده داشــته باشــد. 
ــرکت  ــات ۱۹۸۸، ۲۰۰۸ و ۲۰۲۰ ش ــب در انتخاب ــن ترتی بدی
ــال  ــرات در س ــزب دموک ــت از ح ــرانجام توانس ــه س ــرد ک ک
ــگاه ریاســت جمهــوری برســد. در کارنامــه ی  ــه جای ۲۰۲۰ ب
کاری او همچنیــن معاونــت ریاســت جمهــوری اوبامــا در ســال 
۲۰۰۸ دیــده مــی شــود. بنابرایــن برخــاف ترامــپ کــه هیــچ 
ســابقه و تجربــه ی سیاســی و اجرایــی نداشــت، بایــدن بیشــتر 
ــرده اســت. ــپری ک ــم س ــای مه ــگاه ه ــود را در جای ــر خ عم

اوباما و بایدن

و  کــرد  صــادر  ای  بیانیــه  اوبامــا  بایــدن،  پیــروزی  از  پــس 
ــه  ــه ب ــرم ک ــت مفتخ ــت: بی نهای ــدن گف ــه بای ــک ب ــن تبری ضم
ــان،  ــوی اول بعدی م ــدن و بان ــو بای ــان، ج ــور بعدی م رئیس جمه
جیــل بایــدن، تبریــک بگویــم. خوش بختیــم کــه جــو آنچــه بــرای 
ــش در  ــاپیش رفتارهای ــت را دارد و پیش ــت جمهوری الزم اس ریاس
ــه وارد  ــاه ژانوی ــی م ــه وقت ــرا ک ــت. چ ــت جمهوری اس ــأن ریاس ش
ــاده  ــای فوق الع ــه ای از چالش ه ــا مجموع ــود، ب ــفید می ش کاخ س
جدیــدی  رئیس جمهــور  هیــچ  کــه  بــود  خواهــد  روبــه رو 
تاکنــون بــا آن هــا مواجــه نبــوده اســت: بیمــاری همه گیــری 
کــه می تــازد، اقتصــاد و نظــام قضایــی  کــه ناعادالنــه اســت، 
ــه خطــر افتــاده و اقلیمــی کــه در خطــر اســت. دموکراســی کــه ب

بایدن و صهیونیسم

ــک  ــن ی ــت:» م ــرائیل گف ــون اس ــبکه اول تلویزی ــه ش ــدن ب بای
کاتولیــک معتقــد هســتم، و ماننــد هــر کاتولیــک سرســختانه بــر 
ــای می فشــارم کــه یــک کاتولیــک خــوب پیــش از  ــن اصــل پ ای
آنکــه مســیحی باشــد، بایــد یــک یهــودی خــوب باشــد و مــن نیــز 
ــم،  ــودی می دان ــک یه ــود را ی ــه مســیحی باشــم خ ــش از آنک پی
ــک  ــن ی ــه م ــم ک ــه بگوی ــار دارم ک ــه افتخ ــن، بلک ــا ای ــه تنه و ن
صهیونیســت هســتم و بــه صهیونیســت بــودن خود افتخــار می کنم 
و بــه وجــود اســرائیل و ملی گرایــی یهودیــان ســخت پــای بنــدم«

            فلورنوی                  کمپل                    

        

ــس  ــا، رئی ــاراک اوبام ــاون ب ــوان مع ــه عن ــه ب ــی ک ــدن زمان بای
جمهــور وقــت آمریــکا فعالیــت می کــرد، در زمــان امضــای برجــام 
ــود. او همچنیــن هنگامــی کــه ترامــپ از توافــق  ــان آن ب از حامی
ــد  ــرد. او معتق ــرزنش ک ــیار س ــد، او را بس ــارج ش ــران خ ــا ای ب
ــم،  ــار تحری ــال فش ــن س ــام چندی ــه برج ــیدن ب ــرای رس ــود ب ب
دیپلماســی دقیــق و حمایــت جامعــه جهانــی صــرف شــده اســت.

بایدن و برجام

بایــدن بــه عنــوان ســناتور بــه حملــه آمریــکا بــه عــراق رأی مثبــت 
داد. او در ســال ۲۰۰۶ پــس از افزایــش خشــونت ها در عــراق، 
ــه ســه  ــراق و تقســیم آن ب ــردن ع ــدرال ک ــای ف ــر مبن طرحــی ب
ــرد.  ــرح ک ــین مط ــنی نش ــین و س ــیعه نش ــین، ش ــش کردنش بخ
ایــن طــرح بــا مخالفــت دولــت جــرج دابلیــو بــوش مواجــه شــد.

بایدن و حمله به عراق

بایدن و شهید سلیمانی

بایــدن در واکنــش تــرور شــهید ســپهبد ســلیمانی در طــی بیانیــه 
ای گفــت: هیــچ آمریکایــی عــزادار قاســم ســلیمانی نخواهــد شــد. 
ــاه  ــی گن ــات خــود علیــه ســربازان و هــزاران ب ــه دلیــل جنای او ب
در سراســر منطقــه مســتحق محاکمــه بــود. او بــه دلیــل جنایــات 
ــه  ــر منطق ــاه در سراس ــی گن ــزاران ب ــربازان و ه ــه س ــود علی خ
ــرج و  ــرد و ه ــت ک ــت حمای ــود. او از وحش ــه ب ــتحق محاکم مس
مــرج کاشــت. هیچکــس ایــن واقعیــت را نفــی نمــی کنــد کــه این 
ــاک  یــک حرکــت فــوق العــاده تشــدیدی در یــک منطقــه خطرن
ــری  ــدف آن جلوگی ــه ه ــد ک ــی گوی ــت م ــه ی دول ــت. بیانی اس
ــاً  ــدام تقریب ــن اق ــا ای ــت ام ــران اس ــط ای ــده توس ــات آین از حم
نتیجــه معکــوس خواهــد داشــت. ترامــپ فقــط یــک دینامیــت را 
روشــن کــرده و او بــه مــردم آمریــکا مدیــون توضیــح اســتراتژی و 
برنامــه بــرای حفــظ امنیــت نیروهــای نظامــی و پرســنل ســفارت 
ــا  ــرکای م ــور و ش ــارج از کش ــل و خ ــا در داخ ــع م ــردم و مناف م
ــخ  ــران پاس ــاً ای ــت. مطمئن ــر از آن اس ــه و فرات ــر منطق در سراس
ــزرگ  ــری ب ــک درگی ــتانه ی ــم در آس ــی توانی ــا م ــد داد. م خواه
در وســط میانــه قــرار بگیریــم. امیــدوارم دولــت در مــورد 
عواقــب و راهــی کــه انتخــاب کــرده انــد اندیشــیده اســت.

ــق  ــکا طب ــن آمری ــت نوی ــز امنی ــات ۲۰۲۰، مرک ــا انتخاب ــه ب در رابط
برآوردهــا و همفکریهــای اعضــای ایــن اتــاق فکــر که در آگوســت امســال 
ــن ســندی گزارشــی تحــت  ــه تدوی ــان منجــر ب ــت در پای صــورت گرف
عنــوان همــکاری دوبــاره بــا ایــران شــد کــه در آن سیاســتهای کلــی در 
امــور سیاســت خارجــی رییــس جمهــور بعــدی آمریــکا در قبــال ایــران 
را بــرآورد کــرده اســت. بــدون شــک بررســی نظــرگاه کلــی یــک مرکــز 
آمریکایــی نزدیــک به کاخ ســفید، فــارغ از اینکه ایــن ادعاها، پیشــبینیها، 
ــدازه  ــا چــه ان ــزارش ت ــن گ ــر شــده در ای سیاســتها و خواســتههای ذک
ــزان  ــا چــه می ــاالت متحــده ت ــع ای ــا در راســتای مناف درســت اســت ی
ــی  ــی و همه ــوم سیاس ــجویان عل ــرای دانش ــا ب ــت ام ــه هس جاهطلبان
عاقهمنــدان بــه ایــن رشــته مفیــد اســت؛ بنابرایــن ذکــر گزارشــات ایــن 
مرکــز نــه تنهــا مــورد تاییــد یــا رد گاهنامهــی جمهــور نیســت بلکــه در 
راســتای پژوهــش دانشــجویی، بررســی و واکاوی خواهــد شــد. در بخــش 
چکیدهــی ایــن ســند آمــده کــه ایــران غیرممکــن اســت بــه مذاکــرات 
پیــش از آغــاز انتخابــات بــا دولــت ترامــپ ترغیــب شــود. بدیــن ســان 
ــور  ــات و رییــس جمه ــدون شــده ویژهــی پســا انتخاب ــه م گزارشــی ک
ــه  ــد ک ــان میکن ــزارش اذع ــن گ ــه، ای ــت و در ادام ــکا اس ــد آمری جدی
ــه  ــران را ب ــات ای ــران و مقام ــه ای ــرد ک ــد ک ــه خواه ــی را ارائ گزینههای
مذاکــره در ســال ۲۰۲۱ ترغیــب و تشــویق خواهــد نمــود. بــه زعــم ایــن 
گــزارش، اســتراتژی دیپلماتیــک آمریــکا بایــد بــر اهــداف کلیــدی زیــر و 
توجــه همزمــان بــه سیاســت ایــران متمرکــز شــود؛ ۱( جلوگیــری ایــران 
از دســتیابی بــه تســلیحات هســتهای ۲( جلوگیــری از سیاســتهای 
منطقهــای ایــران کــه در حــال آســیب رســاندن بــه منافــع آمریکاســت 
۳( کاهــش تنشــهای منطقهــای کــه بیثباتــی و رقابــت نیابتــی در 
ــن  ــای چنی ــت. برمبن ــرده اس ــل ک ــی تبدی ــر دائم ــه ام ــه را ب خاورمیان
ــوی  ــه از س ــای ک ــه مرحله ــرد س ــد رویک ــده بای ــاالت متح ــی ای اهداف
ــال ۲۰۲۱  ــل س ــده رادر اوای ــکا پیشــنهاد ش ــن آمری ــت نوی ــز امنی مرک
آغــاز کنــد و بــه طــور جــدی از شــروع اتخــاذ چنیــن رویکــردی بایــد 
ــه شــود.  ــر در نظــر گرفت ــا یکدیگ ــای ب ــات هســتهای و منطقه موضوع
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بخش ویژه
مرحلهــی اول پیشــنهاد شــده از ســوی ایــن گــزارش، کاهش تنشهاســت. 
بــه زعــم ایــن گــزارش، تنشــها زمانــی کاهــش پیــدا خواهنــد کــرد کــه 
ــی جهــت اعتمادســازی و نشــان دادن  ــکا برنامههای ــد آمری ــت جدی دول

حســن نیــت بــه ایــران را در پیــش بگیــرد. ایــن روشــهای اعتمادســازی 
ــران و  ــفر از ای ــت س ــو ممنوعی ــود؛ لغ ــواد ش ــن م ــامل ای ــد ش میتوان
ــران،  ــی ای ــور خارجه ــر ام ــف، وزی ــورد ظری ــا در م ــش تحریمه کاه
پشــتیبانی از بســتهی صنــدوق بینالمللــی پــول بــرای دورهــی پســاکرونا 
و انجــام اقدامــات مکمــل بــرای ارائهــی ایــن تضمیــن کــه تحریمهــا بــا 
ــران  ــا بح ــط ب ــکی مرتب ــتی و پزش ــای بهداش ــن کااله ــی تامی حوزه
ــن  ــای ای ــر از برنامهه ــی دیگ ــرد. یک ــد ک ــل نخواه ــد ۱۹ تداخ کووی
ــت  ــش فعالی ــا کاه ــف ی ــها، توق ــش تنش ــت کاه ــنامه در جه گزارش
ــن مرکــز راهکارهایــی چــون،  ــران اســت کــه در ادامــه، ای هســتهای ای
ــای  ــش تحریمه ــام و کاه ــه برج ــده ب ــاالت متح ــریع ای ــت س بازگش
ــه  ــران، ارائ ــتهای ای ــات هس ــش اقدام ــا کاه ــف ی ــکا در ازای توق آمری
میدهــد. مرحلهــی دوم شــامل رایزنــی میشــود کــه براســاس آن دولــت 
ــگاه داخلــی و  ــه طــور همزمــان برپایهــی یــک ن ــکا بایــد ب جدیــد آمری
همچنیــن فرآینــد رایزنــی و مذاکــره، متحــدان بینالمللــی و کنگــره را در 
ــدت  ــد م ــای بلن ــی نگرانیه ــتراتژی خــود در زمینه ــداف و اس ــورد اه م
ــای  ــا و تحــوالت منطقه ــی پویاییه ــور در زمینه ــن ط هســتهای و همی
درگیــر کنــد. همچنیــن ایــن گــزارش تاریــخ اجرایــی بــه مجریــان ایــن 
امــر ارائــه میدهــد و بیــان میکنــد، مرحلهــی دوم میتوانــد در مــاه ژانویــه 
بــه کار گرفتــه شــود کــه مصــادف بــا زمانــی اســت کــه رییــس جمهــور 
ــت.  ــه اس ــت گرفت ــور را بدس ــام ام ــده و زم ــاب ش ــران انتخ ــد ای جدی
مرحلهــی ســوم مذاکــره دومســیره نــام دارد و در آن بیــان میشــود کــه 
ــامل  ــه ش ــاند ک ــرا برس ــی اج ــه مرحله ــتراتژیای را ب ــد اس ــکا بای آمری
ــه در  ــر معامل ــوازی باشــد؛ یــک مســیر ب ــر روی دو مســیر م فعالیــت ب
ــهای  ــش تنش ــر کاه ــر ب ــیر دیگ ــتهای و مس ــای هس ــی برنامهه حوزه
ــه بررســی برخــی  ــن گــزارش، نخســت ب منطقهــای متمرکــز باشــد. ای
درســهای کلیــدی چنــد ســال گذشــته میپــردازد و ســپس ایــن مســئله 
را بررســی خواهــد کــرد کــه توافــق کاهــش تنــش اولیــه بــا ایــران بــه 
ــب  ــا جوان ــار مســیر، همــراه ب ــت و چه چــه صــورت پیــش خواهــد رف
ــرای  ــکاری ب ــکل راه ــه ش ــه ب ــیرها ک ــن مس ــک از ای ــر ی ــی ه احتمال
سیاســت خارجــی رییــس جمهــور جدیــد آمریــکا تــدارک دیــده شــده، 
ارائــه میکنــد. یکــی از آن درســهای کلیــدی ذکــر شــده در ایــن گــزارش، 
ــه زعــم  ــا همــان برجــام میباشــد. ب ــدام مشــترک ی برنامهــی جامــع اق
ــی، گفتگــو و  ــت کردکــه رایزن ــکا، برجــام ثاب ــن آمری مرکــز امنیــت نوی
ــر  ــتهای امکانپذی ــائل هس ــال مس ــکا در قب ــران و آمری ــان ای ــق می تواف

اســت. دوم، فشــار حداکثــری دولــت ترامــپ ایــن موضــوع را نشــان داد 
ــار  ــه فش ــور یکجانب ــه ط ــادر اســت ب ــکا ق ــی آمری ــاالت متحده ــه ای ک
ــری بیشــتری  ــن انعطافپذی ــد و ای اقتصــادی را کاهــش و گســترش ده

بــرای کســب امتیــازات و همچنیــن اهرمهایــی جهــت اعمــال فشــار در 
ــا نشــان  ــورد آخــر بیمهاب ــن م ــآورد. ای ــه وجــود می ــده ب ــرات آین مذاک
ــار  ــد فش ــزارش، هرچن ــن گ ــدگان ای ــم تدوینکنن ــه زع ــه ب ــد ک میده
ــر  ــی آن منج ــام سیاس ــدازی نظ ــه بران ــران ب ــپ در ای ــری ترام حداکث
نشــد امــا ابــزار یــا اهرمــی مفیــد واقــع شــد کــه میتوانــد براثر فشــارهای 
ســنگین، ایــران را مجبــور بــه کشــاندن بــه ســوی میــز مذاکــره و کســب 
ــه  ــود ک ــان میش ــر بی ــش دیگ ــد. در بخ ــتا بکن ــن راس ــی در ای امتیازات
ــه  ــد ک ــرار بورزن ــدا اص ــرات ابت ــش از مذاک ــت پی ــن اس ــا ممک ایرانیه
تحریمهــا برداشــته شــود و احتمــاال خواســتار پرداخــت غرامــت از جهــت 
ــم  ــه زع ــه ب ــی ک ــد، در حال خســارات وارد شــده از نقــض برجــام گردن
ایــن گــزارش، آمریــکا بــا توجــه بــه اثربخشــی تحریمهــا احتمــاال خــود 
را در موقعیــت مناســب بــرای مذاکــره میبینــد بــه همیــن دلیــل حتــی 
ممکــن اســت نســبت بــه خنثیســازی برخــی از آســیبهای ایجــاد شــده 
توســط ترامــپ تمایــل داشــته باشــد. نکتهــی بســیار حائــز اهمیــت در 
ــکا از  ایــن گــزارش ایــن اســت کــه اذعــان میشــود دلیــل خــروج آمری
ــا  ــط ب ــدارد و بیشــتر مرتب ــاد هســتهای آن ن ــه مف ــی ب ــام، ارتباط برج
ــر  ــارس و حــزب دیگ ــج ف ــی خلی ــای عرب ــراییل، دولته ــای اس مخالفته
ــه زعــم ایــن گــزارش،  ــکا )جمهوریخواههــا( میباشــد. در نتیجــه ب آمری
بــدون هماهنگــی و پشــتیبانی عوامــل منطقهــای و همیــن طــور حمایت 
ــدنی  ــوم و ناش ــای نامعل ــر توافقنامه ــداری در ه ــی، پای ــی داخل دو حزب
ــن  ــت و ای ــکا نیس ــه آمری ــص ب ــا مخت ــه تنه ــازی اولی ــت. اعتمادس اس
گــزارش، مــواردی کــه از ســوی ایــران بایــد رعایــت شــود ارائــه نمــوده 
و بــرای نمونــه میتــوان اشــاره کــرد کــه در براســاس طرحــی کــه آرامش 
ــد کــه نیروهــای  ــان میکن ــرده شــده اســت، بی ــام ب ــر آرامــش ن در براب
نیابتــی ایــران در عــراق، حملــه بــه نیروهــا و مراکــز نظامــی آمریــکا را 
ــن  ــه ای ــی علی ــچ اقدام ــز هی ــکا نی ــل آمری ــا در مقاب ــد ت ــف کنن متوق
گروههــا رهبــری نکنــد. هیــچ اقدامــات تحریکآمیــزی توســط قایقهــای 
تنــدروی ایــران در خلیــج فــارس علیــه آمریــکا صــورت نگیــرد و هــردو 
طــرف آمریکایــی و ایرانــی، خطابههــای خصمانــه علیــه یکدیگــر را پایــان 
دهنــد. نخســتین اقــدام و گزینهــای کــه مرکــز امنیــت نویــن آمریــکا بــه 
رییــس جمهــور جدیــد ایــاالت متحــده ارائــه میدهــد، ایــن اســت کــه 
ــورت  ــد. در ص ــاع ده ــران را اط ــه ای ــه ب ــت دوجانب ــنهاد بازگش پیش
ــه  ــه ب ــد ک ــازی کن ــد روشنس ــن بای ــکا همچنی ــران، آمری ــت ای موافق
ــه مذاکــرات  ــران انتظــار بازگشــت ب ــدام از ای ــن اق ــوان بخشــی از ای عن

ــر بیشــتر( را دارد.  ــق )بیشــتر در براب ــش براســاس تواف ــس از انتخابات پ
ــای و  ــتهای منطقه ــون سیاس ــائلی همچ ــی مس ــرات درباره ــن مذاک ای
ــروی  ــورت پیش ــت. در ص ــد پرداخ ــران خواه ــتیک ای ــکهای بالس موش
موفقیتآمیــز در ایــن ســیر مذاکــرات، کاهــش بیشــتر تحریمهــا و ایجــاد 
ــر میگــردد. شــایان ذکــر اســت کــه  فرصتهــای اقتصــادی بهترامکانپذی
بیــان شــود، ایــن گــزارش پیشــنهاد تشــکیل یــک مجمــع چنــد جانبــه 
را میدهــد کــه بشــدت بــه دور از واقعیــت در عمــل اســت. براســاس ایــن 
پیشــنهاد، ایــن گزارشــنامه میگویــد، ایــاالت متحــده میتوانــد در 
مجمعــی متشــکل از بازیگــران منطقهــای حضــور یابــد کــه در آن 
بازیگــران گوناگــون همچــون ایــران در آن مشــارکت دارنــد تــا مســائل 
ــی  ــران اصل ــور بازیگ ــا حض ــه ب ــد جانب ــورت چن ــه ص ــای را ب منطقه
ــود  ــه خ ــه اینک ــه ب ــا توج ــد. ب ــل بپردازن ــل و فص ــه ح ــای ب منطقه
ــن گــزارش اذعــان میکننــد کــه مجامــع چندجانبــه  تدوینکننــدگان ای
اغلــب در خاورمیانــه بــه نــدرت نتیجــه داده اســت امــا در ادامــه بیــان 
ــع و  ــن مجم ــکیل چنی ــدازی و تش ــه راهان ــادرت ب ــه مب ــد ک میکنن
ــد و دامنهــی  ــه حســاب آی ــزرگ ب ــک دســتاورد ب ــد ی همایشــی میتوان
ــران،  ــه ای ــد ک ــترده باش ــان گس ــد چن ــع بای ــن مجم ــت در ای عضوی
دولتهــای عضــو شــورای همــکاری خلیــج فــارس و اعضــای گــروه ۵+۱، 
ــی چــون اســراییل را  ــی بازیگران ــه و حت ــی و ترکی ســایر بازیگــران عرب
ــش  ــراه چــه گرای ــه هم ــه چــه جناحــی ب ــارغ از آنک ــرد. ف ــز دربرگی نی

سیاســی در انتخابــات پیشــروی ایــران پیــروز شــود، عــاوه بــر آن کــه 
حضــور اســراییل را بــه طــور حتــم نمیپذیــرد و نیــز براســاس ایــن بــاور 
ــت حضــور  ــه عل ــه ب ــای در خاورمیان ــه مشــکات و تنشــهای منطقه ک
مداخلهگرانهــی کشــورهای غربــی و در رأس آنــان آمریکاســت، بنابرایــن 
عضویــت ایــران در ایــن مجمــع پیشــنهادی بســیار نامحتمــل اســت. در 
ــه  ــد ک ــان میکن ــنامه بی ــان، گزارش ــات آن ــان و اقدام ــوص اروپایی خص
ــال  ــه احتم ــا ب ــرار دارد و آنه ــا ق ــت آنه ــتهای در اولوی ــات هس موضوع
زیــاد همــکاری و پشــتیبانی دوچندانــی از رویکــرد دولــت جدیــد آمریــکا 
نســبت بــه ایــران بــه عمــل خواهنــد آورد؛ چــرا کــه رویکــرد، سیاســت 
و اقدامــات دولــت ترامــپ بســیار ناامیدکننــده بــوده کــه بــا خــروج یــک 
طرفهــی او از برجــام ایــن رویکردهــای ترامــپ تجســم بیشــتری یافتــه 
اســت. اروپاییهــا عــاوه بــر اینکــه مایــل بــه بازگشــت کامــل بــه برجــام 
از ســوی آمریــکا هســتند، نســبت بــه لــزوم نواقــص برجــام و همچنیــن 
ــن گــزارش،  ــاور ای ــه ب کاهــش تنشــهای منطقهــای بیمیــل نیســتند. ب
روســیه نقــش بســیار مهمــی را میتوانــد در مذاکــرات جدیــد بــا ایــران 
بویــژه در موضــوع فعالیتهــای هســتهای ایفــا کنــد و اگــر آمریــکا 
جاهطلبیهــای خــود را در ســوریه کاهــش دهــد، ممکــن اســت فرصتهایی 
ــه زعــم مرکــز امنیــت نویــن  ــرای توافقــات فراهــم شــود. چــرا کــه ب ب

ــرش  ــت پذی ــران در جه ــه ای ــد ب ــل میتوان ــیه در مقاب ــکا، روس آمری
ــه شــد  ــاورد. همانطــور کــه پیشــتر گفت ــکا فشــار بی خواســتههای آمری
یکــی از دالیــل ناموفــق بــودن یــک توافقنامــه بــه زعــم ایــن گــزارش و 
بــا توجــه بــه دو حزبــی بــودن نظــام سیاســی ایــاالت متحدهــی امریــکا، 
ــواه در  ــرات و جمهوریخ ــزب دموک ــودن دو ح ــو نب ــگ و همس هماهن
مســائل سیاســت خارجــی اســت. ایــن گــزارش توضیــح میدهــد بــرای 
ــژه  ــزب، بوی ــوی دو ح ــت از س ــورد مخالف ــی م ــات بینالملل ــه توافق آنک
اعضــای مجلــس ســنا قــرار نگیــرد، میبایســت دولــت بــه تشــکیل یــک 
ــورزد.  ــام ب ــران اهتم ــا سیاســت ای ــاط ب ــی در ارتب ــروه کاری دو حزب گ
ــه دیدگاههــای  ــا همــکاری جهــت دســتیابی ب ــل ب ــد در اوای ــت بای دول
ــه ماننــد  ــج ب ــه تدری ــن گــروه ب ــد. ای ــران کار کن مشــترک در مــورد ای
ــت  ــروه کاری امنی ــه گ ــا ب ــه بعده ــلیحات )ک ــرل تس ــروه کاری کنت گ
ــاد  ــک نه ــوان ی ــه عن ــه در گذشــته ب ــام داد( میشــود ک ــر ن ــی تغیی مل
ــن  ــرد. همچنی ــرکت میک ــلیحات ش ــرل تس ــرات کنت ــر در مذاک نظارتگ
ــا برخــی از  ــو ب ــرای مشــارکت در گفتگ ــد ب ــروه میتوان ــن گ اعضــای ای
ــا  ــه طــور مشــترک ب ــران ب شــرکای کلیــدی منطقهــای درخصــوص ای
قوهــی مجریــه دعــوت و همــراه شــوند. در پایــان ایــن گــزارش، 
ــه شــده در سراســر  ــه عمــل آمــده کــه رویکردهــای ارائ نتیجهگیــری ب
متــن گــزارش را در صورتــی کــه ترامــپ در دور دوم موفــق بــه پیــروزی 
ــه  ــد ک ــان میکن ــزارش بی ــور، گ ــن منظ ــت. بدی ــق داده اس ــود تطاب ش

بخــش بســیاری از فرایندهــای پیشــنهاد شــده در ایــن گــزارش میتوانــد 
ــات  ــی اصاح ــا برخ ــراه ب ــپ هم ــین ترام ــال پس ــار س ــی چه در دوره
انجــام شــود. تــا بــه کنــون پیــروزی قطعــی و نهایــی بایــدن بــه عنــوان 
ریاســت جمهــوری جدیــد آمریــکا بــا کســب بیشــترین آرای الکتــرال و 
آرای مردمــی اعــام و قطعــی شــده اســت و چــون ایــن گــزارش  چنــد 
مــاه پیــش از آغــاز انتخابــات عرضــه شــده بنابرایــن نتایــج بــرای مدونین 
نامشــخص بــوده اســت بنابرایــن بــه زعــم تدوینکننــدگان، اگــر ترامــپ 
برندهــی انتخابــات ۲۰۲۰ شــود، بزرگتریــن چالشــی کــه دولــت ترامــپ 
ــران اســت  ــب ای ــود، بدبینــی گســترده از جان ــه رو خواهــد ب ــا آن روب ب
ــنگین،  ــای س ــع تحریمه ــام، وض ــکا از برج ــروج آمری ــس از خ ــه پ ک
ــرور شــهید ســپهبد قاســم ســلیمانی )و  ــری و ت ــن فشــار حداکث کمپی
اکنــون شــهادت دانشــمند هســتهای، شــهید فخریــزاده( مانــع از 
هرگونهــه تعامــل بــا ترامــپ میشــود. طبــق بــاور آنــان، مقامــات ایرانــی 
ــه  ــند ک ــری باش ــای کوچکت ــام معامله ــه انج ــل ب ــت مای ــن اس ممک
برنامهــی هســتهای را در ازای کاهــش برخــی تحریمهــا در یــک چارچوب 
قــرار دهــد امــا بــرای ترامــپ بســیار دشــوارتر خواهــد بــود کــه برمبنــای 
مذاکــرات بیشــتر و گســتردهای گفتگــو کننــد یــا براســاس رویکردهــای 

گذشته، تحول چشمگیر و عمدهای در منطقه بوجود اورند.
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بخش ویژه

جرمــی کوربین،رهبــر ســابق دومیــن حــزب 
ــدن  ــو بای ــروزی ج ــس: وی پی ــر انگلی کارگ
در انتخابــات ریاســت جمهــوری آمریــکا 
در  ترقی خواهــان  بــرای  خوبــی  خبــر  را 
ــدواری  ــراز امی ــد و اب ــان خوان ــر جه سراس
کــرد کــه بــا حضــور رئیــس جمهــور جدیــد 
ــرد. ــاد ک ــالمت-آمیز ایج ــر و مس ــر، عادالنه ت ــی بهت ــوان جهان ــکا، بت آمری

کارگــر  حــزب  اســتایمر،رهبر  یــر  کــی 
انگلیــس: بایــدن مدافــع ارزش هایــی همچون 
نجابــت، صداقــت، محبــت و قدرت اســت که 
ــه آن احتــرام می گذاریــم. مــا در انگلیــس ب

وزیرانگلیــس:  جانسون،نخســت  بورســین 
شــریک  مهم تریــن  را  آمریــکا  جانســون 
کشــورش خوانــد و افــزود: بــی صبرانــه 
اولویت هــای  خصــوص  در  تــا  منتظــرم 
ــا  ــی ت ــرات آب و هوای ــترکمان، از تغیی مش
ــم. ــکاری کن ــی هم مســائل تجــاری و امنیت

انگلیــس:  ی  راب،وزیرخارجــه  دومینیــک 
رقابــت تنگاتنگــی بــود و دونالــد ترامــپ 
ســخت جنگیــد. اینــک بــی صبرانــه منتظــرم 
تــا بــا دولــت جدیــد آمریــکا همــکاری کنــم.

آنکامرکل،صدراعظــم آلمــان: صدراعظــم 
آلمــان کــه رابطــه ســردی بــا دونالــد 
بــرای  خــود  پیــام  در  داشــت،  ترامــپ 
آرزو  موفقیــت  و  شــانس  بایــدن  جــو 
ــوی  ــاد دو س ــن اتح ــت. همچنی ــرده اس ک
اقیانــوس اطلــس )اروپــا و آمریــکا( را بــرای 
ــت. ــن دانس ــل جایگزی ــان غیرقاب ــی جه ــای کنون ــا چالش ه ــی ب رویاروی

آلمــان:  ی  خارجــه  ماس،وزیــر  هایکــو 
بــا  همــکاری  منتظــر  مشــتاقانه  مــا 
دولــت بعــدی ایــاالت متحــده هســتیم. 
هــای  همــکاری  در  خواهیــم  مــی  مــا 
جدیــد  مناســبات  آغــاز  بــرای  خــود 
دو ســوی آتانتیــک و یــک معاملــه جدیــد ســرمایه گــذاری کنیــم.

امانوئــل مکرون،رییــس جمهــور فرانســه: 
آمریکایــی هــا رئیــس جمهــوری خــود 
را انتخــاب کــرده انــد. تبریــک بــه جــو 
بایــدن و کامــاال هریــس. مــا بــرای غلبــه بــر 
ــادی  ــد کارهــای زی چالــش هــای امــروز بای
ــم. ــم کار کنی ــا ه ــد ب ــم. بیایی ــام دهی انج

ــا:  ــه ی ایتالی ــر خارج ــی دومایو،وزی  لوییج
آمریــکا،  منتخــب  جمهــور  رئیــس  بــه 
جــو بایــدن تبریــک می گویــم. دوســتی 
ریشــه های  آمریــکا  و  ایتالیــا  میــان 
تــا  آماده ایــم  دارد.  تاریخــی  و  عمیــق 
را مســتحکم تر کنیــم آزادی  و  از صلــح  روابــط  در دفــاع  و  همــکاری 

والدیمیــر زلنکســی، رییــس جمهــور اوکرایــن: 
ــی  ــک م ــس تبری ــاال هری ــدن و کام ــو بای ــه  ج ب
گوییــم. اوکرایــن بــا خــوش بینــی بــه آینــده 
نگــرد. مــی  آمریــکا  بــا  راهبــردی  مشــارکت 

ــه جــو  ــراق: ب یرهــم احمدصالح،رییــس جمهــور ع
بایــدن رئیــس جمهــور منتخــب، دوســت و شــریک 
مــورد اعتمــاد در زمینــه ی ســاختن عراقــی بهتــر، 
ــرای  ــاش ب ــه ت ــم. ب ــی گوی ــک م ــه تبری صمیمان
تحقــق اهــداف مشــترکمان و تقویــت صلــح و 
ــم. ــه ای ــه چشــم دوخت ــات در سراســر خاورمیان ثب

میشــل عون،رییس جمهور لبنان: امیدوارم در دوران  
بایــدن، تــوازن در روابــط لبنــان و آمریــکا بازگــردد.

هیثــم بــن طارق،ســلطان عمــان: وی ضمــن تبریــک  
ــرای افزایــش توســعه روابــط دوجانبــه  ــه بایــدن ب ب
ــرد. ــدواری ک ــراز امی ــنگتن اب ــقط و واش ــان مس می

ملــی  وفــاق  دولــت  رییــس  الســراج،  فائــز 
بایــدن  همــکاری  بــا  امیدواریــم  لیبــی؛ 
دموکــرات  حکومــت  یــک  هریــس،  و 
شــود تشــکیل  لیبــی  در  نظامــی  غیــر 

ــاس:  ــی حم ــر سیاس ــس دفت ــه، ریی ــماعیل هنی اس
ــئله  ــودی مس ــال ناب ــه دنب ــه ب ــپ ک ــد ترام دونال
فلســطین بــود، رفــت و ناپدیــد شــد، در حالــی 
ــد نخواهــد شــد ــد و هرگــز ناپدی کــه قــدس می مان

کانــادا:  وزیــر  نخســت  تــرودو؛  جاســتین 
همزمــان بــا اینکــه بــه صــورت مشــترک بــا 
مبــارزه  جهــان  چالش هــای  بزرگ تریــن 
جــو  بــا  همــکاری  دنبــال  بــه  می کنیــم، 
آمریــکا،  منتخــب  جمهــور  رئیــس  بایــدن 
هســتیم. آمریــکا  کنگــره  و  دولتــش  معاونــش،  هریــس  کامــاال 

نماینــدگان  مجلــس  پلوســی،رییس  نانســی 
بــرای  جدیــد  امیــد  طلــوع  امــروز  آمریــکا: 
بــر  بایــدن  آرای  برتــری  پلوســی  آمریکاســت. 
خوانــد. تاریخــی  پیــروزی  یــک  را  ترامــپ 

نانــدرا مودی،نخســت وزیــر هنــد: نخســت وزیر هند 
ــوری  ــدن، رئیس جمه ــو بای ــروزی ج ــی پی در پیام
منتخــب آمریــکا و معاونــش را تبریــک گفــت. 
کامــا هریــس، معــاون جــو بایــدن اصالــت هنــدی 
ــود  ــی ب ــه رهبران ــد از جمل ــت وزیر هن دارد. نخس
ــت. ــپ داش ــد ترام ــا دونال ــی ب ــه خوب ــه رابط ک

عبدالفتــاح السیســی،رییس جمهــور مصــر: وی 
ــدن  ــروزی بای ــه پی ــود ک ــی ب ــر عرب نخســتین رهب
را  آمریــکا  جمهــوری  ریاســت  انتخابــات  در 
ــترک  ــکاری مش ــه هم ــبت ب ــت و نس ــک گف تبری
راهبــردی  و  دوجانبــه  روابــط  توســعه  بــرای 
میــان مصــر و آمریــکا ابــراز امیــدواری کــرد.

ــردم  ــر امورخارجــه: م ــف؛ وزی محمدجــواد ظری
ــون  ــد و اکن ــام کردن ــود را اع ــر خ ــکا نظ آمری
دنیــا نظــاره گــر اســت کــه آیــا رهبــران جدیــد، 
روش مخــرب، ضدقانــون و قلدرمآبانــه ی رژیــم 
ــت و  ــد گذاش ــار خواهن ــن را کن ــال رفت در ح
چندجانبــه گرایــی، همــکاری و احتــرام بــه 
ــن  ــر. ای ــا خی ــد و ی ــد گزی ــون را برخواهن قان
ــابقه ی  ــت. س ــم اس ــز مه ــه چی ــش از هم ــه  بی ــت ک ــل اس ــدام و عم اق
ــئوالنه. ــی مس ــی و دیپلماس ــع مل ــداری، مناف ــت[: عزتم ــن اس ــران ]روش ای

ریاســت  اول  معــاون  جهانگیــری؛  اســحاق 
نتیجــه ی  اعــام  بــا  ســرانجام  جمهــوری: 
تیــم  و  ترامــپ  دوران  آمریــکا،  انتخابــات 
ــان رســید. نقــض  ــه پای ماجراجــو و جنــگ او ب
ــا  ــط زیســت ت ــی از محی ــای بین الملل معاهده ه
ــه  ــانی علی ــد انس ــادی و ض ــای اقتص تحریم ه
ــپ  ــت های  ترام ــتی، سیاس ــم و نژادپرس ــت از تروریس ــران و حمای ــت ای مل
ــری  ــار حداکث ــت فش ــل سیاس ــت در مقاب ــا مقاوم ــه ب ــران ک ــت ای ــود. مل ب
ــود،  ــت خ ــترده در معیش ــال گس ــی از اخ ــای ناش ــتاد، رنج ه ــپ ایس ترام
عــدم دسترســی بیمــاران بــه دارو و تــرور ســردار  ســلیمانی عزیــز را فرامــوش 
ــکا و  ــرب آمری ــت های مخ ــر سیاس ــاهد تغیی ــدوارم ش ــرد. امی ــد ک نخواه
ــیم. ــا باش ــه ملت ه ــرام ب ــی و احت ــدات بین الملل ــون و تعه ــه قان بازگشــت ب

واکنش چهره های سیاسی جهان به پیروزی بایدن

مــا  فرانســه:  خارجــه  لودریان،وزیــر  ایــو  ژان 
پایــدار  بــاز تعدیــل شــده و  ارتبــاط  ایــن  در 
ــر  ــا یکدیگ ــام دادن ب ــرای انج ــادی ب ــای زی کاره
خواهیــم داشــت. امنیــت گروهــی، مبــارزه بــا 
تروریســم، بهداشــت عمومــی، اقلیــم، تجــارت، 
و  بایــدن  جــو  بــه  مــن  دیجیتالــی.  نظــارت 
کامــا هریــس کــه پــس از یــک بســیج بــزرگ دموکراتیــک توســط 
مــردم انتخــاب شــدند صمیمانــه تبریــک می گویــم. مــا بــا یکدیگــر 
جدیــد  ارتبــاط  پایه گــذاری  بــرای  شــده  تقویــت  اروپــای  یــک  بــا 
ــرد. ــم ک ــاش خواهی ــی ت ــای جهان ــا چالش ه ــه ب ــی و مواجه فراآتانتیک

ــی  ــک فرصت ــور: این ــس جمه ــن روحانی،ریی حس
ــت  ــده اس ــش آم ــکا پی ــده امری ــت آین ــرای دول ب
کــه اشــتباهات گذشــته را جبــران کنــد و بــا 
ــدی  ــه مســیر پایبن ــی، ب ــد جهان ــه قواع ــرام ب احت
مــردم  بازگــردد.  المللــی،  بیــن  تعهــدات  بــه 
ــر  ــود در براب ــه ی خ ــت قهرمانان ــا مقاوم ــران ب ای
کردنــد  اثبــات  اقتصــادی،  تحمیلــی  جنــگ 
کــه سیاســت فشــار حداکثــری امریــکا محکــوم بــه شکســت اســت

ــری: در  ــم رهب ــام معظ ــه ای، مق ــیدعلی خامن س
مورد آمریکا سیاســت ما حســاب شــده و مشــخص 
ــا رفــت و آمــد اشــخاص  اســت و ایــن سیاســت ب
ــس  ــی رئی ــه کس ــه چ ــن ک ــد؛ ای ــر نمی کن تغیی
جمهــور بشــود در سیاســت مــا هیــچ تاثیــری نمی 
گــذارد و رفــت و آمد اشــخاص در آن تاثیری ندارد.

ــم  ــه بتوانی ــدوارم ک ــاه اردن: امی ــداهلل دوم، ش عب
تاریخــی  مشــارکت  آمریــکا  جدیــد  دولــت 
مســتحکم و در راســتای اهــداف مشــترک مــا 
ــم. ــت کنی ــات و شــکوفایی را تقوی ــح و ثب ــه صل ک

بنیامیــن نتانیاهــو؛ نخســت وزیــر اســراییل: 
ــه جــو بایــدن و کامــاال هریــس. جــو،  تبریــک ب
ــخصی  ــط ش ــال رواب ــک ۴۰ س ــرای نزدی ــا ب م
دیرینــه و گرمــی داریــم و مــن، تــو را یــک 
دوســت عالــی اســرائیل می دانــم. مشــتاقانه 
منتظــر همــکاری بــا هــر دوی شــما بــرای تقویت 
ــتم. ــرائیل هس ــکا و اس ــان آمری ــژه می ــاد وی اتح

اشــرف غنــی؛ رییــس جمهــور افغانســتان: ضمــن 
تبریــک بــه جــو بایــدن و کامــاال هریــس نوشــت: 
افغانســتان بــه دنبــال ادامــه و تعمیــق مشــارکت 
اســتراتژیک بــا آمریــکا از جملــه در زمینــه مبارزه 
بــا تروریســم و ایجــاد صلــح در افغانســتان اســت.
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بخش ویژه

درگذشــت اســتاد داوود فیرحــی بــر اثــر بیمــاری منحــوس کرونا، شــوکه  
ای بــزرگ و بــه بــاور بســیاری از دانــش  پــروران و اندیشــه  ورزان، داغــی 
جانــکاه و جبــران  ناپذیــر بــر عضــوی نــادر از پیکــره  ی علــوم سیاســی 
و اندیشــه  ی سیاســی در جامعــه  ی دانشــگاهی و حــوزوی ایــران بــود. 
آنچــه زنــده  یــاد فیرحــی را نــام آشــنا کــرد و مــورد ارج دیگــران قــرار 
داد، عــاوه بــر داشــتن خــوش  رویــی، اخــاق نیــک و دانشــجومحوری 
ــاری  ــه  ی وی و آث ــرش و اندیش ــرز نگ ــت، ط ــگان اس ــزد هم ــه زبان ک
اســت کــه ایــن اســتاد گرانســنگ بــرای آینــدگان برجــای گذاشــت. او 
ــر  ــی دیگ ــنتی و گروه ــان س ــه و فقیه ــان فق ــا در می ــود ت ــاش ب در ت
کــه مخالفــان آن بودنــد، پلــی آشــتی  پذیــر بســازد تــا ثابــت کنــد کــه 
راه و جریــان ســومی نیــز در کار اســت کــه مــی  تــوان فقــه کهــن را بــا 
ــد  ــروز پیون ــی، سیاســی و اندیشــگی عصــر ام ــم حقوق عناصــر و مفاهی
ــده  ی  ــتی  دهن ــته  ی آش ــای برجس ــره  ه ــی از چه ــن فیرح داد. بنابرای
ایــن دو جریــان یعنــی فقــه کهــن و نواندیشــان کنونــی اســت کــه البتــه 
تاریخچــه  ی تقابــل، مناقشــه و چالــش  هــای ایــن دو جریــان فکــری بــه 
حــدود ۱۰۰ ســال پیــش در آســتانه  ی رخــداد انقــاب مشــروطه بازمــی  
گــردد کــه در ایــن بخــش ویــژه، تــاش بــر آن داریــم گوشــه چشــمی 
ــات  ــی و جریان ــه سیاس ــروطه   و فق ــه  ی مش ــه  ی اندیش ــر تاریخچ ب
مربوطــه و گریــزی بــر زندگــی  نامــه و مجاهــدت  هــای اســتاد فیرحــی 

در ایــن عرصــه   داشــته باشــیم.
اندیشه    های استاد فیرحی

ــه   ــر ریش ــه ب ــان، تیش ــیاری از نواندیش ــد بس ــی مانن ــاد فیرح ــده  ی زن
ــی در  ــک روحان ــوان ی ــه عن ــه ب ــش از آنک ــن نمــی  زد و بی ــه که ی فق
صحنــه  ی حــوزه دیــده شــود، بــه عنــوان یــک پژوهشــگر دانشــگاهی بــه 
دنبــال رشــد و گســترش ایــن گفتمــان در دانشــگاه بــود و اذعــان مــی  
ــن  ــا ای ــه دارد و ب ــه اســامی ســابقه  ی بســیار دیرین ــرد دســتگاه فق ک
ــاله در  ــی ۲۰۰ س ــش و روشــنفکر، قدمت ــرا و نواندی ــان نوگ ــه جری اینک
تاریــخ سیاســی ایــران دارنــد امــا ایــن دو جریــان نــه تنهــا مخالــف و در 
تضــاد یکدیگــر نیســتند بلکــه مکمــل  انــد و حتــی نوگرایــی و نواندیشــی 
ــی  شــود.  ــش  هــای حــوزوی م ــی دان ــا و پویای ــی، ارتق موجــب دگرگون
ــات گوناگــون فکــری  ــه از ســوی جریان ــم فیرحــی، چنانچــه فق ــه زع ب
نــو، مــورد نقــد و چالــش قــرار نگیــرد، بــه تدریــج دچــار گوشــه  گیــری، 
انــزوا و زوال درونــی خواهــد گردیــد. جهــان بشــری هــر روزه در حــال 

دگرگونــی، پیشــرفت و تحــول اســت و بــه تبــع نیازهــای بشــر و جوامــع 
اجتماعــی بــه شــکلی روزافزونــی در حــال تغییــر هســتند، اگــر دیــن و 
فقــه نیــز نتواننــد هــم  پــای یکدیگــر بــا مولفــه  هــا و عناصــر و نهادهــای 
زندگــی بشــری رشــد کــرده و پاســخگوی نیازهــا بویــژه پاســخگوی یــک 
جامعــه  ی دینــی نباشــند، در نتیجــه فقــه، مســئولیت  هــای اجتماعــی 
ــر آن  ــاوه ب ــی ع ــتاد فیرح ــد داد. اس ــت خواه ــود را دس ــی خ و سیاس
کــه بــه رویکــرد جریانــات پایبنــد و هــوادار فقــه ســنتی نقدهایــی بیــان 
ــه گــروه نواندیشــان و روشــنفکرانی همچــون  ــد، همچنیــن ب مــی  کردن
آقــای مجتهــد شبســتری و عبدالکریــم ســروش، نقدهایــی داشــته  انــد 
ــه شــدت روی کام و  ــی ب ــه روشــنفکران دین ــد ک ــی  کردن ــان م و اذع
فلســفه فشــار آورده و از ارزش فقــه غافــل هســتند. ایــن در حالــی اســت 
کــه زندگــی عملــی مــا را فقــه اداره مــی  کنــد و ایــن خطرنــاک  تریــن 
رویکــردی اســت کــه بــه آن دچــار هســتند، گویــی یــک چــرخ دوچرخــه 
را نوســازی کــرده و چــرخ دیگــر را پوســیده باقــی بگذاریــم. بــه عبارتــی 
اگــر فقــه را از دیــن حــذف کنیــم، انــگار هواپیمایــی داریــم کــه فــرودگاه 
ــه  ــخ ب ــان، در پاس ــوفان و نواندیش ــتری از فیلس ــد شبس ــدارد. مجته ن
ــه  ای باعنــوان چــرا از فقــه عبــور  اندیشــه  هــای اقــای فیرحــی در مقال
ــت و  ــه چــون روحانی ــد ک ــن باش ــور ای ــر منظ ــم؟، نوشــت: اگ ــی  کن م
مرجعیــت در ایــران ریشــه  هــای بســیار قــوی دارنــد و بــدون موافقــت 
ــازه  ــی، اج ــه صورت ــی  رود، ب ــش نم ــی پی ــور سیاس ــا، ام ــی آن  ه فقه
گرفتــن و مشــروع دینــی ســاختن الزم اســت. در ایــن صــورت حقیقــت 
را فــدای مصلحــت کــرده  ایــم  و چنیــن کاری عواقبــی بــس زیــان  بــار 
ــردارد. در پایــان آقــای فیرحــی در پاســخ مــی  نویســند: فقــه یــک  درب
دانــش اســت؛ ماننــد هــر دانــش دیگــر، جدیــد و قدیــم دارد امــا عبــور 
از دانــش بــی  معنــی اســت. بــا توجــه بــه اینکــه واکاوی  هــا و پژوهــش  
هــای ایــن روحانــی دانشــمند در حــوزه  ی فقــه   سیاســی بــود بنابرایــن 
دوره  ی مــورد مطالعــه  ی مدنظــر ایشــان در ایــن رابطــه، تاریــخ صــدر 
مشــروطه اســت. بنابرایــن برخــاف برخــی پژوهنــدگان کــه ریشــه  هــای 
ــون و حقــوق را پــس از انقــاب  ــا قان ــت ی ــن و دول دوگانگــی  هــای دی
اســامی مــورد توجــه قــرار مــی  دهنــد، اســتاد فیرحــی ایــن موضوعــات 
ــرد و در  ــی  نگ ــران م ــخ ای ــته  ی تاری ــال گذش ــه  ی ۲۰۰ س را از دریچ
ایــن بــاره مــی  گفــت: بســیار کوتــاه  اندیشــانه اســت کــه مــا بخواهیــم 
مشــکات خــود را بــه ۴ دهــه  ی اخیــر نســبت دهیــم، مســئله پیچیــده  
ــده  ــران بســیار پیچی ــه  ی قانونگــذاری در ای ــن  هاســت و تجرب ــر از ای ت

ــی ــان دین ــنتی و نواندیش ــای س ــان فقه ــتی می آش

فیرحی؛ تحصیل و کارنامه ی کاری

حجــت االســام دکتــر داوود فیرحــی بــه ســال ۱۳۴۳ در زنجــان متولــد شــد. علــوم دینــی را تــا پایــان مقدمــات در حــوزه ی علمیــه زنجــان 
گذرانــد و ســپس بــه حــوزه ی علمیــه ی قــم رفتــه و اصــول و خــارج فقــه را از ســال ۶۶ تــا ۸۰ در آنجــا آموخــت. وی همچنیــن بــه صــورت 

در رشــته ی علــوم سیاســی پرداخــت و ایــن رشــته همزمــان از ســال ۶۶ در دانشــگاه تهــران بــه تحصیــل 
ادامــه داد و رســاله ی دکتــرای خــود را در ســال ۷۸ را تــا پایــه ی دکتــری در گرایــش اندیشــه ی سیاســی 
ــه  ــدرت و مشــروعیت در اســام( ک ــش، ق ــام )دان ــا ن هــم اکنــون بــه صــورت کتــاب در اختیــار خوانندگان ب
از روش شناســی میشــل فوکــو و هرمنوتیــک گادامــر هســت، ارائــه نمــود. رســاله دکتــرای ایشــان بــا الهــام 
ــی تنظیــم شــده و بــه واکاوی مناســبات قــدرت و دانــش  ــه و چگونگ ــام پرداخت ــه ی اس در دوره ی میان
ــی  ــه را بررس ــی در دوره ی میان ــش سیاس ــش دان ــت زای ــو هیئ ــن عض ــی همچنی ــاد فیرح ــده ی ــرد. زن ک
مدعــو دانشــگاه مفیــد قــم و عضــو مجمــع مدرســین علمــی گــروه علــوم سیاســی دانشــگاه تهــران و اســتاد 
ــه و محققیــن حــوزه ی علمیــه ی قــم بــود و نویســنده ی  ۱۰ کتــاب و همچنیــن دارنــده ی حــدود ۶۰ مقال
ــی  ــای علم ــس ه ــات و کنفران ــده در مج ــر ش در حــوزه ی اندیشــه ی سیاســی اســام مــی باشــد. منتش
ــز رســاله ی اندیشــه ی سیاســی شــیعه در اســتاد فیرحــی بــرای دوره ی پایــان کارشناســی ارشــد  خــود نی

دوران قاجــار را نوشــت کــه ایــن رســاله بــه بررســی اندیشــه ی سیاســی فقهــای شــناخته شــده ی شــیعه در دوره ی قاجاریــه مــی پــردازد و 
تــاش مــی کنــد مهمتریــن مکاتــب و اندیشــه هــای فقهــی سیاســی شــیعه را کــه حضــوری کمــاکان پویــا در عرصــه ی سیاســی کشــور بــه 
ویــژه انقــاب مشــروطه داشــته انــد، وارســی کنــد. از اثــار بســیار برجســته ی اســتاد مــی تــوان بــه تألیفاتــی چــون قــدرت، دانــش و مشــروعیت 
ــوم  ــی، مفه ــی حزب ــه و حکمران ــه، فق ــه المل ــه و تنزی ــه االم ــرح تنبی ــدد؛ در ش ــتانه ی تج ــر، آس ــران معاص ــت در ای ــه و سیاس ــام، فق در اس
قانــون در ایــران معاصــر، دیــن و دولــت در عصــر مــدرن، تاریــخ تحــول دولــت در اســام، نظــام سیاســی و دولــت در اســام و... اشــاره کــرد.

ــه نظــر مــن مثلثــی  اســت. همچنیــن وی در ادامــه بیــان مــی  کــرد: ب
وجــود دارد کــه یکــی از اضــاع آن ایــران، ضلعــی دیگــر مذهــب و ضلــع 
ســوم آن مدرنیتــه و دولــت مــدرن اســت. وقتــی بــه ایــن مباحــث نــگاه 
ــران رخ داده و آن  ــی در ای ــه اتفاق ــد ک ــی  رس ــر م ــه نظ ــم ب ــی  کنی م
تجربــه منحصــر بــه فــرد رابطــه  ی شــریعت و قانــون اســت. منحصــر بــه 
فــرد بــودن ایــن مســئله نیــز خیلــی ربطــی بــه انقــاب اســامی نــدارد، 

بلکــه بــه بیــش از ۲۰۰ ســال پیــش بازمــی  گــردد. 
چالش  های مشروطیت و مشروعیت

پــس از آن کــه در اواخــر قاجاریــه، رخدادهایــی ماننــد مبــارزه  ی آزادی  
خواهــان و افزایــش تــب خواســتاران مشــروطه در ایــران افزایــش یافــت، 
مظفرالدیــن شــاه بــه عنــوان پادشــاه وقــت ایــران، تــن بــه مشــروطیت 
ــال  ــماً در س ــرد و رس ــا ک ــان را امض ــک پارلم ــیس ی ــم تاس داد و حک
ــا  ــت ام ــی نخس ــوان گام ــه عن ــروطه ب ــاب مش ــیدی انق ۱۲۸۵ خورش
ــرفت و  ــوی پیش ــه س ــران و رو ب ــت ای ــتای آزادی مل ــی در راس طای
ــی   ــدی م ــران وارد عصــر جدی ــروزی رســید. حــال ای ــه پی اســتقال، ب
شــد کــه برخــورد ســه گــروه یــا ســه نهــاد مهــم در ســاختار اجتماعــی 
ــان را رو در روی  ــه چالــش مــی  کشــاند و آن ــران را بیــش از پیــش ب ای
ــروه اول، دســتگاه اســتبدادی و پادشــاهی و  ــی  داد. گ ــرار م ــر ق یکدیگ
ــه از  ــد ک ــه بودن ــان مطلق ــلطنت  طلب ــل س ــاه و خی ــی ش ــور کل ــه ط ب
پشــتیبانی مردمــی برخــوردار نبودنــد، گــروه دوم روحانیــت و مرجعیــت 
ــروه ســوم  ــن و شــریعت در کشــور و گ ــوان دســتگاه دی ــه عن شــیعه ب
افــرادی بودنــد کــه در آن دوره بــدان  هــا نــام منورالفکــر یــا روشــنفکر 
اطــاق مــی  شــد و غالبــا یــا در غــرب تحصیــل کــرده بودنــد و بــا دنیــای 
مــدرن غربــی آشــنا شــده   بودنــد یــا بدانجــا ســفرکرده بودنــد. پیــروزی 
ــه  ــد پــی گرفتــه شــد و ســرانجام ب ــا ایــن رون انقــاب مشــروطه نیــز ب
پیــروزی خــود رســید، امــا در میــان نهــاد مذهبــی کشــور، روحانیــون 
ــان مشــروطه   ــا جری ــل ب ــه طــور کام ــه ب ــد ک ارشــد و سرشــناس بودن
ــرات،  ــتند. نظ ــی  نگریس ــد م ــده  ی تردی ــا دی ــب آن ب ــی و عواق خواه
اندیشــه و اســتدالالت ایــن گــروه بدیــن صــورت بــود کــه اگــر بنــا باشــد 
ــاختارهای  ــوند و س ــع ش ــی وض ــوق غرب ــاس حق ــی براس ــون اساس قان
سیاســی غربــی را نهادینــه ســازیم، پــس چــه سرنوشــتی در گــرو احــکام 

ــه  ــی ک ــمکش  های ــا کش ــود دارد؟ ب ــه وج ــی در جامع ــامی و فقه اس
صــورت گرفــت ســرانجام اصــل دوم متمــم قانــون اساســی مشــروطه بــا 
عنــوان اصــل طــراز بــه تصویــب رســید و بــه موجــب آن هیئتــی پنــج 
نفــره مرکــب از علمــای شــیعی وظیفــه  ی نظــارت بــر قوانیــن مصــوب 
ــا  ــا قانــون ی شــده توســط مجلــس شــورای ملــی را برعهــده داشــتند ت
مصوبــه  ای خــارج از چارچــوب احــکام اســامی وضــع نگــردد. هرچنــد 
انتظــار مــی  رفــت بــا تصویــب ایــن متمــم، اختافــات و کشــمکش  هــای 
میــان دســتگاه روحانیــت بــا گــروه ســوم حــل شــده باشــد امــا در واقــع 
ــر و  ــادل نظ ــا، تب ــی  ه ــه  زن ــد گمان ــن موضــوع جدی ــه ای نشــان داد ک
همفکــری بیشــتری را از ســوی علمــا مــی  طلبیــد؛ زیــرا حــال در ایــن 
ــان تقســیم و دوقطبــی مهــم، حســاس و  ــه دو جری ــان، روحانیــت ب می
مســئله  ســاز و البتــه جدیــد در تاریــخ سیاســی ایــران آغــاز شــده بــود. 
در یــک قطــب، آیــت  اهلل نایینــی و در قطبــی دیگــر آیــت  اهلل فضــل اهلل 
نــوری قــرار داشــتند؛ آیــت  اهلل نایینــی در پــی تــاش جهــت ســازگاری 
ــود امــا آیــت   ــا دموکراســی و عناصــر جدیــد غربــی ب ــد اســام ب و پیون
اهلل فضــل اهلل نــوری در پیــش روی ایــن جریــان ایســتاده بــود و برخــی 
ــی   ــن م ــا دی ــف ب ــت و مخال ــی را بدع ــون اساس ــه در قان ــول مصوب اص
پنداشــت. در اینجاســت کــه زنــده  یــاد فیرحــی بــه جرگــه  ی اندیشــه  
ای ایــن دو جریــان ورود پیــدا کــرد تــا بتوانــد بــه انــدازه ســهم خویــش، 
ایــن چالــش  هــا را کــه از ۱۰۰ ســال گذشــته بــه وقــوع پیوســته بــود 
ــخ معاصــر  ــاور فیرحــی، فقــه در تاری ــه ب پاســخ بدهــد. بدیــن جهــت ب
ــوده  ــرای قانونگــذاری و امــور سیاســی ب ایــران، پایــه و اساســی مهــم ب
ــج  ــای رای ــرای پرســش  ه ــی ب ــی  بایســت راهکارهای ــه م ــر چنانچ و اگ
در اندیشــه  ی سیاســی ایــران یافــت، بایــد بــه فقــه رجــوع کــرد؛ چــرا 
کــه از نظــر اســتاد، فقــه مهمتریــن دانــش بیــرون آمــده از دل فرهنــگ 
ــه  ای پیــرو  ــه گون ــران در ســده  هــای گذشــته اســت. وی ب و ســنت ای
اندیشــه  هــای نایینــی محســوب مــی  شــود و در ایــن راســتا نیــز کتابــی 
ــه و  ــه االم ــح )تنبی ــه در شــرح و توضی ــوان آســتانه  ی تجــدد ک ــا عن ب
ــه  ی  ــفانه جامع ــود نگاشــت. متاس ــی ب ــت  اهلل نایین ــه( از آی ــه المل تنزی
ــه در اوج  ــگر را ک ــه  ی اندیش ــتاد فرهیخت ــن اس ــران ای ــگاهی ای دانش
پختگــی در مســیر پژوهــش و دانــش خــود قــرار گرفتــه بــود، بســیار زود 

ــرزد. از دســت داد. خدایــش بیام
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بخش ویژه

سیاســی فرهنــگ  در  ادبیــات  و  هنــر 

ــه  ــم ک ــد بیانگاری ــام ق ــه  ای تم ــون آیین ــات را همچ ــر و ادبی ــر هن اگ
ــی،  ــی، اجتماع ــات ادب ــا و خصوصی ــه  ی ویژگی  ه ــده  ی هم بازتاب  دهن
سیاســی، فرهنگــی و اخاقــی یــک جامعــه باشــد، پــس بیهــوده از ایــن 
ــته،  ــال گذش ــاه س ــد و پنج ــا ص ــاید ت ــم. ش ــبیه نگفته  ای ــل و تش تمثی
اغلــب افــراد، از عــوام تــا فرهیختــگان ایرانــی، همگــی متفق  القــول بودنــد 
ــاختار و  ــوب س ــا در چارچ ــر، آن را تنه ــات و هن ــف ادبی ــه در تعری ک
مضمــون ادبــی، عاطفــی، اخــاق، عرفــان، عشــق، تعلیمــی و... تعریــف 
ــر  ــه عص ــورد ب ــس از برخ ــی پ ــات ایران ــر و ادبی ــد هن ــا رون ــد ام کنن
مشــروطه تغییراتــی ژرف در آن پدیــدار کــرد و موجــی بــزرگ از اشــعار 
و آثــار هنــری در مضامیــن سیاســی و اجتماعــی بــه خــروش آمــد کــه 
مهمتریــن دلیــل آن تغییــر نگــرش هنرمنــدان در نــگاه بــه یــک ویژگــی 
ــن  ــد در عی ــه می  توان ــی ک ــود؛ آن ویژگ ــات ب ــر و ادبی ــه در هن نهفت
ــه خــروش   و جوشــش  های  داشــتن زیبایــی روح هنــر، از درون منجــر ب
اجتماعــی شــود، اســتفاده    ی هنــر در جهــت مقاصــد سیاســی و اجتماعی 
ــی  ــی چنــان ژرف در بســیج همگان ــر هنــری و ادب ــود. گاهــی یــک اث ب
ــک  ــت ی ــن اس ــه ممک ــذارد ک ــر می  گ ــه تاثی ــک جامع ــر ی ــل و نظ عم
جنبــش سیاســی بــا مجموعــه عمــل صــرف سیاســی، بــه مقاصــد خــود 
دســت نیابنــد؛ زیــرا هنــر در بطــن روح هــر فــرد اثــر می  گــذارد و اگــر 
ایــن اثــر هنــری یــا ادبــی بــا مضامیــن آگاهی  بخــش و نــه صرفــاً یــک 
ــراد  ــه اف ــدان ب ــی دوچن ــد، قدرت ــراه باش ــز، هم ــر حماســی غرورانگی اث
یــک اجتمــاع 

در جهــت رســیدن بــه اهــداف خــود می  دهــد. هنــر زیبــا، امیــد 
می  بخشــد و بــه افــراد در راه رســیدن بــه آرمان  هایشــان روحیــه 
ــق می  کنــد. هماننــد ســرود )باچــاو( کــه پارتیزان  هــا و مخالفــان  تزری
فاشیســم در ایتالیــا آن را می  خواندنــد و آن را تبدیــل بــه ســرودی 
انقابــی کردنــد، امیدبخــش و همچــون چراغــی روشــن بــود تــا بتواننــد 
بــا نظــام سیاســی فاشیســتی میهنشــان مبــارزه کننــد یــا در نمونــه  ای 
دیگــر، ادبیــات پایــداری فلســطین، سرشــار از آثــاری اســت کــه شــاعر و 
ــا ســرودن و آفرینــش اثــر هنــری و ادبــی خــود،  هنرمنــد می  خواهــد ب
ــداری و اســتحکام در  ــه مــردم خــود در جهــت پای ــر آن کــه ب عــاوه ب
ایســتادگی، روحیــه و امیــد و غــرور   ببخشــد، جهانیــان را بــا زبــان هنــر 
و فرهنــگ از رخدادهــای غیرانســانی و ســتمگرانه  ای نقطــه  ای کوچــک 
ــط  ــی، رواب ــزان پویای ــم می ــر بخواهی ــن اگ ــد. بنابرای ــان آگاه   کن از جه
ــگ  ــی فرهن ــور کل ــه ط ــه و ب ــک جامع ــی و اخــاق سیاســی ی اجتماع
ــر و  ــه هن ــژه  ای ب ــد توجــه وی ــی بررســی کنیــم بای ــه خوب سیاســی را ب
ادبیــات آن جامعــه داشــته باشــیم. هنــر و ادبیــات هــر جامعــه  ای متبلــور 
ــک  ــر ی ــر، هن ــی دیگ ــه عبارت ــه اســت و ب ــی اعضــای آن جامع روح کل
جامعــه، تافتــه  ی جدابافتــه از پدیده  هــای سیاســی یــک جامعــه نیســت. 
هرچــه هنــر و ادبیــات یــک جامعــه، پیشــتاز و پیشــگام و بروزتــر، پویاتــر 
و زنــده همچــون یــک عضــو حیاتــی در میــان اعضــای یــک جامعــه در 
ــیده   اســت و  ــود رس ــه مقصــود خ ــات ب ــر و ادبی ــان باشــد، آن هن جری
ــه  ــند ک ــر و ادب می  باش ــگان هن ــی از فرهیخت ــن کار، گروه ــان ای عام
بایــد در عیــن تســلط بــه ظرایــف ادبــی و هنــری ســبک خــود و آگاهــی 

هنرمندسیاست خوان: نرگس یوسفی
و دانــش از مســائل جامعــه و جهــان، بــا بکارگیــری بهتریــن شــیوه  های کارشناسی علوم سیاسی دانشگاه بین المللی امام خمینی)ره(

ادبــی، هنــر و ادبیــات را در هــر جامعــه  ای پرچمــداری کننــد. از دوره  ی 
مشــروطه، ادبیــات ایرانــی از مضامیــن عرفانــی و اخاقی فاصلــه می  گیرد 
ــه  ــی  آورد. ب ــادی رو م ــن سیاســی، اجتماعــی و انتق ــه مضامی ــب ب و اغل
ــگام در  ــیار دیرهن ــات بس ــر و ادبی ــی از هن ــن ویژگ ــیاری، ای ــاور بس ب
ــدان و  ــتر از آن، هنرمن ــد و پیش ــف ش ــی کش ــگ ایران ــه  ی فرهن عرص
ــی  ــروران صرف ــان، عالمــان و فرهنگ  پ ــی گروهــی از صوفی ــان ایران ادیب
بودنــد کــه جــز بــه پرداختــن بــه مســائل هنــری در مضامیــن عرفانــی 
ــه  ــیدن ب ــی بخش ــی و آگاه ــی و اجتماع ــائل سیاس ــه مس ــی ب و اخاق
آحــاد جامعــه اهمیتــی نمی  دادنــد و اگــر چنانچــه بوده  انــد کســانی کــه 
ــه باشــند، نتیجــه  ی کارشــان  ــری سیاســی پرداخت ــه فعالیت  هــای هن ب
ــه و نافــذ نبــوده اســت. دالیلــی چــون مبــارزه  جامــع، اثربخــش، پرمای
بــا اســتبداد و تــب خواســتاران ترقــی و توســعه  ی اجتماعــی و سیاســی 
ــوده  ــذار ب ــران اثرگ ــی ای ــداری مل ــاب مشــروطه و بی ــروز انق ــه در ب ک
اســت، همــان عوامــل و دالیــل در تغییــر شــیوه  ی هنرمنــدان و ادیبــان 
ــردم در  ــای فرهنــگ سیاســی م ــروری در راســتای ارتق در مســیر هنرپ
بنــد اســتبداد و اســتعمار تاثیرگــذار بــوده اســت. البتــه ورود فرهنــگ و 
هنــر غربــی بــه ایــران را نیــز نبایــد در ایــن تغییــر فرامــوش کنیــم. از 
ــی  ــان و داســتان  های اجتماع ــه نوشــتن رم ــا ب ــده  ای صرف ــان، ع آن زم
ــود  ــت خ ــه فعالی ــوم ب ــات منظ ــر در ادبی ــده  ای دیگ ــد و ع رو می  آورن
ــوی  ــوان عض ــه عن ــیقی را ب ــر موس ــی دیگ ــد و گروه ــه می  دهن ادام
مهــم در فرهنــگ ارتقــا می  بخشــند. عــارف قزوینــی، بــه عنــوان شــاعر، 

ــی  ــواه در ط ــرای آزادیخ ــی و نوگ ــال اجتماع ــک فع ــیقیدان و ی موس
ــی می  ســراید  انقــاب مشــروطه اشــعار سیاســی و انتقــادی و بعضــاً مل
ــه رســالت هنــر در ایــن دوره  ی تاریخــی جامــه  ی عمــل پوشــانده  ــا ب ت
باشــد. بــا گذشــت تقریبــا صــد ســال از رخدادهــای مشــروطه، امــا شــعر 
ــن  ــان وط ــون جوان ــی )از خ ــارف قزوین ــاس ع ــی و پراحس ــه یادماندن ب
اللــه دمیــده....( کــه بعدهــا بــه ترانــه  ای ملــی و غرورانگیــز بــدل شــد، از 
ضمیــر فکــری هیــچ ایرانــی پــاک نمی  شــود و همچنــان تازگــی خــود را 
دارد. یــا اشــعاری دیگــر در آگاهی  بخشــی مــردم از جریانــات و تحــوالت 
ــی  ــارف قزوین ــر از ع ــعر زی ــه ش ــرای نمون ــرود؛ ب ــی   می  س ــی مل سیاس
خطــاب بــه محمدعلــی شــاه، پــس از بــه تــوپ بســتن مجلــس اســت؛

مشاور که بود و چه کس گفت با شه / که خود را مجهز به توپ و سپه کن؟

که گفتت شها حمله  ور شو به مجلس / تو با توپ و یکسانش با خاک ره کن؟

که گفتت درو کن وطن دوستان را / که گفتت برو ملک و ملت تبه کن؟

که گفتت بیا خلق در خاک و خون کش؟/که گفتت شها، روز خود را سیه کن؟

که گفتت چنین و چنان کن وز آن پس/هم از اوج مه، جای در قعر چه کن؟

ز روسیه آن روسی رو سیه گفت / بکش مردم و خویش را رو سیه کن

کنون بشنو از عارف و شو فراری / از این کشور و توبه  ها زین گنه کن

ــدا  ــه پی ــامی ادام ــاب اس ــا انق ــت ت ــر و سیاس ــان هن ــیر تواَم ــن س ای
ــی، از  ــون جناح ــی گوناگ ــری و ادب ــای هن ــه گروه  ه ــا اینک ــد ت می  کن
ــا و دیگــر  ــا مارکسیســت  ها و چپی  ه ــه ت ــان گرفت ــون و ملی  گرای مذهبی
ــای  ــات در ارتق ــر و ادبی ــف از هن ــع مختل ــواره در مواق ــن، هم مبارزی
ــه مقاصــد جنبش  هــای  فرهنــگ سیاســی جامعــه در جهــت رســیدن ب
ــادی،  ــی و انتق ــدان سیاس ــور هنرمن ــا ظه ــد. ب ــتفاده نموده  ان ــود اس خ
اقدامــات ســرکوبگرانه   بــرای دســتگاه اســتبداد در طــول دوران انقــاب 
ــک  ــرا این ــد؛ زی ــوارتر ش ــامی، دش ــاب اس ــروزی انق ــا پی ــروطه ت مش
ــی  ــارات ادب ــی از واژگان و عب ــادی در پوشش ــی و انتق ــن سیاس مضامی
ــی  ــم، معنای ــر و نظ ــارات در نث ــد و واژگان و عب ــان می  ش ــری پنه و هن
متفــاوت بــا آنچــه در معنــای تحت  اللفظــی خــود داشــته  اند بــه 
ــاق موجــب می  شــد حساســیت  ــن اتف ــد و ای ــده منتقــل می  کردن خوانن
دســتگاه نظارتــی اســتبداد بــر هنــر و ادبیــات بیشــتر شــود و بــه تبــع 
سانســور و جــوی از خفقــان و ســرکوب هنرمنــدان افزایــش یابــد. فرخــی 
یــزدی، شــاعر و آزادیخــواه صــدر مشــروطه پــس از دســتگیری مشــهور 
اســت کــه در زنــدان شــعر می  ســرود و بــرای آنکــه او را از ایــن کار منــع 
کننــد لبانــش را بــه یکدیگــر دوختنــد امــا وی از دســت از پــا نکشــید 
ــعارش را  ــود اش ــلول خ ــوار س ــر روی دی ــش ب ــب و دهان ــون ل ــا خ و ب

می  نوشــت.

آن زمان که بنهادم سر به پای آزادی / دست خود ز جان شستم از برای آزادی

ــتگاه  های  ــه دس ــت ک ــدازه  ای اس ــه ان ــه چ ــر ب ــدرت هن ــتی ق ــه راس ب
ــدان و  ــیاری از هنرمن ــد؟ بس ــوف دارن ــکل از آن خ ــن ش ــتبداد بدی اس
ــود  ــه  ی خ ــد آزادیخواهان ــی عقای ــرای بازگوی ــه ب ــت ک ــدان عل ــعرا ب ش
ــروض  ــوزون و ع ــعر م ــاختار ش ــدی و س ــر چارچوب  بن ــدت درگی بش
ــو روی  ــعر ن ــه ش ــرب، ب ــات غ ــا ادبی ــنایی ب ــا آش ــج ب ــد، بتدری بودن
ــن  ــو فارســی در ای ــدر شــعر ن ــوان پ ــه عن ــد کــه نیمــا یوشــیج ب آوردن
ــاعر  ــته  بندی آن، ش ــواع دس ــو و ان ــعار ن ــت. در اش ــگام اس ــیر پیش مس
آزادیخــواه کــه در پــی آگاهــی مخاطبــان اســت، دیگــر خــود را درگیــر 
ــا  ــد ب ــد و می  توان حفــظ ســاختار ســخت و دشــوار شــعر کهــن نمی  کن
فراغــی بــاز بــه فعالیــت خــود ادامــه دهــد، همچنــان کــه همانطــور کــه 
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بخش ویژه
گفتــه شــد بــرای فــاش نشــدن ماهیــت درونــی محتــوای اثــر خــود بــا 
ــش  ــش و جنب ــه چال ــب را ب ــی واژگان، مخاط ــر تحت  اللفظ ــای غی معن

ــت: ــه اس ــل توج ــیار قاب ــیج بس ــا یوش ــعر از نیم ــن ش ــاند. ای می  کش

آی آدم  ها که بر ساحل نشسته شاد و خندانید!
یک نفر در آب دارد می  سپارد جان.

یک نفر دارد که دست و پای دائم می  زند
روی این دریای تند و تیره و سنگین که می  دانید ....

بــدون شــک، منظــور نیمــا از ســرودن چنیــن شــعری، بیــان داســتانی از 
غــرق شــدن یــک فــرد در دریــا نیســت؛ بلکــه مــردم نــاآگاه و بی  اعتنــا 
ــور  ــن کش ــه در ای ــد ک ــزد می  کن ــرار داده و گوش ــاب ق ــورد خط را م
ــا  ــر )آزادی  خــواه ی ــک نف ــا( ی ــان  زده، ســتمگرانه و ســیاه  آلود )دری خفق
ســتمدیده  ای( دارد جانــش را از دســت می  دهــد. نمونــه  ی دیگــر، شــعر 
ــا ســاختار شــعر  ــه ایشــان ب ــه البت ــاج اســت ک ــروف هوشــنگ ابته مع
عــروض و مــوزون چنیــن اثــر بــه یادماندنــی و دل  انگیــزی را بــه یــادگار 

گذاشــتند:

در ایــن ســرای بی  کســی، کســی به در نمی  زند / به دشــت پــر مال ما پرنده پــر نمی  زند

یکــی ز شــب گرفتــگان چــراغ بر نمی  کند / کســی به کوچه  ســار شــب در ســحر نمی  زند

ــتند  ــدد نیس ــز درص ــد و هرگ ــرکار ندارن ــتی س ــا زش ــات ب ــر و ادبی هن
خشــونت را ترویــج کننــد؛ زیــرا خشــونت بــا روح زیباشناســانه  ی فلســفی 
ــد چنــان روح  در تضــاد اســت. هنرمنــد واقعــی کســی اســت کــه بتوان
ــه  ــتان بلک ــا دوس ــه تنه ــه ن ــد ک ــری خــود را نوازشــگر بیافرین ــر هن اث
مخالفــان نیــز مرعــوب آن کنــد و سرتســلیم فــرود آورنــد. امــام 
ــه انقــاب اســامی از خــط مشــی  خمینــی در خــال دوران منتهــی ب
مســلحانه و خشــونت  بار عــده  ای از مبارزیــن بویــژه مارکسیســت  ها 
انتقــاد می  کردنــد و ضمــن رد ایــن عمــل، اذعــان می  کردنــد کــه 
ــردد و  ــد گ ــردم متول ــوده  ی م ــان ت ــد از می ــی بای ــش انقاب ــک جنب ی
ــه  ــد ب ــردم بای ــه  ی م ــی عام ــگ سیاس ــان فرهن ــد. بدین  س ــه بدوان ریش
ــل اســتبداد را  ــزوم آزادی و مبــارزه در مقاب ــد کــه ل درجــه  ای ارتقــا یاب
ــن  ــر ای ــد. در غی ــیر گام نه ــن مس ــد و در ای ــود درک کن ــام وج ــا تم ب
صــورت اقــدام مســلحانه کــه چیــزی جــز خــون و کشــتار در برنــدارد، 
ســرانجام تغلــب یــک گــروه اقلیــت بــر اکثریــت را منجــر خواهــد شــد 
کــه مرامــی جــز کشــتار ندارنــد. در نتیجــه هنگامــی کــه از ســوی یــک 
رهبــر، عمــل مســلحانه و خشــونت  آمیز نهــی می  شــود، اقدامــات هنــری، 
ادبــی، فرهنگــی و اجتماعــی در جهــت ارتقــای فرهنــگ سیاســی مــردم 
مــورد توجــه قــرار می  گیــرد و ایــن کار هنــری تنهــا منحصــر بــه ســرود 
شــعر فقــط در ادبیــات منحصــر نمی  شــود. اســتاد محمدرضــا شــفیعی 
ــد:  ــت می  گوی ــر و سیاس ــه  ی هن ــر، در رابط ــاعران معاص ــی، از ش کدکن
ــدان و  ــط می ــد وس ــد بیای ــاً بای ــه حتم ــع این ک ــد توق ــارف و زاه از ع
ــک  ــه از ی ــور ک ــت. همان ط ــوان داش ــد، نمی ت ــی کن ــارزه  ی سیاس مب
ــوان  ــاً نمی ت ــد ذات ــاز هنرمن ــینماگر و مجسمه س ــین، س ــاش، موزیس نق
توقــع داشــت کــه حتمــا تــو بایــد دارای گرایــش سیاســی باشــی و حتماً 
ــزاد نقاشــی  ــک به ــا از کمال المل ــک باشــی. م ــارزات ایدئولوژی دارای مب
می خواهیــم، البتــه می توانــد ایــن نقاشــی دارای گرایش هــای اجتماعــی 
باشــد و می توانــد نباشــد. شــما نمی توانیــد بگوییــد چــون شــما عــارف 
شــدید بایــد حتمــاً فمنیســت هــم باشــید امــا مانعــی نــدارد کــه کســی 
بگویــد مــن عارفــم و فمنیســت هــم هســتم. مثــل ایــن اســت کــه بگویی 
مــن نقاشــم ولــی فمنیســت نیســتم. مازمــه ای بیــن هنرمنــد بــودن بــا 
مثــا فمنیســت بــودن یــا ضــد فمنیســت بــودن وجــود نــدارد. غرضــم 

ــه در منطــق  ــه« اســت ک ــدم و ملک ــل »ع ــا تقاب ــه اینج ــن اســت ک ای
ــم  ــنیدن نداری ــع ش ــا توق ــوار م ــوار؛ از دی ــل دی ــد. درســت مث می گوین
ــه عنــوان یــک انســان توقــع داریــم کــه بشــنود.  ــم ب ــی از ایــن خان ول
ــارز هســت  ــر زاهــدی مب ــه. اگ ــدم و ملک ــل ع ــد تقاب ــن می گوین ــه ای ب
ــه  ــه او ب ــت ب ــارز نیس ــم مب ــر ه ــم و اگ ــش می روی ــوذر، قربان ــل اب مث
ــه  ــارف ب ــک ع ــوان ی ــه عن ــا ب ــم ام ــارز نمــره نمی دهی ــک مب ــوان ی عن
عنــوان کســی کــه االهیــات را بــا نــگاه هنــری و زیبا شناســانه می نگــرد 
ــر هــم چنیــن اســت.  ــم. هن ــرام می گذاری ــم و احت ــه او نمــره می دهی ب
هنرمنــد، هنرمنــد اســت. ایــن هنرمنــد می توانــد طرفــدار ســرمایه داری 
ــر اینکــه چــون  ــزام ب ــدار سوسیالیســم باشــد. ال ــد طرف باشــد و می توان
ــد  ــا بای ــا حتم ــد سوسیالیســت باشــی ی ــا بای ــد شــدی حتم ــو هنرمن ت
طرفــدار ســرمایه داری باشــی ایــن در واقــع نقــض غــرض مفهــوم هنــر 
ــتاد  ــخن اس ــتای س ــت. در راس ــن حرف هاس ــر از ای ــر فرات ــت. هن اس
ــه عنــوان یــک  ــوان شــهید مرتضــی آوینــی را ب شــفیعی کدکنــی می  ت
ــدای  ــر ص ــده  ی هن ــزار برن ــا اب ــال آورد. وی ب ــد مث ــده  ی هنرمن رزمن
دفــاع مقــدس شــد و مبــارزه   را جهــت ارتقــای فرهنــگ سیاســی مــردم 
ــان  ــود: در زب ــام می  فرم ــن شــهید واالمق ــاره ای ــن ب ــت. در ای ــکار   گرف ب
ــه کار  ــه معنایــی کــه ایــن روزهــا مصطلــح اســت، ب مــا، هرگــز هنــر ب
ــه  ــال آن ک ــد؛ ح ــال بوده ان ــاب کم ــر، ارب ــاب هن ــت. ارب ــه اس نمی رفت
هنــر در معنــای اصطاحــی آن، نــه بــه مفهــوم کمــال و فضیلــت، بلکــه 
ــت  ــه توســط جماع ــه مســاعی خاصــی اطــاق می شــود ک ــه مجموع ب
هنرمنــدان و منتــزع از ســایر مظاهــر حقیقــت در حیــات بنــی آدم انجــام 
ــر  ــد و اگ ــه کار می برده ان ــوم ب ــن مفه ــه همی ــر را ب ــا هن ــود. قدم می ش
ــی  ــر را مفهوم ــه دســت« هن ــر آری ب ــا هن ــن ت ــب مبی ــد »عی می گفتن
ــد.  ــار می کرده ان ــت اعتب ــال و فضیل ــای کم ــه معن ــب و ب ــل عی در مقاب
مفهــوم اصطاحــی هنــر، در ایــن قــرن اخیــر بــاب شــده اســت.« شــهید 
ــن،  ــای دروغی ــرای عرفان ه ــی ب ــینما را دکان ــی س ــی آوین ــید مرتض س
ــرب  زده  ــنفکران غ ــبه روش ــای ش ــروز دغدغه ه ــال ب ــرای مج ــی ب میدان
ــرای عمــوم مــردم نمی پنداشــت؛ بلکــه ســینما را در حــد  و ویترینــی ب
ــت  ــح و درس ــاندن صحی ــرای رس ــانه ب ــک رس ــوان ی ــه  عن ــی آن ب غای

ــت.  ــوم می دانس مفه
ــت  ــان جه ــد و فرهنگی ــای هنرمن ــتار، از فعالیت  ه ــای نوش ــا بدینج ت
آگاهی  بخشــی و ارتقــای فرهنــگ سیاســی عامــه  ی مــردم ســخن راندیــم. 
ــط اجتماعــی  ــا گسســت رواب ــد ی ــا از تاثیــر هنرمنــد در میــزان پیون ام
نگفتیــم. هنرمنــد می  توانــد بــا آثــار هنــر خــود چنــان گروهــی بــزرگ از 
اجتمــاع را در جهــت انجــام کاری بســیج کنــد کــه عــاوه بــر بــه انجــام 
رســاندن یــک عمــل خیــر عمومــی بوســیله  ی هنــر، در بیشــتر مواقــع 
ــی  ــری درون ــک جامعه  پذی ــی و ی ــوزش اجتماع ــی و آم ــاق اجتماع اخ
ــرت  ــه کنس ــوان ب ــه می  ت ــرای نمون ــت. ب ــد داش ــی را دربرخواه خاص
ــه  ــجریان ب ــتاد ش ــران، اس ــرو آواز ای ــود. خس ــاره نم ــم اش ــا ب ــوا ب هم  ن
همــراه اســتاد همایــون شــجریان، اســتاد کیهــان کلهــر و اســتاد حســین 
علیــزاده پــس از حادثــه  ی اســفناک زلزلــه  ی بــم، مبــادرت بــه برگــزاری 
یــک کنســرت بــزرگ نموده  انــد کــه عــاوه بــر آنکــه در ایــن کنســرت 
ــورت  ــم ص ــوای ب ــردم بی  ن ــا م ــی ب ــدردی و همدل ــر هم ــان هن ــا زب ب
گرفــت، تمامــی درآمدهــای حاصــل شــده از ایــن کنســرت را هزینــه  ی 
زلزلــه  زدگان کردنــد و ارزش روح هنــر و ادبیــات ایرانــی آمیختــه بــا ابــزار 
موســیقی ایرانــی را بــه عنــوان یــک فعالیــت فرهنگــی و آموزشــی کــه 
بیانگــر ادبیــات غنــی فارســی اســت، بــرای جامعــه همچــون نســخه  ای 
تســکین  بخش و پندآمــوز و بــرای پــرورش نســل  های جدیــد بــکار 
ــش  ــه و خوان ــه مطالع ــی ک ــه  ی کنون ــم در جامع ــه طــور حت بســتند. ب
آثــار ادبیــات گوهریــن فارســی توســط افــراد جامعــه از کوچــک گرفتــه 
تــا بزرگســال، بســیار کــم شــده اســت و از ارزش تربیتــی آن در اخــاق 
ــر  ــده اســت و مظاه ــه عمــل آم ــت ب ــی غفل ــت عموم ــی و تربی اجتماع
ــی بشــدت  ــری غرب ــای هن ــه پدیده  ه ــی نســبت ب ــی ایران ــری و ادب هن
ــجریان  ــتاد ش ــت، اس ــرده اس ــدا ک ــواه پی ــه، هواخ ــر در جامع کمرنگ  ت
ــزرگان  ــار ب ــا آث ــان بســیاری را ب ــه جوان ــد ک ــزرگ کرده  ان ــس ب کاری ب
ادب پارســی  و بــا زبــان موســیقی آشــنا نمودنــد و بــه گفتــه  ی اســتاد 
ــود، شــجریان را غــرق در بوســه می  کــرد.  ــده ب ــظ زن ابتهــاج، اگــر حاف

بین الملل و سیاست

ترامــپ و معاهــدات و ســازمان های بین المللــی

ــکا ــات آمری ــی در انتخاب ــژادی و مذهب ــی، ن ــای قوم اقلیت ه

ــل ــوق بین المل ــر حق ــام از منظ ــکا از برج ــروج آمری خ

بحــران در روابــط ایــران و آمریــکا؛ براســاس نظریه ی بلــوغ منازعه

بخش دوم

ــن ــران و چی ــردی ای ــکاری راهب ــرورت هم ض

ــتان ــان و ارمنس ــوری آذربایج ــه  جمه منازع

آزاردهنــده بن بســت های  و  قره بــاغ 

ارتبــاط ایــران در مناقشــه  قره بــاغ

ــا ۱۳۹۹ گفتمــان سیاســت  خارجــی ایــران؛ پســاانقالب ت
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جمهــور دانشــجویی  علمــی  گاهنامــه  

انجمــن علمــی علــوم سیاســی دانشــگاه بین المللــی امــام خمینی)ره( ســال چهــارم/ شــماره چهــارم/ پاییــز ۱۳۹۹

اقلیــت هــای قومــی، نــژادی و مذهبــی در انتخابــات آمریکا

زادهمرضیــه فدایــی ده چشــمه وردی  محمد 
کارشناسی ارشد روابط بین الملل دانشگاه خوارزمیدکتــری علــوم سیاســی دانشــگاه اصفهــان

چکیده

در جهــان کنونــی بحــث انتخابــات از اهمیــت قابــل توجهــی برخــوردار اســت 
حتــی در کشــورهایی کــه اعتقــاد چندانــی بــه اصــول دموکراســی ندارنــد. امــا 
ــی  ــل ویژگی  های ــه دلی ــک ســو ب ــکا از ی ــد امری ــات در کشــورهایی مانن انتخاب
ماننــد ابرقدرتــی )قــدرت سیاســی، اقتصــادی، نظامــی و تکنولوژیکــی(، داشــتن 
داعیــه  ی مدیریــت جهــان، تاکیــد بــر مســایل حقــوق بشــری )هــر چنــد کــه 
ــت  ــواره اهمی ــی هم ــی و بین  الملل ــرات داخل ــل تاثی ــه دلی ــد(، ب ــری باش ظاه
بیشــتری دارد. از طرفــی دیگــر حضــور اقلیت  هــای قومــی، نــژادی و مذهبــی 
ــن  ــیس ای ــان تاس ــکا از زم ــا در امری ــن اقلیت  ه ــا ای ــورد ب ــوه  ی برخ و نح
ــتی مشــکل  ــه نژادپرس ــوری ک ــه ط ــوده اســت. ب ــی ب ــئله  ی مهم کشــور مس
اساســی ایــن کشــور تــا بــه اکنــون بــوده اســت. انتخــاب »دونالــد ترامــپ« بــه 
ریاســت جمهــوری در ســال ۲016 و سیاســت  های اعامــی و اعمالــی آن مــوج 
جدیــدی از تبعیــض و نژادپرســتی را گســترش داد. ایــن مقالــه در پــی آن اســت 
ــن  ــه بدی ــر ب ــا کمــک آمارهــای معتب ــی و ب ــی - تحلیل ــا روشــی توصیف ــا ب ت
ــری  ــه تاثی ــی چ ــژادی و مذهب ــی، ن ــای قوم ــه اقلیت  ه ــد ک ســوال پاســخ ده
بــر انتخابــات ۲0۲0 امریــکا داشــته و ایــن تاثیرگــذاری از چــه عواملــی نشــئت 
ــن اســت کــه»از یــک ســو افزایــش  ــدگان ای ــه  ی نگارن ــه اســت؟ فرضی گرفت
جمعیــت اقلیت  هــا و متعاقــب آن افزایــش وزن سیاســی و بازیگــری آن نقــش 
ــر سیاســت  های  ــد و از ســوی دیگ ــا می  نمای ــکا ایف ــات امری ــدی در انتخاب کلی
نژادپرســتانه و خــود برترپنــداری جدیــد در قالــب ترامپیســم باعــث روی  گردانــی 

ــده اســت«.  ــان ش ــپ و جمهوری  خواه ــا از ترام آن  ه

مقدمه

امریــکا بــا جمعیتــی بالــغ بــر ۳۳100۲651 نفــر ســهم 4/۲5 درصــدی و رتبه  ی 
ســوم جهــان را دارد. جمعیــت امریــکا شــدیداً در حــال تغییــر اســت، بــه ویــژه 
از حیــث نــژاد و قومیــت. طبــق پیش  بینی  هــای مرکــز آمــار امریــکا، تــا ســال 
۲050 جمعیــت سفیدپوســتان غیــر هیســپانیک در اقلیــت قــرار خواهــد گرفــت. 
ــر  ــه اگ ــت هیســپانیک  ها اســت ک ــزون جمعی ــش رشــد روز اف ــن دلیل مهم  تری
بــا همیــن وضــع پیــش برونــد تــا ســال ۲050 ســهم آن  هــا از جمعیت امریــکا از 
16 درصــد )در ۲010( بــه ۳0 درصــد خواهــد رســید، یعنــی دو برابــر می  شــوند. 
ــه امریــکا یکــی از دالیــل ایــن تغییــرات اســت،  گرچــه مهاجــرت اقلیت  هــا ب
ــی بیشــتر  ــا خیل ــن اقلیت  ه ــد ای ــه زاد و ول ــن اســت ک ــر ای ــل اصلی  ت ــا دلی ام
از سفیدپوســتان غیــر هیســپانیک اســت. از ســال ۲01۲، اکثــر نوزادانــی کــه در 
ــن  ــد. همچنی ــی بوده  ان ــژادی قوم ــای ن ــزء اقلیت  ه ــده  اند ج ــد ش ــکا متول امری
طبــق گزارش  هــای ایــن اداره کل رشــد جمعیــت امریــکا در دهــه  ی اخیــر یعنی 

از ســال ۲010 تــا ۲0۲0 را اقلیت  هــای نــژادی و قومــی تشــکیل داده  انــد. ایــن 
عوامــل می  توانــد نقــش مهمــی را در انتخابــات ایــن کشــور داشــته باشــد. امــا 
مســئله  ی امــروزی جامعــه  ی امریــکا، تبعیــض نــژادی، قومــی و مذهبــی اســت. 
ــکا )کشــف و مســتعمره شــدن  ــه قدمــت خــود امری ــن تبعیــض تاریخــی ب ای
توســط اروپاییــان در قــرن پانزدهــم( دارد. بــه طــوری کــه ایــن مســئله بــه یکی 
از بزرگ  تریــن معضــات اجتماعــی و اقتصــادی در ایــن کشــور تبدیــل شــده 
اســت کــه نتیجــه  ی ســاختار نژادپرســتانه  ی امریــکا اســت و ریشــه ای تاریخــی 
ــتان و  ــرای سرخ  پوس ــه ب ــدارس جداگان ــژادی، م ــازی ن ــرده  داری،  جداس دارد. ب
ــای  ــا از نماده ــن تباره ــرای التی ــزرگ ب ــای ب ــژادی و اردوگاه  ه ــای ن اقلیت  ه
آن محســوب می شــود. حتــی در میــان نخبــگان ابــزاری و فکــری در امریــکا 
ــد  ــر »دونال ــت  مدارانی نظی ــود. سیاس ــده می  ش ــتانه دی ــای نژادپرس ــز رفتاره نی
ــا »اســتیو بنــن«، مشــاور ارشــد  ترامــپ«، رئیــس جمهــوری ایــن کشــور و ی
ســابق ترامــپ دارای تمایــات بــه شــدت نژادپرســتانه می  باشــند. ایــن پدیــده 
ــی، بیمارســتان ها، مــدارس، دادگاه هــا  ــی و درمان در دانشــگاه ها، مراکــز خدمات
ــاراک اوبامــای  ــا وجــود انتخــاب ب ــده می  شــود. ب ــکا دی ــی آمری و نظــام قضای
ــا  ــاالی اقلیت  ه ــارکت ب ــا مش ــه ب ــال  های ۲008 و ۲01۲ ک سیاه  پوســت در س
ــداری  ــر پن ــان نژادپرســتی و خودبرت ــژه سیاه  پوســتان همــراه شــد، جری ــه وی ب
ــات ریاســت جمهــوری  ــد ترامــپ در انتخاب ــروزی دونال ــس از پی ــکا، پ در امری
ــپ  ــت  های ترام ــت. سیاس ــازه ای گرف ــان ت ــال ۲016 ج ــور در س ــن کش ای
ــهر  ــن ش ــای خونی ــا، درگیری  ه ــلمانان و افریقایی  ه ــرت مس ــال مهاج در قب
»شارلوتســویل« در ایالــت ویرجینیــا، قتــل جــرج فلویــد توســط پلیــس امریــکا و 
اتفاقــات و اظهــارات مشــابه دیگــر باعــث شــد کــه لقــب نژادپرســت برازنــده  ی 
ترامــپ شــود؛ امــا مســئله بــه اینجــا ختــم نمی  شــود. مســئله  ی اصلــی نقــش 
ــپ در کارزار  ــت ترام ــث شکس ــه باع ــت ک ــات امریکاس ــا در انتخاب اقلیت  ه
ــدن« و  ــو بای ــی »ج ــه نمایندگ ــا ب ــل دموکرات  ه ــان در مقاب ــی 1۳ آب انتخابات
»کامــا هریــس« شــد؛ هــر چنــد ترامــپ و برخــی دیگــر از جمهوری  خواهــان 
ادعــای تقلــب را مطــرح کرده  انــد. اگرچــه در همــه  ی انتخابــات به  ویــژه 
ــب سیاســت  ــی )در قال ــل داخل ــات در کشــورهای مهــم دو دســته عوام انتخاب
داخلــی( و خارجــی )در قالــب سیاســت خارجــی( تاثیرگــذار اســت؛ مــا در ایــن 
ــه طــور مشــخص نقــش اقلیت  هــا و  ــی و ب ــه بررســی عوامــل داخل نوشــتار ب
عواملــی کــه باعــث روی  گردانــی آن  هــا از ترامــپ شــده اســت می  پردازیــم. بــا 
ــژادی و  ــن ســوال مطــرح می  شــود کــه اقلیت  هــای قومــی، ن ــن تفاســیر ای ای
مذهبــی چــه تاثیــری بــر انتخابــات ۲0۲0 امریــکا داشــته و ایــن تاثیرگــذاری از 
چــه عواملــی نشــئت گرفتــه اســت؟ فرضیــه  ی نگارنــدگان ایــن اســت کــه»از 
یــک ســو افزایــش جمعیــت اقلیت  هــا و متعاقــب آن افزایــش وزن سیاســی و 
ــد و از ســوی  ــا می  نمای ــکا ایف ــات امری ــدی در انتخاب ــش کلی ــری آن نق بازیگ

بین الملل و سیاست

دیگــر سیاســت  های نژادپرســتانه و خــود برترپنــداری جدیــد در قالــب ترامپیســم 
ــی آن  هــا از ترامــپ و جمهوری  خواهــان شــده اســت«.  باعــث روی  گردان

امریــکا کشــوری ســکوالر اســت و هیــچ دینــی بــه طــور رســمی وجــود نــدارد، 
ــان  ــام ادی ــن کشــور، آزادی تم ــون اساســی ای ــم اول قان ــر اســاس متم ــا ب ام
تضمیــن می  شــود. بــر اســاس ایــن متمــم، کنگــره نبایــد در راســتای رســمیت 
دادن بــه یــک دیــن، یــا منــع پیــروی آزادانــه از آن یــا محــدود ســاختن آزادی 
بیــان یــا مطبوعــات یــا حــق مــردم بــرای برپایــی اجتماعــات آرام و دادخواهــی 
ــر  ــن ب ــد. همچنی ــع کن ــی را وض ــارت، قانون ــران خس ــرای جب ــت ب از حکوم
ــت متحــده  ــه  ی شــماره  ی 19 در ســال 19۲0 »ایاال اســاس بخــش 1 اصاحی
یــا هــر یــک از ایــاالت آن حــق رای شــهروندان ایاالــت متحــده را بــه لحــاظ 

ــر اســاس شــواهد، اقدامــات  ــد. ب ــا محــدود نمــی کن ــان، ســلب ی جنســیت آن
دولــت مرکــزی و دولت هــای محلــی و فــدرال آمریــکا در ســرکوب معترضــان 
بــه تبعیــض نــژادی و خشــونت نــژادی، نقض کننــده  ی متمــم نخســت قانــون 
اساســی ایاالت متحــده آمریــکا اســت. طبــق سرشــماری ســال ۲010 جمعیــت 
ــدون احتســاب  ــر ب ــزار و 8۳0 نف ــون 5۲ ه ــکا در ســال ۲010، ۳19 میلی آمری
ــور ۳76  ــن کش ــت ای ــاب آن، جمعی ــا احتس ــه ب ــود ک ــپانیول ها ب ــت اس جمعی
ــر   ــگاه معتب ــار پای ــق آم ــون، طب ــود. هم اکن ــر ب ــزار و 6۲۳ نف ــون 114 ه میلی

ــکا ۳۳100۲651 نفــر اســت.  worldometers جمعیــت امری

ــت  ــت ۳۳1 )جمعی ــد از کل جمعی ــدود ۳0 درص ــاال ح ــدول ب ــا ج ــق ب مطاب
کنونــی( میلیــون نفــری امریــکا را اقلیت  هــا تشــکیل می  دهنــد. ایــن جمعیــت 
حــدودا 100 میلیــون نفــری تاثیــر غیرقابــل انــکاری بــر انتخابــات امریــکا دارد. 
پیش بینی هــای جدیــد ســازمان سرشــماری دو رونــد را بــرای جمعیــت آمریــکا 
ــتان  ــت سفیدپوس ــدت جمعی ــی م ــش طوالن ــت، کاه ــد؛ نخس ــان می ده نش
امریــکا کــه تــا ســال ۲044 میــادی7 / 49 درصــد از جمعیــت ایــن کشــور را 
ــکای  ــیایی ها، آمری ــون آس ــی چ ــش اقلیت های ــد داد و افزای ــکیل خواهن تش
التیــن و افــراد چنــد نــژادی. در حقیقــت انتظــار مــی رود کــه در 40 ســال آتــی 
ــکا دو  ــژادی در امری ــد ن ــیا و چن ــن، آس ــکای التی ــای امری ــزان جمعیت ه می
ــژه پیش  بینــی شــده کــه در ســال ۲044 میــادی جمعیــت  ــر شــود. به  وی براب
امریــکای التیــن 1 / ۲5 درصــد از جمعیــت کل امریــکا را تشــکیل دهــد کــه دو 
برابــر جمعیــت افریقایــی- امریکایی هــا خواهــد بــود. دوم؛ رونــد دیگــری کــه 
پیــش رو اســت، پیــر شــدن جمعیــت سفیدپوســتان خواهــد بــود کــه تــا ســال 
ــد داد.  ــکا را تشــکیل خواهن ــت امری ــا 44 درصــد از جمعی ــادی تنه ۲060 می
55٪ از ایــن جمعیــت 65 ســال بــه بــاال خواهنــد بــود و تــا ســال ۲0۲7 میادی 

بیــش از نیمــی از بیســت ســاله های امریــکا اقلیت هــای نــژادی خواهنــد بــود. 
ــکا 40  ــادی امری ــال ۲0۲8 می ــوری س ــت جمه ــات ریاس ــان انتخاب در جری
درصــد از کل رای دهنــدگان واجــد شــرایط جــزء اقلیت هــای نــژادی خواهنــد 
ــه وزن سیاســی  ــا نشــان می  دهــد ک ــا و پیش  بینی  ه ــن آماره ــود. همــه  ی ای ب
ــش  ــده نق ــال  های آین ــش اســت و در س ــال افزای ــرعت در ح ــه س ــا ب اقلیت  ه
تعیین  کننــده  ای در مســایل داخلــی امریــکا، خصوصــا انتخابــات خواهــد داشــت. 
مســئله  ی تعارضــات نــژادی در امریــکا تاریخچــه  ی طوالنــی دارد. هرچنــد ایــن 
کشــور از بــدو تاســیس بــا ایــن پدیــده دســت بــه گریبــان بــوده اســت امــا در 
ــت  ــارلوتزول در آگوس ــهر ش ــوادث ش ــس از ح ــژه پ ــه وی ــر ب ــال  های اخی س
۲017 و اظهــارات و اقدامــات ترامــپ، ایــن مســئله بــه صــورت جدی  تــر حیــات 
ــیاری از  ــاور بس ــه ب ــت. ب ــوده اس ــش نم ــت  خوش چال ــکا را دس ــی امری سیاس
پژوهشــگران، مقامــات سیاســی و همچنیــن رســانه  های غربــی، یکــی از 
ــپ در  ــد ترام ــروزی دونال ــکا، پی ــژادی در آمری ــات ن ــدید تعارض ــل تش دالی
انتخابــات ریاســت جمهــوری ســال ۲016 اســت. ترامپیســم بــه عنــوان ســاختار 
فکــری برخاســته از شــخصیت رفتــاری و مشــی سیاســی و اجتماعــی ترامــپ، 
ــته  ــکا داش ــژادی در آمری ــد تعارضــات ن ــد و بازتولی ــته  ای در تولی ــش برجس نق
و  نژادپرســتانه  ســخن  های  عوام  فریبانــه،  شــعارهای  بــا  ترامــپ  اســت. 
ــه و بــا بــه میــان آوردن  ــای توطئ ــرح تئوری  ه ــتیزانه وط اظهــارات زن  س
ارزش  هــای امریکایــی حــس خودبرتربینــی نــژادی را در میــان جامعــه  ی امریــکا 
ــپ،  ــاب ترام ــان انتخ ــت. از زم ــرده اس ــت ک ــتان تقوی ــژه سفیدپوس ــه وی و ب
گزارش  هایــی از اقدامــات و حمــات بــا انگیزه  هــای نژادپرســتانه منتشــر 
شــده اســت. )روحــی،1۳98(. نژادپرســتی در جامعــه امریــکا یکــی از معضــات 
ــکا  ــژادی امری ــای ن ــن اقلیت  ه ــان را از بی ــر از چندگاهــی قربانی ــه ه اســت ک
می  گیــرد. بــرای مثــال براســاس آمــاری کــه روزنامــه واشــنگتن پســت منتشــر 
کــرده اســت سیاه  پوســتان امریــکا بیــش از دیگــران هــدف گلولــه پلیــس قــرار 
ــورد  ــی در م ــه و کشــته شــده  اند و تحقیقــی کــه یــک ســازمان غیردولت گرفت
خشــونت پلیــس انجــام داده اســت، نشــان می  دهــد کــه احتمــال کشــته شــدن 
ــت در  ــراد سفیدپوس ــر اف ــه براب ــکا س ــس امری ــیله پلی ــه وس ــتان ب سیاه  پوس
امریــکا اســت. شــورش  ها و اتفاقــات اخیــر ماننــد آنچــه کــه در شــهر 
مینیاپولیــس رخ داد، در تاریــخ امریــکا بی  ســابقه نیســت و اتفاقــات از ایــن رو 
آخریــن مــورد در تاریــخ امریــکا نخواهنــد بــود امــا بــه نظــر می  رســد رفتارهــا 
و و اظهــارات ترامــپ بــه نوعــی بنزیــن بــر آتــش اختافــات نــژادی در ایــن 
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کشــور خواهــد بــود اختافاتــی کــه می  توانــد زوال جامعــه  ای چــون امریــکا را 
بــه همــراه داشــته باشــد.)گودرزی، 1۳99( اگرچــه نســبت جمعیــت مســلمانان 
ــا  ــدان چشــم  گیر نیســت؛ ام ــکا، چن ــر اقشــار کشــور امری ــا دیگ در مقایســه ب
ــا را  ــت مســلمان در شــهرهای مهــم و ایالت  هــای شــناور، آن  ه ــز جمعی تمرک
بــه اقلیتــی تاثیرگــذار در نتیجــه  ی انتخابــات ریاســت جمهــوری امریــکا تبدیــل 
کــرده اســت. ایالــت هــای »آونگــی« یــا شــناور بــه ایالت  هایــی گفتــه می  شــود 
کــه رویکــرد ثابتــی نســبت بــه احــزاب موجــود امریــکا نداشــته و در انتخابــات 
دوره  هــای مختلــف یــا بــه دمکرات  هــا رأی داده  انــد یــا بــه جمهوری  خواهــان. 
ــه خودشــان،  ــا آگاهــی از سیاســت  های ترامــپ علی ــدگان مســلمان ب رای دهن
بــه عنــوان ایالتــی موثــر آماده  انــد تــا وزنــه  ی صندوق  هــای رای را بــه ســمت 
کاندیــدای مدنظــر خــود ســنگین  تر کننــد. نقــض حقــوق مســلمانان در آمریــکا 
در حالــی کــه کشــورهای غربــی و علی  الخصــوص ایــاالت متحــده امریــکا بــا 
اســتفاده از تــوان و ظرفیــت رســانه  ای خــود در صــدد هســتند جوامــع خــود را 
ــار و  ــی آم ــا برخ ــد ام ــی کنن ــر معرف ــوق بش ــت حق ــه  ای واال از رعای نمون
ــه شــدت  ــرب ب ــوق بشــر در غ ــت حق ــه وضعی ــد ک ــا نشــان می  ده گزارش  ه

ــیار  ــای بس ــرب واقعیت  ه ــانه  ای غ ــات رس ــای تبلیغ ــت و در قف ــفناک اس اس
تلخــی از وضعیــت حقــوق بشــر وجــود دارد. گزارش  هــای رســانه  های خارجــی 
ــکا  ــوق اقلیت  هــا و علی  الخصــوص مســلمانان در امری در خصــوص نقــض حق
ــای  ــم ادعاه ــد. علی  رغ ــکار می  کن ــی را آش ــای مذهب ــه اقلیت  ه ــض علی تبعی
امریــکا در مــورد حقــوق بشــر و حقــوق شــهروندی، گــزارش موسســه مطالعاتی 
ــازده ســپتامبر،  ــس از ماجــرای ی ــد: »9 ســال پ ــز دیگــری می  گوی ــو« چی »پی
ــت هــا مواجــه  ــن دیگــر اقلی ــن تبعیــض در بی ــا بیش  تری ــکا ب مســلمانان امری
ــه  ــا بقی ــاوت ب ــیار متف ــام را بس ــن اس ــا دی ــد امریکایی  ه ــتند. 65 درص هس
ــوادث 11 ســپتامبر  ــس از ح ــکا پ ــت امری ــد« سیاســت  های دول ــان می  دانن ادی
تاثیــر منفــی بســیار زیــادی بــر مســلمانان امریــکا گذاشــت و آزادی  هــای مدنــی 
آن  هــا را شــدیدا محــدود کــرد و اسام  ســتیزی رهبــران مســیحیان پروتســتانی 
امریــکا ماننــد »فرانکلیــن گراهــام«، »جــری فالــول« و »پــت رابرتســون« نیــز 
ــروزه  ــاس، ام ــن اس ــر ای ــت. ب ــامی در امریکاس ــد اس ــات ض ــر اقدام از دیگ
ــه چالشــی فرهنگــی، اجتماعــی و سیاســی تبدیــل  ــکا ب اسام  هراســی در امری
شــده اســت. بــه قــدرت رســیدن دونالــد ترامــپ بــه ریاســت جمهــوری، بیــش 

ــع  ــر مســلمانان فشــار آورد. در واق ــکا ب ــی دیگــری در امری ــت دین از هــر اقلی
ــی آن از  ــه در پ ــال ۲016 و سیاســت  هایی ک ــوری س ــات ریاســت جمه انتخاب
ســوی دونالــد ترامــپ اجــرا شــده، زندگــی مســلمانان امریکایــی را تحــث تاثیــر 
ــی خــود  ــی ترامــپ در راســتای وعــده انتخابات ــرار داده اســت. فرمــان اجرای ق
ــض  ــکا، نشــانی از وجــود تبعی ــه امری ــت ورود مســلمانان ب ــر ممنوعی ــی ب مبن
علیــه اقلیــت جمعیتــی در ایــن کشــور تنهــا بــه دلیــل باورهایشــان بــود. بعــد از 
بــه قــدرت رســیدن ترامــپ، عاوه  بــر قانــون منــع ورود مســلمانان بــه امریــکا، 
مســلمانان ایــن کشــور هــم بــا محدودیــت هــا و فشــارهای نظارتــی بیشــتری 
روبــه  رو بوده  انــد. عــاوه   بــر ایــن، انتشــار اخبــار گوناگــون در مــورد حمــات 
نفرت  گرایانــه بــه مســلمانان و مراکــز اســامی در امریــکا از زمــان بــه قــدرت 
رســیدن ترامــپ بیشــتر شــده اســت ) گــودرزی، 1۳98(. طبــق گزارشــی کــه 
توســط  شــورای روابــط اســامی امریکایــی »کایــر«، منتشــر شــده، ۳00 مــورد 
جرایــم اسام  هراســی جــدی در ســال گذشــته علیــه مســلمانان گــزارش شــده 
اســت. ایــن جرایــم از ضــرب و شــتم یــک مــرد مســلمان در شــهر نیویــورک 
گرفتــه، تروریســت خطــاب کــردن مســلمانان تــا بــه آتــش کشــیدن رســتوران 
یــک خانــواده مســلمان در کانــزاس بــوده   اســت. ایــن در حالــی اســت کــه در 
ســال ۲016 میــادی تعــداد جرایــم گــزارش شــده از ایــن شــکل ۲60 مــورد 
ــا  ــر تنه ــورای کای ــط ش ــده توس ــر ش ــور منتش ــرم نفرت  مح ــوده   و ۳00 ج ب
بخشــی از ۲ هــزار و 599 برخــورد اسام  هراســی گــزارش شــده علیــه 
مســلمانان در ســال ۲017 بودنــد. رقمــی کــه نســبت بــه ســال ۲016 افزایــش 
17 درصــدی داشــته اســت. بیشــتر ایــن برخوردهــا شــامل آزار و اذیــت، تبعیض 
ــد.  ــه مســلمانان بوده  ان ــی علی ــای دولت ــز آژانس  ه ــورد تعصب  آمی شــغلی و برخ
بــه گفتــه شــورای کایــر بیــش از یــک ســوم ایــن برخوردهــا بــا آژانس  هــای 
ــکا  ــی در امری ــی مذهب ــلمانان اقلیت ــد مس ــان می  ده ــه نش ــد ک ــدرال بوده  ان ف
هســتند کــه بیشــتر از همــه در ایــاالت متحــده بــا تبعیــض دولتــی مواجــه مــی 
باشــند. در واقــع بیگانه هراســی  کــه ترامــپ بــه بهانــه  ی حفــظ امینــت امریــکا 
ــه  ــاده، باعــث شــده اســت ک ــا نه ــه مهاجــران بن ــر پای ــه ب ــن کشــور ک در ای
ــق  ــه از طری ــد ک ــاش کنن ــه مســلمانان ت ــض از جمل ــورد تبعی ــای م اقلیت ه
انتخابــات مانــع ادامــه  ی سیاســت های ترامــپ شــوند. بــر ایــن اســاس 
ــلمان  ــای مس ــه اقلیت  ه ــبت ب ــپ نس ــت ترام ــز دول ــت  های تبعیض  آمی سیاس
در طــول ســال  های ۲016 تــا ۲0۲0 )و حتــی قبــل از آن براســاس آمــار 
ــل  ــا آوری ــی ۲010 ت ــازه زمان ــپ در ب ــاون ترام ــورج ت ــگاه ج ــی دانش تحقیقات
ــلمانان  ــام و مس ــه اس ــبت ب ــز نس ــی تنفرآمی ــار اظهارات ــل 86 ب ۲018، حداق
داشــته اســت. بــرای مثــال، در ســال ۲011 و در جریــان مصاحبــه ای تلویزیونــی 
بــا شــبکه فاکــس نیــوز، ترامــپ در پاســخ بــه ســؤالی در مــورد ایــن کــه آیــا 
ــن اســت کــه  ــن ای مســلمانان مشکل  ســاز هســتند، گفــت: کامــا. منظــور م
ــد.  ــران می  کنن ــی را وی ــم کــه مرکــز تجــارت جهان مــن ســوئدی  ها را نمی  بین
یــک مشــکل بــه اســم مســلمان در جهــان وجــود دارد و مــن و شــما ایــن را 
ــه ترامــپ شــد کــه  می دانیم)گــودرزی، 1۳98(. موجــب عــدم تمایــل آن  هــا ب
نتیجــه  ی آن طبــق آمارهــای موجــود مشــارکت 69 درصــدی بــه نفــع 
ــه نقــل از شــورای  ــرآن، ب ــی ق ــدن شــد)خبرگزاری بین  الملل دموکرات  هــا و بای
ــخنرانی  های  ــی س ــپ در تمام ــامی- آمریکایی)CAIR( 1۳99( ترام ــط اس رواب
انتخاباتــی خــود از ورود مهاجــران امریــکای التین  تبــار بــه کشــور بــه عنــوان 
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یــک تهاجــم یــاد کــرده اســت، تهاجمــی کــه بایــد جلــوی آن گرفتــه شــود. بــه 
اعتقــاد ترامــپ ایــن خارجی  هــا دارنــد چهــره امریــکا را بســیار عمیــق و ســریع 
ــعار  ــال ۲016 ش ــود در س ــی خ ــارزات انتخابات ــپ در مب ــد. ترام ــر می  دهن تغیی
ــا و  ــه  ی طرح  ه ــرلوحه  ی هم ــم« را س ــا کنی ــکا را احی ــت امری ــد عظم »بیایی
برنامه  هایــش قــرار داده بــود و فلســفه  ی ایــن شــعار هــم ایــن بــود کــه امریــکا 
فقــط زمانــی عظمــت داشــت کــه ملتــش از تنــوع جمعیتــی کمتــری برخــوردار 
بــزرگ  بســیار  اقداماتــی  انجــام  مســتلزم  عصــر  آن  اعــاده  ی  و  بــود 
ــز،  ــورک تایم ــل از نیوی ــه نق ــران ب ــامی ای ــوری اس ــت)خبرگزاری جمه اس
1۳95(. امــا ترامــپ پــس از بــه دســت آوردن کلیــد کاخ ســفید در ســال ۲016 
ــه ایــن شــعارها جامــه  ی عمــل پوشــاند. از ایــن  رو ترامــپ از آغــاز تصــدی  ب
ریاســت جمهــوری دو اقــدام هم زمــان انجــام داد. در ابتــدا تجدیدنظــر 
ــه  ــاراک اوبامــا انجــام داد. مبــادرت ب گســترده ای در تصمیم هــای مهاجرتــی ب
تعلیــق در برنامه هــای مهاجرتــی او کــرد کــه بــه مشــارکت بین المللــی تأکیــد 
داشــت. اقــدام همزمــان ترامــپ از زمــان حضــور در کاخ ســفید امضــای هفــت 
فرمــان اجرایــی مرتبــط بــا مهاجــرت بــود. ترامــپ برخــاف روســای جمهــور 
دیگــر کــه نگــرش مثبــت بــه مهاجــران بــرای بهبــود اقتصــاد کشــور داشــتند، 
فاقــد ایــن دیــدگاه بــود. ترامــپ جریــان مهاجــرت قانونــی را متوقــف کــرد. بــا 
ــه مرتکــب  ــر شــخصی را ک ــت می توانســت ه ــی دول ــای اجرای ــن فرمان ه ای
ــود را  ــده ب ــبک، ش ــوع س ــی از ن ــطحی، حت ــر س ــی و در ه ــور جنای ــر قص ه
ــد  ــت جدی ــن »سیاس ــان، 1۳98: 16۲(. ای ــی فریم ــی و اعلم ــراج کند)فیض اخ
مهاجرتــی« باعــث شــد همــه  ی اقلیت  هــا بــه ویــژه التین  تبارهــا در انتخابــات 
۲0۲0 از دونالــد ترامــپ روی گرداننــد و زمینه  هــای شکســت او در مقابــل جــو 

بایدن را فراهم نمایند

 نتیجه  گیری

واقعیتــی کــه همچنــان توســط بســیاری از آمریکایی هــای سفیدپوســت انــکار 
ــر  ــه ب ــن واقعیــت اســت کــه ایاالت متحــده جامعــه ای شــکل یافت می شــود ای

ــا  ــن پایه ه ــرده داری، نژادپرســتی و تبعیــض اســت. ای پایه هــای نسل کشــی، ب
ــرای تــداوم هــر چــه بیشــتر نظــام اقتصــادی و سیاســی قــوام یافتــه اســت  ب
ــران  ــر مهاج ــی و دیگ ــت آمریکای ــون های سفیدپوس ــط آنگلوساکس ــه توس ک
ــت  ــد موفقی ــه نبای ــود. البت ــکل گرفته و اداره می ش ــی ش ــت اروپای سفیدپوس
ــاراک اوبامــا را در پیــروزی  برخــی از سیاه پوســتان ماننــد ریاســت جمهــوری ب
ــد  ــر ایــن نظام هــا انــکار کــرد؛ امــا ایــن مــوارد در حــد اســتثنا باقــی می مان ب
و در چارچــوب همــان سیســتم طبقاتــی و تبعیض  آمیــز و در جهــت کارکــرد آن 
اســت. می تــوان چنیــن ادعــا کــرد کــه حجــم بســیار زیــادی از خشــونت هایی 
ــرد،  ــورت می گی ــا ص ــر اقلیت ه ــلمان و دیگ ــت، مس ــه سیاه پوس ــه در جامع ک
ریشــه در نظــام اقتصــادی و نژادپرســتی سیســتماتیک موجــود در ایاالت متحــده 
ــکا در ســال ۲016  ــوری امری ــه ریاســت جمه ــپ ب ــد ترام دارد. انتخــاب دونال
مــوج جدیــدی از تبعیــض و نژادپرســتی در قالــب »ترامپیســم« شــکل گرفــت؛ 
ــی ترامــپ در خصــوص  ــارز آن شــعارها و سیاســت  های اعمال ــه  ی ب ــه نمون ک
ــتانه  ــات نژادپرس ــن اقدام ــت. ای ــا اس ــلمانان و التین  تباره ــتان، مس سیاه  پوس
تاثیــر خــود را بــر انتخابــات ۲0۲0 امریــکا بــه صــورت روی  گردانــی حداکثــری 
ــو  ــروزی »ج ــی در پی ــل مهم ــان داد و عام ــان نش ــپ و جمهوری  خواه از ترام

بایــدن« شــد. 
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جمهــور دانشــجویی  علمــی  گاهنامــه  

انجمــن علمــی علــوم سیاســی دانشــگاه بین المللــی امــام خمینی)ره( ســال چهــارم/ شــماره چهــارم/ پاییــز ۱۳۹۹

ــی ــن الملل ــای بی ــازمان ه ــدات و س ــپ و معاه ترام

فروزان مرزبانی
کارشناسی ارشد روابط بین الملل دانشگاه رازی

ــن  ــی از مهم تری ــوان یک ــه عن ــواره ب ــکا هم ــون آمری ــا کن ــته ت از گذش
بازیگــران بینالمللــی بــوده اســت کــه در ســازمان ها و نهادهــای 
بین المللــی حضــور داشــته اســت امــا بــا روی کار آمــدن دونالــد 
ــاص او  ــداف خ ــعارها و اه ــر شــدن ش ــال ۲۰۱۶ و جلوهگ ــپ درس ترام
ــی  ــازمان های بین الملل ــری از س ــک  س ــکا از ی ــروج  آمری ــه خ ــر ب منج
و معاهــدات شــد کــه در ایــن جــا بــه آن هــا خواهیــم پرداخــت: پیمــان 
تجــاری اقیانــوس آرام )TPP( نخســتین پیمانــی بــود کــه دونالــد ترامــپ 
بافاصلــه پــس از آغــاز ریاســت جمهــوری خــود در بهمــن مــاه ۱۳۹۵ 
ــی  ــای گمرک ــش تعرفه ه ــازمان کاه ــن س ــدف ای ــد. ه ــارج ش از آن خ
ــه  ــای مشــترک اســت ک ــش همکاری ه ــان کشــورهای عضــو و افزای می
ــد  ــه بای ــت ک ــد اس ــته و معتق ــکا دانس ــان آمری ــه زی ــن را ب ــپ ای ترام
بــرای منافــع بیشــتر آمریــکا، بــه کاالهــای همــه کشــورها، تعرفه هــای 
گمرکــی بســته شــود. خــروج آمریــکا از پیمــان اقلیمــی پاریــس یکــی 
دیگــر از بــد عهدی هــای ترامــپ در زمینهــی تعهــدات بین المللــی بــوده 
اســت. ترامــپ بدیــن بــاور اســت کــه ایــن تعهــدات فقــط باعــث افزایــش 
ــه  ــا ک ــان نفت ــن از پیم ــپ همچنی ــوند. ترام ــکا می ش ــای آمری هزینه ه
ــور  ــه کش ــان س ــادی می ــای اقتص ــارت و همکاری ه ــهیل تج ــرای تس ب
ــن  ــا ای ــود ب ــط خ ــد و رواب ــارج ش ــود، خ ــک ب ــادا و مکزی ــکا، کان آمری
کشــورها را نیــز کاهــش داد و حتــی بیــن مکزیــک و آمریــکا دیــواری بــه 
منظــور جلوگیــری از ورود مهاجــران مکزیکــی بــه خــاک آمریــکا ایجــاد 
ــان  ــه پیم ــل موســوم ب ــازمان مل ــی س ــان مهاجرت ــپ از پیم ــرد. ترام ک
نیویــورک، یونســکو، شــورای حقــوق بشــر ســازمان ملــل متحــد و برجــام 
ــی  ــران و کشــورهای اروپای ــا حضــور ای ــی ب کــه یــک معاهــده بین الملل
ــرداد  ــم خ ــد. در یک ــارج ش ــود، خ ــته ای ب ــائل هس ــر مس ــر س ۱+۵ ب
ــاز خــارج  مــاه ســال جــاری ترامــپ همچنیــن از پیمــان آســمان های ب
شــد کــه ایــن پیمــان میــان ۳۴  کشــور امضاشــده بــود و بــه پروازهــای 

هواپیماهــای تجسســی بــر فــراز مناطــق کشــورهای عضــو ایــن معاهــده، 
ارتبــاط می یابــد. خــروج از ایــن پیمــان نیــز ماننــد خــروج از پیمــان منع 
موشــک های هســته ای میــان بــرد اقدامــی در مقابــل روســیه بــوده اســت 
ــا را، نقــض  ــن پیمان ه ــرای خــروج از ای کــه ترامــپ بهانهــی خــود را ب
آن هــا توســط روســیه دانســته اســت. ترامــپ در وانفســای بحــران کرونــا 
از ســازمان بهداشــت  جهانــی نیــز خارج شــده اســت و بهانه و علــت آن را 
حمایــت ایــن ســازمان از چیــن دانســته اســت. ترامــپ در مقابل ســازمان 
تجــارت جهانــی نیــز رویکردهایــی داشــته کــه رســما باعــث فلــج شــدن 
ایــن ســازمان شــده اســت. از طــرف دیگــر نیــز آمریــکا همراهــی خــود 
ــس  ــرون ریی ــی مک ــه گفته ــت و ب ــانده اس ــل رس ــه حداق ــو ب ــا نات را ب
جمهــور فرانســه؛ ترامــپ ناتــو را دچــار مــرگ مغــزی کــرده اســت، امــا 
ــر  ــان براب ــن پیم ــی در ای ــورهای اروپای ــه کش ــت ک ــد اس ــپ معتق ترام
ــرای  ــا ب ــام هزینهه ــد و تم ــه نمی دهن ــد هزین ــه می برن ــودی ک ــا س ب
ــس از  ــال ۲۰۱۶ و پ ــپ در س ــعار ترام ــن ش ــد. مهم تری ــکا می باش آمری
پیــروزی در انتخابــات شــعار اول آمریــکا )First America( بــود؛ یعنــی 
ــس از  ــرد و پ ــر می گی ــکا را در نظ ــع آمری ــا اول مناف ــه حوزه ه در هم
ــی توجــه  ــع دیگــر بازیگــران بینالملل ــا مناف ــی ی ــه جامعهــی جهان آن ب
ــازمان ها  ــن س ــی ای ــروج از تمام ــپ خ ــتا ترام ــن راس ــد. در همی می کن
ــه  ــد اســت ک ــکا  دانســته و معتق ــع آمری ــت مناف ــا را در جه و پیمان ه
ــه  ــتند و ب ــی هس ــای باالی ــکا دارای هزینه ه ــرای آمری ــا ب ــن پیمان ه ای
ــرده  ــا ک ــن پیمان ه ــرف ای ــده ص ــاالت متح ــه ای ــه ای ک ــی هزین اندازه
ــن  ــا خــروج از ای ــپ ب ــه ترام ــت ک ــوان گف ــرد. می ت اســت، ســود نمی ب
ــری  ــت و آن رهب ــاخته اس ــزوی س ــکا را من ــع آمری ــازمان ها در واق س
ــی  ــه عنــوان هژمون ــکا در طــول ســالیان ب ــی را کــه همــواره آمری جهان
ــی ترامــپ  ــار داشــته دچــار مشــکل ســاخته اســت ول ــی در اختی جهان
ــه نفــع مــردم آمریکاســت و آن هــا  ــن خروج هــا ب معتقــد اســت کــه ای
را بــه منافــع بیشــتری خواهــد رســاند، هــر چنــد کــه همــگان معتقدنــد 
ــت؛ از  ــرار داده اس ــان ق ــل جه ــپ را در مقاب ــا ترام ــن خروج ه ــه ای ک
ــی ترامــپ خــود معتقــد  ــا روســیه و چیــن. ول ــا گرفتــه ت ــه اروپ اتحادی
بــه ایــن امــر اســت کــه ایــن اقدامــات، شــعار اول آمریــکا، او را محقــق 

ســاخته اند.
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ــگ  ــان جن ــت از زم ــوان گف ــه میت ــوری ک ــکا، کش ــده ی آمری ــاالت متح ای
جهانــی دوم بــه عنــوان یکــی از ابــر قدرتهــای نظــام بینالملــل در حــال فعالیــت 
اســت، چــه بــه صــورت مســتقیم و چــه غیــر مســتقیم تاثیــرات بســیاری بــر 
سرنوشــت و احــواالت دیگــر کشــورها و ملــل گوناگــون گذاشــته اســت. نگاهــی 
گــذرا بــه سیاســتها و راهبردهــای مســتأجر چنــد ســالهی کاخ ســفید ســبب 
ــا  ــود ی ــا ایــن راهبردهــا ادامهــدار خواهــد ب ــروز ایــن ســوال میشــود کــه آی ب
ــرای  ــی ب ــرات مثبت ــا تاثی ــن راهبرده ــودن، ای ــه دار ب ــورت ادام ــر؟ در ص خی
ــار دیگــر سرنوشــت شــومی را  ــا ب جهانیــان و ســازمانهای بیــن المللــی دارد ی
ــتها و  ــی سیاس ــا بررس ــر ب ــت حاض ــد زد؟یادداش ــم خواه ــان رق ــرای جهانی ب
راهبردهــای ترامــپ در ایــن دوران و تاثیــرات آن بــر ســازمانها و جهانیان ســعی 
در پاســخگویی بــه ســوال فــوق را دارد. در بیــن رؤســای جمهــور در آمریــکا، 
ــزی، پیمانشــکنی و  ــی چــون تعهــد گری ــا واژگان ــام ترامــپ بیــش از همــه ب ن
قانونشــکنی گــره خــورده بــه طــوری کــه بــه رغــم مخالفتهــای آشــکار و پنهــان 
ــای  ــرف و هنجاره ــه ع ــا ب ــات را بیاعتن ــازمانها و توافق ــن س ــی، مؤثرتری جهان
بینالمللــی تــرک کــرده اســت. بــرای درک علــت ایــن نامگــذاری و برداشــتها 
بــه بررســی سیاســتها و شــعارهای وی میپردازیــم. ایــاالت متحــده آمریــکا پس 
ــل  ــن المل ــه بی ــازی در عرص ــه نظمس ــرد ب ــاش ک ــی دوم ت ــگ جهان از جن
ــذا در عرصهــی سیاســی، ســازمانها و نهادهایــی را ایجــاد کــرد، در  بپــردازد، ل
ــی  ــادی، نهادهای ــه اقتص ــود و در عرص ــیس نم ــو را تاس ــی نات ــی امنیت عرصه
ماننــد بانــک جهانــی، صنــدوق بیــن المللــی پــول و ســپس ســازمان تجــارت 
ــه  ــداوم داشــته اســت. ب ــه امــروز ت ــا ب ــد ت ــن رون ــان نهــاد و ای ــی را بنی جهان
همیــن دلیــل انتظارهــا ایــن اســت کــه ایــاالت متحــده بیــش از هــر کشــور 
دیگــری بــه نهادهــا، ســازمانها و قوانیــن بیــن المللــی کــه خــود ایجــاد کــرده، 
ــاالت متحــده در  ــی ای ــکا وجــود دارد ول ــن انتظارهــا از آمری ــد باشــد. ای پایبن
ــک  ــت؛ ی ــی اس ــک دوگانگ ــر ی ــد درگی ــه بع ــه ۱۹۹۰ ب ــژه از ده ــل بوی داخ
دیــدگاه معتقــد اســت آمریــکا بــا هــدف آنکــه قــدرت برتــر بیــن المللــی بمانــد 
ضرورتــی نــدارد چنــدان پایبنــد تعهــدات و مقــررات بیــن المللــی باشــد. ایــن 
ــن  ــررات بی ــد و مق ــر قواع ــود را درگی ــکا خ ــر آمری ــد اســت اگ ــدگاه معتق دی
المللــی کنــد و بــرای حفــظ ســازمانها و نهادهــای بیــن المللــی بیــش از حــد 
ــای بســیاری را  ــه ه ــن کشــور هزین ــه ای ــث میشــود ک ــد، اوال باع ــه کن هزین
متقبــل شــود و از رقبــای خــود عقــب بمانــد؛ ثانیــا در شــرایطی کــه آمریــکا 
هزینــه کنــد و رقبایــش هزینــه نکننــد، ایــن وضعیــت بــه نفــع آمریــکا نخواهــد 
بــود. لــذا ایــن دیــدگاه معتقــد اســت از ســازمانها و نهادهــای بیــن المللــی بایــد 
تــا جایــی دنبالهــروی کــرد کــه برتــری و افزایــش قــدرت هژمونیــک آمریــکا را 
بــا محدودیــت مواجــه نکنــد و بدیــن جهــت جمهوریخواهــان همیشــه چنیــن 
ــی  ــده زمان ــاالت متح ــت ای ــد اس ــدگاه دوم معتق ــتهاند. دی ــی داش دیدگاه
میتوانــد برتــری خــود را حفــظ کنــد کــه هزینــه کمتــری پرداخــت کنــد و ایــن 
هزینــه در ســایهی تبعیــت از ســازمانها و نهادهــای بیــن المللــی اســت، بدیــن 

ــه  ــت ک ــه آن معناس ــود ب ــی ش ــازمانی م ــکا وارد س ــی آمری ــه وقت ــوم ک مفه
تمامــی هزینههــا بــرای ماموریتهــای آن ســازمان را، امریــکا پرداخــت نخواهــد 
ــورد  ــدگاه م ــن دی ــت. ای ــد داش ــارکت خواهن ــز مش ــا نی ــر دولته ــرد و دیگ ک
ــا  ــاور دارد کــه اگرچــه ایــاالت متحــده ب حمایــت حــزب دموکــرات اســت و ب
تبعیــت از ســازمانها و نهادهــای بیــن المللــی بــا برخــی محدودیتهــا در ابتــدا 
ــری  ــری و رهب ــظ برت ــه حف ــت ب ــن تبعی ــت ای ــی در نهای مواجــه میشــود، ول
امریــکا در ســطح جهانــی کمــک خواهــد کــرد. دونالــد ترامــپ بــه عنــوان یکــی 
از جمهــوری خواهــان آمریــکا، ســال ۲۰۱۶، بــا تاکیــد صریــح بــر شــعار )اول 
آمریــکا( ریاســت جمهــوری خــود را آغــاز کــرد. البتــه بایــد بــه ایــن نکتــه نیــز 
ــه  ــز ب ــان نی ــوری خواه ــول جمه ــه اص ــپ ب ــد ترام ــه دونال ــت ک ــان داش اذع
طورکامــل مقیــد نیســت و همســویی کامــل بــا جمهــوری خواهــان را نــدارد. به 
عنــوان مثــال بایــد گفــت کــه ترامــپ یــک مرکانتیلیســت و ســوداگر اقتصــادی 
ــواه،  ــزب جمهوریخ ــادی ح ــرام اقتص ــاف م ــه برخ ــت ک ــده اس ــناخته ش ش
هــوادار مداخلــه دولــت در اقتصــاد و بازرگانــی و اعمــال سیاســتهای حمایــت 
ــا  ــان ب ــوری خواه ــی از جمه ــوان یک ــه عن ــپ ب ــد ترام ــت. دونال ــه اس گرایان
ــر  ــر ب ــار دیگ ــامبر ۲۰۱۷ ب ــی در ۲ دس ــت مل ــتراتژی امنی ــند اس ــار س انتش
اهــداف دولتــش صحــه گذاشــت. اســتراتزی امنیــت ملــی ســندی اســت کــه 
طبــق قانــون ایــاالت متحــده آمریــکا، رؤســای جمهــور ایــن کشــور ملــزم بــه 
ــای  ــت ه ــدات و اولوی ــن تهدی ــم تری ــند مه ــن س ــتند. در ای ــه آن هس ارائ
راهبــردی ایــاالت متحــده آمریــکا مشــخص و راه هــای مواجهــه بــا آنهــا تعیین 
ــی  ــداف کل ــن ســند ارائهدهندهــی اســتراتژی کان و اه ــع ای میشــود. در واق
آمریــکا در رابطــه بــا امنیــت ملــی ایــن کشــور اســت. الــزام دولــت آمریــکا بــه 
ــز در  ــد واترنیکل ــون گل ــب قان ــه تصوی ــی ب ــت مل ــتراتژی امنی ــند اس ــه س ارائ
ســال ۱۹۸۶ برمیگــردد. گفتــه میشــود برداشــت کنگرهــی آمریــکا مبنــی بــر 
ضعــف ایــن کشــور در حصــول بــه اهــداف نظامــی خــود و نیــز محیــط بیــن 
المللــی در حــال تغییــر آن دوران علــت تصویــب قانــون گلدواتــر نیکلــز و الــزام 
رییــس جمهــور آمریــکا بــه ارائــه اســتزاتژی امنیت ملی اســت. ســند اســتراتژی 
امنیــت ملــی دولــت آمریــکا در هــر دورهــای، تلفیقــی از مؤلفــه هــای ثابــت 
ــس  ــای رئی ــا و اولویته ــه ه ــده و برنام ــاالت متح ــی ای ــت مل ــتم امنی سیس
ــبک  ــردم و س ــاک، م ــت از خ ــت. حفاظ ــور اس ــن کش ــه ای ــور و کابین جمه
زندگــی آمریکایــی، رهبــری و برتــری آمریــکا در جهــان خــارج، تحکیــم ائتاف 
ــا دشــمنان آمریــکا از جملــه مؤلفههــای ثابتــی اســت  ــل ب ــا دوســتان و تقاب ب
ــکا  ــی آمری ــت مل ــتراتژی امنی ــناد اس ــی اس ــوان در تمام ــی ت ــا م ــه تقریب ک
مشــاهده کــرد. در مقابــل اولویــت هــای رییــس جمهــور و دولــت ایــن کشــور 
ــش  ــز بخ ــت نی ــده اس ــرح ش ــی مط ــات انتخابات ــه در دوران تبلیغ ــد آنچ مانن
مهمــی از اســناد اســتراتژی امنیــت ملــی آمریــکا را تشــکیل میدهنــد. ســند 
ــدود  ــا ح ــت ت ــرده اس ــه ک ــپ ارائ ــد ترام ــه دونال ــی ک ــت مل ــتراتژی امنی اس
ــه جهــان بنــا شــده  ــر مبنــای واقــع گرایــی و واقــع نگــری ب بســیار باالیــی ب
اســت، ایــن بــدان معنــی اســت کــه منافــع و عایــق ایــاالت متحــده در جهانــی 
ــدر  ــد، در ص ــزل کنن ــور را متزل ــن کش ــت ای ــد موقعی ــاش دارن ــا ت ــه رقب ک
اولویتهــا قــرار گرفتــه اســت. یکــی از ضمائــم دیــد واقــع گرایانــه بــه 
جهان،رقابتــی دیــدن آن اســت کــه بــه صــورت ملموســی در ســند اســتراتژی 
امنیــت ملــی ترامــپ وجــود دارد. در کنــار رقابتــی دیــدن جهــان، بــه متحــدان 
و شــرکای آمریــکا بهــای زیــادی داده شــده و بــر ائتــاف جهانــی بــه رهبــری 
آمریــکا تاکیــد و تمرکــز شــده اســت. بــه نوعــی دولــت آمریــکا در ایــن ســند 
پیــش بینــی کــرده اســت تــا از طریــق شــکل دهــی بــه یــک ائتــاف قدرتمنــد 
متشــکل از متحــدان و شــرکای آمریــکا، نقــش رهبــری ایــن کشــور در جهــان 
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را احیــا، تقویــت و اســتمرار ببخشــد. بــه صــورت کلــی ایــن ســند بــا توجــه بــه 
ــا و  ــه ه ــکا، برنام ــده آمری ــاالت متح ــرا روی ای ــای ف ــش ه ــکات و چال مش
ــکا  ــده آمری ــاالت متح ــی ای ــت مل ــع و امنی ــظ مناف ــرای حف ــی را ب راهکارهای
ــع  ــای واق ــت ه ــن سیاس ــش گرفت ــا در پی ــپ ب ــن ترام ــد. بنابرای ــه میده ارائ
ــگ  ــکا در دوران جن ــدرت آمری ــازی ق ــرای بازس ــاش ب ــود و در ت ــه خ گرایان
ــا  ــاط ب ــی و در ارتب ــه جهان ــی در عرص ــت های ــه فعالی ــاز ب ــی دوم، آغ جهان
ــم  ــاد نظ ــا ایج ــکا ب ــپ، آمری ــدگاه ترام ــرد. از دی ــی ک ــن الملل ــازمانهای بی س
ــام داده  ــد انج ــه ب ــک معامل ــی دوم ی ــگ جهان ــد از جن ــرال بع ــل لیب بینالمل
اســت، بنابرایــن او درصــدد پایــان دادن بــه ایــن نظــم اســت و بــرای ایــن کار 
ســه دلیــل دارد: نخســت آنکــه آمریــکا بــا ایجــاد اتحادهــای نظامــی تعهــدات 
زیــادی را در ســر تــا ســر جهــان پذیرفتــه اســت. دوم اینکــه اقتصــاد جهانــی 
مزیتــی بــرای ایــاالت متحــده آمریــکا نداشــته اســت و ســوم آمریــکا پــس از 
ــه یــک مــرد قدرتمنــد امــا دلســوز رفتــار کــرده  ــه مثاب جنــگ جهانــی دوم ب
اســت. ترامــپ دیــدگاه هــای خــود را در مــورد نادیــده گرفتــن ســازمان هــای 
بیــن المللــی مثــل ســازمان ملــل متحــد و اتحادیــه اروپــا بــه صراحــت بیــان 
میکند.دیــدگاه او نشــانگر یــک جریــان فکــری گســترده در درون حــزب 
ــداف حــزب  ــا اه ــن ســازمانها ب ــدم تناســب ای ــر ع ــی ب ــوری خــواه مبن جمه
اســت. امــروزه انعقــاد معاهــدات بیــن المللــی بــا هــدف برقــراری نظــم و تــوازن 
ــم  ــت و ه ــدف تقوی ــا ه ــز ب ــی نی ــن الملل ــازمانهای بی ــرد و س ــورت میگی ص
ــای  ــی و ارتق ــررات بینالملل ــت مق ــا، تثبی ــترک دولته ــهی مش ــی اندیش افزای
همکاریهــا بــه جــای تقابــل شــکل گرفتهانــد. بــه همیــن دلیــل بنــد۳ مــاده ۱ 
منشــور ســازمان ملــل متحــد بــر حصــول همــکاری بینالمللــی در حــل مســائل 
ــا انســان  ــی ی ــی، فرهنگ ــای اقتصــادی، اجتماع ــه ه ــی دارای جنب ــن الملل بی
دوســتانه تاکیــد کــرده و فصــل نهــم آن نیــز بــه ویــژه در چارچــوب بنــد )ب( 
مــاده ۵۵ خواســتار همــکاری هــای بیــن المللــی در موضوعــات مختلــف بــرای 
حــل مســائل بیــن المللــی اقتصــادی، اجتماعــی و بهداشــتی شــده اســت. بــه 
رغــم وجــود تمــام قوانیــن و مقــررات نظــام بیــن الملــل کــه تهیــه و تدویــن 
ــرای تمــام  ــودن آن ب ــزام آور ب ــه طــول انجامیــده و ال آن ســالهای متمــادی ب
اعضــای جامعــه جهانــی، صــرف نظــر از منافــع ملــی، میــزان قــدرت اقتصــادی، 

ــه شــده و مســلم در  ــی پذیرفت ــی اصل ــی و گســتره جغرافیای ــی، جمعیت نظام
ــن،  ــن قوانی ــرپیچی از ای ــا س ــنگتن ب ــا واش ــت، ام ــی اس ــن الملل ــطح بی س
ــاده  ــی سیاســتهای زی ــی را قربان ــن الملل بســیاری از معاهــدات و نهادهــای بی
خواهانــه خــود کــرده اســت. بنابرایــن دونالــد ترامــپ در راســتای سیاســتهای 
حــزب جمهــوری خــواه و تندرویهــای هرچــه بیشــتر خــود، اقــدام بــه خــروج 
یــا کاهــش همکاریهــای خــود بــا ســازمانهای بیــن المللــی کــرد؛ توافــق بیــن 
ــیدگی  ــاد رس ــن نه ــر اصلیتری ــوق بش ــورای حق ــس، ش ــی پاری ــی اقلیم الملل
ــته ای ۲۰۱۵  ــده هس ــکو، معاه ــری، یونس ــوق بش ــات حق ــه موضوع ــده ب کنن
ایــران، همــکاری ترانــس پاســیفیک، عهدنامهــی مــودت ۱۹۵۵ ایــران و آمریکا، 
معاهــده ۱۹۸۷ منــع موشــک هــای هســته ای میــان بــرد آمریــکا و شــوروی، 
پروتــکل اختیــاری حــل و فصــل اختافــات در کنوانســیون اختیــاری الحاقــی 
ــاری از آن  ــای تج ــن و پیمانه ــک ۱۹۶۱ وی ــط دیپلماتی ــیون رواب ــه کنوانس ب
جملــه هســتند. در همیــن راســتا نگاهــی خواهیــم داشــت بــه اقدامــات دولــت 
دونالــد ترامــپ در قبــال چنــدی از ســازمانها و پیمانهــای بیــن المللــی؛ ترامــپ 
در اولیــن اقــدام، بــا خــروج از پیمــان اقیانــوس آرام عهدشــکنی هــای دولــت 
خــود را آغــاز نمــود. ســپس ترامــپ در نهــم خــرداد ۹۹ در نشســت خبــری بــا 
اعــام خــروج رســمی آمریــکا از ســازمان جهانــی بهداشــت، گفــت: از آنجــا کــه 
آنهــا نتوانســتهاند اصاحــات الزم را انجــام دهنــد، مــا امــروز روابــط خــود بــا 
ســازمان جهانــی بهداشــت را پایــان خواهیــم داد. ترامــپ، این ســازمان وابســته 
بــه ســازمان ملــل را بــه جانبــداری از چیــن متهــم و اظهــار کــرد: ایــن ســازمان 
واقعیــت را دربــاره آنچــه کــه در مرکــز شــیوع ویــروس کرونــا در شــهر ووهــان 

در چین روی داده، بیان نکرده است.

ــی  ــا حت ــران کرون ــیوع بح ــه ش ــت در میان ــی بهداش ــازمان جهان ــرک س ت
نزدیکتریــن متحــدان آمریــکا را بــه انتقــاد واداشــت. بــه عنــوان نمونــه ینــس 
اســپان، وزیربهداشــت آلمــان بــا انتقــاد از تصمیــم آمریــکا بــرای قطــع روابــط 
بــا ســازمان مذکــور، ایــن اقــدام را مأیــوس کننــده و پســرفتی بــرای بهداشــت 
جهانــی خوانــد. حــل معضــات کان بهداشــتی در جهــان، تعییــن روش هــای 
بهداشــتی و اســتانداردهای مربــوط بــه تشــخیص بیماریهــا از جملــه بیمــاری 

بین الملل و سیاست
همهگیــر کوویــد ۱۹ و ضوابــط مربــوط بــه فــرآورده هــای بیولوژیکــی و داروهــا، 
افزایــش ســطح ســامت عمومــی، کاهــش مــرگ و میــر در دنیــا و رشــد آگاهی 
ــی  ــی ســازمان بهداشــت جهان ــی از رســالتهای اصل بهداشــتی در ســطح جهان
ــر  ــای دیگ ــا ســازمان ه ــپ پیشــتر ب ــه ترام ــود ک ــان کاری ب ــن هم اســت. ای
وابســته بــه ســازمان ملــل کــرده بــود. خــروج از یونســکو )ســازمان آموزشــی، 
علمــی و فرهنگــی ملــل متحــد( در آذرمــاه ۱۳۹۶ و خــروج از شــورای حقــوق 
بشرســازمان ملــل متحــد در ۳۰ خردادمــاه ۱۳۹۷ از آن جملــه اســت. ســازمان 
تربیتــی علمــی و فرهنگــی ملــل متحــد یونســکو بــا هــدف کمــک بــه صلــح و 
امنیــت جهانــی از طریــق همــکاری بیــن المللــی در زمینههــای آمــوزش علــوم 
طبیعــی و اجتمائــی، فرهنــگ و ارتباطــات همچــون ابــزاری بــرای یونســکو در 
ــکا، دلیــل  ایجــاد صلــح و آرامــش در ســطح بیــن المللــی اســت. دولــت آمری
خــروج خــود از ایــن ســازمان را رســما حمایــت از دولــت اســرائیل عنــوان کــرد. 
ــول  ــه در ط ــا ک ــه اروپ ــال اتحادی ــکا در قب ــی آمری ــت خارج ــاف سیاس برخ
ــت،  ــوده اس ــا ب ــی در اروپ ــت همگرای ــر تقوی ــی ب ــته مبتن ــال گذش ــاد س هفت
ــع  ــبرد مناف ــرای پیش ــیلهای ب ــه، آن را وس ــن اتحادی ــاد از ای ــا انتق ــپ ب ترام
ــپ  ــی رســد برداشــت ترام ــه نظــر م ــرده اســت. ب ــی ک اقتصــادی آلمــان تلق
از اتحادیــه اروپــا بــر ایــن بــاور اســتوار اســت کــه وجــود ایــن اتحادیــه ســبب 
تضغیــف اقتصــاد آمریــکا میشــود. بــا بــه قــدرت رســیدن ترامــپ، اختــاف نظر 
بیــن اتحادیهــی اروپــا و آمریــکا در امــور جهانــی بیشــتر شــده اســت. سیاســت 
ــر  ــا مبتنــی ب ــه اروپ ــه خصــوص اتحادی ــکا  ب ــورد متحــدان آمری ترامــپ در م
عقانیــت اقتصــادی و محاســبه ســود و زیــان اســت  و ایــن باعــث شــکاف بیــن 
ایــن دو متحــد ســنتی شــده اســت. از دیــدگاه ترامــپ ســاختار ناقــص اتحادیــه 
ــم  ــش تروریس ــهروندان و افزای ــا و ش ــر مرزه ــتن ب ــه نداش ــث احاط ــا باع اروپ
شــده اســت. ترامــپ همچنیــن در ایــن دوران اقــدام بــه تهدیــد تحریــم دیــوان 
بیــن المللــی کیفــری کــرد. ایــن دیــوان در ســال ۱۹۹۸ میــادی بــا تصویــب 
اساســنامه رم بــرای مقابلــه بــا بیکیفرمانــی و نقــض حقــوق بشردوســتانه ســران 
دولتهــا در مخاصمــات مســلحانه بیــن المللــی و غیــر بیــن المللــی )داخلــی( 
ــنی  ــدا، بوس ــترده روان ــای گس ــی ه ــل کش ــخ نس ــارب تل ــر تج ــه ب ــا تکی ب
ــات  ــان جنای ــبهای آرام مرتکب ــا ش ــد ت ــیس ش ــودان و... تاس ــن، س هرزهگوی
جنگــی، جنایــات علیــه بشــریت و نسلکشــی را بــه کابوســی تلــخ مبــدل ســازد. 
ــه تحریــم ایــن نهــاد از ســوی ترامــپ معــادل حمایــت از جنایــات  تصمیــم ب
ــر ترامــپ  بشــری، جنگــی، نســل کشــی و تجــاوز اســت. تــاش توقــف ناپذی
بــرای خــروج آمریــکا از پیمــان هایــی کــه بــه زعــم وی منافــع آنــان را تامیــن 
نمیکــرد بــه همیــن مــوارد مختــوم نشــد. رئیــس جمهــوری آمریــکا در آذرمــاه 
ــا ســران کشــورهای  ــس از شــرکت در نشســتی ب ۱۳۹۷ در اقدامــی دیگــر، پ
ــد،  ــزار ش ــن برگ ــت آرژانتی ــرس پایتخ ــوس آی ــه در بوئن ــروه G20(۲۰( ک گ
ــه  ــوم ب ــمالی موس ــی ش ــارت آزاد آمریکای ــان تج ــنگتن را از پیم ــروج واش خ
نفتــا را اعــام کــرد. در ادامهــی نقــض پیمانهــا و اقدامــات یــک جانبــه رئیــس 
جمهــور آمریــکا، ترامــپ ۱۱ مــرداد ۱۳۹۸ بــه طــور رســمی اعــام کــرد کــه 
از پیمــان منــع موشــکهای هســته ای میانبــرد )INF( بــا روســیه خــارج شــد؛ 
ایــن اقــدام در حالــی صــورت گرفــت کــه بســیاری از کشــورها و چهــره هــای 
ــواردی  ــد. و م ــدار دادن ــلیحاتی هش ــابقه تس ــت مس ــه بازگش ــی ب ــن الملل بی
همچــون برجــام، پیمــان اقلیمــی پاریــس و... نیــز کــه در ابتــدا گفتــه شــد از 
جملــه ایــن مــوارد هســتند. بــا اندکــی دقــت و توجــه بــه اقدامــات ترامــپ در 
ایــن دوران میتــوان دریافــت کــه او بیــش از اینکــه یــک سیاســتمدار واقعگــرا 
باشــد یــک اقتصــاددان تــک بعــدی اســت. او سیاســت و نگــرش آمریــکا را نــه 
تنهــا بیــش از حــد بــه اقتصــاد گــره زده اســت بلکــه سیاســت هــای جهانــی 

آمریــکا را فــدای اقتصــاد و منافــع اقتصــادی آمریــکا کــرده اســت. او دیدگاهــی 
ــام  ــری در نظ ــه و برت ــش گرفت ــی را در پی ــام جهان ــه نظ ــتی ب ــا رئالیس کام
ــه  ــر گون ــد و ه ــکا میدان ــدرت آمری ــداری ق ــم در پای ــی مه ــل را عامل بینالمل
همــکاری بــا ســازمان هــای بیــن المللــی را منــوط بــه کســب منافــع بیشــتر 
و قابــل پذیــرش بــرای آمریــکا میدانــد. آمریــکا فراتــر از هــر دورهــای، در ایــن 
ــه  ــال ایجــاد نظــم باشــد، ب ــه دنب ــل ب ــه در نظــام بینالمل ــش از آنک دوران بی
دنبــال کســب برتــری و قــدرت و تبدیــل شــدن بــه قطــب نظــام جهانــی بــود 
ــه  ــل شــدن ب ــداده و تســلط و تبدی ــرار ن ــی را هــدف ق ــری نظــم جهان و رهب
ــان دیگــر  ــه بی ــرار داده اســت. ب ــت ق ــل را در اولوی ــر نظــام بینالمل قطــب برت
ــا محوریــت خــود اســت.  آمریــکا بــه دنبــال ایجــاد یــک نظــام تــک قطبــی ب
ایجــاد معاهــدات میــان دیگــر کشــورها در عرصــه منطقــه ای و بیــن المللــی 
نیــز در همیــن راســتا شــکل گرفتــه اســت، در واقــع آمریــکا بــه دنبــال ایجــاد 
ــن  ــده نظــام بی ــک قطــب آین ــوان ت ــه عن ــه خــود ب ــا نســبت ب وابســتگی آنه
الملــل اســت.دیدگاه جمهــوری خواهــان مبنــی برعــدم همــکاری بــا ســازمان 
هــای بیــن المللــی بــه دلیــل کاهــش قــدرت آمریــکا بــه شــکلی تندروانــه تــر 
ــازمان  ــی س ــه کارائ ــپ ب ــت. ترام ــرده اس ــوذ ک ــپ نف ــای ترام ــت ه در سیاس
هــای بیــن المللــی در جهــت رفــع معضــات جهانــی توجهــی نداشــته و تامیــن 
منافــع امریــکا در حــال حاضــر را در صــدر اولویتهــای خــود قــرار داده اســت. 
ــال رهبــری  ــه دنب ــه تنهــا ب ــن دوران ن ــکا در ای ــوان گفــت آمری ــن میت بنابرای
ــر  ــه ب ــی و تکی ــال ســلب مســئولیتهای جهان ــوده بلکــه بدنب ــی نب نظــم جهان
ــر  ــت ترامــپ جایگاهــی رفیعت ــی در دول ــی گرای ــوده اســت. مل ــی ب ــع مل مناف
نســبت بــه جهانگرایــی دارد. معاهــدات و ســازمانهای بیــن المللــی تــا زمانــی در 
ایــن دولــت جایگاهــی دارد کــه بیشــترین منافــع را بــرای آمریــکا تأمیــن کنــد 
ــدگاری ایــن معاهــدات و ســازمانها  ــر مان ــر نیــز دلیلــی ب و کســب منافــع براب
ــه ایــن نکتــه اذعــان داشــت کــه سیاســتها و  ــد ب ــان بای ــود. در پای نخواهــد ب
ــرال و  ــم لیب ــی نظ ــم زن ــث بره ــاید باع ــپ ش ــز ترام ــلطه آمی ــای س راهبرده
همکاریهــای بینالمللــی در حــال حاضــر نشــود، امــا شــکل گیــری یــک نظــام 
تــک قطبــی و هژمونــی بــا محوریــت بیچــون و چــرای آمریــکا، بــه مــرور ســبب 
ایجــاد بــی اعتمــادی میــان اعضــای نظــام بیــن الملــل و رقابــت اعضــا شــده و 
بــه دنبــال آن آیندهــی نظــام لیبــرال و حالــت تــوازن قــدرت نظــام جهانــی را 
دچــار بحــران خواهــد کــرد. قطعــا خــروج آمریــکا از ســازمانهای بیــن المللــی 
ســبب ضعــف ایــن ســازمانها شــده و ایــن مهــم جهــان را بــه ســمت آنارشــی و 

دنیــای مــا قبــل نظــم لیبرالــی ســوق خواهــد داد.
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جمهــور دانشــجویی  علمــی  گاهنامــه  

انجمــن علمــی علــوم سیاســی دانشــگاه بین المللــی امــام خمینی)ره( ســال چهــارم/ شــماره چهــارم/ پاییــز ۱۳۹۹

خــروج آمریــکا از برجــام از منظر حقوق بیــن الملل

 سعید جهانگیری

 علی عمرانی

 پژمان الهامی طالش میکاییل
 دکتری علوم سیاسی واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد تهران

کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه پیام نور قزوین

کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه پیام نور قزوین

چکیده
ــان  دهنده  ی  ــام نش ــران در برج ــامی ای ــوری اس ــدات جمه ــام تعه انج
ــران  ــامی ای ــوری اس ــام جمه ــار نظ ــر رفت ــم ب ــامی حاک ــول اس اص
ــدات  ــام تعه ــل، تم ــن اص ــاس همی ــت و براس ــی اس ــه  ی جهان درعرص
خــود را در اجــرای برجــام   به  طــور کامــل   عملــی   ســاخته اســت. ازطــرف   
دیگــر، آمریــکا بــه   عنــوان کشــوری کــه درعرصه  ی جهانــی بــه بدعهدی، 
ــده و مشــهور  ــناخته ش ــا ش ــه توافق  ه ــودن ب ــد نب پیمان  شــکنی وپایبن
اســت. درآزمــون   اجــرای   برجــام   نیــز چهــره  ای   بســیار بدتــر از گذشــته 
در افــکار عمومــی   ملــت   ایــران   از خــود ترســیم   کرد.جمهــوری   اســامی 
ــو  ــر لغ ــه ب ــد. اضاف ــق ش ــر سیاســی موف ــن کارزار نفس  گی ــران در ای ای
ــی  ــه پایان ــورمان، نقط ــی کش ــع مل ــه مناف ــه   علی ــای ظالمان قطعنامه  ه
ــی  ــه  ی نظام ــی در عرص ــای نظام ــاروای فعالیت  ه ــه و ن ــام بی  پای براته
ــز هســته  ای خــود  ــای صلح  آمی یعنــی PMD بگــذارد و عمــا فعالیت  ه
ــه  ــی آن را ب ــزرگ جهان ــای ب ــه قدرت  ه ــد ک ــه ده ــیری ادام را در مس
ــد. لغــو تدریجــی بعضــی از تحریم  هــا  ــان بپذیرن عنــوان   حــق   مســلم   آن
و بازگشــت صــادرات نفــت بــه میــزان تقریبــی پیــش ازتحریــم از نقــاط 

برجســته  ی دیگــر اجــرای برجــام اســت.
مقدمه

مذاکــرات ایــران و گــروه ۱+۵ طبــق ســتون ســوم پیمان  نامــه  ی جهانــی 
منــع گســترش ســاح  های هســته  ای بــه منظــور اطمینــان قدرت  هــای 
ــران  ــی ازعــدم تولیــد و توســعه  ی ســاح  های هســته  ای توســط ای جهان
ــز  ــوخت   صلح  آمی ــازی س ــرای غنی  س ــود ب ــق خ ــران ازح ــان ای و اطمین
هســته  ای   بــرای اهــداف   غیــر نظامــی   در ســال۲۰۰۶ آغــاز شــد. درطــول 
  مذاکــرات، ایــاالت   متحــده،   اتحادیــه  ی اروپــا و دیگــر ســازمان  ها 
ــن  ــه رئیس  جمهورحس ــد ک ــل کردن ــران تحمی ــه ای ــی را علی تحریم  های
ــی  ــوان کــرد. مدت ــه بشــریت عن ــت علی ــوان   جنای ــا عن ــی آن را ب روحان
ــز شــفاف شــده باشــند. ــا وخطــوط قرم ــه مرزه ــه نظــر می  رســید ک ب

ــی انتخــاب   شدکســی  که  ــران، روحان ــوری ای ــات ریاســت جمه درانتخاب
ــس   از  ــد. پ ــی  میانه  رو توصیف  کرده  ان ــی   اورا از نظرسیاس ــانه  های   غرب رس
چندیــن   دوره   مذاکــرات، ۲۴ نوامبــر۲۰۱۳ )۱۳آذر۱۳۹۲( توافــق موقــت 
ژنــو برســر برنامــه  ی هســته  ای ایــران بیــن ایــران وکشــورهای ۱+۵ درژنو 
ســوئیس امضــاء شــد. همانطورکــه کشــورها روی یــک   توافــق بلندمــدت 
کارمی  کردنــد، ایــن موضــوع بــا متوقــف شــدن بخش  هایــی از برنامــه  ی 
هســته  ای ایــران در عــوض کاهــش تحریم  هــای اقتصــادی علیــه ایــران 
ــروع  ــه ۲۰۱۴ ش ــق از ۲۰ ژانوی ــازی تواف ــم وپیاده  س ــود. تنظی ــراه ب هم
تأسیســات  روی  محدودیت  هــا  مذاکــرات  تمرکــز  بیشــترین  شــد. 
هســته  ای کلیــدی ایــران بــود. رآکتــورآب ســنگین IR-40 اراک و 
نــه  ی  خا ر کا

تولیــد )کــه دردســت ســاخت بــود، امــا همانطورکــه ایــران بــه 
ــر عــدم  ــو در نوامبــر۲۰۱۳ مبنــی ب ــق موقــت ژن ــوان بخشــی ازتواف عن
ســوختگیری رآکتــور موافقــت کــرد هرگزاجرایــی نشــد( نیــروگاه اتمــی 
بوشــهر، معــدن اورانیــوم گچیــن، مرکزهســته  ای   فردو،کارخانه  ی  تبدیــل 
اورانیــوم اصفهان،کارخانــه  ی غنی  ســازی   اورانیــوم نطنــز و مجتمــع 
ــر۱۲ ســال  ــی ب ــن توافــق پایان توســعه وتحقیقــات نظامــی پارچیــن. ای
ــد  ــئله  ی خطرتولی ــی برسرمس ــای جهان ــران بــا قدرت  ه ــرات ای مذاک
ــت  ــره دول ــاه مذاک ــت ودوم ــس از بیس ــرانجام پ ــی بود.س ــاح اتم س
ــی  ــه همــراه تیــم مذاکــره کننــده ایران ــی، محمدجــواد ظریــف ب روحان
بعــداز۱۷ روزمذاکــره فشــرده، سه  شــنبه ۱۴ ژوئیــه۲۳ تیرمــاه در 
ــع و  ــق جام ــک تواف ــه ی ــتیابی ب ــق به  دس ــش موف ــت اتری ــن پایتخ وی
ــران شــدند.  ــه  ی هســته  ای ای ــروه،۱+۵ برســرآینده  ی برنام ــا گ ــی ب نهای
اروپــا و  اتحادیــه  فدریــکا موگرینــی، مســئول سیاســت خارجــی 
ــک نشســت رســمی در  ــران در ی ــف، وزیرامورخارجــه ای محمدجوادظری
ــی و  ــان انگلیس ــه زب ــه  ای ب ــدن بیانی ــا خوان ــن ب ــانه  ها دروی ــل رس مقاب
فارســی اعــام کردنــد کــه توافــق نهایــی در برنامــه  ی هســته  ای ایــران 
ــدام  ــع اق ــرح جام ــرای ط ــمی ب ــرات رس ــت.۱ مذاک ــت آمده  اس ــه دس ب
مشــترک دربــاره  ی برنامــه اتمــی ایــران بــا پذیرفتــن توافــق موقــت ژنــو 
ــه  ــد. ب ــروع ش ــر۲۰۱۳ ش ــران درنوامب ــته  ای ای ــه  ی هس ــر روی برنام ب
ــل ۲۰۱۵  ــه درآوری ــد ک ــره بودن ــر مذاک ــاه کشــورها درگی ــدت ۲۰ م م
ــران  ــق، ای ــن   تواف ــاس   ای ــت. براس ــکل گرف ــوزان   ش ــته  ای ل ــم هس تفاه
ذخایــر اورانیــم غنــی شــده متوســط خــودش را پاکســازی خواهــد کــرد 
ــد،  ــع می  کن ــا ۹۸٪ قط ــم   را ت ــای   ک ــا غن ــوم   ب ــازی اورانی و ذخیره  س
تعــداد ســانتریفیوژها را حــدود دو ســوم   و حداقــل   بــه   مــدت ۱۵ 
ــت  ــرده اس ــت ک ــران موافق ــد، ای ــال بع ــد. ۱۵ س ــال  کاهش می  ده س
ــات  ــا تأسیس ــد ی ــازی نکن ــد غنی  س ــش از۳/۶۷درص ــوم رابی ــه اورانی ک
را  جدیــدی  ســنگین  آب  ارآکتــور  جدیــدی  اورانیــوم  غنی  ســازی 
نســازد. فعالیت  هــای غنی  ســازی اورانیــوم بــه مــدت ۱۰ ســال بــه یــک 
ــد  ــتفاده می  کن ــل اول اس ــانتریفیوژهای نس ــه ازس ــاختمان ک ــک س ت
محدودخواهــد بــود. دیگــر تأسیســات نیــز طبــق پروتــکل الحاقــی آژانس 
ــای تکثیرســاح  های  ــاب ازخطره ــرای اجتن ــرژی اتمــی ب ــی ان بین  الملل
اتمــی تبدیــل خواهنــد شــد. بــرای نظــارت و تأییــد اجــرای توافقنامــه   
ــام  ــه تم ــی )IAEA( ب ــرژی اتم ــی ان ــس بین  الملل ــران، آژان ــط ای توس
ــه  ــت. درنتیج ــد داش ــم خواه ــی منظ ــران دسترس ــی ای ــات اتم تأسیس
ایــن توافقنامــه کــه تاییدیــه  ی پایــدار متعهدیــن آن را بــه همــراه دارد، 
ایــران از تحریم  هــای علیــه ایــران شــورای امنیــت ملــل متحــد، اتحادیــه 
ــذا  ــد. ل ــرون خواهدآم ــه( بی ــای ثانوی ــاالت متحــده )تحریم  ه ــا و ای اروپ
ــا عنــوان  ایــن توافــق کــه بــه توافــق جامــع و نهایــی هســته  ای ویــن ب
ــا برجــام  شــناخته شــده و برنامــه  ی رســمی جامــع۲ اقــدام مشــترک ی
ــال  ــه دنب ــران و ب ــه هســته  ای ای ــع برســر برنام ــق جام درراســتای تواف
تفاهــم هســته  ای لــوزان، درســه شــنبه۲۳ تیــر۱۳۹۴ )۱۴ژوئیــه۲۰۱۵( 
ــامل  ــروه )۱ +۵ ش ــا و گ ــه اروپ ــران، اتحادی ــن ای ــش بی ــن اتری در وی
ــده  ــاالت متح ــا، ای ــد بریتانی ــاهی متح ــیه، پادش ــه، روس ــن، فرانس چی
آمریــکا وآلمــان( منعقــد شــد. امــا در۱۸ اردیبهشــت ۱۳۹۷ خورشــیدی، 
دونالــد ترامــپ رئیــس جمهــور ایــاالت متحــده آمریــکا رســماً از برجــام 

ــرد.۳ ــام ک ــته را اع ــورت گذش ــه ص ــا ب ــت تحریم  ه ــارج و بازگش خ
1  ارغوانی، فریبرزوحسنوند،مظفرکاوشی درماهیت وضمانت اجرا

2  دلخوش، علیرضا برجام وپسابرجام ازدیدگاه حقوق بینالمل
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بین الملل و سیاست

برجام
پــس ازجمع  بنــدی متــن نهایــی برجــام بــه وســیله  ی طرف  هــای 
ــی  ــه  ی کوتاه ــه، درفاصل ــورت گرفت ــق ص ــاس تواف ــده، براس مذاکره  کنن
ــد  ــوص تایی ــل متحــد درخص ــازمان مل ــت س ــورای امنی ــه  ی ش قطعنام
ــات  ــی ازموضوع ــن رو یک ــید. ازهمی ــب رس ــه تصوی ــرح وب ــام مط برج
حقوقــی کــه پیرامــون توافــق ایــران و ۱+۵ مطــرح اســت و در جایــگاه 
بررســی ماهیــت برجــام نقــش تعیین  کننــده  ای خواهــد داشــت، 
ــه  ی  ــک توافقنام ــام ی ــا برج ــه آی ــن ســؤال اســت ک ــه ای پاســخگویی ب
ــدات  ــوق معاه ــات حق ــل موضوع ــد آن را در ذی ــوده و بای ــی ب بین  الملل
ــت  ــورای امنی ــه  ی ش ــت آن قطعنام ــا ماهی ــرارداد و ی ــی ق ــورد بررس م
ســازمان ملــل متحــد اســت و یا ماهیــت دیگری متفــاوت از ایــن دودارد؟ 
ــی بررســی  ــد قانون ــه ســیر و رون ــن موضــوع درآن اســت ک ــت ای اهمی
متــن نهایــی برجــام و حــدود صاحیــت ونحــوه تاثیرگــذاری هریــک از 
نهادهــای موجــود، در نظــام حقــوق داخلــی جمهــوری اســامی ایــران 
درصــورت تفــاوت ماهیــت برجــام )توافــق یــا قطعنامــه یــا هــر ماهیــت 

ــود. ــاوت خواهــد ب دیگــر( متف
 برجام، ضمیمه قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل

باعنایــت بــه تصویــب قطعنامــه ۲۲۱۳ ازســوی شــورای امنیــت ســازمان 
ــت  ــورای امنی ــه  ی ش ــت قطعنام ــا پیوس ــام ماهیت ــد، برج ــل متح مل
بــه  تلقــی می  گــردد. طرف  هــای مذاکره  کننــده پــس ازدســتیابی 
ــه  ــب ضمیم ــام درقال ــی برج ــن نهای ــب مت ــی، برتصوی ــدی نهای جمع  بن
ــن اجــرای  ــال تضمی ــه دنب ــق نمــوده، ب ــت تواف ــه شــورای امنی قطعنام
برجــام ازطریــق ســازوکارهای مــورد پذیــرش حقــوق بین  الملــل برآمــده 
و بدیــن منظــور متــن برجــام   را ضمیمــه  ی قطعنامــه  ی شــورای امنیــت 
نموده  انــد. ازهمیــن رو برنامــه  ی جامــع اقــدام مشــترک، ماهیتــی 
ــه  ــوان ضمیم ــه عن ــته وب ــت نداش ــورای امنی ــه ش ــاوت ازقطعنام متف
ــدرج در  ــدات من ــرای تعه ــه اج ــی ب ــزام حقوق ــود و ال ــی می  ش آن تلق
ــدرج درقطعنامه  هــای  ــات من ــه موضوع ــزام ب ــه اســتناد ال ــز ب برجــام نی

شــورای امنیــت می  باشــد. در نتیجــه برمبنــای ایــن فــرض بــه منظــور 
ــراغ  ــه س ــد ب ــران بای ــامی ای ــوری اس ــدات جمه ــت تعه ــی ماهی بررس
متــن قطعنامــه ونحــوه الزامــی شــدن آن درنظــام حقــوق داخلــی ایــران 
رفــت. درتحلیــل وبررســی ایــن فــرض می  تــوان گفــت بــر مبنــای ادلــه 
موجــود در متــن برجــام وهمچنیــن اظهارنظرهــای صــورت گرفتــه بــه 
ــی  ــام ماهیت ــه و برج ــی؛ قطعنام ــده  ی ایران ــات مذاکره  کنن ــیله هی وس
دوگانــه و متفــاوت از یکدیگردارنــد و علــت الــزام  آور بــودن برجــام صرفــا 

ــل نیســت. ــزام ناشــی ازقطعنامــه شــورای امنیــت ســازمان مل ال

ــر  ــرع ب ــد ف ــل متح ــازمان مل ــت س ــورای امنی ــه ش  قطعنام
ــام برج

ــل  ــن فــرض، قطعنامــه ۲۲۳۱شــورای امنیــت ســازمان مل براســاس۴ ای
ــام  ــق برج ــر تواف ــرع ب ــران ف ــته  ای ای ــوع هس ــوص موض ــد درخص متح
می  باشــد. ایــن فــرض بیــان مــی  دارد کــه برجــام یــک توافــق بین  المللــی 
ــه وســیله  ی نماینــدگان کشــورهای طــرف  ــوده وپــس ازجمع  بنــدی ب ب
مذاکــره ایــران و ۱   +۵ بــه تاییــد رســیده و بــرای اظهــار نظرکشــورهای 
ــی  ــوق داخل ــده درحق ــی ش ــی طراح ــد قانون ــا رون ــق ب ــد مطاب متعاه
ــه  کشــورها و در فرصتــی ۹۰ روزه مــورد بررســی قرارخواهــد گرفــت. ب
بیــان دقیقتــر قطعنامــه شــورای امنیــت ســازمان ملــل ازحیــث ماهیــت، 
ماهیتــی جــدای از برنامــه جامــع اقــدام مشــترک نــدارد. نتیجــه عملــی 
ــن برجــام  ــب مت ــدم تصوی ــه درصــورت ع ــن فرضــی، آن اســت ک چنی
مطابــق بــا نظــام حقــوق داخلــی کشــورهای متعاهــد، قطعنامــه شــورای 
امنیــت ســازمان ملــل نیــز موضوعیــت نخواهــد یافــت. درمقــام تحلیــل 
ــه  ــتِن قطعنام ــرع دانس ــه ف ــود ک ــان نم ــد بی ــرض بای ــن ف ــی ای وبررس
ــی  ــب نهای ــه تصوی ــت آن ب ــره زدن موجودی ــق و گ ــی تواف ــن نهای برمت
ــود در  ــات موج ــه موضوع ــت آنک ــه عل ــو ب ــورهای عض ــام درکش برج
ــرش  ــل پذی ــا تعهــدات موجــود دربرجــام نیســت غیرقاب ــه صرف قطعنام
ــه  ــد برجــام ب ــان نمــود کــه هرچن ــد بی ــن خصــوص بای می  باشــد. درای
عنــوان یکــی ازپیوســت  های قطعنامــه شــورای امنیــت دانســته شــده و 

4  فتاحی، علی، بررسی ابعاد حقوقی برجام درنظام جمهوری اسامی ایران
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جمهــور دانشــجویی  علمــی  گاهنامــه  

انجمــن علمــی علــوم سیاســی دانشــگاه بین المللــی امــام خمینی)ره( ســال چهــارم/ شــماره چهــارم/ پاییــز ۱۳۹۹

همچنیــن درمتــن برجــام بــه لــزوم تصویــب قطعنامــه اشــاره گردیــده، 
امــا الزامــات ذکرشــده در قطعنامــه صرفــا تعهــدات توافــق شــده دربرجام 

ــود. ــامل می  ش ــز ش ــری را نی ــات دیگ ــوده و موضوع نب
 نقض برجام

ــه  ای  ــذرد، مجموع ــام می  گ ــدن برج ــی ش ــه ازاجرای ــی ک ــول زمان درط
ــل و تخطــی از اجــرای برجــام توســط  ــر، تعل ــدی، تاخی ازنقــض، بدعه
ــکا صــورت گرفتــه اســت کــه ازســوی جمهــوری اســامی  ــت آمری دول
ایــران در قالــب۱۰ نامــه از ســوی وزیــر امــور خارجــه جمهــوری اســامی 
ــیون  ــده  ی کمیس ــوان هماهنگ  کنن ــه عن ــی ب ــم موگرین ــه خان ــران ب ای
ــار در  ــوارد هــر ب ــن م مشــترک برجــام، ثبــت و ضبــط شــده اســت. ای
ــرم  ــیون محت ــه کمیس ــه ب ــه وزارت امورخارج ــه ماه ــای س گزارش  ه
امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی مجلــس نیــزدرج شــده اســت. در ایــن 

ــت: ــده اس ــر آم ــک باردیگ ــا ی ــن آن  ه ــه  ای ازمهم  تری ــمت   مجموع قس
ــوی  ــا ازس ــه آیس ــوم ب ــران موس ــای ای ــم ه ــون تحری ــد قان  ۱- تمدی

ــکا؛ ــره آمری کنگ
ــمول  ــه مش ــورهایی ک ــاع کش ــفر اتب ــرای س ــت ب ــاد محدودی  ۲- ایج
برنامــه لغــو روادیــد آمریــکا هســتند بــرای ســفر بــه آمریــکا، بــه دلیــل 

ــه ایــران ســفر ب
۳- تــاش آمریــکا بــرای ایجــاد فضایــی منفــی علیــه جمهــوری اســامی 
ایــران درشــورای امنیــت ســازمان ملــل متحــد، برخــاف تعهــد جمعــی 
کشــورهای ۱+۵ بــرای تحقــق تغییــر بنیادیــن دررویکــرد و تعامــل شــورا 

بــا جمهــوری اســامی ایــران
 موانع وچالش  ها

مهمتریــن تحــول در رابطــه بــا برجــام درســطح کان، خــودداری رئیــس 
جمهــور آمریــکا از تاییــد پایبنــدی جمهــوری اســامی ایــران بــه مفــاد 
ــای  ــم گزارش  ه ــر۱۳۹۶ علیرغ ــخ ۲۱ مه ــه درتاری ــد ک ــام می  باش برج
مکررآژانــس بیــن المللــی انــرژی اتمــی مبنــی براجــرای کامــل تعهــدات 
برجامــی ازســوی ایــران، صــورت گرفــت. تاییــد یــا عــدم تاییــد پایبنــدی 
ایــران بــه برجــام ازســوی رئیــس جمهورآمریــکا یــک موضــوع داخلــی 
آمریــکا اســت امــا می  توانــد برادامــه  ی اجــرای تعهــدات آن کشــورطبق 
ــده  ــام تاثیرتعیین  کنن ــای برج ــع تحریم  ه ــام رف ــی نظ ــام و اثربخش برج
ــوری  ــت جمه ــه ریاس ــاب ب ــش ازانتخ ــه ازپی ــپ ک ــد. ترام ــته باش داش
ــود، طــی ماه  هــای  ــا برجــام را آشــکار کــرده ب مخالفــت شــدید خــود ب
ــه  ی  ــی و ســاختارهای برجــام، رویکــرد حکیمان ــه دلیــل مبان گذشــته ب
ــادر  ــا وی، ق ــی ب ــدم همراهــی بین  الملل ــران، و ع جمهــوری اســامی ای
بــه فســخ یکجانبــه ایــن تفاهــم نشــد و نهایتــا تصمیــم گرفــت بااســتفاده 
ــام،  ــه برج ــران ب ــدی ای ــد پایبن ــدم تایی ــی و ع ــازوکار داخل ــک س ازی
ــکا  ــای آمری ــت تحریم  ه ــام وبازگش ــروج از برج ــری درموردخ تصمیم  گی

را بــه کنگــره محــول نمایــد.
آمریکا

در تاریــخ ۳ مــرداد۱۳۹۶ مجلــس نماینــدگان آمریــکا الیحــه  ی تحریــم 
ــرح  ــن ط ــاند. ای ــب رس ــه تصوی ــمالی را ب ــره ش ــران و ک ــیه، ای روس
ــه  ــکا ب ــنای آمری ــس س ــا در مجل ــی تفاوت  ه ــا برخ ــر۱۳۹۶ ب در۸تی
ــی  ــم موضوع ــد، تحری ــه جدی ــد در مصوب ــود. هرچن ــیده ب ــب رس تصوی
ــی  ــن تحریم ــن قوانی ــت، ولیک ــده اس ــع نش ــران وض ــه ای ــدی علی جدی
ــی  ــور قبل ــای جمه ــادره توســط روس ــی ص ــتورات اجرای پیشــین و دس
آمریــکا، همچنیــن نظــام تحریــم افراد،درتحریم  هــای   غیرهســته  ای 
ــم(  ــوق بشر،تروریس ــلیحاتی، حق ــکی، تس ــران )موش ــه ای ــود علی موج
ــه  ــری یافت ــد تس ــای جدی ــه مصداق  ه ــا ب ــمول آنه ــه ش ــع ودامن تجمی
اســت. معیارهــا و آســتانه  ی شــمول ایــن تحریم  هــا براشــخاص )حقیقــی 
و حقوقــی( بــه نحــوی طراحــی شــده اســت کــه اشــخاص بیشــتری در 
ــرزی،  ــار فرام ــا آث ــکا ب ــی آمری ــت  های تحریم ــه فهرس ــرض ورود ب مع
ــد تحریمــی  ــون جدی قرارخواهنــد گرفــت. یکــی ازبخش  هــای مهــم قان
کنگــره  ی آمریــکا، تحریــم ســپاه پاســداران انقــاب اســامی بــه بهانــه 

ــداران  ــپاه پاس ــد.البته س ــم   می  باش ــت   از تروریس ــی حمای ــام واه و اته
ــی   ــای اجرای ــاس فرمان  ه ــف و براس ــای مختل ــه بهانه  ه ــن ب ــش ازای پی
ــاس    ــن   براس ــکا، همچنی ــور آمری ۱۳۵۵۳-۱۳۳۸۲- ۱۳۶۰۶رئیس  جمه
قوانیــن  CISADAو TRAو نیــز مقــررات   فــدرال cfr561 31 و۳۱ 
cfr544 تحــت تحریم  هــای غیرقانونــی آمریــکا قرارگرفتــه بــود و 
ــع  ــم واق ــاد موردتحری ــن نه ــت ای ــد کلی ــون جدی ــاس قان ــن براس لیک
شــده ودامنــه  ی تحریم  هــای آن نیــز بــه نحــوی گسترده  ترشــده اســت. 
ــا  ــط ب ــای مرتب ــت تحریم  ه ــداران درفهرس ــپاه پاس ــام س ــن ن قرارگرفت
تروریســم وزارت خزانــه  داری آمریــکا بافاصلــه پــس از ســخنرانی مــورخ 
ــش از  ــن بخ ــرای ای ــتای اج ــکا، درراس ــس جمهورآمری ۲۱مهر۱۳۹۶رئی
قانــون اخیرکنگــره آمریــکا بــود. جمهوری اســامی ایــران تصویــب قانون 
جدیــد درکنگــره آمریــکا را اقدامــی خصمانــه علیــه جمهــوری اســامی 
ــه و  ــق برجــام )مقدم ــکا طب ــدات آمری ــارض آشــکاربا تعه ــران ودرتع ای
بندهــای۲۶و۲۹( و ناقــض روح و هــدف برجــام وتعهــد دولت  هــای عضــو 
بــه اجــرای آن بــا حســن نیــت و در فضــای ســازنده دانســته و اعتــراض 
رســمی خــود در ایــن خصــوص را بــه هماهنگ  کننــده  ی برجــام اعــام 

نمــوده اســت.۵
سیاست دولت آمریکا درقبال ایران وبرجام

ــت  ــه دول ــده بودک ــام ش ــپ، اع ــوری ترام ــت جمه ــدای ریاس از ابت
ــوری  ــوردرقبال جمه ــت آن کش ــری سیاس ــال بازنگ ــکا درح جدیدآمری
ــکا  ــای آمری ــه تاش  ه ــا درادام ــران اســت.این موضــع عمدت اســامی ای
بــرای کاهــش بهره  منــدی ایــران ازثمــرات برجــام و زمینه  ســازی بــرای 
ــوده  ــران ب ــه جمهــوری اســامی ای ــن کشــور علی ــه ای ــات یکجانب اقدام
اســت.درتاریخ ۲۱مهر۱۳۹۶رئیــس جمهورآمریــکا، پــس ازایــراد اتهامــات 
ــرد  ــه، راهب ــخیف و بی  ادبان ــا س ــخنانی کام ــاس و درس ــه و اس بی  پای
ــام نمــود.  ــران را اع ــکا درخصــوص جمهــوری اســامی ای ــد آمری جدی

ــود: ــرد در موضــوع برجــام شــامل ادعاهــای زیرب ــن راهب ای
ــی  ــن قراردادهای ــک طرفه  تری ــن و ی ــق هســته  ای یکــی از بدتری ۱- تواف
ــران  ــه ای ــکا تاکنــون امضــاء کــرده اســت. ۲- برجــام ب اســت کــه آمری
ــود را  ــته  ای خ ــه  ی هس ــدی برنام ــای کلی ــش ه ــد بخ ــازه می  ده اج
توســعه دهــد و از آن مهمتــر، ظــرف چنــد ســال محدودیت  هــای 
کلیــدی ایــن توافــق پایــان خواهــد یافــت و ایــران می  توانــد بــه ســرعت 
بــه ســمت نقطــه  ی گریزهســته  ای حرکــت کنــد. ۳- در برابرتاخیرکوتــاه 
مــدت و موقــت در راه رســیدن ایــران بــه ســاح هســته  ای، آنچــه آمریــکا 
ــمت  ــن قس ــود. بدتری ــف ب ــی ضعی ــک بازرس ــط ی ــرد فق ــت ک دریاف
توافــق بــرای آمریــکا ایــن بــود کــه ایــران همــه پــول را در همــان ابتــدا 
دریافــت کــرد کــه چنیــن چیــزی بی  ســابقه اســت. ۴- عــده  ای برایــن 
ــا کــره شــمالی همــکاری و معاملــه می  کنــد. ۵- از  باورنــد کــه ایــران ب
زمــان امضــای توافــق هســته  ای، تهاجمــات خطرنــاک ایران بیشــتر شــده 
اســت. درعیــن حــال، حجــم زیــادی ازتحریم  هــا برداشــته شــده و ایــران 
ــران قراردادهــای  ــه توســعه برنامــه  ی موشــکی خــود ادامــه می  دهد.ای ب
بسیارســودآوری بــا طرف  هــای دیگــر ایــن توافــق منعقــد ســاخته اســت.
ــس  ــرکل آژان ــه مدی ــار ب ــال فش ــرای اعم ــکا ب ــالش آمری ت

بین  المللــی انــرژی اتمــی

ــی  ــرژی اتم ــی ان ــس بین  الملل ــر آژان ــار ب ــال فش ــرای اعم ــاش ب در ت
ــس در  ــن آژان ــای ای ــا و فعالیت  ه ــرار دادن گزارش  ه ــر ق ــت تاثی و تح
حــوزه  ی راســتی  آزمایی اجــرای تعهــدات هســته  ای جمهــوری اســامی 
ایــران وفــق برجــام، خانــم نیکــی هیلــی نماینــده  ی آمریــکا در ســازمان 
ــا  ــاش نمــود ت ــا انجــام ســفری رســمی و پرحاشــیه، ت ــل متحــد ب مل
ــدی  ــردن پایبن ــر ســوال ب ــرای زی ــکا ب ــت آمری ــاز دول ــات موردنی مقدم
جمهــوری اســامی ایــران بــه تعهــدات برجامــی خــود را فراهــم نمایــد. 
قبــل از انجــام ایــن ســفر، وزیرامورخارجــه  ی جمهــوری اســامی ایــران 
در اعتــراض بــه ایــن اقــدام غیرمتعــارف و تبلیغاتــی نماینــده  ی آمریــکا، 
در تاریــخ ۲۸مــرداد۱۳۹۶ نامــه  ی مشــترکی راخطــاب به خانــم موگرینی 

5  ماکریمی،امید،جالی،محمودورئیسی،لیا تحلیل حقوقی قطعنامه شورای امنیت وبررسی رابطه

آن بابرجام

بین الملل و سیاست

و آقــای آمانــو ارســال نمــود. همچنیــن معــاون رئیــس جمهــور و رئیــس 
ــو  ــای آمان ــه آق ــاب ب ــه  ای خط ــه  ی جداگان ــی نام ــرژی اتم ــازمان ان س
ــا اشــاره بــه اینکــه اهــداف اعــام شــده  ارســال کــرد. درایــن نامه  هــا ب
بــرای   ســفرمزبور نگرانی  هــای جــدی نســبت بــه نقــض بیشــترمتن وروح 
برجــام و قطعنامــه ۲۲۳۱ از ســوی دولــت آمریــکا ایجــاد می  کنــد، خاطر 
ــه اعتبــار آژانــس  ــه  ای ب نشــان شــده اســت اقــدام اخیــر می  توانــد ضرب
بین  المللــی انــرژی اتمــی کــه نقشــی حیاتــی دررژیــم عــدم اشــاعه بــه 

ــد.۶ طورعــام و در برجــام بطورخــاص دارد، وارد نمای

 آخرین تحوالت درحوزه رفع تحریم  ها
پــس از اجرایــی شــدن برجــام، تحریم  هــای مرتبــط باموضــوع هســته  ای 
علیــه ایــران رفــع و گشــایش  های قابــل ماحظــه  ای درمســیر بازگشــت 
ــورت  ــه ص ــان و ب ــد همچن ــن رون ــده و ای ــادی آغازش ــرایط ع ــه ش ب
مســتمر ادامــه داشــته و دارد. درگزارش  هــای ســه ماهــه  ی قبلــی، بویــژه 
چهارگــزارش نخســت، گشــایش  ها و دســتاوردهای عمــده درحوزه  هــای 
ــتگاه  های  ــی ازدس ــات دریافت ــار و اطاع ــه آم ــتناد ب ــا اس ــف ب مختل
مختلــف اجرایــی و اقتصــادی، بــه تفصیــل تشــریح گردیــد. انعــکاس آمــا 
رو اطاعــات واصلــه ازدســتگاه  ها درگزارش  هــای ســه ماهــه وزارت 
امورخارجــه عمدتــاً بــه منظورتبییــن ملموس  ترگشــایش  ها و مقایســه  ی 
شــرایط پیــش و پــس از اجــرای برجــام، و بــا هــدف فراهم نمــودن امکان 
ارزیابــی عینــی ودقیق  تــر رونــد اجــرا صــورت می  گیــرد، امــا جایگزیــن 
گــزارش دســتگاه  ها نیســت. درگــزارش حاضــر، همانندگــزارش پیشــین، 
ــا  ــع تحریم  ه ــر در حــوزه رف ــاً تشــریح تحــوالت ســه ماهــه  ی اخی صرف
ــی  ــی اســت دســتگاه  های اجرای ــت. بدیه ــد گرف ــورد توجــه قرارخواه م
و اقتصــادی درخصــوص عملکردخــود و ارســال آمــار و اطاعــات مــورد 

نیــاز نماینــدگان محتــرم راســاً اقــدام خواهنــد نمــود.
نتیجه  گیری

ــرد  ــری ک ــن نتیجه  گی ــوان چنی ــده می  ت ــان ش ــب بی ــه مطال ــه ب باتوج
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کــه قطعنامــه ۲۲۳۱ شــورای امنیــت ســازمان ملــل، بــه عنــوان ضمانــت 
ــرا  ــر الزم  االج ــد ب ــام وتاکی ــل برج ــد کام ــن تایی ــام، ضم ــی برج اجرای
شــدن آن، ازتمامــی طرف  هــای ایــن ســند درخواســت می  نمایدتــا 
بــه تعهــدات خــود پایبنــد بــوده وخــود نیــزدر اجــرای برجــام، تمامــی 
قطعنامه  هــای قبلــی شــورا راجــع بــه اعمــال تحریم  هــای تحــت فصــل 
هفــت منشــورملل متحــد را ملغــی نمود.تاش  هــای اخیردولــت آمریــکا 
ــای  ــال تحریم  ه ــز اعم ــام و نی ــان دادن برج ــد نش ــف و ناکارآم درتضعی
ــارض  ــا درتع ــه تنه ــی، ن ــه برخــی شــرکت  ها و اشــخاص ایران جدیدعلی
ــه  ــک قطعنام ــاده ی ــض م ــه ناق ــن کشــور بلک ــی ای ــدات برجام ــا تعه ب
ــاس  ــل آن براس ــرای کام ــر اج ــزام ب ــی برال ــت مبن ــورای امنی ۲۲۳۱ش
ــن برخــاف  ــوده و همچنی ــدرج دربرجــام ب برنامــه  ی زمانبنــدی من
ــه  ای و  ــه دولت  هــا، ســازمان  های منطق ــه: ازهم ــن قطعنام ــواد۲ ای م
ــت از  ــرای حمای ــه ب ــی ک ــته از اقدامات ــد آن دس ــی می  خواه بین  الملل

ــد. ــد، می  باش ــاذ نماین ــد را اتخ ــب می  باش ــام مناس برج
منابع

  ارغوانی، فریبرزوحسنوند، مظفر،۱۳۹۶کاوشی درماهیت وضمانت اجرا پژوهشنامه علوم سیاسی
 دلخوش،علیرضا۱۳۹۶،برجام وپسابرجام ازدیدگاه حقوق بین الملل فصلنامه سیاست 

 خارجی،سال۳۱شماره۱
ظریف، محمد جواد۱۳۹۴،حکایت مفصل ظریف وشورای راهبردی روابط خارجی، قابل دسترسی 

 درپایگاه اطاع رسانی شبستان.
فتاحی،علی۱۳۹۴، بررسی ابعاد حقوقی برجام درنظام جمهوری اسامی ایران. پژوهشکده شورای 

 نگهبان
ماکریمی، امید، جالی، محمود ورئیسی، لیا۱۳۹۶:تحلیل حقوقی قطعنامه ۲۲۳۱شورای امنیت 

 وبررسی رابطه آن بابرجام فصلنامه مطالعات حقوق عمومی۴۷
 موسوی فضل اهلل۱۳۹۵، بازخوانی برجام، قابل دسترسی درسایت همشهری آناین

 قطعنامه های شورای امنیت
 سند برجام

 گزارش وزارت امور خارجه به مجلس شورای اسامی
 پایگاه خبری افکارنیوز. ۲۰۱۷/۱۰/۰۵ دریافت شده در ۲۰۱۷/۱۰/۰۵
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جمهــور دانشــجویی  علمــی  گاهنامــه  

انجمــن علمــی علــوم سیاســی دانشــگاه بین المللــی امــام خمینی)ره( ســال چهــارم/ شــماره چهــارم/ پاییــز ۱۳۹۹

بحــران در روابط ایــران و آمریــکا؛ براســاس نظریه ی بلــوغ منازعه

مختار زیباییزینب خسروی
کارشناسی ارشد روابط بین الملل دانشگاه رازیکارشناسی ارشد روابط بین الملل دانشگاه رازی

چکیده
تاریــخ معاصــر ایــران شــاهد رابطــه  ای پرفــراز و نشــیب بــا آمریــکا اســت. 
ــال ۱۳۵۷  ــامی در س ــاب اس ــروزی انق ــش از پی ــا پی ــه ت ــه  ای ک رابط
ــن  ــی شــدن ای ــوع انقــاب و بحران ــا وق ــا ب ــوده اســت. ام اســتراتژیک ب
رابطــه، ایــران و آمریــکا بــرای بیــش از ســه دهــه رابطــه  ای منازعه  آمیــز 
ــرای حــل  ــی ب ــن مــدت فرصت  های ــد. هــر چنــد در ای ــه کرده  ان را تجرب
ــا تمامــی ابتکارهــای  منازعــه میــان دو کشــور وجــود داشــته اســت ام
حــل منازعــه بــا شکســت مواجــه شــده  اند. و مــا شــاهد اســتمرار روابــط 
بحرانــی در میــان دو کشــور هســتیم. اســتمرار بحــران در روابط کشــورها 
بــر اســاس نظریــه  ی بلــوغ منازعــه ویلیــام زارتمــن معلــول چندیــن علت 
ــوژی کــه  اســت کــه عبارتنــد از ایماژهــای نخبــگان، مشــوق  ها و ایدئول
ــر در  ــل موث ــک از عوام ــر ی ــش ه ــس از بررســی نق پژوهــش حاضــر پ
ــا  ــه ب ــرد ک ــکا نتیجــه می  گی ــران و آمری ــط ای ــران در رواب ــتمرار بح اس
وجــود عوامــل تاثیرگــذار در تــداوم بحــران یعنــی ایماژهــای نخبــگان و 
ــوقانی  ــگان و مش ــران نخب ــن بح ــی از ای ــوق  ها در برهه  های ــود مش وج
ــوژی  ــود دو ایدئول ــا وج ــیده  اند ام ــران کوش ــداوم بح ــدم ت ــت ع در جه
و گفتمــان مــوازی حاکــم بــر دو کشــور مانــع از کنتــرل بحــران 
وتنش  زدایــی میــان دو کشــور شــده اســت و عــدم اســتمرار بحــران در 

ــر سیاســت دو کشــور می  باشــد. ــر گفتمــان حاکــم ب گــرو تغیی
مقدمه

روابــط ایــران و آمریــکا بیــش از ســه دهــه گذشــته چالش  هــای بســیاری 
ــه روزی متحــد  ــع دو کشــوری ک را پشــت ســر گذاشــته اســت. در واق
اســتراتژیک لقــب گرفتــه بودنــد، امــروز بــه دشــمنان یکدیگــر تبدیــل 
ــلطه  ــا س ــه ب ــه مقابل ــازیان، ۱۳۹۶(. اگرچ ــفیعی و چیت  س ــده  اند )ش ش
آمریــکا در ایــران یکــی از شــعارها و اهــداف انقــاب اســامی بــود امــا 
پــس از پیــروزی انقــاب بــا وجــود پیــدا شــدن عائــم اولیــه  ی بحــران 
ــه غــرب و  ــگاه ب میــان دو کشــور، دولــت موقــت در ایــران کــه دارای ن
تفســیری متفــاوت از شــعار نــه شــرقی و نــه غربــی برآمــده از گفتمــان 
انقــاب اســامی اســت و همچنیــن دولــت دموکــرات  جیمــی کارتــر در 
آمریــکا کــه اعــام مــی  دارد جابجایــی حکومــت در ایــران را پذیرفتــه و 
آمــاده  ی ادامــه  ی روابــط مودت  آمیــز گذشــته اســت. امــا وجــود دالیلــی 
ــای ۲۸  ــس از کوت ــکا پ ــه از آمری ــکل گرفت ــی ش ــرت تاریخ ــد نف مانن
ــی  ــکا در برخ ــل آمری ــای عوام ــت ه ــدن دخال ــکار ش ــرداد ۳۲، آش م
ناآرامی  هــا در کشــور و پذیــرش شــاه فــراری از کشــور موجــب آشــکار 
شــدن بحــران در روابــط دو کشــور شــده و ایــن رونــد بــا اشــغال ســفارت 
ــاز  ــم و سرنوشت س ــای مه ــی از فرازه ــان ۱۳۵۸ یک ــکا در ۱۳ آب آمری
ــود  ــی ب ــور اقدام ــط دو کش ــع رواب ــا قط ــرگذارد، ام ــت س ــود را پش خ
کــه از ســوی دولــت آمریــکا صــورت پذیرفــت. و از آن زمــان بــا وجــود 
ــاهد  ــا ش ــور م ــط دو کش ــی در رواب ــش زدای ــرای تن ــی ب موقعیت  های
ــتیم.  ــون هس ــتمرار آن تاکن ــکا و اس ــران و آمری ــط ای ــران در رواب بح
ــوغ  ــه  ی« بل ــتفاده از نظری ــا اس ــا ب ــی آن اســت ت ــه  ی حاضــر در پ مقال
منازعــه  ی زارتمــن« کــه اعــام مــی  دارد؛ بحرانــی کــه بــه مــرز پختگــی 

برســد بــه ســمت پایــان خــود و عــدم تــداوم حرکــت می  کنــد، بــه ایــن 
ســوال پاســخ دهــد کــه بــا توجــه بــه نظریــه  ی بلــوغ منازعــه  ی زارتمــن 
ــداوم  ــوژی را در ت ــوق  ها و ایدئول ــود مش ــگان، وج ــای نخب ــه ایماژه ک
بحــران در روابــط کشــورها موثــر می  دانــد، نقــش ایدئولــوژی در تــداوم 
بحــران در روابــط دو کشــور چیســت؟ و ایــن مســئله را مــورد کنــکاش 
ــه فرضیــه  ای کــه مطــرح می  شــود آن اســت  قــرار دهــد و در ایــن مقال
کــه در برهه  هایــی از زمــان روابــط بحرانــی دو کشــور بــا وجــود فراهــم 
بــودن زمینــه بــرای عــدم تــداوم بحــران از جمله نخبــگان و  مشــوق  های 
خواهــان عــدم تــداوم بحــران، ایدئولــوژی بیشــترین نقــش را در اســتمرار 
روابــط بحرانــی دو کشــور داشــته اســت. ســاختار مقالــه بدیــن صــورت 
ــورد  ــه را م ــورد منازع ــن در م ــه  ی زارتم ــش اول؛ نظری ــد: بخ می  باش
ــور  ــط دو کش ــه  ای از رواب ــش دوم؛ تایخچ ــد، بخ ــرار می  ده ــکاش ق کن
تــا پیــش از بحــران و ســپس تعمیــق و اســتمرار بحــران در میــان آنــان 
ــای  ــاز و کاره ــوم؛ س ــش س ــد، و در بخ ــرار می  ده ــی ق ــورد بررس را م
موثــر بــر تــداوم بحــران در روابــط ایــران و آمریــکا مــورد بررســی قــرار 
می  گیــرد، و در پایــان نیــز نتیجــه  ای از کل مبحــث بیــان شــده اســت. 
ــناد  ــع و اس ــتفاده از مناب ــا اس ــه ب ــن مقال ــه ای ــت ک ــر اس ــه ذک الزم ب
شــناخته شــده  ی کتابخانــه  ای و همچنیــن منابــع معتبــر اینترنتــی تهیــه 

شــده اســت.
پیشینه پژوهش 

تاکنــون نظریــه پــردازان و نویســندگان بســیاری ازدیدگاه  هــای مختلــف 
ــب و  ــکا در کت ــران و آمری ــط ای ــر رواب ــذار ب ــل تاثیرگ ــه عوام ــع ب راج
مقــاالت متعــدد قلــم فرســایی کرده  انــد. ازجملــه مــوارد قابــل ذکــر در 
ــی بحــران  ــای اجتماع ــاب« زمینه  ه ــه کت ــوان ب ــه می  ت ــن زمین ــن ای ای
ــران معاصــر« حســین بشــیریه اشــاره نمــود کــه نقــش  سیاســی در ای
ایدئولــوژی در سیاســت خارجــی کشــور بــدون اشــاره بــه طرفــی خــاص 
در ایــن رابطــه بررســی کــرده اســت و همچنیــن مقالــه خانــم کوالیــی و 
همــکاران کــه بــا اســتفاده از نظریــه  ی زارتمــن بــدون تمرکــز بــر ابعــاد 
بحــران بــه صــورت کلــی بــه تاثیــر عوامــل حــل منازعــه در مــورد حــل 
و فصــل پرونــده هســته  ای کشــور پرداختــه اســت. پــس می  تــوان مقالــه 
حاضــر را متمایــز بــا آنچــه تاکنــون در ایــن زمینــه مــورد پژوهــش قــرار 
ــا  ــاوت ب ــه  ای متف ــار از زاوی ــن ب ــرای اولی ــه ب ــه دانســت. چــون ک گرفت
آنچــه قبــًا انجــام شــده براســاس نظریــه  ی بلــوغ منازعــه  ی زارتمــن بــه 
ــکا پرداختــه  ــران و آمری ــی و اســتمرار آن میــان ای ــط بحران واکاوی رواب

اســت.
چارچوب نظری

ــال  ــده در قب ــی ایاالت متح ــت خارج ــت سیاس ــر ماهی ــم بهت ــرای فه ب
ایــران و برعکــس، و بررســی ایــن ماهیــت در چهــار دهه گذشــته اهمیت 
دارد تــا تبییــن تحلیلــی خــود را در قالــب چشــم انــدازی نظــری قــرار 
دهیــم. برخــی معتقدنــد نظریــه واقعیــت نیســت و ایــن صحیــح اســت، 
ــزاری اســت  ــه اب ــزار اســت. نظری ــه واقعیــت نیســت بلکــه یــک اب نظری
مهــم کــه بــرای تبییــن واقعیــت و پیــش بینــی تحــوالت آینــده اســت. 

بین الملل و سیاست

ــه  ــز را تجرب ــه  ای منازعه  آمی ــه رابط ــه ده ــش از س ــکا بی ــران و آمری ای
ــه  ــل منازع ــرای ح ــی ب ــدت فرصت  های ــن م ــد در ای ــد هرچن کرده  ان
ــل  ــای ح ــی ابتکار  ه ــا تمام ــت ام ــته اس ــود داش ــور وج ــان دو کش می
مســئله بــا شکســت مواجــه شــده  اند )کوالیــی و ســلطانی نــژاد،۱۳۹۳(. 
ــرای  ــارزه  ای ب ــد: مب ــف می  کن ــن تعری ــه را چنی ــوزر منازع ــی ک لووی
ــک  ــه در آن هری ــادر ک ــع ن ــدرت و مناب ــت ق ــه منزل ــا و مطالب ارزش  ه
ــاختن  ــود س ــا ناب ــه زدن و ی ــردن، صدم ــی ک ــدد خنث ــن درص از طرفی
ــوغ  ــه  ی بل ــی و فالتزگــراف، ۱۳۷۶(. نظری ــای خویــش اســت )دوترئ رقب
یکــی از نظریه  هــای مطــرح در ادبیــات حــل منازعــه اســت کــه عمدتــا 
بــا ویلیــام زارتمــن و آثــار او پیرامــون شــرایط الزم بــرای شــروع فراینــد 
ــه،  ــوغ  منازع ــه بل ــی نظری حــل منازعــه شــناخته می  شــود. بحــث اصل
ــر در  ــای درگی ــه طرف  ه ــرات صادقان ــاز مذاک ــرای آغ ــه ب ــت ک آن اس
یــک منازعــه بایــد بــه نوعــی بــن بســت آزاردهنــده  ی دو جانبــه رســیده 
ــود  ــش روی خ ــت از آن پی ــرون رف ــرای ب ــی ب ــال راه ــن ح و در عی
ــن  ــه  ی زارتم ــق نظری ــژاد، ۱۳۹۳(. طب ــلطانی ن ــی و س ــد )کوالی ببینن
بــرای تحلیــل بحران  هــا بایــد بــه چهــار عنصــر توجــه کــرد: ۱( بحــران 
بــه مــرز پختگــی رســیده باشــد، ۲( زمــان مناســب بــرای حــل بحــران 
رســیده باشــد، ۳( فرمــول حل  کننــده وجــود داشــته باشــد، ۴( میانجــی 
ــای  ــه نظــر می  رســد مولفه  ه ــته باشــد. )namtraZ,۱۹۸۸( ب وجــود داش
ــکا  ــران و آمری ــورد رابطــه  ی ای ــه  ی زارتمــن در م ــورد اشــاره در نظری م
ــر در  ــای درگی ــر طرف  ه ــب اگ ــن ترتی ــه ای ــت، ب ــاهده اس ــل مش قاب
ــی  ــه پاداش  های ــره و توافق  هــای ناشــی از آن ب ــه در نتیجــه   مذاک منازع
ــوان  ــه عن ــونت ب ــتفاده از خش ــال اس ــند احتم ــیده باش ــده رس قانع  کنن
راهــی بــرای رســیدن بــه اهــداف در آینــده کاهــش خواهــد یافــت ایــن 
ــود  ــا وج ــد. ب ــادی نامی ــه سیاســت ع ــوان بازگشــت ب ــت را می  ت وضعی
ــل  ــد ح ــروع فراین ــل ش ــون دالی ــه پیرام ــوغ منازع ــه  ی بل ــه نظری اینک
ــورد  ــی در م ــامل مولفه  های ــن ش ــای زارتم ــا بحث  ه ــت ام ــه اس منازع
ابتکارهــای حــل منازعــه و عوامــل تاثیرگــذار بــر فراینــد حــل منازعــه 
نیــز هســت بــه ایــن ترتیــب در مطالعــه فراینــد حــل منازعــه ســه عامــل 
ــک و  ــاد ایدئولوژی ــی و ابع ــای منف ــح، ایماژه ــر مصال ــت در براب مقاوم
هویتــی منازعــه را بایــد مــد نظــر قــرار داد ایــن عوامــل همــواره براینــد 
تاش  هــای حــل منازعــه در شــرایط بلــوغ اثــر گــذار هســتند )کوالیــی 

ــژاد، ۱۳۹۳(. ــلطانی نن و س
ــران و  ــط ای ــران در رواب ــتمرار بح ــق و اس ــکل  گیری، تعمی ش

ــکا آمری
ــت  ــاالت متحــده از اهمی ــران و ای ــران رابطــه  ی ای ــخ معاصــر ای در تاری
بســزایی برخــوردار اســت. رابطــه ای کــه دارای تاریخــی پــر فراز و نشــیب 
بــوده اســت. ایــن رابطــه را میتــوان در ســه مرحلــه مشــخص کــرد کــه 
شــامل: ۱- مرحلــه وابســتگی و مشــارکت اســتراتژیک ۲- شــکل گیــری 
بحــران و فاصلــه گیــری ۳- تعمیــق و اســتمرار بحــران  و بــا توجــه بــه 
ــز  ــد تمرک ــوم می  باش ــای دوم و س ــول محوره ــه ح ــه ک ــوع مقال موض
اصلــي بحــث بــر روی ایــن مــوارد می  باشــد. امــا بــراي درک بهتــر ایــن 

نوســانات مرحلــه اول نیــز مــورد واکاوی قــرار گرفتــه اســت. 
وابستگی و مشارکت استراتژیک

ــران  ــاالت متحــده و ای ــن ای ــی دوم رابطــه بی ــا پیــش از جنــگ جهان ت
مــودت آمیــز امــا دور بــود. رهنمــود سیاســت خارجــی آمریــکا بیشــتر 
ــکا  ــه آمری ــت ک ــرار نداش ــی ق ــران در جای ــود و ای ــی ب ــل انزواگرای اص
ــور در  ــد. دو کش ــته باش ــادی داش ــا اقتص ــتراتژیک ی ــع اس در آن مناف
ــا  ــکا ت ــا آمری ــد ام ــرده بودن ــرار ک ــی برق ــط سیاس ــال ۱۸۵۶ رواب س
ــود  ــران اعــزام نکــرده ب ــه ای ســال ۱۹۴۴ دیپلماتــی در ســطح ســفیر ب
)گازبوروســکی، ۱۳۷۱، ص. ۲۹(. روابــط دیپلماتیــک دو کشــور در اواخــر 
۱۹۳۰ بــه وضــوح چنــدان کــم اهمیــت بــود کــه بــه خاطــر نوشــته  های 
ــد  ــده ش ــکا دی ــات آمری ــاه در مطبوع ــا ش ــاره ی رض ــز درب ــن آمی توهی

ــا گشــایش مســیر تامیــن  ــد امــا ب چندیــن ســال در حالــت تعلیــق مان
ــی  ــگ جهان ــی جن ــران ط ــوروی از راه ای ــر ش ــاد جماهی ــدارکات اتح ت
ــه  ای  ــل ماحظ ــش قاب ــران افزای ــده در ای ــاالت متح ــری ای دوم درگی
یافــت )گازبوروســکی، ۱۳۷۱، ص۹۳(. وضعیــت اســفناک اقتصــاد ایــران 
در ســال  های جنــگ کــه در نتیجــه حضــور مســتقیم ارتش  هــای 
بیگانــه بــود موجبــات نارضایتــي شــدید مــردم را فراهــم ســاخته 
ــکات  ــه مش ــه ب ــا توج ــم ب ــهیلی ه ــی و س ــای فروغ ــود و حکومت  ه ب
ــا متفقیــن نتوانســتند گامــی در  سیاســی و حــل و فصــل مســائل روز ب
راه بهبــود وضــع اقتصــادی کشــور بردارنــد تــا اینکــه در نهــم اوت ۱۹۴۹ 
ــدوی، ۱۳۹۲،  ــنگ مه ــید )هوش ــری رس ــت وزی ــه نخس ــلطنه ب قوام الس
ــدل  ــت  وزیری ون ــای نخس ــتین روزه ــلطنه در نخس ص.۴۱۶(. قوام الس
ویلکــی نماینــده  ی مخصــوص رئیــس جمهــور آمریــکا از ایــران بازدیــد 
بــه عمــل آورد و بــه دنبــال آن پرزیدنــت روزولــت اعــام کــرد کــه دفــاع 
ــی رود و آن  ــمار م ــه ش ــکا ب ــرای آمری ــی ب ــک مســئله حیات ــران ی از ای
دولــت آمــاده اســت کــه بــه ایرانیــان کمــک نمایــد )هوشــنگ مهــدوی، 
۱۳۹۲، ص. ۴۱۶ (. بــه دنبــال ایــن مســئله و حضــور مستشــاران 
آمریکایــی در ایــران کــه شــامل چندیــن هیئــت در زمینه  هــای 
مختلــف ماننــد اقتصــادی، مالــی، نظامــی و... بودنــد. آمریــکا وارد صحنــه 
ــه  ــران از ســوی نیروهــای بیگان ــران شــد اشــغال نظامــی ای سیاســت ای
ــذارد و  ــر می گ ــران تاثی ــی ای ــط خارج ــر رواب ــه ب ــر از اینک ــرف نظ ص
زمینــه را بــرای ورود ایــاالت متحــده آمریــکا بــه صحنــه سیاســی نظامــی 
ــز  ــه  نی ــی جامع ــر اوضــاع اقتصــادی و مال ــرد و ب ــم ک و اقتصــادی فراه
آثــاری منفــی بــر جــای نهــاد و موجــب کمبــود ارزاق عمومــی، افزایــش 
ــدی، ۱۳۹۳، ص. ۱۲۳(  ــد. )ازغن ــکاری ش ــورم و بی ــا، ت ــریع قیمت  ه س
تــاش دولــت ایــران بــراي ســازماندهی اقتصــادی کشــور و تامیــن مالــی 
توســط آمریــکا راه دیگــری بــود کــه ایــران بــرای نیــل بــه اهــداف خــود 
ــرد.  ــال می  ک ــور دنب ــه کش ــکا ب ــتر آمری ــه بیش ــر ورود هرچ ــی ب مبن
مســئله بعــدی در مــورد رابطــه ایــران و آمریــکا عــدم خــروج نیروهــای 
ــگ  ــول جن ــق در ط ــت متف ــدات دول ــم تعه ــه رغ ــران ب ــوروی از ای ش
ــر  ــس از خاتمــه  ی جنــگ در حداکث ــران پ ــه ســریع ای ــر تخلی ــی ب مبن
ــا  ــوی آمریکایی  ه ــی از س ــاذ تمهیدات ــال اتخ ــه دنب ــی ب ــاه و حت ۶ م
ــانه  ای از  ــوز نش ــی هن ــور ول ــه  ی کش ــراي تخلی ــی  ها ب ــپس انگلیس وس
ــران از ســوی قــوای شــوروی مشــاهده نمی  شــد. )مقصــودی،  تخلیــه  ای
۱۳۹۱، ص. ۷۹( اعمــال فشــار آمریــکا بــر شــوروی بــرای تخلیــه ایــران 
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آغــاز سیاســت آمریــکا بــرای جلوگیــری از گســترش کمونیســت و نفــوذ 
ــب  ــل رقی ــه در مقاب ــود ک ــی آن ب ــکا در پ ــع آمری ــود در واق شــوروی ب
اصلــی خــود یعنــی شــوروی یــک زنجیــر دفاعــی از اروپــا تــا خــاور دور 
ــن  ــای ای ــی از حلقه  ه ــم یک ــران ه ــال آن، ای ــه دنب ــود آورد و ب ــه وج ب
ــه رغــم مــوارد  ــه شــمار می آید.)جــوادی و آخونــدی،۱۳۹۱( ب زنجیــر ب
ــرداد ۱۳۳۲ نقــش و  ــای ۲۸ م ــا پیــش از کودت ــکا ت اشــاره شــده، آمری
ــه  ــران نداشــت و ب ــی و خارجــی ای ــی در سیاســت داخل ــگاه چندان جای
ــناخته  ــا ش ــور م ــر در کش ــتکباری و مداخله  گ ــدرت اس ــک ق ــوان ی عن
نمی  شــد. یکــی از عواملــی کــه موجــب شــد محمدرضــا شــاه بــا کمــک 
آمریــکا بــار دیگــر بــه تــاج و تخــت ســلطنت دســت یابــد کودتــای ۲۸ 
مــرداد بــود، لــذا شــاه بــه دلیــل کمکــی کــه از ســوی آمریکایی  هــا بــه 
ــا می  دانســت و ســعی  ــون آنه ــاج و تخــت خــود را مدی ــود ت او شــده ب
ــولی، ۱۳۸۸(  ــت. )رس ــن کشــور گرف ــا ای ــه بیشــتر ب ــر چ ــط ه در رواب
ــه   ــران ب ــه ای ــکا ب ــی آمری ــاز ورود علن ــا آغ ــرداد تقریب ــای ۲۸ م کودت
عنــوان یــک قــدرت مداخله  گــر می  باشــد کــه کــم کــم جــای انگلیــس 
ــر در سیاســت  ــده و مؤث ــی تعیین  کنن ــه قدرت ــرد و ب ــران می گی را در ای
ــا پیــش  ــه ت ــکا ک ــدل می  شود.)رســولی، ۱۳۸۸( آمری ــران ب خارجــی ای
از کودتــای ۲۸ مــرداد دارای نقــش خیرخواهانــه و مثبــت در برابــر 
سیاســت قدرت  هــای بــزرگ در مقابــل ایــران بــود، از جملــه جلوگیــری 
ــی دوم  از اشــتهای سیاســی شــوروی و انگلیــس در طــول جنــگ جهان
ــای  ــا طراحــی کودت ــاده خواهی  هــای شــوروی داشــت ب و همچنیــن زی
ــان داد و  ــران پای ــر ای ــکا در براب ــی آمری ــی سیاس ــه بی  گناه ــس ب آژاک
ــان  ــر داشــتن اهــداف بی  ضــرر و آرم ــچ  گاه نتوانســت از تصوی دیگــر هی
روشــنفکرانه برخــوردار شــود، چــون از آن پــس خــودش را درگیــر امــور 
داخلــی ایــران ســاخته بــود. )هوشــنگ مهــدوی، ۱۳۷۴، ص.۲۱۶( پــس 
ــتر  ــتگی بیش ــی، وابس ــیوم نفت ــرارداد کنسرس ــرداد ق ــای ۲۸ م از کودت
اقتصــادی و سیاســی ایــران را بــه غــرب و بویــژه آمریــکا در پــی داشــت. 
)شــیخ نــوری، ۱۳۹۰ ص. ۱۸۹( رابطــه  ی دست  نشــاندگی ایــران در 
ــاز  ــا آغ ــه دارد ام ــکا در دهــه ۴۰ و همچنیــن دهــه ۵۰ ادام ــر آمری براب
جــدی تنش  زدایــی بیــن شــوروی و آمریــکا، خــروج نیروهــای انگلیســی 
ــه  ــران ب ــارس در اوایــل ۱۳۵۰ و افزایــش قــدرت نظامــی ای از خلیــج ف
محمــد رضــا شــاه امــکان داد از اســتقال عمــل بیشــتری در برخــورد بــا 
مناقشــات منطقــه ای برخــوردار شــود و ایــران را بــه بازیگــر عمــده  ای در 
مســائل منطقــه  ای مبــدل ســازد. طبیعــی بــود کــه ایــن موقعیــت شــاه 
ــش  ــی افزای ــدان اروپای ــکا و متح ــا آمری ــود را ب ــه خ ــود رابط ــور ب مجب
دهــد. بدیــن خاطــر رابطــه ایــران بــا آمریــکا در ایــن دهــه نزدیکتــر از 
دو مرحلــه  ی قبلــی ســتون اصلــی سیاســت خارجــی ایــران را تشــکیل 
ــه ۱۹۶۰  ــل ده ــه در اوای ــران ک ــدی،۱۳۹۳، ص.۳۳۴( ای ــی  داد. )ازغن م
فقــط یــک حلقــه در زنجیــر دفاعــی آمریــکا در برابــر بلــوک کمونیســتی 
ــه  ــن ده ــه و آغازی ــن ده ــی ای ــال  های پایان ــت در س ــمار می  رف ــه ش ب
۱۹۷۰ یعنــی درســت زمانــی کــه نیکســون در آمریــکا بــه قــدرت رســید 
ــه طــوری  ــکا درآمــد ب ــاالت متحــده آمری ــاز ای ــه صــورت متحــد ممت ب
کــه ایــاالت متحــده حفــظ امنیــت خلیــج فــارس را در درجــه  ی اول بــه 
ایــران ســپرد. بــا ایــن مقدمــات دکتریــن نیکســون بازتــاب خــود را بــر 
منطقــه خلیــج فــارس بــا سیاســت دو ســتون یــا سیاســت دو قلــو نشــان 
داد. بــر اســاس ایــن سیاســت دولت  هــای ایــران و عربســتان ســعودی بــه 
عنــوان دو ســتون اصلــی برنامه  هــای ایــاالت متحــده وظیفــه  ی حراســت 
و پرکــردن خــأ قــدرت را در منطقــه  ی خلیــج فــارس عهــده  دار شــدند.
ــادی و  ــد اقتص ــد: رش ــون می گوی ــون، ۱۹۷۱، ص. ۲۶۴( نیکس )نیکس
ایجــاد اصاحــات در کشــورهای کرانــه  ی خلیــج فــارس یکــی از مســائل 
ــه اســت و دو کشــور  مهــم در حفــظ اســتقرار امنیــت و آرامــش منطق
ــه خــود آرامــش را در  ــاش متعهدان ــا ت ــد ب ــران و عربســتان می توانن ای
ــت  ــی، ۱۳۷۱(. از دوره  ی ریاس ــد )طباطبای ــت کنن ــارس تقوی ــج ف خلی

ــی  ــه در نزدیک ــن مرحل ــوان آخری ــه عن ــون ب ــارد نیکس ــوری ریچ جمه
ــال  ــه  در س ــون ک ــود. نیکس ــرده می ش ــام ب ــکا ن ــران و آمری ــط ای رواب
ــد  ــتعفا داد و جرال ــت اس ــرای واترگی ــوایی ماج ــل  رس ــه دلی ۱۳۵۳ ب
فــورد معــاون وی زمــام امــور را بــه دســت گرفــت و  سیاســت آمریــکا 
ــان سیاســت  های  ــه هم ــرد و ادام ــری نک ــچ تغیی ــران هی ــه ای نســبت ب
ــا شکســت حــزب جمهــوری  ــود در نیمــه  ی دوم دهــه ۶۰ ب نیکســون ب
ــا روی کار آمــدن  ــکا کــه ب ــات ریاســت جمهــوری آمری خــواه در انتخاب
ــود سیاســت خارجــی  ــر  همــراه ب ــزد دمکــرات یعنــی جیمــی کارت نام
آمریــکا در دوره  ی کارتــر بــر پایــه  ی دوگانگــی اســتوار بــود. ترغیــب بــه 
آزادی  هــای سیاســی و ســپس بــا تشــدید بحران  هــای داخلــی، سیاســت 
حمایتــی نــه چنــدان مطلــوب بــرای بقــای رژیــم و نیــز بــی اعتمــادی 
ــم و  ــی آن رژی ــزل روان ــران در تزل ــم ای ــه رژی ــی ب ــردان آمریکای دولتم
کاهــش اعتمــاد ارتــش و حامیــان داخلــی آن بــه بقــای شــاه بــا کاهــش 
حمایت  هــای خارجــی و افزایــش فشــارهای داخلــی موثــر واقــع گردیــد. 
ــای  ــار حمایت  ه ــواره در انتظ ــه هم ــز ک ــاه نی ــی ش ــخصیت سیاس ش
ــا تردیــد  ــا بحران  هــای داخلــی بــرای بقــا بــود ب خارجــی در مواجهــه ب
ــوری و  ــد. )س ــکننده  تر ش ــی ش ــر اراده  ی مل ــا در براب ــه آمریکایی  ه ب

ــور، ۱۳۹۶( رضاپ
شکل  گیری بحران و فاصله  گیری

ایــن مرحلــه از بحــران شــامل محــدوده زمانــی پیــروزی انقــاب 
ــر  ــت می  باشــد. ه ــت موق ــان کار دول ــا پای اســامی در بهمــن ۱۳۵۷ ت
چنــد در ایــن مرحلــه از تاریــخ روابــط دو کشــور تاش  هایــی دو جانبــه 
از ســوی طرفیــن بــرای ادامــه روابــط و عــدم تنــش انجــام می  شــود امــا 
ــی  ــتیم. هنگام ــری هس ــران و فاصله  گی ــم بح ــش عائ ــاهد پیدای ــا ش م
کــه انقــاب اســامی در ســال ۱۳۵۷ اوج گرفــت و بــه پیــروزی رســید 
نفرتــی عمیــق از دولــت ایــاالت متحــده در ایــران مــوج مــی  زد چــرا کــه 
اســتبداد پهلــوی بــا کودتــای آمریکایــی ۲۸ مــرداد ۱۳۳۲ قــوام و دوام 
یافتــه بــود و دولــت آمریــکا تــا آخریــن لحظــات حیــات رژیم پهلــوی آن 
را مــورد حمایــت و تاییــد قــرار داده بــود بــا ایــن وجــود امــام خمینی در 
همــان آغازیــن روز هــای پیــروزی از انقابیــون خواســتند تــا از حملــه 
ــی،ج ۱۴:  ــه جاسوس ــناد الن ــد. )اس ــی بپرهیزن ــفارت  های خارج ــه س ب
ــران  ــامی ای ــوری اس ــی جمه ــت خارج ــن دوره سیاس ــناد ۱۱( اولی اس
ــاب  ــروزی انق ــس از پی ــود. پ ــاز می  ش ــت آغ ــت موق ــت دول ــا حاکمی ب
اســامی و در بهمــن ۱۳۵۷ بــا پیشــنهاد شــورای انقــاب و حکــم امــام 
خمینــی در ۱۵ بهمــن ســال۱۳۵۷ مهنــدس مهــدی بــازرگان کــه عضــو 

بین الملل و سیاست

شــورای انقــاب بــود بــه نخســت وزیــری دولــت موقــت تعییــن و مامــور 
ــت و  ــت موق ــای دول ــماعیلی، ۱۳۷۰(. اعض ــد )اس ــه ش ــکیل کابین تش
ــا  ــارزه ب ــه مب ــد ک ــد بودن ــازرگان معتق ــدی ب ــدس مه در راس آن مهن
اســتبداد داخلــی بــر مبــارزه بــر اســتعمار خارجــی مقــدم اســت، چــرا 
کــه اســتبداد داخلــی عامــل دوام و بقــای اســتیای خارجیــان بــر ایــران 
بــوده اســت. بنابرایــن شــعارهای هــای ضــد آمریکایــی در جریــان انقاب 
اســامی را شــعار ثانویــه و تدافعــی بــه شــمار می  آوردنــد و صــرف کوتــاه 
ــی می  شــماردند و  ــران را کاف ــی ای ــور داخل ــکا از ام ــردن دســت آمری ک
مبــارزه  همه  جانبــه بــا آمریــکا و درگیــر شــدن بــا منافــع آن کشــور در 
ــه  ــی ک ــاح نمی دانســتند )حســینی، ۱۳۸۹(. در حال ــه ص ــه را ب منطق
ــه تنهــا نفــی بلکــه  ــی ن ــه غرب ــه شــرقی و ن منظــور امــام خمینــی از ن
مبــارزه بــا نظــام شــرق و غــرب و ارائــه  ی الگــو ســبک و شــیوه جدیــدی 
از زندگــی بــر پایــه ی تعالیــم اســامي بــود. مهــدی بــازرگان در ایــن باره 
ــا  ــی کام ــی مفهوم ــه غرب ــه شــرقی و ن ــه شــعار ن ــه ک ــود ک ــد ب معتق
ملــی و دفاعــی داشــته و منظــور از آن احــراز اســتقال همــه جانبــه  ی 
ــوک  ــه بل ــکا ب ــدم ات ــا و ع ــر قدرت  ه ــگان و اب ــر بیگان ــان در براب خودم
ــه  ــی و چ ــاظ سیاســی و اقتصــادی و نظام ــه لح ــه ب ــرب چ ــرق و غ ش
بــه لحــاظ اخــذ و اقتبــاس  ایدئولــوژی از مکتب  هــای مارکسیســتی یــا 
کاپیتالیســتی بــوده اســت )نوازنــی، ۱۳۸۸، ص. ۲۹۱ ( بــر ایــن اســاس 
دولــت موقــت راهبــرد سیاســت خارجــی نظــام برآمــد از انقــاب را عــدم 
ــاً  ــت صراحت ــت موق ــات دول ــایر مقام ــازرگان و س ــرد. ب ــام ک ــد اع تعه
ــد  ــه منفــی مصــدق تعریــف کردن عــدم تعهــد را همــان سیاســت موازن
کــه بــه اعضــای عــدم اعطــای امتیــاز هــای سیاســی اقتصــادی و نظامــی 
بــه دو ابــر قــدرت شــرق و غــرب و عــدم اتحــاد و ائتــاف بــه آنــان اســت. 
از ان جــا کــه رژیــم شــاه متحــد اســتراتژیک ایــاالت متحــده آمریــکا بود 
ــکا و  ــه آمری ــه گسســتن رشــته  های وابســتگی ب ــه مثاب ایــن سیاســت ب
ــود.   ــور ب ــن کش ــا ای ــه ب ــد جانب ــه و چن ــای دو جانب ــروج از اتحاده خ
ــزی  ــان مرک ــازمان پیم ــفند ۵۷ از س ــخ ۲۲ اس ــب در تاری ــن ترتی بدی
ــو  ــخ ۲۳ اردیبهشــت ۵۸ لغ ــز از تاری ــیون نی ــرداد کاپیتوالس ــنتو و ق س
ــا و  ــی از ویژگی  ه ــادی، ۱۳۹۲ ص. ۳۰۱ ( یک ــی فیروزآب ــد )دهقان گردی
مختصــات سیاســت خارجــی دولــت موقــت نــگاه بــه غــرب اســت کــه 
بــر چنــد اصــل و فــرض اســتوار بــود: اوال از منظــر گفتمــان ملی  گرایــی 
ــی  ــچ نفع ــي هی ــه قطع ــی موازن ــت خارج ــوب سیاس ــرال در چارچ لیب
بــرای رابطــه بــا غــرب و آمریــکا وجــود نــدارد، دومــا دولــت موقــت در 
ــوم  ــت، س ــرب گام برمی  داش ــه غ ــازی ب ــی و اعتمادس ــت تنش  زدای جه
ایجــاد نوعــی تــوازن بیــن آمریــکا و شــوروی بــر سیاســت خارجــی بــود، 
ــرای  ــران ب ــد کــه ای ــاور بودن ــر ایــن ب ــت موقــت ب چهــارم رهبــران دول
ــاوری  ــش و فن ــه دان ــی ب ــادی و رفاه ــعه اقتص ــه توس ــن ب ــت یافت دس
غــرب نیازمنــد اســت )دهقانــی فیروزآبــادی، ۱۳۹۲،ص. ۳۰۱( بنابرایــن 
ــت  ــا صراح ــکا ب ــا آمری ــاط ب ــاره ارتب ــت درب ــت موق ــت  وزیر دول نخس
چنیــن می گویــد ،ایــران می توانــد بــر اســاس احتــرام متقابــل رابطــه  ای 
ــلحه  ــکا اس ــا از آمری ــد م ــرا نبای ــد چ ــته باش ــکا داش ــا آمری ــتانه ب دوس
ــن، ۱۹۶۳،  ــم )روبی ــن رابطــه  ای را حــق خــود می  دانی ــا چنی ــم م بخری
ــت موقــت در ســطح  ــه غــرب در دوران دول ــگاه ب ص. ۱۷۹( سیاســت ن
ــان  ــیون و پیم ــرداد کاپیتوالس ــو ق ــم لغ ــه رغ ــد و ب ــی نمان ــری باق نظ
دفاعــی ایــران و آمریــکا گام هــای عملــی بــرای بازســازی و عــادی ســازی 
ــاون  ــه مع ــه ای ک ــه گون ــکا برداشــته شــد. ب ــا آمری ــرب ب ــا غ ــط ب رواب
نخســت وزیــر وقــت بــه عنــوان رابــط دولــت موقــت و ســفارت آمریــکا 
ــی رغــم  ــت موقــت باعــث شــد کــه عل انتخــاب می شــود اقدامــات دول
اختافــات پیــش آمــده دربــاره تعییــن ســفیر آمریــکا پیــش آمــد رابطــه 
دو کشــور بــار دیگــر بــه ســطح ســفیر ارتقــا یافــت کــه نشــان دهنــده 
ــکا  ــا آمری ــاط ب ــرای ارتب ــت ب ــت موق ــه دول ــود ک ــی ب ــت و اهمیت اولوی
ــکا  ــود. همچنیــن ادامــه کار پایگاه  هــای اطاعاتــی  خبــری آمری ــل ب قائ

ــداوم حضــور مستشــاران  ــکا، ت ــه آمری ــران ب ــت ای ــران، صــدور نف در ای
ــنهاد  ــان، پیش ــور آن ــد حض ــرای تمدی ــاش ب ــور و ت ــی در کش آمریکای
ــر  ــا خط ــه ب ــرای مقابل ــور ب ــن دو کش ــری بی ــات س ــادالت اطاع مب
شــوروی و کمونیســم و همچنیــن اجــازه فعالیــت هــای حقــوق بشــری 
بــه آمریــکا در ایــران )اســناد النــه جاسوســی،ج ۱۶: اســناد ۶-۱(. دیــدار 
مهــدی بــازرگان و ابراهیــم یــزدی بــا برژینســکی مشــاور امنیــت ملــی 
ــه  ــت ب ــگاه سیاس ــوان اوج ن ــره را میت ــان ۵۸ در الجزی ــر در ۱۲ آب کارت
غــرب بــه شــمار آورد. البتــه  ایــن اقــدام نتیجــه عکــس بــه بــار آورد بــه 
طــوری کــه بــه جــای تنــش زدایــی و عــادی ســازي روابــط جمهــوری 
ــط را  ــد و رواب ــری انجامی ــروگان گی ــه بحــران گ ــکا ب ــا آمری اســامی ب

ــادی،۱۳۹۲، ص.۹۶(. ــی فیروزآب ــرد )دهقان ــر ک ــنج و بحرانی  ت متش
تعمیق و استمرار بحران

اشــغال ســفارت آمریــکا در ایــران و آغــاز جنــگ عــراق علیــه جمهــوری 
اســامی ایــران باعــث عمیق  تــر شــدن بحــران در روابــط ایــران و ایــاالت 
متحــده می  شــود و هرچنــد بــه دلیــل فضــای بــه وجــود آمــده پــس از 
جنــگ تحمیلــی و روی کار آمــدن دولــت واقع  گــرای ســازندگی و پــس 
ــن  ــا ای ــد ام ــی  رود تنــش کاهــش یاب ــت اصاحــات انتظــار م از آن دول
ــدای  ــان اســت. در ابت ــز در جری ــون نی ــد و اکن ــتمرار می  یاب بحــران اس
انقــاب و زمــان حکومــت دولــت موقــت در سراســر کشــور حرکت  هایــی 
ــا  ــد بعده ــده کن ــب و پیچی ــه را ملته ــی جامع ــو سیاس ــا ج ــد ت می  ش
معلــوم شــد کــه تمرکــز تمامــی ایــن فتنه هــا و جریانــات ضــد انقابــی 
در ســفارت آمریــکا در تهــران اســت. در حالــی کــه موضــع منافقانــه  ی 
آمریــکا نســبت بــه انقــاب اســامی مانــع از روشــن شــدن چهــره واقعی 
ــی  ــام خمین ــن جهــت ام ــه همی ــود. ب ــردم شــده ب ــان م ــکا در می آمری
بیانــات قاطعــی علیــه ابرقــدرت هــا و بــه ویــژه آمریــکا ابــراز فرمودنــد. 
وخصوصــا بــا ورود شــاه بــه آمریــکا فرمــان مقابلــه را بــه تمامــی دانــش 
ــغال  ــد. اش ــادر کردن ــی ص ــوم دین ــاب عل ــجویان و ط ــوزان و دانش آم
ــان  ــه بی ــود ب ــت ب ــت موق ــاص دول ــر خ ــع تی ــکا در واق ــفارت آمری س
دیگــر در نتیجــه ایــن اقــدام انقابــی قــدرت متزلــزل دولــت موقــت رو 
ــا آن اســاس همکاری هــای اســتراتژیک  ــول گذاشــت و همــگام ب ــه اف ب
ایــران و ایــاالت متحــده فــرو پاشــید )شــیرودی، ۱۳۸۵(. دولــت آمریــکا 
فشــارهای زیــاد و شــدیدی را بــر حاکمیــت انقابــی وارد آورد و از 
ــتگیر  ــای دس ــد اعض ــا بتوان ــت ت ــره جس ــن به ــای ممک ــی ابزاره تمام
شــده ســفارت خــود را در ایــران بــه آمریــکا بازگردانــد امــا بــا ایســتادگی 
دانشــجویان پیــرو خــط امــام و حمایــت هــای امــام خمینی ایــن اقدامات 
ــات  ــه عملی ــه گزین ــت ک ــرآن داش ــکا را ب ــا آمری ــد و نهایت ــاکام مان ن
ــرای آزادی گــروگان هــا را در دســتور کار قــرار دهــد. الزمــه  نظامــی ب
ــن  ــه در ۱۹ فروردی ــود ک ــور ب ــی دو کش ــط سیاس ــع رواب ــن کار قط ای
۱۳۵۹ از ســوی کاخ ســفید بــه اجــرا درآمــد )حســینی، ۱۳۸۹(. طوالنــی 
شــدن ماجــرای گروگان  گیــری و بــه نتیجــه نرســیدن روش  هــای 
ــا  ــروگان ه ــرای آزادی گ ــکا ب مســالمت  جویانه و خشــونت  طلبانه  ی آمری
ــه  ــروع ب ــکا ش ــی آمری ــت مل ــورای امنی ــس، ش ــه  ی طب ــه حمل از جمل
پرورانــدن طــرح یــک عملیــات تافی  جویانــه  ی دیگــری بــود بــا توجــه 
بــه حمایــت اکثریــت مــردم از حکومــت انقابــی حملــه مســتقیم نظامی 
ممکــن نبــود سیاســت آمریــکا از ایــن پــس ضمــن خــودداری از 
رویارویــی مســتقیم افزایــش فشــار اقتصــادی بــر ایــران و تــاش بــرای 
مذاکــرات مســتقیم و غیرمســتقیم بــه منظــور رهایــی گروگان  هــا 
متمرکــز شــد )برژینســکی، ۱۳۶۲(. امــا دو طــرح دیگــر نیــز در دســتور 
ــش  ــابق ارت ــران س ــد از: تشــویق س ــارت بودن ــه عب ــت ک ــرار گرف کار ق
ــه  ــر ب ــه منج ــا ک ــه کودت ــاب ب ــای ضدانق ــاواک و گروه  ه ــای س نیروه
کودتــای نــوژه شــد و بــه شکســت انجامیــد و طــرح دیگــر تحمیــل یــک 
تجــاوز خارجــی از ســوی یــک کشــور ســوم یعنــی عــراق بــود )نوازنــی، 
ــد جــاری  ــه رون ــا توجــه ب ــکا ب ــاالت متحــده آمری ۱۳۸۸، ص. ۳۳۳( ای
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جنــگ و اشــغال بخش  هایــی از خــاک ایــران از ســوی ارتــش بعــث عــراق 
و در مواضــع برتــر بــودن عــراق و تــوان تســلیحاتی قــوی آن کــه همــه 
ــه در  ــت ک ــم گرف ــد تصمی ــود می  دی ــع خ ــتای مناف ــا را در راس این  ه
ابتــدای جنــگ اعــام بی  طرفــی کنــد. ایــن موضــع در آن موقــع کامــا 
می توانســت  ایــران  بــه  فشــار  اعمــال  و  بــود  عــراق  نفــع  بــه 
تامین  کننــده  ی منافــع ایــاالت متحــده در ابعــاد گوناگــون باشــد.

)مرادپیــری و شــربتی، ۱۳۹۱، ص.۱۴۹( بــا وجــود آنکــه روابــط پنهانــی 
ایــاالت متحــده بــا عــراق و دیدارهــای مخفیانــه و آشــکار مســئوالن دو 
کشــور همچنــان ادامــه داشــت امــا بــه دلیــل رونــد حاکــم بــر جنــگ 
ــای  ــر جبهه  ه ــگام تغیی ــا هن ــکا ت ــری آمری ــی ظاه ــن موضــع بی  طرف ای
جنــگ و تغییــر موازنــه بــه نفــع ایــران همچنــان بــه قــوت خــود باقــی 
بــود )نعمتــی، ۱۳۸۸( آمریــکا بــا هــدف تحــت فشــار قــرار دادن ایــران 
ــب  ــه از جان ــری ک ــور خط ــه منظ ــود و ب ــای خ ــرای آزادی گروگان  ه ب
ایــران متوجــه  منافــع خــود در منطقــه می  دانســت بــا سیاســت صــدام 
حســین همســو بــود. از مــوارد مهــم اتفــاق افتــاده در خــال ســال  های 
ــاالت  ــران و ای ــه ای ــورد رابط ــراق در م ــی ع ــم بعث ــران و رژی ــگ ای جن
ــن  ــه در بی ــود ک ــرا ب ــران کنت ــا ای ــن ی ــک فارلی ــرای م ــده ماج متح
ــان  ــال در زم ــم س ــک و نی ــدت ی ــه م ــا ۱۳۶۵ ب ــال های ۱۳۶۴ ت س
رونالــد ریــگان کــه بــا فــروش مخفیانــه  ی تســلیحاتی بــه ایــران در پــی 
آزادی گروگان  هــای آمریکایــی در لبنــان و کمــک بــه شورشــیان 
کنتراهــای نیکاراگوئــه بــود کــه در ۱۲ آبــان ۱۳۶۵ توســط یــک روزنامــه 
لبنانــی بــه نــام الشــراع فــاش شــد کــه پیامدهایــی در داخــل کشــور بــه 
ــا آمریــکا در ماه  هــای پایانــی جنــگ  دنبــال داشــت. رویارویــی ایــران ب
تحمیلــی بــه اوج خــود رســید و بــه درگیــری نظامــی در خلیــج فــارس 
انجامیــد امــا پایــان جنــگ موجــب شــد هــر دو کشــور درصــد کاهــش 
تشــنجات برآینــد و از برخــورد مجــدد جلوگیــری کننــد، بــه طــوری کــه 
جــورج شــولتز وزیــر امــور خارجــه آمریــکا در ۱۰ مــرداد ۱۳۶۷ تمایلــش 
ــراز داشــت و اعــام کــرد  ــی خــود اب ــا همتــای ایران ــرای ماقــات ب را ب
ایــاالت متحــده از طریــق کشــور ثالــث تمایــل خــود را بــرای گفتگــو بــا 
ــود  ــران کــه از اهــداف آن آزادی گروگان  هــای آمریکایــی در لبنــان ب ای
ــادی، ۱۳۸۸، ص.  ــت.)دهقانی فیروزآب ــاع داده اس ــور اط ــن کش ــه ای ب
ــه دارای  ــال ۱۳۶۷ ک ــوش در س ــر ب ــرت واک ــرج هرب ــاب ج ۴۱۷( انتخ
ــود و در اولیــن ســخنرانی  ــا ایــران ب ــه در رابطــه ب لحنــی آشــتی جویان
خــود خطــاب بــه ایــران تاکیــد کــرد« حســن نیــت موجــب حســن نیــت 
مــی شــود« از ســوی دیگــر بــا انتخــاب هاشــمی رفســنجانی بــه ریاســت 
جمهــوری اســامی ایــران امیــد بــه تنش  زدایــی بیشــتر شــد. از ایــن رو 
عطــاءاهلل مهاجرانــی کــه معاونــت پارلمانــی رئیــس جمهــوری را بــر عهده 
داشــت در مقالــه  ای کوتــاه در روزنامــه  ی اطاعــات مذاکــره  ی مســتقیم 
ــرف  ــتقبال ط ــا اس ــنهاد ب ــن پیش ــه ای ــت ک ــخن گف ــکا س ــا آمری ب
آمریکایــی مواجــه شــد امــا رهبــر انقــاب پیشــنهاد مذاکــره بــا آمریــکا 
ــادی، ۱۳۸۸، ص. ۴۱۷(.  ــی فیروزآب ــت ) دهقان ــی دانس ــا منتف را کام
دولــت ایــران کــه در زمــان حملــه عــراق بــه کویــت و متعاقبــاً تشــکیل 
ــا  ــت ب ــن مخالف ــگ در عی ــن جن ــه در ای ــرای مداخل ــکا ب ــاف آمری ائت
ــل  ــازمان مل ــای س ــه از قطعنامه ه ــی در منطق ــای خارج ــور نیروه حض
پیــروی کــرد ایــران کــه انتظــار داشــت آمریــکا پاســخی مثبــت بــه ایــن 
اقــدام داده و در جهــت رفــع محدودیت  هــا گام بــردارد امــا دولــت 
ــران  ــر ای ــاده را در براب ــان ۱۳۶۹ وضعیــت فوق الع ــکا مجــددا در آب آمری
تمدیــد کــرد. بــا روی کار آمــدن بیــل کلینتــون در ســال ۱۹۹۳ چشــم 
انــداز جدیــدی در سیاســت خارجــی آمریــکا گشــوده شــد وبــه عنایــت 
ــراق و  ــران و ع ــگ کشــورهای ای ــه مشــکات اقتصــادی ناشــی از جن ب
تلقــی آن بــه عنــوان عامــل اصلــی تهدیــد منطقــه  ای سیاســت مهــار دو 
ــه  ــی علی ــه یک ــراق و ن ــران و ع ــان ای ــم زم ــف ه ــرای تضعی ــه ب جانب
ــا(.  ــی ت ــک طراحــي شــد )هرســیج، ب ــن ایندی دیگــري از ســوی مارتی

درایــن زمــان آمریــکا بــا سیاســت مهــار و بــه اجــرا در آوردن تحریم  هــای 
ــود و  ــی دوم بی  ســابقه ب ــس از جنــگ جهان ــه پ ــران ک ــه ای شــدید علی
ــه  ــی ب ــن تحریم  های ــز چنی ــکا نی ــی در دوران اشــغال ســفارت آمری حت
اجــرا در نیــاورده بــود بــا هــدف وارد ســاختن ضربــه  ی شــدید بــه منابــع 
ــه منظــور افزایــش شــدید  ــران و فلــج کــردن اقتصــاد کشــور ب ارزی ای
نارضایتی  هــای عمومــی بنــاگاه تمــام روابــط تجــاری و مالــی خــود را بــا 
ــج  ــبات پن ــم مناس ــاه حج ــه م ــدت س ــرف م ــرد و ظ ــع ک ــران قط ای
میلیــارد دالری خــود را بــا ایــران بــه صفــر رســاند و خریــد نفــت از ایران 
ــت  ــه عل ــران ب ــی ای ــل سیاس ــزوای کام ــا ان ــد، ام ــع گردی ــا قط کام
سیاســت  های خاتمــی و همچنیــن رویکــرد کشــور  های اروپایــی محقــق 
ــته  ــث کش ــه باع ــتان ک ــر عربس ــای خب ــار در برج  ه ــوع انفج ــد. وق نش
شــدن و زخمــی شــدن تعــداد زیــادی از ســربازان آمریکایــی شــد نیــز از 
جملــه عوامــل موثــر در تیرگــی بیشــتر مناســبات بیــن دو کشــور بــود. 
ــی از  ــده یک ــاالت متح ــران و ای ــط ای ــش  زا در رواب ــر تن ــوارد دیگ ازم
قوانیــن تحریمــی مهــم آمریــکا علیــه جمهــوری اســامی ایــران، قانــون 
ــن  ــره  ی ای ــوب کنگ ــو مص ــون دامات ــا قان ــی ی ــران و لیب ــای ای تحریم  ه
کشــور در ســال ۱۹۹۶ کــه بــا تصویــب ایــن قانــون آمریــکا بعــد جدیدی 
بــه اقدامــات تحریمــی خــود افــزود و آن عبــارت بــود از تنبیــه 
شــرکت  های خارجــی کــه در ایــران یــا لیبــی ســرمایه گــذاری 
می  کننــد. ایــن شــیوه افراطی  تریــن شــکل اجــرای فراســرزمینی 
قوانیــن آمریکاســت کــه تــا آن زمــان ایــن کشــور بــه آن مبــادرت نکــرده 
بــود )شــاپوری، ۱۳۹۵(. بــا روی کار آمــدن دولــت ســید محمــد خاتمــی 
ــود و مبحــث گفت  وگــوی  ــی ب کــه حامــی و حــاوی گفتمــان صلح  گرای
تمدن   هــا را در برابــر برخــورد تمدن  هــا مطــرح کــرد و سیاســت 
تنش  زدایــی بــا آمریــکا را مدنظــر داشــت ایــن کشــور بــا تکــرار اتهامــات 
ــد و ســپس  ــه ســخن ران ــران از سیاســت مهــار دوگان ــه ای گذشــته علی
قانــون داماتــو و در نهایــت بعــد حــوادث ۱۱ ســپتامبر ۲۰۰۱ بــا 
ــران در محــور شــرارت عمــا ســبب افزایــش تنــش بیــن  ــراردادن ای ق
ایــران و آمریــکا شــد )کریمــی فــرد،۱۳۹۸(. جنــگ افغانســتان در ســال 
۲۰۰۱ و پــس از آن جنــگ عــراق در ســال ۲۰۰۳ عرصــه جدیــدی بــرای 
ــه  ــور ب ــرف را مجب ــر دو ط ــود و ه ــاد نم ــکا ایج ــران و آمری ــه ای رابط
ــمنان  ــد دش ــر ض ــگ ب ــل و جن ــتراتژیک متقاب ــع اس ــکاری در مناف هم
ــتقیم  ــر مس ــکاری غی ــی، ۱۳۹۶، ص.۱۷۰( هم ــود. )پریفت ــترک نم مش
ایــران بــا آمریــکا در جریــان بحــران افغانســتان بــه ویــژه در کنفرانــس 
بــن تنــش در روابــط دو کشــور را کاهــش نــداد بــه طــوری کــه پــس از 
پایــان جنــگ در افغانســتان جــرج بــوش در ســخنرانی وضعیــت اتحــاد 
ــمالی  ــره ش ــراق و ک ــار ع ــران را در کن ــاه ۱۳۸۱ ای ــن م ــود در بهم خ
محــور شــرارت خوانــد. )نمــازی، ۱۳۸۱( ایــن امــر بیانگــر ایــن واقعیــت 
بــود کــه نومحافظــه کاران آمریــکا خواهــان تغییــرات بنیــادی در رفتــار و 
ــن اتحــاد  ــران هســتند. بنابرای سیاســت خارجــی جمهــوری اســامی ای
ــع  ــراق مان ــپس ع ــتان و س ــران افغانس ــده در بح ــش آم ــی پی طبیع
ــروزی  ــا پی ــد. ب ــران نش ــه ای ــبت ب ــکا نس ــین آمری ــت  های پیش سیاس
احمــدی نــژاد در انتخابــات ریاســت جمهــوری در ســال ۱۳۸۴ مناســبات 
ــز  ــات خصومــت آمی ــدی شــد. اقدام ــه جدی ــکا وارد مرحل ــران و آمری ای
آمریــکا و ایــران علیــه یکدیگــر ســبب افزایــش تنــش بیــن آنهــا شــد. 
ــکا در حوزه  هــا و عرصه  هایــی مثــل مخالفــت  ــران و آمری تنــش بیــن ای
واشــنگتن بــا ایفــای نقــش ایــران در خاورمیانــه، تــداوم برنامــه هســته ای 
ــت،  ــران در شــورای امنی ــه ای ــدد علی ــای متع ــران، صــدور قطعنامه  ه ای
ــاش  ــران، ت ــه ای ــادی علی ــه اقتص ــه جانب ــترده و هم ــای گس تحریم  ه
ــی  ــزوای سیاس ــران و ان ــه ای ــی علی ــاع جهان ــاد اجم ــرای ایج ــکا ب آمری
ــران و  ــل ای ــز متقاب ــات خصومت  آمی ــه اقدام ــان از جمل ــران در جه ای
آمریــکا اســت. بــا روی کار آمــدن دولــت روحانــی در ســال ۱۳۹۲ فصــل 
جدیــدی از روابــط جمهــوری اســامی ایــران و ایــاالت متحــده گشــوده 
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ــی  ــود و حام ــده ب ــدال روی کار آم ــعار اعت ــا ش ــه ب ــی ک ــد. روحان ش
گفتمــان تعامــل ســازنده در روابــط جمهــوری اســامی ایــران بــا دیگــر 
کشــورها از جملــه آمریــکا بــود بیشــترین تمرکــز سیاســت خارجــی خود 
را صــرف مســئله تحریــم هــا و توافــق هســته ای کــه طــرف اصلــی آن 
ایــاالت متحــده بــود نمــود. بــا توجــه بــه مطــرح بــودن موضوع هســته ای 
ــکا در  ــران و آمری ــن ای ــط بی ــش رواب ــی در تن ــل اصل ــوان عام ــه عن ب
ــوق  ــکی، حق ــدی موش ــد توانمن ــائلی مانن ــار مس ــر در کن ــالیان اخی س
ــن  ــه و... الزم اســت ای ــر کشــورهای منطق ــور دیگ ــت در ام بشــر، دخال
ــه  ــته ای ک ــوع هس ــرد. موض ــرار گی ــی ق ــورد بررس ــتر م ــوع بیش موض
نزدیــک بــه دو دهــه سیاســت خارجــی کشــور را بــا خــود درگیــر کــرده 
ــد.  ــاط بوده ان ــوع در ارتب ــن موض ــا ای ــت ب ــن دول ــن چندی و همچنی
سیاســت جلوگیــری از دســتیابی ایــران بــه تکنولــوژی هســته ای کــه بــا 
ــر تشــدید دشــمنی  ــه ســرآغازی ب ــون ک ــت کلینت ــدن دول روی کار آم
ــکا و بســیاری از  ــاالت متحــده آمری ــود آغــاز شــد. ای ــکا ب ــران و آمری ای
ــا  ــاور بودنــد کــه دولــت ایــران تــاش می کنــد ت ــر ایــن ب متحدانــش ب
امکانــات الزم را فراهــم کنــد تــا بتوانــد در کوتــاه تریــن زمــان ممکــن 
ــرای  ــاش ب ــکا در ت ــد. آمری ــته ای باش ــاحه هس ــد س ــه تولی ــادر ب ق
ــردن  ــاال ب ــود و ب ــده می ش ــران خوان ــی ای ــه جاه  طلب ــری از آنچ جلوگی
اهــرم فشــارش در برابــر ایــران پیشــگام یــک رشــته تحریم  هــای قــوی 
یــک جانبــه و چنــد جانبــه شــد.)خواجه  پور و دیگــران، ۱۳۹۳( پــس از 
۱۳ ســال اختــاف و کشــمکش میــان ایــران از یــک ســو و آمریــکا و هــم 
پیمانانــش و برخــی نهادهــای بین  المللــی از ســوی دیگــر پــس از 
ــق  ــران و ۵+۱ تواف ــان ای ــرده می ــخت و فش ــره س ــال مذاک ــن س چندی

ــته ای  ــه  ی هس ــر برنام ــر س ــا ب ــه تنش  ه ــان دادن ب ــرای پای ــی ب جمع
ــق هســته ای انتظــار  ــا انجــام تواف ــران حاصــل شــد )شــاپوری،۷۴( ب ای
ــاالت  ــران و ای ــط ای ــی در رواب ــش زدای ــدی از تن ــل جدی ــت فص می رف
متحــده گشــوده شــود و حتــی بحــث از برجــام دو و ســه و حــل و فصــل 
ــه  ــن مکالم ــد. همچنی ــود آم ــه وج ــن ب ــن طرفی ــات بی ــایر اختاف س
ــل  ــال ۲۰۱۳ مث ــی در س ــا و روحان ــاراک اوبام ــن ب ــی بی ــی تاریخ تلفن
ــور  ــر ام ــری وزی ــان ک ــران و ج ــه ای ــور خارج ــر ام ــف وزی ــدار ظری دی
خارجــه آمریــکا ســبب شــکاف در دیــوار بی  اعتمــادی شــد وایــن عمــل 
بــه عنــوان یــک اقــدام اعتمــاد ســاز تعبیــر شــد. بــا جابجایــی یــا تغییــر 
نخبــگان در یــک کشــور ممکــن اســت سیاســت تنش  زدایــی بــا 
شکســت مواجــه شــود بــا تغییــر نخبــگان اجرایــی درآمریــکا و بــه قدرت 
ــان  ــای مخالف ــدید البی  ه ــرای تش ــت ب ــپ فرص ــد ترام ــیدن دونال رس
جمهــوری اســامی ماننــد  البــی آیپــک، البــی اعــراب و... محیــا شــد و 
ــروج از  ــه خ ــران از جمل ــه ای ــپ علی ــه  ی ترام ــت  های خصمان ــا سیاس ب
ــه  ــارس ک ــج ف ــا در خلی ــش تنش  ه ــن افزای ــق هســته ای و همچنی تواف
منجــر بــه ســرنگونی پهپــاد آمریکایــی توســِط ســپاه پاســداران و تــاش 
ــدات  ــه تهدی ــا آنچ ــه ب ــی در مقابل ــاف دریای ــاد ائت ــرای ایج ــکا ب آمری
دریایــی ایــران در خلیــج فــارس عنــوان می  شــود تنش زدایــی روحانــی 
ــران در  ــداوم بح ــدی از ت ــد و دور جدی ــه ش ــي مواج ــش بزرگ ــا چال ب

رابطه ایران و ایاالت متحده را رغم زد.
 ســاز و کارهــای مناســب بــر تــداوم بحــران در روابــط ایــران 

و آمریــکا
ایماژهای نخبگان 
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جمهــور دانشــجویی  علمــی  گاهنامــه  

انجمــن علمــی علــوم سیاســی دانشــگاه بین المللــی امــام خمینی)ره( ســال چهــارم/ شــماره چهــارم/ پاییــز ۱۳۹۹

نگــرش نخبه  گــرا در جامعه  شناســی سیاســی قــدرت و جایــگاه ویــژه  ای 
ــه  های  ــوان در اندیش ــرا را می  ت ــی نخبه  گ ــر سیاس ــای تفک دارد. بنیان  ه
ــد اغلــب  ــان جدی ــرار داد. نخبه  گرای افاطــون و ســقراط مــورد توجــه ق
ــه نشــان  ــد ک ــاش دارن ــد و ت ــره می گیرن ــای افاطــون به از رهیافت  ه
دهنــد معادلــه  ی دیــوار آهنیــن الیگارشــیک در تمامــی جوامــع اعمــال 
ــگ  ــی از فرهن ــدرت تابع ــع ق ــوی توزی ــگان و الگ ــش نخب ــود. کن می ش
هنجــار و ســاختار سیاســی کشــور مــورد نظــر اســت. نخبــه و نخبــگان 
ــه  ــی شــود ک ــه م ــی گفت ــروه های ــه گ ــه شــناختی ب ــرد جامع در رویک
ــه تصمیم  گیــری  ــوط ب ــژه اول مرب ــد. کار وی ــژه  ی ســاختاری دارن کار وی
سیاســی اســت و کارویــژه  ی دوم را بایــد کنــش هماننــد اســت. کارویژه  ی 
دوم در قالــب نشــان  های تصمیم  ســازی حاصــل می شــود. نخبــگان 
سیاســی بــا توجــه بــه جایــگاه و اهدافشــان رفتارهــای متفاوتــی از خــود 
ــگان نیســت  ــرون  زاد شــخصیت نخب ــن رفتارهــای ب ــد ای نشــان می  دهن
ــد شــکل می گیــرد.  ــه شــرایطی کــه در آن قــرار دارن ــا توجــه ب بلکــه ب
ــظ و  ــد حف ــرای بازتولی ــواره ب ــد هم ــه در راس  قدرت  ان ــی ک نخبگان
ــت  ــد. مقاوم ــر می گیرن ــی را در نظ ــای اصاح ــدرت برنامه  ه ــداوم ق ت
ایدئولوژیــک رهبــران سیاســی ایــران را می  تــوان انعــکاس اعتقــاد آن  هــا 
ــی در  ــش پویای ــد نق ــه می توان ــت ک ــتین دانس ــام راس ــش  اس ــه نق ب
ــع  ــد و در واق ــا کن ــی ایف ــی و بین الملل ــی سیاس ــی مل ــه اجتماع عرص
ــل و  ــام بین  المل ــان از نظ ــه ادراک آن ــرش  اســت ک ــن نگ ــر اســاس ای ب
نقــش آمریــکا شــکل می گیــرد. ایــن نگــرش را می  تــوان عامــل تشــدید 
ــا  ــامی ب ــورهای اس ــایر کش ــی و س ــه  ی ایران ــه  ی جامع ــادی نهفت تض
آمریــکا و جهــان غــرب دانســت. رهبــران و نخبــگان ایــران در بســیاری 
از مواضــع و رویکردهــای خــود بــه جــدال بــا آمریــکا مبــادرت نمودنــد و 
تــا کنــون تــاش قابــل توجهــی را بــرای بــه حداکثــر رســاندن تعــارض 
انجــام دادنــد. ایــن امــر را بایــد انعــکاس ادراکات سیاســی و ایدئولوژیــک 
ــار  ــان رفت ــه آن ــا ک ــی از آنج ــت؛ یعن ــامی دانس ــاب اس ــران انق رهب
سیاســی خــود را بــر اســاس قواعــد ایدئولوژیک ســازماندهی کردنــد تأثیر 
قابــل توجهــی بــر روابــط متقابــل ایــران و آمریــکا برجــای گذاشــته  اند. 
گراهــام فولــر معتقــد اســت: غــرب بــه ویــژه آمریــکا مســحور پدیــده  ی 
ــه ادراک  ــه ک ــد ک ــان می  ده ــر نش ــن ام ــت. ای ــی اس ــت اهلل خمین آی
رهبــران سیاســی ایــران نــه تنهــا تحــت تاثیــر غالب  هــای ایدئولوژیــک 
قــرار دارد بلکــه می تــوان جلــوه هایــی از خصوصیــات ایرانــی و همچنیــن 
تجــارت تاریخــی ایرانیــان را نیــز بــا آن پیونــد داد. نخبــگان سیاســی در 
ــن و  ــه  ای در تدوی ــایان توج ــش ش ــد و نق ــوذ و قدرت  ان ــران دارای نف ای
پیشــبرد خــط مشــی سیاســی دارنــد. و در طــرف مقابــل نخبــگان حاکــم 
بــر ایــاالت متحــده بــه خوبــی درک کرده  انــد کــه اگــر خواهــان حفــظ 
ــه خــود هســتند از هــم اکنــون  نظــام ارزشــی- هنجــاری تمامیت  طلبان
بایــد نبــرد بــا ایــن جایگزیــن محتمــل را آغــاز کننــد )مایــی و کافــی، 
۱۳۹۲( علیرغــم آنچــه گفتــه شــد در چهــار دهــه رابطــه  ی بحرانــی دو 
ــازنده    ــل س ــی و تعام ــی در دو کشــور تنش  زدای ــواره نخبگان کشــور هم
ــداوم بحــران مــورد نظــر داشــته  اند و تاش  هایــی هــم  ــرای عــدم ت را ب
ــر سیاســت  ــرای ایــن کار انجــام گرفتــه اســت امــا گفتمــان حاکــم ب ب
ــای  ــتعماری تاش  ه ــری اس ــتیز و دیگ ــی استکبارس ــه یک ــور ک دو کش

نخبــگان مخالــف تــداوم بحــران را بــا شکســت مواجــه کــرده اســت.
مشوق  ها

منظــور از ایــن شــاخص کــه تحــت عنــوان رســوخ عوامــل محیطــی از 
ــر  ــاروا و منفــی کشــورهای مؤث ــه  ی ن ــاد می شــود حضــور و مداخل آن ی
ــت.  ــران و آمریکاس ــن ای ــبات بی ــه  ای در مناس ــرا منطق ــه  ای و ف منطق
هــر چنــد در اینجــا مشــوق بــه معنــای منفــی آن مــورد توجــه نظریــه 
ــه  ــه جانب ــن هم ــر و پرداخت ــل دقیق  ت ــه و تحلی ــرای تجزی ــا ب اســت ام
ــی  ــورد بررس ــم م ــت ه ــوق  های مثب ــمت مش ــن قس ــوع در ای ــه موض ب
ــد. در طــول روابــط بحرانــی ایــران و آمریــکا مشــوق  های  قــرار می  گیرن

ــت  ــران و در جه ــداوم بح ــی ت ــی یعن ــت منف ــر دو جه ــادی در ه زی
مثبــت یعنــی حــل و فصــل بحــران بــا انگیزه  هــای خــاص خــود حضــور 
ــتان و  ــد عربس ــه  ای مانن ــورهای منطق ــوان از کش ــه می  ت ــته  اند ک داش
ــن،  ــیه، چی ــد روس ــه  ای مانن ــن کشــورهای فرامنطق ــراییل و همچنی اس
ــی  ــوق منف ــوارد مش ــرد. از م ــام ب ــا ن ــه  ی اروپ ــر و اتحادی ــن، الجزای ژاپ
می  تــوان عربســتان، چیــن و روســیه را نــام بــرد. مشــوق منفــی بــودن 

ــودن آن در  ــدارم ب ــران و ژان ــی ای ــینه  ی قدرت  طلب ــا پیش ــتان ب عربس
ــت  ــه را در دس ــم منطق ــه نظ ــاط دارد ک ــال  های ۱۹۷۰ ارتب ــه س ده
داشــت. در  ســال  های پــس از انقــاب اســامی نیــز چنیــن رونــدی بــا 
سیاســت صــدور انقــاب دنبــال شــد کــه ویژگــی خــاص آن بــا نادیــده 
گرفتــن حکومت  هــای منطقــه بــود. عــاوه بــر این  هــا عربســتان تصــور 
ــا بهبــود روابــط ایــران و آمریــکا کشــور مزبــور بیــش از هــر  می  کنــد ب
زمــان دیگــر منــزوی و نادیــده گرفتــه می شــود. در مــورد اســرائیل نیــز 
بــا توجــه بــه سیاســت ضــد صهیونیســتی جمهــوری اســامی، وضعیتــی 
ــوان  ــه عن ــوه دادن جمهــوری اســامی ب ــرار حاکــم اســت. جل ــن ق بدی
عامــل تمــام مشــکات سیاســی و امنیتــی منطقــه و حفــظ پیوندهــای 
گســترده سیاســت ضــد ایرانــی آمریــکا همیشــه معطــوف بــه ماحظــات 
ایــن کشــورها بــوده اســت و از نظــر سیاســتمداران منافــع اســتیاجویی 
آمریــکا در خاورمیانــه حــول منافــع اســرائیل اســت )تخشــید و فیضــی، 
ذی  نفــوذ  منطقــه  ای  فــرا  قدرت  هــای  دیگــر  طیــف  در  و   .)۱۳۸۱
ــاالت  ــا ای ــط ب ــیه در رواب ــرد. روس ــام ب ــن ن ــیه و چی ــوان از روس می  ت
ــگاه اقتصــادی،  ــران دارد و هــم ن ــه ای ــگاه اســتراتژیک ب متحــده هــم ن
ــا از دســت دادن بســیاری از  ــرد و ب ــگ س ــان جن ــس از پای ــن پ بنابرای
ابزارهــای سیاســی  اش در پــی آن اســت کــه از یــک جمهــوری اســامی 
ــد،  ــکا باش ــای آمری ــد مزاحــم سیاســت  ها و برنامه ه ــه می توان ــدرو ک تن
عاملــی بــرای تعدیــل سیاســت واشــنگتن در منطقــه فراهــم آورد و نیــز 
ــم  ــه در رژی ــازار تســلیحاتی ک ــژه ب ــه وی ــران ب ــازار ای در نظــر دارد از ب
ــا  ــود بهــره وافــی ببــرد. چیــن هــم ب ــا در دســت غــرب ب ســابق عمدت

بین الملل و سیاست

درجاتــی تخفیــف نســبت بــه روســیه چنیــن منطقــی را در روابــط خــود 
ــوان  ــورد مشــوق  های مثبــت هــم می  ت ــد. در م ــال می  کن ــران دنب ــا ای ب
بــه کشــورهایی ماننــد الجزایــر کــه بــا کمــک بــه حــل و فصــل ماجــرای 
ــرارداد  ــب آن ق ــران و متعاق ــکا در ای ــفارت آمری ــری در س گروگان  گی
ــرد.از  ــایانی ک ــک ش ــور کم ــان دو کش ــش می ــش تن ــه کاه ــر ب الجزای
مــوارد دیگــر میتــوان اتحادیــه اروپــا و ژاپــن را نــام بــرد کــه از طرفــی 

وابســتگی اقتصــادی و سیاســی بــه آمریــکا دارنــد و از ســویی دیگــر بــه 
دالیــل مســائل اقتصــادی ماننــد وابســتگی بــه انــرژی ایــران و همچنیــن 
ــا  ــران در کاهــش تنش  ه ــن نقــش ای ــل آن همچنی ــت حمــل و نق امنی
در منطقــه کــه بــا امنیــت کشــورهای اروپایــی رابطــه مســتقیم دارد کــه 
می  تــوان بــه مصائــب و مشــکات پیــش آمــده پــس از بهــار عربــی بــرای 
کشــورهای اروپایــی کــه عــاوه بــر مشــکات عدیــده  ی امنیتــی  با ســیل 
عظیمــی از پناهجویــان گریختــه از جنــگ در خاورمیانــه کــه عــاوه بــر 
ــی در  ــای افراطــی هویت ــه شــاهد جنبش  ه ــرای اتحادی ــی ب ــب مال عواق
ایــن اتحادیــه کــه نمونــه  ی بــاز آن برگزیــت در انگلســتان کــه ضربــه  ی 
شــدیدی بــر اتحادیــه  ی اروپــا وارد نمــود و همچنیــن اســتفاده از ایــران 
ــن  ــه ای ــدر ب ــواد مخ ــری از ورود م ــرای جلوگی ــدی ب ــوان س ــه عن ب
ــران  ــف ای ــط دو کشــور و تضعی ــرد و بحــران در رواب ــه اشــاره ک اتحادی
پــس از اعمــال تحریم  هــا از ســوی آمریــکا می  توانــد نقــش ایــران را در 
منطقــه بــه بازیگــری ضعیــف تنــزل دهــد و ایــن موضــوع بــا سیاســت 
ــد کــه بحــران  ــن تــاش دارن ــدارد بنابرای ــا همســویی ن ــه  ی اروپ اتحادی

موجــود در روابــط دو کشــور را بــه حداقــل ممکــن برســانند.
 ایدئولوژی 

ــم  ــه حاک ــه  های طبق ــی اندیش ــه معن ــوژی ب ــس، ایدئول ــر مارک ــه نظ ب
و  می  کنــد  حمایــت  طبقاتــی  نظــام  از  کــه  اندیشــه  هایی  اســت، 
اســتثمار را زنــده نگــه می  دارد.)هیــود، ۱۳۸۹، ص. ۶۶( از عناویــن ذکــر 
ــرای تــداوم بحــران در روابــط ایــران و آمریــکا  شــده توســط زارتمــن ب
ــام  ــران ن ــداوم بح ــت ت ــر ثاب ــوان عنص ــه عن ــوژی ب ــوان از ایدئول می  ت

ــا وجــود برخــی مشــوق  ها و تغییــرات درون گفتمانــی  ــرد. چــرا کــه ب ب
ــه گفتمــان  ــر از گفتمــان ب ــا شــاهد تغیی در سیاســت  های دو کشــور م
ــور  ــط دو کش ــران در رواب ــکل  گیری بح ــان ش ــم و از زم ــر نبوده  ای دیگ
ــرا  ــرف ماج ــون در دو ط ــای گوناگ ــدن دولت  ه ــود روی کار آم ــا وج ب
ــرا  ــت اعتدال  گ ــا دول ــرا ت ــان گ ــت آرم ــران از دول ــه در ای ــتیم، ک هس
ــا  ــکا، ام ــرات در آمری ــواه و دموک ــای جمهوری  خ ــن دولت  ه و همچنی
ــران و ســرمایه  داری و  ــت اســامی و ضداســتکباری در ای ــوژی ثاب ایدئول
اســتعماری در آمریــکا موجــب ناکارآمــدی ســایر عواملــی کــه در صــدد 
کمــک بــه حــل بحــران و تنــش موجــود بوده  انــد شــده اســت. در ایــن 
ــتگاه  ــوم و خاس ــاره مفه ــدا درب ــه در ابت ــی مقال ــش پایان ــمت از بخ قس
تاریخــی ایدئولــوژی، نقــش و جایــگاه ایدئولــوژی، دولــت ایدئولوژیــک و 
ســپس ایدئولــوژی آمریــکا و ایدئولــوژی جمهــوری اســامی ایــران مــورد 

ــرد ــرار می  گی ــی ق بررس
خاستگاه تاریخی مفهوم ایدئولوژی

 هرچنــد واژه ایدئولــوژی نخســتین بــار در ســال ۱۷۹۶ توســط آنتــوان 
ــا  ــت، ام ــس رواج یاف ــت و از آن پ ــتفاده قرارگرف ــورد اس ــی م دوتراس
ــی  ــه برخ ــن ب ــتغال ذه ــت، اش ــد اس ــز معتق ــن نی ــه الری ــان ک همچن
مســائل کــه درپوشــش ایــن مفهــوم قــرار داشــتند بســیار زودتــر آغــاز 
ــر  ــخ بش ــازه  ای در تاری ــده  ی ت ــوژی پدی ــاظ ایدئول ــن لح ــد و از ای ش
نیســت حتــی اگــر بررســی  های قدیمی  تــر از ایــن مفهــوم را نیــز 
ــه اعتقــاد برخــی صاحــب نظــران مفهــوم  مــورد توجــه قــرار ندهیــم. ب
ــگامان  ــوده پیش ــی ب ــداع دوتراس ــه اب ــاِف واژه  ی آن ک ــوژی برخ ایدئول
ــیس  ــته  های فرانس ــا نوش ــن آنه ــر تری ــایان ذک ــه  ش ــیاری دارد ک بس
بیکــن )۱۶۲۶-۱۵۶۱( اســت. بیکــن در کتــاب ارغنــون جدیــد در ســال 
ــی  ــیر تصورات ــتان اس ــان از روزگار باس ــن انس ــود، ذه ــد ب ۱۶۲۰ معتق
ــی  ــری را در حجاب ــم بش ــه فه ــت ک ــده اس ــه  ای ش ــا و نابخردان خط
ــر مکتــب  ــر بســیاری هــم ب ــه  ی بیکــن تأثی ــن نظری ــد. ای پنهــان کردن
تجربــی انگلســتان، کارل مارکــس، تومــاس هابــز، جــان الک و هــم بــر 
ــوژی را  ــوم ایدئول ــا مفه ــه نهایت ــنگری فرانســه داشــت ک ــش روش جنب
ــی  ــم جامعه  شناس ــه عل ــده ب ــات عدی ــوژی از جه ــث ایدئول ــد. بح آفری
ــاده و  ــای س ــوژی در معن ــود. ایدئول ــوط می ش ــی مرب ــه علم  شناس ــا ب ی
ــن  ــا عقیده  شناســی. ای ــده ی ــه عقی ــم ب ــارت اســت از: عل لفظــی  اش عب
ــت.  ــوده اس ــراه ب ــن و ذم هم ــی طع ــا نوع ــش ب ــدو پیدای ــاح از ب اصط
ــه  ــه ب ــت ک ــده اس ــوب می  گردی ــرور محس ــردي خیال  پ ــک ف ایدئولوژی
اندیشــه  های پنــداری بریــده از واقعیــت دلخــوش می  شــده اســت. 
ایدئولــوژی بیــش از هــر چیــز بــا عقانیــت آدمــی ســر و کار دارد و بــه 
دیــده  ی ســوءظن بــدان می  نگــرد و آن را در تشــخیص متهــم مــی دارد 
ــه  ــخ ب ــل را در چنــگ طمــع و تاری ــودن دســت و چشــم عق و بســتر ب
ــزاف را  ــای گ ــت معرفت  ه ــر الف ــان پ ــتی مدعی ــد و تهیدس رخ می کش
بــه زعــم خــود افشــا می کند.)ســروش، ۱۳۷۲، ص. ۸۰-۷۹( بــه اعتقــاد 
مارکــس ایدئولــوژی نــه تنهــا بــر بی  لیاقتــی و کارایــی عملــی بلکــه بــر 
ــوژی  ــس از ایدئول ــت. مارک ــت داش ــت دالل ــردن واقعی ــم ک ــم و گ توه
ــات  ــول طبق ــرد و آن را محص ــر می ک ــی کاذب تعبی ــوان آگاه ــه عن ب
ــی  ــکات اساس ــی از ن ــوژی، یک ــای ایدئول ــت. نقش  ه ــی می  دانس اجتماع
مارکــس در بــاب ایدئولــوژی آن اســت کــه از نظــر وی نقــش ایدئولــوژی 
ــن مجــرا  ــوژی از همی ــدرت اســت و ایدئول ــه ق مشــروعیت بخشــیدن ب
ــد. نقــش دیگــر ایدئولــوژی عبــارت اســت  ــا »قــدرت » ارتبــاط می  یاب ب
از تعــارض زدایــی، البتــه مارکــس بــه ایــن نقــش تصریــح نکــرده اســت 
ــد  ــا ایــن معنــا ســازگار اســت. انســان هرگــز نمی توان ــات وی ب امــا بیان
در مدتــی طوالنــی در شــرایط و محیطــی زیســت کنــد کــه بــا دنیــای 
ذهنــی او تعــارض دارد، بــه بیــان دیگــر زندگــی انســان در شــرایطی کــه 
میــان دنیــای خارجــی و دنیــای ذهــن تعــارض وجــود دارد دســت کــم 
ــه  هایی  ــد اندیش ــد واج ــان نمی  توان ــت. انس ــن اس ــدت ناممک در دراز م
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باشــد کــه دائمــا او را بــا جهــان خــارج در حــال تعــارض نگــه می  دارنــد. 
لــذا در مواقعــی کــه میــان جهــان ذهنی انســان و جهــان خــارج تعارضی 
ــرای رفــع  ــد در رفــع ایــن تعــارض بکوشــد. ب روی می  دهــد الجــرم بای
ایــن تعــارض یکــی از طرفیــن را بایــد عــوض کــرد یعنــی یــا بایــد جهان 
خــارج را تغییــر داد یــا جهــان ذهــن را مارکــس معتقــد اســت کــه قالــب 
ــد  ــوض کنن ــا را ع ــه دنی ــای آنک ــه ج ــع ب ــه مواق ــن گون ــان در ای آدمی
اندیشــه و ذهــن خــود را تغییــر می دهنــد. ایدئولــوژی بــه نحــوی کاذب 
ــا  ــد یعنــی آدمــی را کــج می  کنــد ت انســان را از ایــن غریبگــی می  رهان
بــا جهــان کــج، هماهنــگ افتــد و بــه ایــن شــیوه تعــارض عالــم بیــرون 
و درون را می  زدایــد. لــذا ایدئولــوژی از مهم  تریــن عوامــل »الیناســیون« 
ــن مسخ  شــدگی و الیناســیون  ــد از ای ــی می  توان اســت. انســان در صورت
ــس  ــر مارک ــد. از نظ ــار بزن ــوژی را کن ــاب ایدئول ــه حج ــد ک ــات یاب نج
ــامان  ــه س ــارج و ب ــم خ ــر عال ــای تغیی ــه معن ــاب« ب ــه »انق ــوت ب دع
کــردن آن اســت یعنــی از نظــر وی بــرای تعــارض زدایــی میــان عالــم 
ــت از  ــم عبارتس ــی و مه ــای اساس ــی از راه ه ــن یک ــم ذه ــارج و عال خ
تصحیــح عالــم خــارج، مقتضــای ایــن دعــوت آنســت کــه داعــی، خــارج 
از حیطــه  ی ایدئولــوژی ایســتاده باشــد و بــه درســتی واقعیــت جهــان و 
ــه انقــاب  ــوژی دعــوت ب انســان را شــناخته باشــد. نقــش دیگــر ایدئول
ــه  ــزد مارکــس خــود بــه خــود انقــاب را ب اســت. مفهــوم ایدئولــوژی ن
ــه  ــت ک ــن اس ــخن ای ــوژی س ــه ایدئول ــرا در نظری ــی  اورد زی ــراه م هم
چیــزی وارونــه شــده اســت و ایــن وارونگــی تــا بــدان جــا پیــش رفتــه 
اســت کــه دیگــر هیــچ راهــی جــز بــرای خــود نشــاندن وارونگــی وجــود 
ــا و قضــاوت  ــده ه ــی از ای ــوژی را نظام ــون ایدئول ــد دوم ــدارد. فردینان ن

هــای روشــن و ســازمان یافتــه میدانــد کــه بــرای توصیــف دنیا اســتنتاج 
یــا توجیــه موقعیــت یــک گــروه یــا جامعــه بــه کار مــی  رود و اساســا از 

ــروش، ۱۳۷۲، ص.۹۳(  ــات می  گیرد.)س ــا نش ارزش  ه
ویژگی  های ایدئولوژی 

ســاخت منطقــی منســجم: ایدئولــوژی در هــر مفهــوم و کاربــرد، نظامــی 
منســجم و منطقــی از تفکــر اســت و بــه همیــن دلیــل می  توانــد 
کاربردهــای مثبــت یــا منفــی داشــته باشــد. وضــوح، انســجام و 
ــز  ــه ممی ــی و وج ــن ویژگ ــوان مهم تری ــی را می  ت ــازی درون همسان  س
ایدئولــوژی از مفاهیــم دیگــر دانســت. در واقــع ایدئولــوژی نظــام 
منســجمی از ایــده هــا و باورهــا اســت کــه بیانگــر طــرز تلقــی انســان از 
جامعــه اســت و او را بــه شــیوه  ای از رفتــار ســوق می  دهــد کــه بیانگــر 
اعتقــادات و طــرز تفکــر او اســت. ایدئولــوژی فقــط نظــام منســجمی از 
تفکــر بــدون جهت  گیــری نیســت بلکــه از ایــن انجــام و ســاخت منطقــی 
ــرای تبییــن وضــع موجــود و ترســیم وضــع مطلــوب بهــره می  گیــرد.  ب
از آنجــا کــه ایدئولوژی  هــا نظام  هــای منســجمی از تفکــر هســتند: 
مرزهــای مشــخص و آشــکاری بــرای پیــروان خــود ترســیم می  کننــد و 
بــه ایــن ترتیــب ایدئولوژی  هــا فراهــم کننــده  ی یــک وســیله هویــت در 
جهــان بــرای پیــروان خــود تلقــی می  شــوند. هــر چنــد ایدئولــوژی نیــز 
ماننــد فلســفه و فرهنــگ از جنــس اندیشــه و آگاهــی اســت امــا تفاوتــش 
ــع  ــد دارد و در واق ــا عامــل سیاســی پیون ــن اســت کــه ب ــا در ای ــا آنه ب
تئــوری راهنمــای عمــل سیاســی اســت. ایدئولــوژی حالتــی اســت کــه 
ــا و  ــه هدف  ه ــا ارائ ــل ب ــا حداق ــد ی ــب می  کن ــه عمــل ترغی انســان را ب
وســایل بــه افــراد امــکان می  دهــد کــه بــه عمــل سیاســی دســت بزننــد 
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ــزد  ــا قــدرت و ســلطه ارتبــاط تنگاتنگــی دارد. چنانکــه در ن ــن ب بنابرای
برخــی افــراد ایدئولــوژی فراینــدی اســت کــه بــه واســطه آن معنــا، در 

ــی، ۱۳۸۵( ــرد )خلیل ــرار می  گی ــدرت ق ــت ق خدم
 دولت ایدئولوژیک 

منظــور از دولــت ایدئولوژیــک دولتــی اســت کــه بــر اســاس ایدئولــوژی 
واحــدی کــه مدعــی کنتــرل و تنظیــم همــه  ی وجــوه زندگــی سیاســی 
ــا  ــه اســت تاســیس شــده و می کوشــد ت ــی و فرهنگــی جامع و اجتماع
ــوژی زندگــی اجتماعــی را تنظیــم و  ــد آن، ایدئول برحســب اصــول عقای
ــی و فرهنگــی  ــف زندگــی اخاق ــاد مختل ــن ابع ــد و همچنی ــرل کن کنت
ــرن بیســتم  ــاورد ق ــا ره ــه دولت  ه ــن گون ــاط در آورد. ای را تحــت انضب
و بحران  هایــی هســتند کــه در پاســخ بــه بحــران زمــان گــذار از دوران 
ــه در دوران  ــم رفت ــده  اند و روی ه ــدا ش ــدرن پی ــه دوران م ــنتی ب س
گــذار بحران  هایــی از قبیــل بحــران هویــت، بحــران مشــارکت، بحــران 
مشــروعیت، بحــران کارایــی دســتگاه  های سیاســی، بحــران هنجاریابــی 
ــا  ــک ذات ــای ایدئولوژی ــتند. دولت  ه ــی هس ــن جوامع ــر چنی و... دامنگی
دارای مجموعــه  ای از بحران  هــا هســتند و در واقــع می  کوشــند تــا 
موجودیــت خــود را در اســاس همیــن بحران  هــا حفــظ کنند.)بشــیریه، 
۱۳۸۱( در ادامــه بحــث الزم اســت ایدئولــوژی حاکــم بــر سیاســت  های 

دو کشــور بــه طــور مفصــل و مــوردی تجزیــه و تحلیــل شــود.
ایدئولوژی آمریکا

ارزش  هــا و هنجارهایــی کــه ذهنیــت آمریکایــی از سیاســت را برســاخته 
ــم  ــی و لیبرالیس ــی، مادی  گرای ــتون فردگرای ــه س ــر س ــی ب ــت مبتن اس
اســت. ریشــه  های تاریخــی ایــن ســازه فرهنگــی اجتماعــی از یــک ســو 
در مســیحیت و بویــژه ســنت پروتســتان اســت. از ســویی دیگــر ســاکنان 
ایــاالت متحــده نــوادگان عصــر روشــنگری و مدرنیتــه در اروپــا هســتند 
کــه غایــت آن توســعه و پیشــرفت اقتصــادی نتیجــه آن، سیاســت  های 
توســعه طلبانــه و اســتعماری بــود )منظــور و حســینی، ۱۳۹۱(. از دیگــر 
ایدئولوژی  هــا در میــان اهــداف سیاســت خارجــی ایــاالت متحــده 
ــه  ــر ک ــک دیگ ــدرت هژمونی ــک ق ــور ی ــری از ظه ــه جلوگی ــوان ب می  ت
ــدازد و همچنیــن در  ــه خطــر ان ــل را ب وضعیــت موجــود نظــام بین  المل
ســطح منطقــه  ای تــاش بــرای حفــظ وضعیــت موجــود در یــک هژمــون 
ــه  منطقــه  ای دارد اشــاره کــرد.)remiehsraeM ،۲۰۱۱( و همچنیــن بیگان
هراســی کــه دارای قدمــت طوالنــی در فرهنــگ غربــی می  باشــد، 
ارتبــاط تنگاتنگــی بــا مســئله اســام هراســی و ایــران هراســی دارد. بــه 
ــا اجنبــی ترســی مقدمــه و پیش  شــرط  ــه هراســی ی ــه  ای کــه بیگان گون
شــکل  گیری اســام هراســی و ایــران هراســی بــه شــمار مــی  رود. 
بیگانــه هراســی کــه » تــرس و نفــرت از غریبه  هــا و خارجی  هــا را 
ــود  ــازی خ ــق دیگرس ــب و خارجــی اســت » از طری ــه غری ــه ک ــر چ ه
ــری  ــاد » دیگ ــا ایج ــا ب ــرد ت ــره می  گی ــد و از آن به ــت می  کن را تقوی
ــی، ۱۳۹۳(  ــدی و صادق ــد. )مجی ــخص بخش ــا« تش ــت » م ــه هوی » ب
ــول  ــی از اص ــوان یک ــه عن ــا ب ــورد تمدن  ه ــه برخ ــوان نظری ــه می  ت ک
اصلــی ایدئولوژیــک مــورد توجــه آمریــکا کــه تمــدن اســامی را 
خطرناک  تریــن تهدیــد بــرای تمــدن آمریکایــی دانســته و بــر برخــورد و 
دفــع تهدیــد آن تاکیــد کــرده اســت را در ایــن راســتا دانســت. ورای ایــن 
ــروز اشــتباهات در عملکــرد  ــت ب ــر سیاســتمداری، عل ــات و ام خصوصی
ــه  ــبت ب ــا نس ــی آنه ــاس برتری  جوی ــه آن و احس ــدرت فائق ــکا ق آمری
دیگــران اســت. آنهــا شــدیدا نســبت بــه عامــل رقابــت بــا دیگــران بــاور 
دارنــد )زکریــا،۱۳۹۴،ص. ۲۵۹(. سیاســت خارجــی آمریــکا در رویارویــی 
ــوده  ــراه ب ــام خاصــی هم ــا ابه ــواره ب ــران هم ــوری اســامی ای ــا جمه ب
اســت. بــه عنــوان نمونــه آمریــکا از زمــان اشــغال ســفارتش در تهــران 
ــکاری در  ــپس هم ــی و س ــا تقابل  جوی ــتقبال ت ــت از اس ــن رهیاف چندی
پیــش گرفتــه کــه اصولــی بــه نظــر نمی  آیــد. در تــاش بــرای بررســی 
ــکا  ــی آمری ــت خارج ــم در سیاس ــرش مه ــه دو نگ ــا ب ــئله م ــن مس ای

ــدی  ــه جمع  بن ــوژی بدبینان ــوان ایدئول ــل عن ــه ذی ــم ک ــر می  افکنی نظ
ــک دارد  ــه ایدئولوژی ــه وج ــیطره  جویانه  ای ک ــوی س ــرش ق ــود. نگ می  ش
و دیگــر نگــرش بدبینانــه  ای کــه آن را از ریســک کــردن و پرداختــن بــه 
برقــراری روابــط بــاز مــی  دارد. ســیطره ایدئولــوژی بدبینانــه در سیاســت 
ــامی  ــوری اس ــا جمه ــط ب ــا رواب ــود ت ــبب می  ش ــکا س ــی آمری خارج
ــت بنیادگــرا مــردود شــود. بســیاری وجــود  ــه یــک دول ــه مثاب ــران ب ای
ــکا را مــورد  یــک نســبت قــوی ایدئولوژیــک در سیاســت خارجــی آمری
تائیــد قــرار داده  انــد کــه عمدتــا متاثــر از مفاهیــم ذیــل اســت: خــاص 
ــی  ــا مداخله  گرای ــی ی ــی و بین  الملل  گرای ــنت لیبرال ــکا، س ــودن آمری ب
آن در دوران پــس از جنــگ جهانــی دوم. آمریــکا در تاریــخ روابطــش بــا 
ــه برخــی  ــه نمــوده ک ــران شکســت  هایی را تجرب ــوری اســامی ای جمه
ــی  ــد، شکســت در پیش  بین ــن قرارن ــورد نظــر از ای ــا دوره  ی م ــا ت از آنه
و بــرآورد انقــاب اســامی، اشــتباه در راه دادن شــاه بــه خــاک آمریــکا 
و تحقیــر ناشــی از تســخیر ســفارت آن در تهــران، شکســت در عملیــات 
نجــات گروگان  هــا و... حــس انتقام  جویــی را در سیاســت آن کشــور 
ــه در  ــن ک ــزد و همی ــران درمی  انگی ــامی ای ــوری اس ــه جمه ــبت ب نس
شــرایط متعادل  تــر انگیزه  هــای آن را بــرای ادامــه نــدادن بحــران 

ــی، ۱۳۸۱( ــید و فیض ــد )تخش می  زدای
ایدئولوژی جمهوری اسالمی ایران  

رهبــران سیاســی جمهــوری اســامی ایــران بــه گونــه قابــل ماحظــه  ای 
ــاش  ــان ت ــد و آن ــرار دارن ــک اســامی ق ــی ایدئولوژی ــر مبان تحــت تاثی
ــی  ــای سیاســی و اجتماع ــا هنجاره ــک را ب ــی ایدئولوژی ــا مبان ــد ت دارن
پیونــد دهنــد. در فراینــد انقــاب اســامی، گفتمانــی هژمونیــک شــکل 
ــن  ــت. ای ــیعی داش ــام ش ــب اس ــنت و مکت ــه در س ــه ریش ــت ک گرف
ــی  ــت داخل ــوزه سیاس ــادی در ح ــف بنی ــه بازتعری ــی ب ــان انقاب گفتم
ــن  ــف و تعیی ــرای تعری ــی را ب ــای متفاوت و خارجــی پرداخــت و معیاره
ــر  ــاوه ب ــه داد و ع ــی ارائ ــی و فرامل ــه مل ــر« در عرص ــود« و »دگ »خ
اینکــه گفتمــان مســلط و غالــب جهانــی را بــه چالــش کشــید، نظــم و 
ــرار  ــد ق ــورد تردی ــل را م ــط بین  المل ــر مناســبات و رواب ــم ب نســق حاک
داد.)دهقانــی فیروزآبــادی، ۱۳۹۳، ص۷( جمهــوری اســامی مبــارزه  بــا 
ــه  ــرده ک ــر ک ــی خــود ذک ــداف اصل اســتعمار و اســتبداد را یکــی از اه
ــی  ــا شــاهد آیات ــه از مکتــب اســام شــیعی آن اســت و م نشــات گرفت
ــارزه  ــای آســمانی آن در رابطــه مب ــوان راهنم ــه عن ــرآن ب ــراوان در ق ف
ــن  ــات، »و ل ــه آی ــوان ب ــه می  ت ــوان نمون ــه عن ــتیم. ب ــتکبار هس ــا اس ب
یجعــل اهلل للکافریــن علــی المومنیــن ســبیا« )ســوره نســاء، آیــه ۱۴۱(، 
ــی الُکّفــار ُرَحمــآُء بَیَنُهــم  »محمــد رســول اهلل و الذیــن معــه اَِشــّدآُء َعلَ
« ) ســوره فتــح ، آیــه ۲۹(، » فقاتلــوا ائمــه الکفــر انهــم ال ایمــان لهــم« 
ــت  ــه در راه حمای ــانی ک ــن، و کس ــه۱۲( و همچنی ــه ، آی ــوره توب ) س
ــرار  ــذه ق ــورد مواخ ــد ، م ــتی می  کنن ــی و سس ــتضعفین کوتاه از مس
می  دهــد »مــا لکــم ال تناصــرون« )ســوره صافــات، آیــه ۲۵( اشــاره کــرد. 
ــون اساســی »جمهــوری اســامی  ــر ایــن اســاس طبــق قان همچنیــن ب
ــد  ــران ســعادت انســان در کل جامعــه بشــری را آرمــان خــود می  دان ای
و اســتقال و آزادی و حکومــت حــق و عــدل را حــق همــه مــردم 
ــه  ــل از هرگون ــودداری کام ــن خ ــن در عی ــد. بنابرای ــان می  شناس جه
ــه  ی  ــارزه حق  طلبان ــر، از مب ــای دیگ ــی ملت  ه ــور داخل ــت در ام دخال
مســتضعفین در برابــر مســتکبرین در هــر نقطــه از جهــان حمایــت مــی 
ــران  ــی انقــاب ای ــران مذهب ــون اساســی، اصــل ۱۵۴(. رهب ــد« )قان کن
معتقــد هســتند کــه اســام از قابلیــت تمــدن ســازی برخــوردار اســت و 
ــک و فرهنگــی خــود سرســختانه  ــر شــاخص های ایدئولوژی ــد ب ــا تاکی ب
ــرب  ــا غ ــدال ب ــد و ج ــت می  کنن ــرب مقاوم ــه غ ــتگی ب ــر وابس در براب
بخشــی از رســالت سیاســی و ایدئولوژیــک خــود می داننــد. ایــن رونــد در 
زمــان محــدودی پــس از پیــروزی انقــاب اســامی بــه ســایر کشــورهای 
خاورمیانــه نیــز انتقــال یافــت. جدال  هــای ایدئولوژیــک ایــران در دوران 
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بین الملل و سیاست

ــازماندهی  ــکا س ــه آمری ــا علی ــامی عمدت ــاب اس ــروزی انق ــس از پی پ
ــل  ــت بین  المل ــدرت در سیاس ــی ق ــور اصل ــکا مح ــرا آمری ــده  اند؛ زی ش
محســوب میگــردد از ســوی دیگــر میتــوان مداخــات آمریــکا در 
ــت.  ــه ۱۹۷۰ دانس ــای ۱۹۵۰ و ده ــال ه ــی س ــران ط ــی ای ــور داخل ام
رهبــران انقــاب اســامی نیــز رفتــار سیاســی خــود را بــر اســاس قواعــد 
ایدئولوژیــک ســازماندهی کرده  اند.خاصــه آنکــه اغلــب ایدئولوژی  هــا در 
شــرایط بحــران پدیــدار می  شــوند از ایــن راه ایدئولــوژی بــه کســانی کــه 
فاقــد امتیازهــای اجتماعــی هســتند کمــک می  کنــد تــا نظــام موجــود 
ــازات  ــا امتی ــد ت ــک می  کن ــا کم ــان امتیازه ــه صاحب ــا ب ــد ی را رد کنن
خــود را توجیــه کننــد. هــر ایدئولــوژی در برگیرنــده  ی عناصــر تجربــی و 
هنجــاری اســت. اغلــب ایدئولوژی  هــا در خصلــت انحصارگــرا، مطلق  گــرا 
و عــام هســتند. هــر نظــام ایدئولوژیــک بــا ادعــای هماهنگــی اعضــا بــا 
ــل  ــوژی متمای ــن مشــخص می  شــود. ایدئول ــان معی مســائل عصــر و زم
ــد.  ــت می  کن ــادی مقاوم ــرات بنی ــرادر تغیی اســت شــخصی شــود ودر ب
ــوژی در جامعــه  ای بارهــا  اهمیــت ماهیــت، نقــش و کارویژه  هــای ایدئول
ــرش  ــرای پذی ــی ب ــا گروه  هــای گوناگــون دالیل ــده شــده کــه در آنه دی
ــد و در  ــرای کشــور عرضــه کرده  ان ــد ب ــی روشــن و جدی ــوژی مل ایدئول
راه تحقــق آرمان  هــای ملــی در چارچــوب  یــک ایدئولــوژی کوشــیده  اند 

ــم، ۱۳۹۷( )عال
نتیجه  گیری

ــکا از اهمیــت بســزایی  ــا آمری ــران رابطــه ب ــخ معاصــر کشــور ای در تاری
برخــوردار اســت. رابطــه  ای پــر فــراز و نشــیب کــه در ســه مرحلــه قابــل 
بررســی اســت. ایــن مراحــل شــامل وابســتگی و مشــارکت اســتراتژیک 
ــه از  ــه ک ــن رابط ــراری ای ــدای برق ــامل  ابت ــی آن ش ــازده  ی زمان ــه ب ک
ــال  ــامی س ــاب اس ــا انق ــد و ت ــم می  باش ــرن نوزده ــار و ق ــان قاج زم
تاش  هایــی  دوران  ایــن  از  مقاطعــی  در  هــر چنــد  می  باشــد.   ۵۷
ــران  ــت ای ــن وابســتگی و اســتقال عمــل بیشــتر دول ــرای کاهــش ای ب
ماننــد سیاســت موازنــه منفــی دکتــر مصــدق هســتیم امــا کودتــای ۲۸ 
ــران  ــا جایــی کــه از ای مــرداد باعــث تحکیــم ایــن وابســتگی میشــود ت
بــه عنــوان ژانــدارم منطقــه توســط آمریــکا نــام بــرده می  شــود. امــا بــا 
وقــوع انقــاب اســامی در ســال ۵۷ در ایــران مــا شــاهد مرحلــه آغــاز 
ــد کــه  ــط دو کشــور هســتیم، هــر چن ــه گیــری در رواب بحــران و فاصل
دولــت موقــت شــعار نــه غربــی و نــه شــرقی برآمــده از گفتمــان انقــاب 
ــا وجــود  ــه معنــی عــدم تعهــد تلقــی کــرده و ب ــران را ب اســامی در ای
لغــو پیمان    هــای دو جانبــه بــا آمریــکا از جملــه پیمــان مرکــزی ســنتو 
و قــرارداد کاپیتوالســیون یکــی از ویژگی هــای سیاســت دولــت در ایــن 
ــه  ــی از جمل ــا وجــود حوادث ــرب اســت. ام ــه غ ــگاه ب ــاب ن ــه ازانق بره
نــگاه بدبینانــه  ی تاریخــی ملــت ایــران بــه دخالت  هــای آمریــکا در امــور 
ــن مشــخص  ــراری از کشــور و همچنی ــرش شــاه ف ــی کشــور، پذی داخل
شــدن نقــش ســفارت آمریــکا در ایــران در برخــی فتنه  هــای روی داده در 
کشــور و متعاقــب آن تســخیر ســفارت ایــن کشــور کــه از آن بــه عنــوان 
النــه جاسوســی یــاد می  شــود وارد تعمیــق بحــران و حــوادث پــس از آن 
از جملــه تــاش آمریــکا بــرای انجــام کودتــای داخلــی و انجــام حملــه 
ــم بعــث در جنــگ  ــه از رژی ــت همــه جانب ــب آن حمای نظامــی و متعاق
علیــه ایــران و دخالت  هــای بعــدی آمریــکا در امــور داخلــی و منطقــه  ای 
ــن  ــط دو کشــور هســتیم. در ای ــتمرار بحــران در رواب ــاهد اس ــران ش ای
مقالــه تعمیــق و اســتمرار بحــران در روابــط ایــران و آمریــکا بــر اســاس 
نظریــه بلــوغ منازعــه  ی زارتمــن مــورد بررســی قــرار گرفــت، نظریــه  ای 
ــی  ــه پختگ ــه ب ــک منازع ــه ی ــرایطی ک ــه در ش ــی  دارد ک ــام م ــه اع ک
برســد و دو طــرف بحــران ادامــه آن را پرهزینه  تــر از حــل بحــران 
ببیننــد امــکان حــل و فصــل آن وجــود دارد. ایــن نظریــه از ســه مــورد 
ــه  ــرد ک ــام می  ب ــران ن ــه بح ــداوم چرخ ــر در ت ــل موث ــوان عوام ــه عن ب
ــوژی.  عبارتنــد: از ۱( ایماژهــای نخبــگان ۲( وجــود مشــوق  ها ۳( ایدئول

ــال۵۷  ــاب س ــس از انق ــی در طــرف پ ــط بحران ــالیان رواب ــول س در ط
ــت  ــه دول ــا از جمل ــدن برخــی دولت  ه ــود روی کار آم ــا وج ــران ب در ای
واقع  گــرای هاشــمی رفســنجانی، دولــت اصاح  طلــب و مبــدع گفتگــوی 
تمدن  هــای خاتمــی و همچنیــن دولــت اعتدال  گرامــی روحانــی بــا شــعار 
ــه  ی  ــا نمون ــکا کــه م ــه آمری ــا دیگــر کشــورها از جمل تعامــل ســازنده ب
آن را در موضــوع پرونــده هســته  ای کشــور شــاهد بوده  ایــم و همچنیــن 
ــط  وجــود مشــوق  های بســیار در طــول ســالیان وجــود بحــران در رواب
ایــران و آمریــکا کــه در تــاش بــرای عــدم تــداوم در بحــران در روابــط 
ــاب  ــان انق ــده از گفتم ــوژی برآم ــا وجــود ایدئول ــد ام دو کشــور بوده  ان
اســامی کــه استکبارســتیزی شــاخصه  ی اصلــی آن می  باشــد و از آن را 
از ابتــدای پیــروزی انقــاب اســامی شــاهد هســتیم. از جملــه بنیانگــذار 
انقــاب اســامی کــه آمریــکا را شــیطان بــزرگ دانســته و عملکــرد آن 
را در کشــورهای جهــان ســوم محکــوم کــرده و پــس از رحلــت ایشــان 
ــوده و  ــور ب ــی کش ــت خارج ــرلوحه سیاس ــتکبار س ــا اس ــه ب ــز مقابل نی
ــا  ــه صراحــت اعــام کــرده برقــراری ارتبــاط ب رهبــری انقــاب بارهــا ب
ــرده اســت. و در  ــاد ک ــوان ســم ی ــه عن ــوده و از آن ب ــوع ب ــکا ممن آمری
طــرف مقابــل هــم ایدئولــوژی اسام  هراســی و ایران  هراســی، نــام بــردن 
ــی تروریســم در  ــن حام ــوان محــور شــرارت و بزرگتری ــه عن ــران ب از ای
ــاب اســامی و  ــک انق ــای گســترده دشــمنان ایدئولوژی ــان، البی  ه جه
مقابلــه همــه جانبــه بــا جمهــوری اســامی ایــران کــه نمونــه آن نظریه  ی 
برخــورد تمدن  هــای هانتینگتــون کــه بــر لــزوم مقابلــه تمــدن آمریکایــی 
ــام  ــی ن ــدن آمریکای ــی تم ــر اصل ــوان خط ــه عن ــامی ب ــدن اس ــا تم ب
ــا در  ــض دولت  ه ــود تعوی ــا وج ــه ب ــن روی ــتیم. ای ــود، هس ــرده می  ش ب
ــت.  ــته اس ــه داش ــرات ادام ــواه و دموک ــی جمهوری  خ ــور یعن ــن کش ای
هــر چنــد نــوع برخوردهــا تفــاوت داشــته اســت، امــا گفتمــان قهرآمیــز 
نســبت بــه طــرف مقابــل اســتمرار داشــته اســت. بــه نظــر می  رســد بــا 
وجــود دو ایدئولــوژی کامــا متضــاد در دو کشــور  و تاکیــد بــر ادامــه  ی 
ــداز و  ــوان چشــم ان ــان نت ــر سیاســت  های آن ــم ب ــی حاک گفتمــان کنون
ــرای عــدم تــداوم بحــران حداقــل در کوتــاه مــدت  ســناریویی مثبــت ب

یــاد کــرد. 
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محدثه رجبلو
کارشناسی ارشد روابط بین الملل دانشگاه ژنگژو چین

چکیده
ــه  ــن ک ــران و چی ــالهی ای ــه ۲۵ س ــدن تفاهمنام ــرح ش ــس از مط پ
ــردی و  ــی راهب ــراری روابط ــه برق ــرف ب ــل دو ط ــده تمای ــان دهن نش
همــه جانبــه بــود، موجــب برانگیختــن واکنشــهای متفاوتــی در داخــل 
ــه ضــرر  ــوده و آن را ب و خــارج شــد. برخــی مخالــف ایــن تفاهمنامــه ب
منافــع ایــران میپندارنــد و برخــی آن را در شــرایط کنونــی بــه مصلحــت 
ــدان اشــاره  ــن نوشــتار ب ــه در ای ــی ک ــا برخــی علل ــد. ام کشــور میدانن
ــه  ــه تنهــا ب ــن همــکاری راهبــردی  را ن شــده اســت، از یــک طــرف ای
ــه درســتی اجــرا شــود از فشــارها و  ــد بلکــه اگــر ب ــران نمیدان ضــرر ای
تحریمهــای آمریــکا بــه شــدت میکاهــد و از طــرف دیگــر بــر ضــرورت 
و اهمیــت روابطــی راهبــردی و همــه جانبــه بــا چیــن تاکیــد دارد، نــه 
ــه  ــکا بلکــه ب ــای آمری ــا تحریمه ــه جهــت شــرایط موجــود و ی ــا ب صرف

ــان دارد.  ــن در جه ــه چی ــه رشــدی ک ــت نقــش اقتصــادی رو ب عل
مقدمه

ایــران و چیــن بــه عنــوان دو کشــورکهن و متمــدن دارای روابــط دیرینــه 
و چنــد هزارســالهی دوســتی هســتند. چیــن پــس از پیــروزی انقــاب 
اســامی ایــران تــا کنــون از جملــه کشــورهایی بــوده اســت کــه همــواره 
ــی  ــع نفت ــداران مناب ــران و خری ــن شــرکای تجــاری ای یکــی از بزرگتری
ایــران محســوب میشــود . حتــی در شــرایطی کــه اکثر کشــورها بــه دلیل 
ی  یمهــا تحر

ــت از  ــع واردات نف ــا قط ــش ی ــه کاه ــور ب ــکا مجب ــی آمری ــک جانبه ی
ایــران، خــروج از بازارهــای نفــت و گاز ایــران  شــدند، کمپانیهــای نفتــی 
ــه  ــد، اگرچ ــه دادن ــران ادام ــا ای ــود ب ــکاری خ ــه هم ــان ب ــن همچن چی
ــا  ــر تحریمه ــت تاثی ــار تح ــه ناچ ــت را ب ــز واردات نف ــن نی ــت چی دول
نســبت بــه ســالهای مشــابه کاهــش داد امــا همــواره ســعی داشــته اســت 
کــه وارات نفــت ایــران و حضــور در بازارهــای ایــران را حفــظ کنــد، چــرا 
کــه  ایــران در تامیــن منابــع انــرژی چیــن از اهمیــت زیــادی برخــوردار 
ــش از  ــن بی ــران و چی ــک ای ــط دیپلماتی ــاز رواب ــه از آغ ــت. اگرچ اس
چهــل ســال میگــذرد و علــی رغــم تمایــل طــرف چینــی بــرای توســعه 
ــون  ــای گوناگ ــه ه ــط دو کشــور در زمین ــق هرچــه بیشــتر رواب و تعمی
ــداع طــرح یــک کمربنــد، یــک  ــه ویــژه پــس از اب در ســالهای اخیــر، ب
جــاده توســط شــی جیــن پینــگ رئیــس جمهــور چیــن، دولــت ایــران 
ــه ســطح تهعداتــی  ــه غــرب، ب ــر توجــه ب ــا نگاهــی مبتنــی ب همــواره ب
دوجانبــه و انجــام معاماتــی کوتــاه مــدت بســنده کــرده و هیچــگاه بــه 
ســطح راهبــردی نرســیده اســت و گــواه ایــن غفلــت تعلــل در پیشــبرد 
ــدار  ــار در ســال ۹۴ در دی تفاهمنامــه ۲۵ ســاله اســت کــه نخســتین ب
ســران دو کشــور مطــرح شــده بــود. امــا داشــتن روابطــی همــه جانبــه و 

راهبــردی بــا چیــن چقــدر بــرای ایــران ضــروری و مهــم اســت؟
تجزیه و تحلیل

ــرار  ــان ق ــی جه ــای ژئوپلتیک ــترین موقعیته ــی از حساس ــران در یک  ای
ــه همــراه دارد.  دارد کــه ایــن موقیعــت هــم تهدیــد و هــم فرصــت را ب
اینکــه تــا چــه میــزان تهدیدهــا تبدیــل بــه فرصــت شــوند بــه عملکــرد 
و رویکــرد دولــت ایــران در اتخــاذ سیاســتهای خارجــی آن بســتگی دارد. 
بــا توجــه بــه ایــن کــه نظــام اقتصــادی ایــران طــی ایــن ســالها، فــارغ از 
مشــکات داخلــی، در اثــر انــواع و اقســام فشــارها و تحریــم هــا به شــدت 
ــردی و  ــی راهب ــراری ارتباط ــد برق ــران نیازمن ــت، ای ــده اس ــف ش تضعی
همــه جانبــه بــا قدرتهــای برتــر جهــان چــه بــه لحــاظ سیاســی و چــه 
ــا نشــان داده اســت کــه  ــه م ــخ ب ــا تاری ــه لحــاظ اقتصــادی اســت. ام ب
کشــورهای غربــی و در راس آنهــا ایالــت متحــده آمریــکا همیشــه در پــی 
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ــد، و  ــران بودهان ــه و اســتثماری خــود در ای تحقــق اهــداف ســلطه گران
برخــاف تصــور برخــی از کارشناســان و مســئولین کــه نگاهــی معطــوف 
ــد، مادامــی کــه رقیبــی در منافــع خودشــان در ارتبــاط  ــه غــرب دارن ب
بــا ایــران نبیننــد، بــه فشــارها و تحریــم هــای خــود علیــه ایــران ادامــه 
ــروج  ــت. خ ــد داش ــران نخواهن ــا ای ــداری ب ــکاری پای ــد و هم میدهن
ــازار  ــه دنبــال آن خــروج کمپانیهــای اروپایــی از ب آمریــکا از برجــام و ب
ایــران شــاهدی بــر ایــن مســئله اســت. بنابرایــن ایــران بایــد از تمایــل 
و گرایــش کشــوری چــون چیــن بــه همــکاری بــا ایــران اســتفاده کنــد، 
بایــد ســطح روابــط دو جانبــه را بســط و گســترش دهــد. در طــول ایــن 
ــا وجــود تحریمهــای  ــه ایــران ثابــت کــرده اســت کــه ب ســالها چیــن ب
ــا  ــاش ب ــه همکاری ــد و ب ــت میکن ــران حمای ــکا از ای ــه آمری ــک جانب ی
ــر  ــه برخــی از مســئولین تاثی ــگاه غربگرایان ــا ن ــران ادامــه میدهــد. ام ای
منفــی بــر رویکــرد ایــن کشــور بــه ایــران داشــته اســت. نمونــه آن لغــو 
ــدان  ــاز دوم » می ــعه ف ــرای توس ــترک ب ــذاری مش ــرمایه گ ــرارداد س ق
یــادآوران« بــه امیــد حضــور شــرکتهای غربــی بــود. در چنیــن شــرایطی 
نمیتــوان انتظــار داشــت طــرف چینــی ریســک تحریمهــای آمریــکا علیــه 
کشــورش را بــه امیــد ســود حاصــل از ســرمایهگذاری در ایــران بپذیــرد. 
ــن دو  ــدت بی ــد م ــه و بلن ــه ای همــه جانب ــل تفاهمنام ــن دلی ــه همی ب
کشــور هــم بــه نفــع ایــران اســت کــه خریــداری ثابــت در منابــع انــرژی 
خــود خواهــد داشــت هــم تضمینــی اســت بــرای چیــن کــه ایــران نــه 
ــه  ــردی ب ــردی راهب ــا رویک ــه ب ــط برحســب مصلحــت اندیشــی بلک فق
ــران و  ــترک ای ــمن مش ــکا دش ــت. آمری ــن اس ــا چی ــکاری ب ــال هم دنب
ــکا علیــه چیــن  چیــن محســوب میشــود، سیاســتهای خصمانهــی آمری
ــن، مســائل  ــی چی ــای جنوب ــوق بشــر، دری ــی چــون حق ــه های در زمین
هنــگ کنــگ و تایــوان باعــث شــده اســت کــه ایــن کشــور تصمیــم بــه 
اتخــاذ سیاســتهایی بگیــرد کــه از گزنــد تحریمهــای اقتصــادی آمریــکا تا 
ــا  حــدودی بکاهــد و از مهــم تریــن ایــن تصمیمــات تقویــت ارز ملــی ب
افزایــش بیــن المللــی شــدن یــوان و پرداخــت بــرون مــرزی یــوان اســت 
و ایــن نکتــه نقــش بــه ســزایی در همــکاری ایــران و چیــن در کاهــش 
فشــارها و تحریمهــای آمریــکا دارد. نقــش کلیــدی و حســاس ایــران در  
طــرح یــک کمربنــد، یــک جــاده امتیــاز ویــژه ای بــرای ایــران محســوب 
میشــود، چــرا کــه عامــل محرکــی اســت برای تشــویق چیــن در ســرمایه 
ــل و  ــی، حمــل و نق ــی و دریای ــا، اتصــاالت زمین ــراه ه ــذاری در بزرگ گ
توســعه زیرســاخت هــای اساســی و بــه بــاور اکثــر کارشناســان چینــی، 
ــکا در پیشــبرد ایــن طــرح  برخــوردار  ــل ات ــران از  عناصــر الزم و قاب ای
ــه موقعیــت اســتراتژیک، نفــوذ  اســت. از جملــه ایــن عناصــر میتــوان ب
ــا  ــر ب ــت و موث ــات سیاســی، ســابقه همــکاری مثب ــاال، ثب ــه ای ب منطق
چیــن اشــاره کــرد. از طرفــی میتوانــد تضمینــی بــرای ایــران باشــد کــه 
ــه  ــل در رابط ــن حداق ــران و چی ــق ای ــورد تواف ــای م ــروژه ه ــرای پ اج
ــا طــرح یــک جــاده، یــک کمربنــد در نیمــه راه از ســوی چیــن لغــو  ب
ــن نقطــه ضعــف آن اســت  ــه نفــت بزرگتری ــران ب نگــردد. وابســتگی ای
وکشــور چیــن هــم کــه بزرگتریــن خریــدار نفــت ایــران اســت در حــال 
ــر و کاهــش واردات نفــت اســت. پــس  ــرژی هــای تجدیدپذی توســعه ان
ــب همــکاری هــای  ــران و چیــن در قال ســرمایه گذاریهــای مشــترک ای
ــع نفتــی و توســعه انرژیهایــی  ــر از مناب راهبــردی در زمینــه هایــی فرات
ــایانی در  ــک ش ــته ای کم ــادی و هس ــیدی، ب ــرژی خورش ــل ان از قبی
ــل  ضــرورت داشــتن  ــن وابســتگی دارد. یکــی دیگــر از دالی کاهــش ای
ــا چیــن ایــن اســت کــه، در حــال  روابطــی راهبــردی و همــه جانبــه ب
حاضــر کشــورهایی چــون عربســتان و اســرائیل کــه هــم دشــمن و هــم 
ــه  ــق هرچ ــعه و تعمی ــال توس ــتند در ح ــران هس ــی ای ــب دیرینه رقی
بیشــتر روابطشــان بــا چیــن هســتند و مشــابه تفاهمنامــه ایــران و چیــن 
پیشــتر بیــن عربســتان و چیــن بــه امضــا رســیده اســت کــه ایــن زنــگ 
ــواه  ــا ناخ ــواه ی ــه خ ــرا ک ــود؛ چ ــوب میش ــران محس ــرای ای ــری ب خط
ــد  ــه خواه ــران در منطق ــوذ ای ــدرت و نف ــش ق ــادی در کاه ــر زی تاثی
داشــت. بــه غیــر از ایــن دو کشــور، کشــورهای همســایه ایــران از جملــه 
پاکســتان نیــز پیشــتر در راســتای همــکاری هــای راهبــردی بــا چیــن 
قــدم برداشــته انــد. همچنیــن میتــوان بــه تفاهمنامــه ســرمایه گــذاری 
ــورت  ــاف در ص ــن اوص ــام ای ــا تم ــرد. ب ــاره ک ــراق اش ــن و ع ــر چی اخی
تعامــات و همــکاری هــای فزاینــده دیگــر کشــورهای منطقــه بــا چیــن 
ــش از  ــران بی ــه، ای ــن در منطق ــش اقتصــادی چی ــران از نق ــت ای و غفل
پیــش تنهــا میشــود. از طرفــی ایــران مثــل هــر کشــور دیگــر نیازمنــد 
تقویــت و تحکیــم همــکاری بــا کشــوری اســت کــه ثبــات سیاســی دارد، 
جهتگیــری و اهــداف مشــخصی دارد. ولــی در حــال حاضــر کشــورهایی 
ــر  ــا تغیی ــد و ب ــات سیاســی ندارن ــان ثب ــا لبن ــراق، ســوریه و ی چــون ع

دولــت ممکــن اســت در مقابــل ایــران قــرار بگیرنــد. پــس تعمیــق روابــط 
ایــران و چیــن در کنــار حفــظ روابــط ایــران بــا دیگر کشــورهای دوســت  
ــد نفــوذ  ــدان اشــاره نمــوده ان ــز ب ــی نی همانطــور کــه کارشناســان غرب

ــران را در منطقــه دو چنــدان میکنــد. ای
نتیجه گیری

ایــران مثــل هــر کشــور دیگــری بــرای آن کــه بتوانــد در تمــام ابعــاد 
سیاســی، نظامــی و اقتصــادی قدرتمنــد و مســتحکم باشــد، عــاوه بــر 
حــل مشــکات داخلــی کــه نقــش اساســی و پــر اهمیتــی دارد، باید در 
چارچــوب حفــظ منافــع و اســتقال کشــور بــا دیگــر کشــورها روابطــی 
راهبــردی و مســتحکم داشــته باشــد. نمــی شــود بــا انزواطلبــی و یــا  
نگاهــی یــک ســویه و متمرکــز بــه غــرب کشــور را از آمــاج مشــکات 
ــه  ــن ک ــران  و چی ــالهی ای ــه ۲۵ س ــات داد. تفاهمنام ــا نج و تحریمه
ــر خــاف  ــط راهبــردی و همــه جانبــه دو کشــور دارد ب نشــان از رواب
تصــور برخــی کــه آن را سیاســتی اســتثماری و یــا ســلطه جویانــه از 
جانــب چیــن و بــه ضــرر منافــع ایــران میداننــد ، همــکاری اســت کــه 
بــه نفــع و ســود هــر دو کشــور میباشــد. اســتثمار زمانــی رخ میدهــد 
کــه از ظرفیتهــا و همــکاری کشــورهای شــرقی همچــون چیــن چشــم 
ــال آن  ــه دنب ــکا و ب ــد آن کــه شــاید رویکــرد آمری ــه امی بپوشــانیم، ب
کشــورهای اروپایــی نســبت بــه ایــران  تغییــر کنــد. غافــل از اینکــه این 
کار کشــور را بــه مکانــی بــی رقیــب بــرای کشــورهای غربــی تبدیــل 
میکنــد کــه بــه دنبــال ضعــف اقتصــادی بــه ناچــار مجبــور بــه پذیــرش 
ــا  ــرض رویکــرد آنه ــر ف ــر ب ــی اگ ــا میشــود. حت خواســته هــای آن ه
تغییــر کنــد و همــکاری مســالمت آمیــزی بــا ایــران داشــته باشــند، بــا 
ایــن وجــود کنــار گذاشــتن چیــن و عــدم اســتفاده از فرصــت موجــود 
ــال  ــش فع ــه نق ــرا ک ــود. چ ــد ب ــور خواه ــف کش ــن ضع ــزرگ تری ب
ــکار اســت و از کشــورهایی  ــل ان ــر قاب ــان غی ــن در جه اقتصــادی چی
کــه بــا چیــن همــکاری همــه جانبــه و راهبــردی دارنــد از کشــورهای 
ــا در حــال افزایــش اســت. خاصــه  ــا آفریقــا و اروپ آســیایی گرفتــه ت
ــا چیــن  ــر شــناخت ضــرورت هــای همــکاری ب کام آن کــه عــاوه ب
کــه برخــی از آنهــا گفتــه شــد، مــا بایــد شــناخت بیشــتری نســبت بــه 
سیاســتهای چیــن داشــته باشــیم. عــدم شــناخت کافــی، برداشــت های 
ــه سیاســتهای چیــن کــه بیشــتر  ــه ب ــا نگاهــی متعصبان نادرســت و ی
ــی و عــدم  ــوده اســت باعــث نگران ــی ب تحــت تاثیــر رســانه هــای غرب
اطمینــان در میــان مــردم و اکثــر کارشناســان سیاســی شــده اســت.  
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منازعــه  جمهــوری آذربایجــان و ارمنســتان

چکیده
بــا ســقوط اتحــاد جماهیــر شــوروی اختافــات کهــن میــان اقــوام ایــن 
ــب کشــورهای  ــوام آن در قال ــده شــد و اق ــاره زن ــزرگ دوب ــای ب جغرافی
ــتالین  ــه در دوران اس ــر برخــی اراضــی ک ــر س ــه ب ــتقال یافت ــازه اس ت
بــرای حفــظ تنش  هــای قومــی تقســیم  بندی شــده بودنــد بــه ســتیز بــا 
یکدیگرپرداختنــد. یکــی از آنهــا مناقشــه  ی قــره بــاغ  میــان دو جمهوری 
آذربایجــان و ارمنســتان اســت کــه تاریخچــه آن بــه اوایــل قــرن 
ــوری  ــترک  المنافع دو جمه ــز مش ــه ج ــن منطق ــردد. ای ــتم بازمی  گ بیس
بحــران  اســت.  تاریخــی  و  ریشــه  های سیاســی  دارای  فوق  الذکــرو 
ــت،که  ــی اس ــاز جنوب ــی قفق ــکل امنیت ــن مش ــی از جدیتری ــاغ یک قره  ب
همــواره حــوزه رقابــت میــان کشــورهای درگیــر در بحــران بــوده اســت. 
لــذا پژوهــش حاضــر در پــی پاســخ گویــی بــه ایــن ســوال اســت، کــه چه 
عواملــی در اوج  گیــری اختــاف میــان جهمــوری آذربایجــان و ارمنســتان 
نقــش تعییــن کننــد دارنــد؟ بــرای پاســخ بــه ایــن ســوال نیــز فرضیــه 
ــه  ــه نظــر می  رســد ک ــه شــده اســت: ب ــرار گرقت ــون ق ــورد آزم ــر م زی
کشــورهای ذینفــع بــا رفتــاری عقایــی در تعامــل رقابتــی منازعــه بــرای 
کســب حداکثــر ســود مــادی و تســلط بــر منابــع مهــم و دســتیابی بــه 
ــن  ــد. در ای ــن می  زنن ــاف دام ــدید اخت ــه تش ــط ب ــرزمین راب ــک س ی
مقالــه تــاش شــده بــه روش توصیفــی تحلیلــی و بــا اســتفاده از نظریــه 
ــوری آذربایجــان و ارمنســتان و  ــاف دو جمه ــه بررســی اخت ــا ب بازی  ه

عوامــل تشــدید ایــن بحــران پرداختــه شــود.
مقدمه  

مناقشــه میــان جهمــوری آذربایجــان و ارمنســتان یــک اختــاف کهنــه 
ســرزمینی و درگیــری قومــی بر ســر منطقــه قره بــاغ اســتانی خودمختار 
در جمهــوری آذربایجــان و اشــغال هفــت ناحیــه همجــوار آن در خــاک 
جهــوری آذربایجــان توســط نیروهــای ارمنســتان اســت. منطقــه  ی قــره 
بــاغ در دوران صفــوی جــزو قلمــرو ایــران محســوب می  شــد، امــا پــس 
ــزاری واگــذار شــد.  ــه روســیه ت از قطعنامــه  ی گلســتان و ترکمنچــای ب
ــه و  ــه ارامن ــبت ب ــت نس ــن نی ــی برحس ــزاری مبن ــیه ت ــت روس سیاس
حمایــت از جمعیــت مســیحیان خــارج از قلمــرو روســیه بــوده اســت. در 
ســال ۱۹۹۲ بــه درگیــری نظامــی بیــن دو طــرف انجامیــد. اگرچــه در 
ســال ۱۹۴۴ میــان طرفیــن آتــش بــس اعــام شــد امــا بحــران قــره بــاغ 
ماننــد آتــش زیرخاکســتر پــس از چنــد دهــه شــعله ور  شــد و تلفــات و 
ویرانی  هــای زیــادی را در دو کشــور  جمهــوری آذربایجــان و ارمنســتان 
بــه بــار آورد. قــره بــاع دارای بافتــی کوهســتانی و بــرای ارمنســتان یــک 
ــت  ــوژی حکوم ــر ایدئول ــود. از نظ ــوب می  ش ــک محس ــت ژئولتی موقعی
ــه آذربایجــان تعلــق دارد ایــن اختــاف  ــاغ ب باکــو معتقــد اســت قــره ب
کــه جنبــه ســرزمینی و ژئوپلتیــک دارد باعــث شــده کــه پای کشــورهای 
ســودجو بــه میــان کشــیده شــود تــا نوعــی منازعــه خفتــه را بیــدار کنند 
ــد و  ــود درآن ذیعنفع  ان ــه خ ــد ک ــه دهن ــز ارئ ــرح صلحی  آمی ــپس ط س
ــا منافــع ارضــی  ــه دالیلــی یــک امتیــاز مهــم در حــوزه نفــت و گاز ی ب
ــش  ــوال پژوه ــر س ــب فوق  الذک ــه مطال ــه ب ــا توج ــد. ب ــت آورن ــه دس ب
حاضــر بررســی اختــاف جمهــوری آذربایجــان و ارمنســتان ایــن اســت 
ــده  ــن کنن ــش تعی ــاف نق ــن اخت ــری ای ــی در اوج گی ــه عوامل ــه چ ک
ــه  ای  ــن پژوهــش از نظریه  بازی  هــا اســتفاده می  شــود نظری ــد؟ در ای دارن
کــه بــا اســتفاده از مــدل ریاضــی بــه مطالعــه تضــاد منافــع و همــکاری 
بیــن بازیگــران عاقــل می  پــردازد در واقــع نظریــه بازی  هــا توجــه خــود 

ــت  ــه ازهف ــن مقال ــد. ای ــز می  کن ــی متمرک ــری عقان ــر تصمیم  گی را ب
بخــش چارچــوب نظــری، مناقشــه قــره بــاغ، عملکــرد شــورای امنیــت 
در عملکــرد بحــران قــره بــاغ، گــروه مینســک، توافق  نامــه  ی اخیــر قــره 
بــاغ، منافــع کشــورهای منطقــه  ای و فرامنطقــه  ای در بحــران قــره بــاغ و 

ــری تشــکیل شــده اســت. نتیجه  گی
چارچوب نظری       

بــرای فهــم و درک اغلــب مســائل اجتماعــی مجبــور بــه تحلیــل 
ــداف  ــا اه ــر ب ــرف درگی ــد ط ــا چن ــه در آن دو ی ــتیم ک ــرایطی هس ش
گوناگــون وجــود دارنــد کــه رقیــب یکدیگــر نامیــده می  شــوند و عمــل 
ــن  ــد چنی ــدا می  کن ــل  پی ــرف مقاب ــل ط ــه عم ــتگی ب ــب بس ــر رقی ه
موقعیت  هایــی را شــرایط مخاصمــه می  نامیــم همــه موقعیت  هایــی 
ــه  ای  ــد، نمون ــش می  آین ــی پی ــری نظام ــت درگی ــک وضعی ــه در ی ک
ــا  ــا ارزیابی  ه ــن رقب ــک از طرفی ــر ی ــد ه ــه می  باش ــرایط مخاصم از ش
ــام  ــر انج ــرف دیگ ــت ط ــری از موقعی ــه منظورجلوگی ــی را ب و تمهیدات
ــوع، ســبب پیدایــش  ــه تحلیــل موقعیت  هایــی از ایــن ن میدهــد، نیــاز ب
تئــوری بازی  هــا شــده اســت کــه همــراه بــا روش  هــای ریاضــی  خــاص 
ــه  ــندل،۲:۱۳۷۲( نظری ــن می  کند)روش ــه را تبیی ــرایط مخاصم ــود ش خ
ــا  ــه ۱۹۲۰ ب ــه دره ــردی اســت ک ــات کارب ــاخه  ای از ریاضی ــا ش بازی  ه
ــوران شــروع شــد.  ــل ب ــان، امی ــن نومی ــش، ف ــس ن ــای جــان فوب کاره
آنهــا ســعی کردنــد کــه کاربردهــای بالقــوه اقتصــادی و نظامــی نظریــه 
ــا  ــه تعارض  ه ــم مطالع ــه، عل ــن نظری ــد. ای ــخیص دهن ــا را تش بازی  ه
ــی  ــت، در پ ــل اس ــان عاق ــن بازیکن ــای بی ــع( و همکاری  ه ــاد مناف )تض
ــرای  ــول ب ــی معق ــاظ ریاض ــه لح ــه و ب ــتراتژی بهین ــی اس ــن نوع یافت
ــف  ــاف تعاری ــژاد،۳:۱۳۹۴( برخ ــوی ن ــت )رض ــازی اس ــک ب ــرای ی اج
ــتراک  ــف، اش ــیاری از تعاری ــا، در بس ــه بازی  ه ــورد نظری ــاوت در م متف
نظــر مهمــی وجــود دارد؛ نظریــه بازی  هــا چیــزی جــز تئــوری تصمیــم 
در شــرایط تعاملــی نیســت و ایــن همــان مفهومــی اســت کــه در میــان 
نظریه  پــردازان بازی  هــا مــورد توافــق اســت )عطــار، ثانــی آبــادی 
برایــن  بازی  هــا  نظریه  پــردازان  تمامــی  .:۵(.تقریبــا  ،جرگــه،۱۳۹۷ 
ــار  ــیوه رفت ــه ش ــا متوج ــتفاده آن  ه ــورد اس ــه م ــه نظری ــد ک عقیده  ان
بالفعــل افــراد در وضعیت  هــای منازعــه نیســت بلکــه بــه رفتــار مرســوم 
بــه رفتــار صحیــح عقایــی در وضعیت  هــای منازعه  آمیــزی ناظــر 
اســت کــه طــی آن شــرکت  کنندگان در منازعــه ســعی در بــردن دارنــد.

)دوئرتی،فالتزگــراف،۷۷۷:۱۳۸۳( در نظریــه  ی بازی  هــا تعــداد مختلفی از 
ــدی  ــازی طبقه  بن ــر ب ــای ه ــه براســاس ویژگی  ه ــا وجــود دارد ک بازی  ه
ــرد:  ــاره ک ــر اش ــوارد زی ــه م ــوان ب ــا را می  ت ــن ویژگی  ه ــوند. ای می  ش
ــازی  ــه در ب ــی ک ــر کس ــا ه ــه بازی  ه ــران: در نظری ــداد بازیگ ۱( تع
تصمیــم می  گیــرد و یــا در مقابــل از تصمیــم دیگــری تاثیــر می  پذیــرد، 
بازیگــر اســت. مشــخصا حداقــل تعــداد بازیگــران دو نفــر اســت و هــر 
چــه بازیگــران بیشــتری وجــود داشــته باشــد تحلیــل بــازی پیچیده  تــر 

خواهــد بــود.                                                                                                                                  
ــود را از  ــاب و خ ــازی انتخ ــر در ب ــر بازیگ ــران: ه ــتراتژی بازیگ ۲( اس
میــان مجموعــه  ای از اقدامــات کــه اســتراتژی شــناخته می  شــود انجــام 

می  دهــد.                                                                                                               
۳( ترتیبــی– همزمانــی: یــک بــازی ترتیبــی اســت، اگــر هــر 
ــر  ــد در غی ــس از بازیگــر دیگــر انتخــاب کن بازیگراســتراتژی خــود را پ

مریم فالحی زینب خسروی
کارشناسی ارشد روابط بین الملل دانشگاه رازیکارشناسی ارشد روابط بین الملل دانشگاه رازی

بین الملل و سیاست

ــه  ــوال ب ــان را معم ــازی همزم ــت. ب ــان اس ــازی همزم ــورت ب ــن ص ای
ــش  ــی نمای ــورت درخت ــه ص ــی را ب ــازی ترتیب ــتی و ب ــورت ماتریس ص

می  دهنــد.                                                                                                                              
۴( مجموعــه صفــر/ مجمــوع غیرصفــر: در بــازی مجموعــه صفــر، ســود 
یــک بازیکــن  دقیقــا بــازی آن بازیکــن دیگــر بــه همــان میــزان همــراه 
اســت بــه عبــارت ســاده  تر یــک بــازی مجموعــه صفــر یــک بــازی بــرد 
ــده  ــده همــواره یــک بازن ــه ازای هــر برن ÷ باخــت ماننــد دوز اســت و ب
وجــود دارد. امــا در بــازی مجموعــه غیــر صفــر، راهبردهایــی وجــود دارد 

کــه بــرای همــه بازیکنــان ســودمند اســت.                                                                                                                                        
ــا آگاهــی  ــازی ب ــک ب ــل: ی ــدون آگاهــی کام ــل/ ب ــا آگاهــی کام ۵( ب
ــر  ــر بازیگ ــد و درآن ه ــی باش ــازی ترتیب ــک ب ــر ی ــت. اگ ــل اس کام
ــد عمــا  اســتراتژی انتخــاب شــده توســط بازیگــر قبــل از خــود را بدان
تمامــی نظریه  پــردازان  روابــط بیــن الملــل کــه بــه مفیــد بــودن نظریــه 
بازی  هــا قائلنــد بــر ایــن نکتــه توافــق دارنــد کــه روابــط بیــن الملــل را 
بــه بهتریــن نحــو می  تــوان در قالــب یــک بــازی چنــد نفــره بــا حاصــل 
ــازات  ــه در   آن امتی ــازی ک ــک ب ــرد، ی ــدی ک ــر مفهوم  بن ــع غیرصف جم
حاصــل شــده بــرای برخــی از طرف  هــا لزومــا از کیســه  ی دیگــر 
ــاغ نیــز چندیــن بازیگرمنطقــه  ای  بازیکنــان نمــی  رود. در بحــران قــره ب
)ایــران و ترکیــه( و فرامنطقــه  ای )روســیه، امریــکا، اتحادیــه ارویا(درگیــر 
هســتند کــه تصمیمــات هــر را یــک بــر دیگــری تاثیــر می  گــذارد. هــر 
یــک اســتراتژی خــاص و عقایــی در پیــش می  گیرنــد. گاهــی بازیگــران 
ــه  ــتیابی ب ــرای دس ــی ب ــر و گاه ــع صف ــل جم ــازی حاص ــد ب از قواع
صلحــی موقتــی بازیگــران از بــازی بــا حاصــل جمــع غیــر صفــر اســتفاده 

می  کننــد.                                                                                                                        
مناقشه قره باغ    

ــاغ واقــع  ــاغ از فوریــه ۱۹۸۸ تــا ۱۹۹۴ در ناحیــه قــره ب منطقــه قــره ب
در جنــوب غربــی جمهــوری آذربایخــان و ارمنســتان دو جمهــوری 
ــن  ــاال گرفت ــا ب ــوروی رخ داد. ب ــر ش ــاد جماهی ــه از اتح ــتقال یافت اس
ایــن درگیــری، هــر کــدام از طرفیــن ســعی در پاکســازی قومــی مناطــق 
ــددی در  ــای متع ــل و متغیره ــد. عوام ــژاد دیگــر کردن ــوذ از ن تحــت نف
ســطوح داخلــی و بیــن المللــی در شــکل  گیری بحــران قــره بــاغ میــان 
ــن  ــی،۱:۱۳۹۲(. ای ــذار بوده  اند.)زهرائی،فرج ــورآذربایحان تاثیرگ دو کش
ــک  ــوان ی ــه عن ــس از فروپاشــی شــوروی ب بحــران در ســال ۱۹۹۱ و پ
چالــش اساســی میــان دو جمهــوری مطرح بوده و دو کشــور را در میســر 
جنــگ و نبردهــای خونیــن قــرار داده اســت. بــه گونــه  ای کــه براســاس 
آمــار موجــود عــاوه بــر هــزاران آواره، پنجــاه هــزار نفــر جــان خــود را از 
دســت دادنــد. عوامــل و متغیرهــای متعــددی در تــداوم بحــران قــره بــاغ 
میــان دو کشــور آذربایجــان و ارمنســتان دخیــل بوده  انــد. بــدون چشــم 
ــتمرار  ــور در اس ــن دو کش ــی در ای ــات درون ــل و اقتضائ ــی، عوام پوش
بحــران بیست  ســاله قــره بــاغ بایــد توجــه داشــت کــه رقابــت بازیگــران 
ــه  ــت ب ــته اس ــوع داش ــن موض ــده در ای ــش تعیین  کنن ــی نق بین  الملل
گونــه  ای کــه بازخوانــی راهبردهــا و منافــع ایــن بازیگــران گویــا آن اســت 
کــه چرخــه متناقــض منافــع بــا کاربســت قواعــد خصمانــه بــازی قــدرت 
ــدف  ــه ه ــع را ب ــری مناف ــب حداکث ــوذ و کس ــازی نف ــرف پیشینه  س ص
اصلــی بازیگــران منطقــه  ای و فرامنقطــه  ای در بحــران قــره بــاغ تبدیــل 

کــرده اســت.
عملکرد شورای امنیت در بحران قره باغ      

 از زمــان اشــغال قــره بــاغ، شــورای امنیت ســازمان ملــل چهــار قطعنامه 
صــادر کــرده اســت. در ایــن قطعنامه  هــا، ارمنســتان بــه عنــوان کشــور 
اشــغالگر معرفــی نشــده و بلکــه بــه عنــوان کشــور دارای نفــوذ بــر ارامنــه 
ــت  ــت.)امیراحمدیان،۱۸،۱۹:۱۳۹۲(. واقعی ــده اس ــی ش ــاغ معرف ــره ب ق
ایــن اســت کــه ســازمان ملــل درایــن منطقــه بــا شــکافی عمیــق بیــن 
ــل  ــت ح ــه جه ــرای مداخل ــی ب ــای علم ــاری و توانایی  ه ــات هنج الزام
و فصــل بحران  هــا مواجــه اســت. از یــک ســو ،ابزارهــا و امکانــات 
ــن  ــزرگ تعیی ــداف ب ــه اه ــتیابی ب ــرای دس ــل ب ــازمان مل ــردی س کارب

شــده در قطعنامه  هــای شــورای امنیــت کــه مهمتریــن 

ــی نیســت و از  ــی اســت، کاف ــی و نظام ــای مال ــدان ابزاره ــورد آن فق م
ســوی دیگــر دولت  هــای غربــی عضــو شــوارای امنیــت، منافــع حیاتــی 
خــود را در منطقــه فققــاز جســتجو می  کننــد و افــکار عمومــی نیــز در 
ایــن کشــورها حاضــر بــه پذیــرش ارســال کمک  هــای نظامــی بــه ایــن 

منطقــه نیســت.                                                                                                           
عملکرد گروه مینسک 

 ســازمان امنیــت و همــکاری اروپــا از ســوی دولت  هــای اروپایــی، 
ــاغ را  ــره ب ــران ق ــه  بح ــل فعان ــی و ح ــر ناامن ــع خط ــئولیت رف مس
ــه  ــرد ک ــاد ک ــک را ایج ــروه مینس ــال ۱۹۹۲ گ ــد. در س ــده  دار ش عه
ــن  ــم و تعیی ــرف متخاص ــن دو ط ــو بی ــزاری گفت  وگ ــه  ی آن برگ وظیف
سرنوشــت قــره بــاغ بــود هرچنــد اقدامــات آن بــه نتیجــه  ی مشــخصی 
ــن  ــا ای ــال ۱۹۹۲ ت ــک از س ــروه مینس ــید)فخرصادقی،۵:۱۳۹۵( گ نرس
تاریــخ تنهــا مرجــع رســمی و فعــال بــرای مدیریــت و حــل بحــران قــره 
بــاغ بــوده اســت. ایــن گــروه از نمایندگــی یــازده کشــور آلمــان، فرانســه، 
روســیه، ایتالیــا، بــاروس، ســوئد، ترکیــه، چــک، ارمنســتان، آذربایجــان 
و آمریــکا تشــکیل شــده اســت. اگــر چــه گــروه مینســک ســازمان امنیت 
و اروپــا موفقیت  هایــی مثــل برقــراری آتــش بــس میــان طرفیــن درگیــر 
در بحــران قــره بــاغ را کســب کــرده اســت امــا تاکنــون در حــل بحــران 
ــن  ــل ای ــن عوام ــی از اصلی  تری ــت یک ــاورده اس ــت نی ــه دس ــی ب توفیق
وضعیــت ناهماهنگــی در طرح  هــای ســه  گانه دانســت کــه در مذاکــرات 
ســال ۲۰۰۱ مطــرح شــد. طرح  هــای مرســوم بــه طــرح مرحلــه  ای، طــرح 
جامــع و طــرح دولــت مشــترک، دو طــرح اول مــورد موافقــت ارمنســتان 
واقــع نشــد و طــرح ســوم بــا مخالفــت شــدید جمهــوری آذربایجــان رو 
ــن  ــز ای ــال ۲۰۰۴ نی ــی ،۹:۱۳۹۲(. از س ــرا ؛زهران ــد.)لوحه س ــه رو ش ب
ــوم  ــنهادهای مرس ــاس پیش ــاغ  را براس ــره ب ــح ق ــرات صل ــروه مذاک گ
ــزاری  ــه برگ ــرد ک ــش می  ب ــه پی ــراگ ب ــد پ ــا رون ــد ی ــه اصــول مادری ب
ــاغ، آزادی پنــج شهرســتان از هفــت شهرســتان  همــه پرســی در قــره ب
ــاغ، الچیــن و  ــره ب ــی ق ــاغ و تعییــن موقعیــت حقوق ــره ب درخــارج از ق
ــر  ــه اخی ــروه در دو ده ــن گ ــد. ای ــاد آن می  باش ــه مف ــر از جمل کلبج
نتوانســته اســت بــه موفقیتــی بــرای حــل مناقشــه قــره بــاغ دســت یابــد 
ــروه  ــارض روســای گ ــی متع ــاوت و حت ــل آن دیدگاه  هــای متف ــه دلی ک
مینســک می  باشــد، ضمــن اینکــه ایــن گــروه در طــرح مادریــد مبنــی 
برگــزاری همــه پرســی در قــره بــاغ بــا آن بخــش از حقــوق بین  الملــل 
ــد  کــه همــه پرســی در یــک بخــش از کشــور را غیــر حقوقــی می  خوان

مغایرت دارد. )کاظمی ،حجت زاده ،۲۰:۱۳۹۳( 
منافع کشورهای منطقه  ای و فرا منطقه  ای در بحران قره باغ

ــده  ــال نقــش مســلط و تعیین  کنن ــه دنب ــاغ ب ــره ب روســیه در بحــران ق
ــه  ــز ب ــر چی ــل از ه ــور قب ــن کش ــوف ،۱۳۸۳:۲۷(. ای ــد )عباس می  باش
دلیــل احســاس تعلــق بــه منطقــه بــه دنبــال بازگردانــدن نفــوذ دیرینــه 
خــود در قفقــاز جنوبــی می  باشــد)کوالیی،۱۷۳:۱۳۸۵(. مهمتریــن هــدف 
روســیه در بحــران قــره بــاغ ،حفظ موازنــه راهبــردی در قفقــاز و ممانعت 
از توســعه نفــوذ غــرب بــه ویــژه آمریــکا می  باشد)هاشــمی،۱۶۰:۱۳۸۴(. 
ــرای غــرب و روســیه وجــود کشــوری کامــا مســیحی در میــان ســه  ب
کشــور مســلمان ایــران و ترکیــه موضوعــی اســترتژیک  تلقــی می  شــود. 

مقولــه  ای شــبیه اســرائیل در قلــب کشــورهای  مســلمان خاورمیانــه.                                                         
ــران  ــایر بازیگ ــا س ــت ب ــه در رقاب ــت ک ــن اس ــکا ای ــی آمری ــدف اصل ه
ــد نفــوذ دائمــی  ــژه روســیه بتوان ــه وی ــاغ ب ــره ب بین  المللــی دربحــران ق
خــود در قفقــاز جنوبــی را ثبیــت نمایــد )ویســی نــژاد ،۱۳:۱۳۹۱(. ایــن 
ــدی  ــق کلی ــوذ در مناط ــت نف ــه دارد؛ اول، سیاس ــت ریش در دو سیاس
مهــم جهــان کــه قــره بــاغ بــه دلیــل موقعیــت ژئوپولتیکــی و راهبــردی 
خــاص خــود از ایــن جهــت حائــز اهمیــت اســت و دوم سیاســت تامیــن 

منابــع انــرژی.                                                                                
ــخص  ــور مش ــه ط ــاغ ب ــره ب ــه ق ــران در مناقش ــدگاه ای ــع و دی  مواض
بیــان نشــده اســت. مقامــات آذربایجــان طــی ســال  های گذشــته 
ــت  ــی از دول ــه حمایت  های ــم ب ــران را مته ــف ای ــای مختل ــه بهانه  ه ب
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ارمنســتان می  کننــد. البتــه ذکــر ایــن نکتــه الزم اســت، تاخیــر ایــران 
در شناســایی رســمی ایــن دو کشــور زمینــه  ی بی  اعتمــادی آذربایجــان 
ــوان  ــه عن ــران ب ــدری،۶۴:۱۳۸۲(. ای ــده بود)حی ــث ش ــران را باع ــه ای ب
مهمتریــن بازیگــر منطقــه  ای بــه دلیــل پیوند  هــای فرهنگــی، تاریخــی و 
ــی تــاش می  نمایــد نقــش موثــری  ــا قفقــاز جنوب جغرافیایــی فــراوان ب
ــه  ــه، ترکی ــتقال دول منطق ــس از اس ــد. پ ــته باش ــائل آن داش در مس
درصــدد نفــوذ هــر چــه بیشــتر در قفقازجنوبــی بــوده و مناقشــه 
ــه آذربایجــان  ــاغ، عامــل هــر چــه بیشــتر نزدیــک شــدن ترکیــه ب قره  ب

ــی،۲۵:۱۳۹۶(.    ــت. )بزرگمهر؛طباطبای ــوده اس ب
نتیجه گیری            

مســاله مــورد بحــث در مقالــه حاضــر ایــن بــود کــه چــه عواملــی باعــث 
ــده  ــتان ش ــان و ارمنس ــوری آذربایج ــان دو جمه ــاف می ــدید اخت تش
اســت .بــرای توضیــح بحــث فــوق از نظریــه بازی  هــا اســتفاده شــد ایــن 
ــش از  ــه بی ــرایطی ک ــی در ش ــری عقای ــل تصمیم  گی ــه تحلی ــه ب نظری
یــک بازیگــر وجــود دارد و هــر یــک از بازیگــران بــه دنبــال چــه هســتند 
ــی  ــران بین  الملل ــدام از بازیگ ــر ک ــه ه ــن نظری ــاس ای ــردازد. براس می  پ
نظیــر آمریــکا، روســیه، ایــران، ترکیــه منافــع متفــاوت و متناقضــی دارند 
کــه در زمیــن بــازی قــره بــاغ در پــی آن هســتند، کــه ایــن امــر موجــب 
ــتان  ــان و ارمنس ــوری آذربایج ــان دو جمه ــاغ می ــره ب ــران ق ــداوم بح ت
می  شــود. منابــع بین  المللــی  بحــران قــره بــاغ بیــن جهمهــوری 
ــن  ــره بی ــس و مذاک ــش ب ــه آت ــر چــه زمین آذربایحــان و ارمنســتان اگ
ــی  ــل و فصــل نهای ــه ح ــون ب ــا تاکن ــم آورده اســت ام ــن را فراه طرفی
بحــران کمــک نکــرده اســت. ایــن موضــوع ریشــه در ایــن واقعیــت دارد 
ــد  ــدا می  کنن ــش ورود پی ــک چال ــی در ی کــه وقتــی بازیگــران بین  الملل
ــد. از  ــر نماین ــکل ب ــل مش ــیر ح ــد، در مس ــره را نبرن ــر به ــا حداکث ت
ایــن جهــت قفقــاز جنوبــی بــه طــور عــام و منطقــه قــره بــاغ بــه طــور 
ــک  ــد و هــر ی ــی دارن ــک و اســتراتژیک فراوان خــاص اهمیــت ایدئولوژی
ــاص  ــد خ ــی و قواع ــری عقای ــا تصمیم  گی ــند ب ــران می  کوش از بازیگ
خــود منافــع خــود را دنبــال کننــد و ایــن باعــث می  شــود کــه زمینــه 
همگرایــی منطقــه شــکل نگرفتــه و بســیاری از زمینه  هــای همــکاری از 
بیــن بــرود. هرچنــد تاکنــون بــا میانجیگــری روســیه آتــش بــس موقتــی 
ــه طــور دائمــی حــل  ــاغ  ب ــره ب ــا بحــران ق ــده اســت ام ــه وجــود آم ب

نشــده اســت.
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بین الملل و سیاست

منازعــه جمهــوری آذربایجــان و ارمنســتان

مهدی سماواتی
کارشناسی علوم سیاسی دانشگاه شاهد

ــت  ــگ نخس ــس از جن ــه پ ــود ک ــران ب ــمالی ای ــق ش ــاغ از مناط قره  ب
ــزاری و کشــته شــدن جــواد خــان قاجــار آخریــن  ــران و روســیه  ی ت ای
حاکــم ایرانــی مســتقر در آنجــا، در طــی پیمان  نامــه  ی ننگیــن گلســتان 
ــی  ــس از فروپاش ــت. پ ــیه پیوس ــه روس ــد و ب ــدا ش ــران ج ــاک ای از خ
ــزاری در روســیه، آذربایجــان در بخــش شــمالی رود ارس و  حکومــت ت
ارمنســتان تــا حــدودی مســتقل شــدند امــا بــا پیــروزی انقــاب اکتبــر 
۱۹۱۷ و قدرت  گیــری اتحــاد جماهیــر شــوروی دوبــاره تحــت حاکمیــت 
ــی   ــرت و فروپاش ــه  ی فت ــد. در هنگام ــرار گرفتن ــی ق ــام سیاس ــن نظ ای
اتحــاد جماهیــر شــوروی در ســال ۱۹۸۸، ارمنیــان خواســتار اســتقال 
ــه  ــوری آذربایجــان طــی ســه ســال ب ــش جمه ــه توســط ارت شــدند ک
شــدت ســرکوب و قتل  عــام گردیدنــد. در واکنــش بــه قتــل عــام مــورد 
اشــاره، نظامیــان ارمنســتان بــرای دفــاع از ارمنیــان وارد عمــل شــده و 
ــادی،  ــا ۱۹۹۴ می ــی از ۱۹۹۱ ت ــاله یعن ــه س ــگ س ــک جن ــی ی در ط
ــد و  ــه تصــرف درآوردن ــاً ارمنی  شــین  اند را ب ــه عمدت ــاغ ک مناطــق قره  ب
جمهــوری آرتســاخ، وابســته بــه ارمنســتان از دل آن جنــگ متولــد شــد. 
اکنــون کینه  هــای قدیمــی و معضــات داخلــی الهــام علــی  اف، رییــس 
ــا  ــا ب ــر آن داشــته ت ــام شــده و او را ب ــم ادغ ــا ه ــور آذربایجــان ب جمه
ــم  ــان و پان  ترکیس ــری اردوغ ــو عثمانی  گ ــه  های ن ــری از اندیش بهره  گی
و کمک  هــای وی، قره  بــاغ را بازپــس گیــرد. ریشــه  های درگیــری 
ــوت  ــاط خل ــه حی ــه ب ــاغ ک ــه  ی قره  ب ــتان در منطق ــان و ارمنس آذربایج
ــه  ــه، ک ــژه ترکی ــه وی ــا آن و ب ــن ی ــی پشــتیبان ای ــای بین  الملل طرف  ه
ــدار  ــیه، طرف ــر روس ــرف دیگ ــت و در ط ــی آذری  هاس ــن حام بزرگتری
ــل  ــگ غیرعام ــود جن ــا وج ــده اســت. ب ــل ش ــتان، تبدی ــی ارمنس ضمن

میــان دو طــرف از ســال ۱۹۹۴، ایــن درگیــری بــه یــک جنــگ واقعــی 
ــتیبانی  ــا پش ــنگین ب ــاح  های س ــواع س ــه در آن از ان ــده ک ــل ش تبدی
مطلــق ترکیــه از آذربایجــان مــورد اســتفاده قــرار گرفته اســت. براســاس 
اطاعــات بدســت آمــده، ارمنســتان در حــال ســاخت اســتحکامات خــود 
بــرای یــک جنــگ طوالنــی مــدت اســت کــه ممکــن اســت در مرزهــای 
ــه  ــود دارد ک ــکان وج ــن ام ــه ای ــود، بلک ــف نش ــر متوق ــرف درگی دو ط
ــی، از جملــه گرجســتان و اوســتیای  ــه کشــورهای دیگــر قفقــاز جنوب ب

ــت  های  ــه درخواس ــرف ب ــر دو ط ــد و اگ ــترش یاب ــز گس ــی، نی جنوب
آتش  بــس پاســخ ندهنــد، ممکــن اســت بــه کشــورهای دیگــری نیــز در 
قفقــاز ســرایت کنــد. از طرفی روســیه تاکنون دیپلماســی منعطفــی را در 
قبــال آذربایجــان و ترکیــه اتخــاذ کــرده و علــی رغــم اطــاع از برنامــه  ی 
ــتیابی  ــرای دس ــت و گاز ب ــادی آن در نف ــای اقتص ــه و جاه  طلبی  ه ترکی
ــس  ــو و آتش  ب ــتار گفتگ ــت، خواس ــادی نف ــورس اقتص ــاح ب ــه اصط ب
اســت و ایــن در حالــی اســت کــه حمایــت آمریــکا و رژیــم صهیونیســتی 
ــات  ــد( از اقدام ــال می  باش ــیار فع ــان  بس ــاد در آذربایج ــات موس )اقدام
ــه میــدان نبــرد و بازگردانــدن  ترکیــه در انتقــال مــزدوران تروریســت ب
آنچــه در زمــان انــور پاشــا در زمــان امپراتــوری عثمانــی، ارتــش قفقــاز 
ــا در  ــد. ام ــان نمی  باش ــن پنه ــد پوتی ــد، از دی ــده می  ش ــامی نامی اس
ایــران، اوضــاع از نظــر انتشــار اخبــار منازعــه، مســئله را پیچیده  تــر کــرده 
اســت؛ لــذا بــه طــور ضمنــی ایــران بــه ارمنســتان نســبت بــه آذربایجــان 
ــادی از تروریســت  ها  ــداد زی ــرا تع ــن اخی ــه ای ــر اســت، چــرا ک نزدیک  ت
را در مرزهــای ۷۵۶ کیلومتــری بســیج می  کنــد و ایــن امــر یــک تهدیــد 
جــدی بــرای امنیــت ایــران از یــک ســو و ترانزیــت نفــت و گاز ایــران بــه 
ســمت روســیه از ســوی دیگــر اســت، زیــرا قفقــاز جنوبــی یــک منطقه  ی 
حمــل و نقلــی مهــم در زمینــه  ی نفــت و گاز شــمرده می  شــود. بــه نظــر 
می  رســد مــا بــا ســناریوی جنگــی روبــه رو هســتیم کــه از کشــوری بــه 
ــی  ــان صف  آرای ــه در آن چیدم ــرد ک ــد ک ــرایت خواه ــر س ــور دیگ کش
کشــورها برمبنــای منافعشــان خواهــد بــود و ایــن در حالــی اســت کــه 
کشــورهای عربــی بــدون در نظــر گرفتــن جاه  طلبی  هــای تــرک عثمانــی 
ــس از  ــان، یکــی پ ــی لبن ــراق، آذربایجــان و حت ــده در ســوریه، ع فزاین
ــر  ــوی دیگ ــد. از س ــرار می  گیرن ــت  ها ق ــوش صهیونیس ــری در آغ دیگ
روســیه بــا خــون ســردی شــدید در حــال تماشــای دخالت  هــای آمریــکا 
در گســتره  ی نفــوذ خــود )اوکرایــن، بــاروس، گرجســتان، آذربایجــان و 
ارمنســتان( اســت. حــال پرســش  هایی پیــش می  آیــد مبنــی بــر اینکــه 
آیــا امریکایی  هــا موفــق خواهنــد شــد روســیه را جهــت دفــاع از تاریــخ 
ــگ  ــک جن ــه ی ــان ب ــردم و سرزمین  هایش ــردم م ــدت م ــوروی و وح ش

نظامــی بکشــاند؟ آیــا ترکیــه موفــق خواهــد پــروژه  ی عثمانــی خــود را به 
کرســی نشــانده تــا بــا قــدرت روی میــز مذاکــره بنشــیند؟ آیــا ترکیــه 
از درگیــری در ادلــب تــا ارمنســتان تــاش دارد از سیاســت مچ  انــدازی، 
روســیه را تحــت فشــار قــرار دهــد؟ آیــا جبــر موازنــه  ی قــدرت در نظــم 
ــی  ــوان میانج ــه عن ــا ب ــد ت ــران می  ده ــه ای ــازه را ب ــن اج ــل ای بین  المل

بــرای حفــظ ثبــات منطقــه تــاش کنــد؟
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ــه ســال هــا  ــاغ ب ــره ب ــر ســر منطقــه ی ق منازعــه ارمنســتان و آذربایجــان، ب
پیــش بــاز مــی گــردد. در واقــع مناطــق شــمالی رود ارس کــه در اوایــل دوره ی 
قاجــار متعلــق بــه ایــران بــود، در جریــان قراردادهــای گلســتان و ترکمنچــای 
بــه روســیه ی تــزاری واگــذار شــد و تــا ســال ۱۹۹۲ یعنــی فروپاشــی اتحــاد 
ــی  ــس از فروپاش ــد. پ ــور بودن ــن کش ــت ای ــت حاکمی ــوروی تح ــر ش جماهی
۱۹۹۲، از جماهیــر شــوروی جــدا شــدند و اعــام اســتقال کردنــد. امــا ایــن 
ــاف  ــود. اخت ــور ب ــن دو کش ــی ای ــات ارض ــاز اختاف ــع آغ ــتقال در واق اس
ــی  ــا م ــی ه ــت: ارمن ــی اس ــل اساس ــر دو اص ــر س ــتان ب ــان و ارمنس آذربایج
گوینــد طبــق اصــل »تعییــن سرنوشــت ملــت هــا« مــا حاکــم قــره باغ هســتیم. 
ــت ارضــی«   ــظ تمامی ــه »حف ــد ب ــز باورمن ــا نی ــی ه ــر آذربایجان از ســوی دیگ
ــان  ــت. آذربایج ــان اس ــه آذربایج ــق ب ــاغ متعل ــره ب ــد ق ــی گوین ــتند و م هس
ــر  ــتان ب ــد شهرس ــه و چن ــن منطق ــه ای ــن ک ــه ای ــه ب ــا توج ــت ب ــد اس معتق
ــوق  ــای حق ــر مبن ــد، ب ــی جــدا شــده ان ــی از ســرزمین اصل ــر تجــاوز نظام اث
بیــن الملــل و قطعنامــه هــای ســازمان ملــل متحــد، خــود را مالــک قــره بــاغ 
مــی دانــد. ارامنــه معتقدنــد بــر مبنــای انتخابــات محلــی و تشــکیل جمهــوری 
ــد. ایــن مســایل باعــث شــده  ــر در حفــظ منطقــه را دارن آرتســاخ، دســت برت
ــه نتیجــه نرســند. تنــش و  ــح، هیچــگاه ب اســت کــه مذاکــرات ۱۴ ســاله صل
ــپتامبر  ــر در ۲۷ س ــار دیگ ــتان ب ــان و ارمنس ــان آذربایج ــای می ــری ه درگی
ــن و ســرنگونی دو  ــرار گرفت ــس از هــدف ق ــاز شــده اســت و آذربایجــان پ آغ
ــر آتــش ســنگین  ــاغ، ایــن منطقــه را زی بالگــرد نظامــی اش در ارتفاعــات قره ب
توپخانــه و ســامانه های موشــکی خــود قــرار داد و هاراطونیــان رییــس منطقــه 
ی قره بــاغ آمــاده بــاش جنگــی در ایــن منطقــه اعــام کــرد و نیروهــای خــود را 
بــه حالــت آمــاده بــاش درآورده اســت. دخالــت کشــورهای دیگــر نظیــر ترکیــه 
و روســیه نیــز در ایــن بحــران بــر آتــش جنــگ افروختــه اســت. روســیه صرفــا 
از ارمنســتان بــرای جلوگیــری از تقویــت رونــد همگرایــی آذربایجــان بــا غــرب، 
منــزوی کــردن آذربایجــان و جــذب ایــن کشــور ذیــل ســاختارهای اقتصــادی 
و امنیتــی مشــترک المنافــع از قبیــل اتحادیــه ی اقتصــادی اوراســیا و پیمــان 
ــه ویــژه در  امنیــت دســته جمعــی و کاهــش نفــوذ ترکیــه و قفقــاز جنوبــی ب
ــی در  ــه ایجاب ــه دلیــل اقدامــات ســلبی و ن ــرد. امــا ب آذربایجــان بهــره مــی ب
ایــن راســتا تاکنــون آن گونــه کــه بایــد موفــق نشــده اســت. در واقــع روابــط 
روســیه و ترکیــه پیــش از وقــوع حــوادث اخیــر و ســقوط جنگنــده ی ســوخوی 
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روســی توســط جنگنــده ی ترکیــه ای بســیارخوب بــود. بــه دنبــال بــروز تنــش 
اخیــر اســت کــه روســیه از اهــرم ارمنســتان بــرای تاثیــر بــر ترکیــه اســتفاده 
مــی کنــد و بــا اســکان ارامنــه ی ســوری و برخــی افــراد وابســته بــه پ.پ.ک 
در قــره بــاغ کوهســتانی، از ایــن ابزارهــا علیــه ترکیــه بهــره بــرداری مــی کنــد. 
ــی  ــای برپایــی امپراتــوری عثمان اردوغــان رییــس جمهــور ترکیــه نیــز در روی
ــه  ــز ب ــران نی ــت. ای ــود اس ــی خ ــوری رویای ــه امپرات ــق ب ــن مناط ــاق ای و الح
ــا آذربایجــان و ارمنســتان همــواره در درگیری هــا در ایــن  دلیــل همســایگی ب
منطقــه بــه دلیــل تاثیرگــذاری بــر مرزهایــش دارای اهمیــت بــوده اســت و در 
طــول آغــاز منازعــه تاکنــون بــه عنــوان یــک عنصــر میانجــی بــه ارتبــاط بــا 
ســران ایــن کشــورها بــرای ایجــاد آتــش بــس در ایــن منطقــه پرداختــه اســت 
ــه  ــور ک ــان ط ــوده هم ــه ب ــای بی نتیج ــری ه ــن میانجی گ ــواره ای ــی هم ول
ــول  ــی در ط ــکاری اروپای ــت و هم ــازمان امنی ــک س ــای مینس میانجی گری ه
ــان  ــاله آذربایج ــای ۳۰س ــری ه ــت. درگی ــوده اس ــه ب ــال ها بی نتیج ــن س ای
ــل آن   ــت و عل ــده اس ــه مان ــی نتیج ــواره ب ــه هم ــن منطق ــتان در ای و ارمنس
ــاس  ــن اس ــرد و برای ــتجو ک ــل جس ــط  بین المل ــات رواب ــوان در نظری را می ت
می تــوان نظریــه بلــوغ منازعــه زارتمــن را مطــرح نمــود کــه معتقــد اســت تــا 
ــح  ــه ایجــاد صل ــوان ب ــه پختگــی نرســد نمی ت ــه مرحل ــه ب ــک منازع ــی ی وقت
ــوغ رســیدن منازعــه  ــه بل ــرای ب ــود. او ۴ عنصــر را ب در آن منازعــه امیــدوار ب
ــه پختگــی  ــه اصطــاح رســیده باشــد یعنــی ب مطــرح می کنــد؛ ۱- منازعــه ب
ــده  ــل کنن ــول ح ــد ۳- فرم ــیده باش ــرا رس ــه ف ــوغ منازع ــان بل ــد ۲-زم برس
بــرای آن منازعــه وجــود داشــته باشــد ۴-یــک عنصــر میانجــی وجــود داشــته 
ــوغ  ــان بل ــه زم ــن هســتیم ک ــاهد ای ــا ش ــاغ م ــه ی قره ب ــه در منازع ــد ک باش
فــرا رســیده و عنصــر میانجــی نیــز وجــود دارد امــا بــه ایــن دلیــل کــه بایــد 
ــه  ــوز ب ــان وجــود داشــته باشــد هن ــه صــورت همزم ــن ۴ شــرط ب همگــی ای
ــر  ــاوه ب ــت و ع ــترس اس ــدی دور از دس ــا ح ــه ت ــن منازع ــیدن ای ــح رس صل
ــرای  ــز کار را ب ــه نی ــیه و ترکی ــد روس ــران خارجــی مانن ــا حضــور بازیگ این ه
ــال  ــه دنب ــران ب ــن بازیگ ــدام از ای ــر ک ــرده اســت چــون ه ــح ســخت تر ک صل
منافــع ملــی خــود می باشــند. می تــوان گفــت زمانــی ایــن منازعــه بــه صلــح 
خواهــد رســید کــه بن بســت آزاردهنــده ای در آن شــکل مــی گیــرد؛ یعنــی 
ــا و  ــه ی درگیری ه ــرف از ادام ــر دو ط ــد و ه ــوغ برس ــه بل ــه ب نخســت منازع
ــود  ــروج وج ــر ادراک از راه خ ــرف دیگ ــوند و از ط ــده ش ــای آن درمان هزینه ه
ــرون  ــرای ب ــی ب ــد راه ــان یابن ــرف اطمین ــر دو ط ــی ه ــد؛ یعن ــته باش داش
ــش از حــد از ســمت یکــی  ــای بی ــدون دادن امتیازه ــه ب ــن منازع ــت از ای رف
ــوان  ــل رخ دهــد می ت ــن عوام ــر وجــود دارد و هــرگاه ای از طــرف هــای درگی
بــه ایجــاد صلــح و ســازش و تــرک مخاصمــه در قره بــاغ امیــدوار بــود.

 قــره بــاغ و بــن بســت هــای آزار دهنــده

بین الملل و سیاست

بــاغ قــره  مناقشــه  در  ایــران  ارتبــاط   

مقدمه
بــا گســترش مناســبات بیــن المللــی و پیچیدگــی و چنــد بعــدی شــدن روابــط 
ــر  ــان ب ــه ای از جه ــر گوش ــول در ه ــر و تح ــه تغیی ــورها، هرگون ــان کش می
ــه صــورت فعــال  تصمیمــات و رفتارهــای ســایر بازیگــران بیــن المللــی کــه ب
ــن  ــه ای ــذارد و چنانچ ــی گ ــر م ــد، تاثی ــور دارن ــل حض ــن المل ــام بی در نظ
رخدادهــا و تحــوالت در نزدیکــی مرزهــای جغرافیایــی یــک کشــور و در 
ســطح منطقــه ای بــه وقــوع بپیونــدد؛ تاثیــرات آن بصــورت مضاعــف خواهــد 
ــر  ــودن ۷۵۹ کیلومت ــا دارا ب ــران ب ــور ای ــاغ، کش ــره ب ــه ی ق ــود. در مناقش ب
مربــع مــرز مشــترک بــا جمهــوری آذربایجــان و ۳۵ کیلومتــر مربــع بــا کشــور 
ــول و  ــوع تح ــر ن ــذا ه ــت. ل ــرار داش ــه ق ــن مناقش ــون ای ــتان، در کان ارمنس
ــات  ــط و تصمیم ــر رواب ــدی ب ــد بع ــری چن ــه، تاثی ــن منطق ــدادی در ای رخ
سیاســت خارجــی ایــران بــر جــای مــی گذاشــت. بــه گونــه ای کــه هرگونــه 
ــص و  ــاد، ناق ــی ابع ــن تمام ــر گرفت ــدون در نظ ــور ب ــع مذک ــی از وقای تحلیل
ــی شــود  ــن نوشــتار ســعی م ــن جهــت در ای ــه همی ــی باشــد. ب ــق م غیردقی
ــادی  ــی، اقتص ــی ایدوئولوژیک ــی، قومیت ــی- فرهنگ ــد تاریخ ــار بع ــه از چه ک
و بیــن المللــی بــه ارتبــاط ایــران و مناقشــه قــره بــاغ پرداختــه شــود.
تاریخی-فرهنگــی: تــا پیــش از عهدنامــه ی گلســتان بــه تاریــخ ســوم آبــان 
۱۱۹۲ مصــادف بــا ۲۵ اکتبــر ۱۸۱۳، تمامــی محــدوده مــورد مناقشــه در قــره 
بــاغ و بســیاری از دیگــر قســمت هــای هــر دو کشــور آذربایجــان و ارمنســتان، 
ــاز دارای  ــن مناطــق از دیرب ــق داشــت. ای ــران تعل ــرزمینی ای ــه محــدوده س ب
ــا جامعــه ایرانــی بــوده و بخشــی از جغرافیــای  پیونــد فرهنگــی و اجتماعــی ب
ایــران فرهنگــی محســوب مــی شــوند. پیشــینه ی مشــترک تاریخــی و فرهنگی 
هــر دوکشــور و تعلــق تاریخــی آنهــا بــه ســرزمین ایــران موجــب مــی گشــت 
کــه ایــران، نقشــی پویــا و میانجــی گرانــه در حــل اختــاف آن هــا ایفــا نمایــد. 
ایــن امــر موجــب شــده بــود کــه تعــدادی از نخبــگان و اندیشــمندان ایرانــی، 
ــر  ــا تکیــه ب ــاغ ب خواســتار نقــش آفرینــی فعــال ایــران و حــل معضــل قــره ب
مشــترکات فرهنگــی باشــند کــه بتوانــد هــم صلــح را در منطقــه بــر قــرار ســازد 
و هــم پایــه هــای تمدنــی ایــران در منطقــه قفقــاز و قــره بــاغ را احیــا نمــوده 
و تــداوم بخشــد. بــه ایــن ترتیــب ارتبــاط و مداخلــه ایــران در ایــن منطقــه و 
نــزاع بیــن دو کشــور ضــروری بــه نظــر مــی رســید و طبــق ایــن مولفــه ایــران 
بایــد نقشــی میانجــی گرانــه و سازشــگر بیــن دو طــرف نــزاع ایفــا مــی نمــود. 
قومی-ایدوئولوژیکــی: یکــی دیگــر از ابعــاد مرتبــط بــودن ایــران بــا مناقشــه 
ی قــره بــاغ، از جهــت قومیتــی و ایدئولوژیکــی مــی باشــد. در بعــد قومیتــی بــا 
توجــه بــه ایــن کــه یکی از طــرف هــای درگیــر در منازعــه ی کشــور آذربایجان 
مــی باشــد و ایــن کشــور بــا اســتان هــای شــمال غربــی ایــران، پیونــد زبانــی و 
قومیتــی دارد؛ لــذا بخــش قابــل توجهــی از افــراد و افــکار عمومــی ایــن اســتان 
هــا، خواهــان نقــش فعــال ایــران در حمایــت از کشــور آذربایجــان بودنــد. راه 
پیمایــی هــا تجمعــات شــکل گرفتــه در حمایــت از آذربایجــان در ایــن اســتانها 
بیانگــر حساســیت ایــن موضــوع از حیــث جامعــه شناســی سیاســی مــی باشــد 
ــردد. ــه گ ــه آن توج ــا ب ــری ه ــم گی ــد در تصمی ــه بای ــد ک ــی ده ــان م و نش
ــان،  ــور آذربایج ــمی کش ــن رس ــی، دی ــد ایدوئولوژیک ــر در بع ــرف دیگ از ط
ــتان  ــور ارمنس ــه کش ــی ک ــد در حال ــی باش ــیعی م ــت ش ــا اکثری ــام و ب اس
ــه  ــرار دارد. ب ــی اســام ق ــوده و خــارج از حــوزه تمدن ــن مســیحی ب دارای دی
همیــن جهــت نــزاع بیــن دو کشــور، یــک نــزاع ســرزمینی بیــن داراالســام و 
دارالکفــر محســوب مــی شــود و وظیفــه ی ایــران بــه عنــوان یــک کشــور دارای 
حکومــت اســامی، دفــاع از ســرزمین اســام مــی باشــد. بیانیــه-ی مشــترک 
ائمــه جمعــه و نماینــدگان ولــی فقیــه در چهــار اســتان شــمال غربــی کشــور 
ــی  ــه صــورت کل ــذا ب ــی باشــد. ل ــل م ــی و تأم ــل ارزیاب ــتا قاب ــن راس در همی

طبــق مولفــه ی قومیتــی و ایدئولوژیکــی، ایــران بایــد نقشــی فعــال 
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ــرش  ــق برخــی نگ ــی طب ــد و حت ــا نمای ــان ایف ــت از کشــور آذربایج در حمای
هــای افراطــی تــر بایــد بــه صــورت رســمی و جــدی بــه حمایــت از آذربایجــان 
ــت.  ــرده اس ــن ک ــن چنی ــوریه و یم ــران س ــه در بح ــه ک ــزد. همانگون برخی
ــای ناشــی از  ــا بررســی آســیب ه ــگاه اقتصــادی ب ــادی: در ن ــرش اقتص نگ
ــه بررســی اهمیــت حضــور و ضــرورت نقــش  ــران، ب ــرای ای ــاغ ب ــره ب ــح ق صل
ــره  ــح ق ــی کــه صل ــم. آســیب های ــه مــی پردازی ــن زمین ــران در ای ــی ای آفرین
بــاغ از جهــت اقتصــادی بــرای ایــران بــه وجــود مــی آورد از چنــد نظــر قابــل 
ــران و ارمنســتان در  ــن ای ــرز مشــترک بی ــک ســو م بررســی مــی باشــد. از ی
اثــر تحــوالت جدیــد ایــن حــوزه و صلــح قــره بــاغ بســیار محــدود مــی گــردد 
ــازد و  ــی س ــه م ــکاتی مواج ــا مش ــور را ب ــن دو کش ــاری بی ــات تج و ارتباط
حتــی ارتبــاط مســتقیم بیــن دو کشــور را قطــع مــی نمایــد. از ســوی دیگــر 
بــر طبــق قــرار داد مذکــور، ارتبــاط نخجــوان بــا جمهــوری آذربایجــان کــه تــا 
ــه صــورت مســتقیم  ــران انجــام مــی گرفــت؛ ب ــه واســطه ی ای قبــل از ایــن ب
ــران  ــه ای ــرار مــی گــردد و موجــب مرتفــع شــدن وابســتگی آذربایجــان ب برق
جهــت ارتبــاط بــا نخجــوان مــی شــود کــه باعــث از دســت رفتــن بســیاری از 
ــا  درآمدهــای گمرکــی و ترانزیتــی ایــن حــوزه مــی شــود. از طرفــی دیگــر، ب
ــوری آذربایجــان، کشــورهای  ــه و جمه ــن ترکی ــاط مســتقیم بی ــراری ارتب برق
آســیای مرکــزی بــدون واســطه ایــران بــه ترکیــه و اروپــا متصــل مــی شــوند 
و جریــان انــرژی و فعالیــت هــای بازرگانــی ایــن حــوزه، بــدون وابســتگی بــه 
ایــران انجــام مــی پذیــرد کــه بــه معنــی از دســت رفتــن درآمدهــای ترانزیتــی 
ــار  ــی باشــد. در کن ــه آســیای مرکــزی م ــران در منطق ــزوای اقتصــادی ای و ان
ایــن مــوارد، کشــور ترکیــه نیــز بــا متصــل شــدن بــه انــرژی گاز آذربایجــان از 
ــا توجــه وضعیــت تحریمــی  ــد کــه ب ــه گاز ایــران رهایــی مــی یاب وابســتگی ب
ایــران، پیامــد ناگــواری در حــوزه صادراتــی مــی باشــد. مجمــوع علــل و عوامــل 
ــاغ  ــره ب ــزاع ق ــه تحــول و رخــدادی در ن ــه هرگون ــد ک ــی ده ــوق، نشــان م ف
ــع اقتصــادی و  ــوده و مناف ــاط ب ــران در ارتب ــا اقتصــاد ای ــه طــور مســتقیم ب ب
تجــاری ایــران را دچــار مشــکل مــی ســازد. لــذا از نــگاه مولفــه ی اقتصــادی 
ایــران مــی بایســت نقشــی فعــال در ایــن نــزاع ایفــا مــی نمــود و از هرگونــه 
تحولــی کــه منافــع ایــران را بــا خطــر مواجــه مــی کــرد، جلوگیــری مــی نمــود.
نــگاه  بیــن المللــی : در جنــگ اخیر قــره بــاغ، کشــور آذربایجان بــه همکاری 
بــا کشــور اســرائیل پرداخــت و هــر گونــه پیــروزی بــرای آذربایجــان بــه معنــای 
نزدیکــی ایــن کشــور بــه اســرائیل و حضــور اســرائیل در مرزهــای ایــران تلقــی 
مــی شــد. همچنیــن همــکاری ترکیــه بــا آذربایجــان و پیــروزی ایــن کشــور، 
ــت  ــه در سیاس ــروی ترکی ــه و پیش ــه ای ترکی ــدرت منطق ــش ق ــب افزای موج
هــای توســعه طلبانــه خــود مــی گردیــد کــه بــه معنــی تضعیــف نقــش ایــران و 
برهــم خــوردن تــوازن قــوا در منطقــه آســیای مرکــزی مــی بــود. عــاوه بــر این 
مــوارد، در طــرف مقابــل، کشــور ارمنســتان از حمایــت روســیه برخــوردار بــود و 
بــا توجــه بــه ایــن کــه ایــران سیاســت گرایــش بــه شــرق و در رأس آن چیــن و 
روســیه را در دســتور کار سیاســت خارجــی خــود قــرار داده اســت؛ لــذا هرگونــه 
ــه موجــب ایجــاد مشــکاتی در  ــود ک ــران از آذربایجــان ممکــن ب ــت ای حمای
روابــط ایــران و روســیه گــردد. بنابرایــن بــا توجــه بــه مباحــث مطروحــه، طبــق 
ایــن مولفــه، ایــران یــا بایــد از ارمنســتان حمایــت مــی نمــود و یــا از طریــق 
سیاســت ســکوت و بــی طرفــی، حمایتــی از کشــور آذربایجــان انجــام نمــی داد. 
ــه ی تاریخی-فرهنگــی، قومیتــی- ــاد چهارگان ــرور ابع ــا م ــری: ب ــه گی نتیج
ایدوئولوژیکــی، اقتصــادی و بیــن المللــی در می-یابیــم کــه جانبــداری ایــران از 
هــر یــک از طرفیــن، مشــکاتی را در عرصــه ی داخلــی و بیــن المللــی بــرای 
ایــران بــه وجــود مــی آورد. امــا ایــن بــه معنــای بــی طرفی کامــل و عــدم نقش 
آفرینــی فعــال نمــی باشــد. بلکــه دســتگاه دیپلماســی ایــران مــی بایســت در 
صــورت امــکان، نقشــی فعــال و سازشــگر را بیــن دو طــرف نــزاع ایفــا مــی کــرد 
و مدیریــت حــل اختــاف بیــن دو عضــو ســابق خــود را در اختیــار مــی گرفــت. 
و در غیــر ایــن صــورت بایــد بــه صــورت فعــال بــرای تامیــن منافــع و جلوگیری 
از تهدیــد منافــع سیاســی و اقتصــادی خــود، هماننــد دو کشــور ترکیه و روســیه 
ــح  ــرارداد صل ــل رخ داد و در ق ــه در عم ــا آنچ ــود. ام ــی نم ــی م ــش آفرین نق
ــاغ مشــهود هســت؛ عــدم تامیــن ایــن اهــداف را نمایانگــر مــی ســازد. قــره ب
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 گفتمــان سیاســت خارجــی ایران؛ پســا انقالب تــا ۱۳۹۹

چکیده 

نظــام جهانــی و دنیــای مــدرن بــر اصــل روابــط میــان دولــت کشــورهای نظــام 
بیــن الملــل اســتوار اســت. نقطــه ی آغــاز ایــن روابــط در سیاســت خارجــی 
دولــت هــا مــی باشــند. سیاســت خارجــی دولــت هــا کــه در قالــب مجموعــه ی 
رفتارهــا، تصمیــم هــا و روش هایــی کــه در قبــال محیــط بیــن الملــل توســط 
دولــت هــا اتخــاذ مــی شــود  و ایــن سیاســت کــه  بــا اثرگــذاری مولفــه هــای 
متعــددی حاصــل مــی شــود.  یکــی از مولفــه هــای کلیــدی اثــر گــذار افــراد 
ــه  ــتند ک ــور هس ــای جمه ــراد روس ــن اف ــی از ای ــتند و یک ــر هس ــم گی تصمی
ذهنیــت، بینــش و نگــرش روســای جمهــور بــر نــوع اتخــاذ سیاســت خارجــی 
بســیار حائــز اهمیــت اســت. ایــن افــراد تصمیــم گیــر بــه تناســب نــوع رژیــم 
سیاســی در هــر کشــور متفــاوت اســت و ایــن افــراد تصمیــم گیــر در جمهــوری 
ــاد  ــه( و نه ــه وقضایی ــه، مقنن ــوه )مجری ــران شــامل ســران ســه ق اســامی ای
ــت  ــور، ریاس ــس جمه ــش ریی ــم نق ــی خواهی ــون م ــد. اکن ــی باش ــری م رهب
ــی  ــران را بررس ــامی ای ــوری اس ــی جمه ــت خارج ــه را در سیاس ــوه مجری ق
ــه  ــاب اســامی در ســال ۱۳۵۷ ب ــروزی انق ــس از پی ــران پ ــم. کشــور ای کنی
عنــوان یــک کشــور در حــوزه ی سیاســت خارجــی خــود در قبــال کشــورهای 
)منطقــه و جهــان( همــواره یــک ســری موضــع گیــری هــا را داشــته اســت. 
ــط  ــراری رواب ــه  برق ــور ب ــای جمه ــاذی روس ــات اتخ ــا تصمیم ــی ب در دوران
ــی  ــش زای ــل تن ــاهد اص ــم ش ــی ه ــه و در دوران ــکاری جویان ــتانه و هم دوس
ــران هســتیم. ــط متخاصــم در سیاســت خارجــی جمهــوری اســامی ای و رواب

ــامی  ــوری اس ــی جمه ــت خارج ــی سیاس ــا بررس ــر ب ــش حاض ــن پژوه در ای
ــوری(  ــت جمه ــش ریاس ــر نق ــد ب ــا تاکی ــون )ب ــاب ۱۳۵۷ تاکن ــران از انق ای
ــوری  ــی جمه ــت خارج ــی از سیاس ــای کل ــک نم ــه ی ــتیابی ب ــان دس خواه
ــارت اســت از  خــط مشــی و  ــران هســتیم. سیاســت خارجــی عب اســامی ای
روشــی کــه دولــت در برخــورد بــا امــور و مســایل خــارج از کشــور بــرای حفــظ 
ــع خــود اتخــاذ  ــل[ مناف ــب و تحصی ــت و ]تعقی ــاع از موجودی ــت و دف حاکمی
مــی کنــد. سیاســت خارجــی کشــورهای مختلــف براســاس منافــع ملــی آنهــا 
متفــاوت اســت امــا همــه ی آنهــا در یــک قالــب کلــی قــرار مــی گیــرد کــه 
ــی و منطقــی اســت، جــی هالســتی در تعریــف سیاســت  یــک ســاختار عقان
خارجــی بــه اقدامــات یــک دولــت درقبــال محیــط خارجــی و شــرایط داخلــی 
موثــر بــر اقدامــات مزبــور مــی پــردازد و سیاســت خارجــی را در برگیرنــده ی 
مقاصــد و ارزش هــا مــی دانــد، بــه نظــر او کســانی کــه از طــرف یــک جامعــه 
تصمیــم مــی گیرنــد، ایــن عمــل را بــدان خاطــر انجــام مــی دهنــد کــه محیــط 
ــد و  ــا قواع ــد و ی ــظ کنن ــا آن راحف ــازند ی ــون س ــی را دگرگ ــی و خارج داخل
ســاختارها را کــه بــه یــک مجموعــه خــاص روابــط مربــوط مــی شــود، تنظیــم 
ــه  ــا برنام ــک اســتراتژی و ی ــد ی ــن سیاســت خارجــی مــی توان ــد بنابرای نماین
ــور  ــک کش ــران ی ــم گی ــط تصمی ــه توس ــردد ک ــف گ ــا تعری ــت ه ای از فعالی
ــه  ــا ب ــی انجــام شــده ت ــن الملل ــا نهادهــای بی ــر کشــورهای دیگــر و ی در براب
اهدافــی بــه نــام منافــع ملــی آن کشــور خوانــده مــی شــود برســد. تــا مدتــی 
پیــش تصــور مــی شــد کــه سیاســت خارجــی امــری حکومتــی و دولتــی اســت

و افــراد در طراحــی و اجــرای آن نقــش تاثیرگــذار ندارنــد امــا پس از توســعه ی 
علــوم روانشــناختی و روانشناســی علــوم سیاســی اکنــون دانشــمندان بــر ایــن 
باورنــد کــه افــراد تصمیم گیر در سیاســت خارجی نقش اساســی در این پروســه 
را دارنــد علــی رغــم اینکــه کشــورها بــه عنــوان واحدهــای سیاســی همچنــان 
ــی  ــراد عال مهــم تریــن بازیگــران صحنــه ی بیــن الملــل هســتند امــا ایــن اف
رتبــه نظــام هــای سیاســی هســتند کــه از جانــب کشــورها تصمیــم مــی گیرند.

فاطمه نجف پور الله زاریزهرا متصدی زاده ی زرندی
کارشناسی علوم سیاسی دانشگاه شهید باهنر کرمانکارشناسی علوم سیاسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

ــت  ــازرگان- نخس ــدی ب ــت )مه ــت موق ــی دول ــت خارج سیاس
وزیردولــت موقــت( )۱5بهمــن ۱۳5۷ تــا ۱4 بهمــن ۱۳5۸( 

ــی  ــام خمین ــان ام ــه فرم ــت ب ــن دول ــامی ای ــاب اس ــروزی انق ــس از پی پ
تشــکیل شــد و بــه طــور دقیــق بــه مــدت ۲۷۵ روز ســرکار بــود. طــرح کلــی 
ــاد و  ــاب، از اتح ــروزی انق ــس از پی ــامی پ ــوری اس ــی جمه ــت خارج سیاس
ــر کــرد؛  ــه عــدم تعهــد تغیی ــم شاهنشــاهی ب ــان رژی ــا غــرب در زم ائتــاف ب
ــود. زمانــی  زیــرا یکــی از شــعارهای محــوری انقــاب نــه شــرقی نــه غربــی ب
کــه انقــاب اســامی بــه پیــروزی رســید، نظــام بیــن الملــل درگیــر یــک دو 
قطبــی میــان دو بلــوک شــرق و غــرب بــود و بــه تبــع کشــورها و دولــت هــای 
ــی  ــدی جــای م ــوک بن ــن بل ــد در یکــی از ای ــزرگ بای ــون کوچــک و ب گوناگ
ــاب  ــی، انق ــاور بســیاری از اندیشــمندان و سیاســتمداران غرب ــه ب ــد. ب گرفتن
ایــران را یــک انقــاب کارگــری یــا تــوده ای مــی پنداشــتند کــه ممکــن اســت 
پــس از فــرار شــاه بــه دام کمونیســم و شــوروی بیوفتــد درحالــی کــه مبانــی 
ــا رهبــری امــام خمینــی خــاف ایــن را اثبــات مــی کــرد.  انقــاب اســامی ب
ــرای نخســتین  ــن صــورت ب ــه شــرقی بدی ــی و ن ــه غرب ــن جهــت شــعار ن بدی
بــار مطــرح شــد؛ در ایــن معنــا کــه جمهــوری اســامی ایــران بــه عنــوان یــک 
ــرب  ــرق و غ ــدی ش ــه بلوک-بن ــامی، در هیچگون ــتقل، آزاد و اس ــور مس کش
قــرار نخواهــد گرفــت. نکتــه مهــم درسیاســت خارجــی مهنــدس بــازرگان نــوع 
ــی داشــت.  ــه غرب ــه شــرقی ن ــه شــعار ن ــود کــه او نســبت ب ــی ب ــگاه متفاوت ن
ســایر گــروه هــا ایــن را نفــی رابطــه بــا شــرق و غــرب در معنایــی کــه پیشــتر 
گفتــه شــد، مــی دانســتند امــا وی ایــن مفهــوم را بــه معنــی نفــی رابطــه بــا 
ــه همچــون  ــا غــرب درچارچــوب احتــرام متقابــل و ن شــرق و حفــظ روابــط ب
ــا  ــک معن ــرد. دری ــی ک ــدی( تفســیر م ــوک بن ــا بل ــون ی الگــوی )محور-پیرام
راهبــرد سیاســت خارجــی وی درتئــوری و در عمــل تمایــل بــه غــرب و نگرانــی 
نســبت بــه نفــوذ شــرق داشــت و در تــاش بــرای بهبــود روابــط بادولــت هــای 
دیگــر بــه ویــژه ایــاالت متحــده بــود. پــس از اشــغال ســفارت ایــاالت متحــده 
ــه علــت  ــت موقــت ب ــه همــراه دول ــازرگان ب ــکا توســط دانشــجویان، ب ی امری
ــه  ــن گون ــازرگان بدی ــتدالل ب ــد. اس ــتعفا دادن ــانه اس ــدام خودجوش ــن اق ای
ــت. ــی دانس ــکا م ــا آمری ــی ب ــش زای ــل تن ــفارتخانه عام ــخیر س ــه تس ــود ک ب
ــت اول( )۱5  ــدر )دول ــی ص ــن بن ــید ابوالحس ــی س ــت خارج سیاس

ــر۰ ۱۳6( ــا ۱ تی ــن ۱۳5۸ ت بهم
ــا  ــه ب ــود ک ــاب ب ــس از انق ــران پ ــخ ای ــور تاری ــس جمه ــتین ریی وی نخس
ــود  ــور ب ــس جمه ــاه رئی ــدت ۱۷ م ــه م ــد. ب ــاب ش ــردم انتخ ــت م رای اکثری
ــق  ــن خل ــا گــروه مجاهدی ــی کفایتــی وی و همــکاری ب ــات ب ــس از اثب کــه پ
و ســنگ انــدازی در رونــد مســائل دفاعــی در جنــگ تحمیلــی، توســط 
مجلــس شــورای ملــی از ریاســت جمهــوری برکنــار شــد. او اقدامــات موثــری 
ــاد  ــه ایج ــتر ب ــت و بیش ــته اس ــی نداش ــول کل ــی و اص ــت خارج در سیاس
ــه  ــت. ناگفت ــه اس ــی پرداخت ــن  م ــت از منافقی ــل و حمای ــکات در داخ مش
نمانــد کــه مهمتریــن رویــداد در سیاســت خارجــی در زمــان او شــکل 
ــید و او را در  ــول کش ــال ط ــه ۸ س ــت ک ــراق اس ــران و ع ــگ ای ــری جن گی
ــه عــدم تعییــن اســتراتژی هــای نظامــی مناســب  اغــاز شــروع ایــن جنــگ ب
ــد. از  ــی کنن ــم م ــراق مته ــی ع ــر بعث ــای متجاوزگ ــا نیروه ــه ب ــرای مقابل ب
ــوری  ــام جمه ــه نظ ــه او علی ــن اســت ک ــه او ای ــا نســبت ب ــش ه ــر واکن دیگ
ــته  ــاب وابس ــد انق ــای ض ــا نیروه ــود و ب ــه ب ــع گرفت ــران  موض ــامی ای اس
ــرده اســت. ــی ک ــدام م ــام اســامی اق ــودی نظ ــت ناب ــرب جه ــه شــرق و غ ب
ــرداد  ــت دوم( )۱۱ م ــی )دول ــی رجای ــد عل ــی محم ــت خارج سیاس

ــهریور ۱۳6۰ ( ــا ۸ ش ۱۳6۰ ت

بین الملل و سیاست

ــور  ــس جمه ــاه ۲۸ روزه رئی ــان کوت ــک زم ــا در ی ــی تنه ــی رجای ــد عل محم
ایــران بــود کــه در ۸ شــهریور ســال ۱۳۶۰ توســط عامــان ســازمان 
ــی  ــهید محمدعل ــع ش ــوان مواض ــی ت ــا م ــد ام ــرور ش ــق ت ــن خل مجاهدی
ــری او  ــت وزی ــی اش از دوران نخس ــت خارج ــی سیاس ــط مش ــی در خ رجای
ــه  ــه اصــل ن ــکا ب ــد از: ۱- ات ــارت ان ــی عب ــن اصــول کل برداشــت کــرد کــه ای
ــک  ــا ی ــه ســازش ب ــف هــر گون ــی جمهــوری اســامی و مخال ــه غرب شــرقی ن
ابــر قــدرت ۲- آمریــکا شــیطان بــزرگ و دشــمن اول انقــاب اســامی ایــران 
ــرب و صهیونیســم ۴- در  ــرق و غ ــتکباری ش ــای اس ــدرت ه ــا ق ــارزه ب ۳- مب
اولویــت قــرار دادن روابــط جمهــوری اســامی ایــران بــا کشــورهای آســیایی، 
آفریقایــی و آمریــکای التیــن ۵- مبــارزه ی جمهــوری اســامی ایــران بــا نفــاق 
ــت  ــراه اس ــز هم ــرک آمی ــه و ش ــگ نظران ــی تن ــت خواه ــا ملی ــه ب ــی ک افکن
ــای آزادی  ــت ه ــت از نهض ــی ۶- حمای ــی - عرب ــام عجم ــوان اس ــل عن مث
ــا  ــا ب ــه ه ــازی وزارت خان ــان ۷- بازس ــتضعفین جه ــت از مس ــش و حمای بخ
ــک  ــت. ی ــا امپریالیس ــخ ب ــارزه ی راس ــامی ۸- مب ــن اس ــم نوی ــای نظ مبن
مســئله بســیار مهــم در موضــع گیــری شــهید رجایــی در مســائل خارجــی و 

روابط بین الملل و روابط دیپلماتیک صراحت و صداقت او بود. 
ــای  ــت ه ــه ای )دول ــی خامن ــید عل ــت اهلل س ــی ای ــت خارج سیاس

ــرداد ۱۳6۸( ــا ۲5 م ــر ۱۳6۰ ت ــارم( )۱۷ مه ــوم و چه س
ــر  ــی ب ــرایط مطلوب ــه ش ــه ای ک ــی خامن ــید عل ــوری س ــت جمه ــاز ریاس آغ
ــران و  ــر ای ــراق ب ــی ع ــگ تحمیل ــبب جن ــه س ــود ب ــا نب ــم فرم ــور حک کش
ســاختار نامناســب نهــاد ریاســت جمهــوری نیــز بــه آن دامــن مــی زد. اصــول 
کلــی سیاســت خارجــی ســید علــی خامنــه ای در زمــان ریاســت جمهــوری 
ایشــان را مــی تــوان اینگونــه ذکــر کــرد: ۱- اتخــاذ سیاســت مســتقل و متــوازن 
بــر مبنــای مصالــح کشــور ۲- عــدم وابســتگی بــه شــرق و غــرب ۳- اهمیــت 
ــن  ــس گرفت ــر پ ــل ب ــام کام ــان ۴- اهتم ــلمانان جه ــدت مس ــه وح دادن ب
حقــوق مســلمانان از ابــر قــدرت هــا ۵- اهتمــام جــدی بــه مســئله ی قــدس 
و دیگــر ســرزمین هــای غصــب شــده ی فلســطین و مبــارزه ی همــه جانبــه 
بــا صهیونیســم  بیــن الملــل ۶- اهتمــام و تمرکــز بــر رونــد جنــگ در جهــت 
منظــم کــردن نیروهــای نظامــی و همــکاری مســتمر دولــت بــا ارتــش و ســپاه 
ــه آزادســازی بخــش هــای مهمــی از خــاک میهنمــان  کــه در پایــان منجــر ب
ــن  ــه ی بی ــامی در عرص ــی اس ــل و غن ــگ اصی ــه فرهن ــت ب ــد ۷- بازگش ش
ــه  ــل ب ــرای نی ــول ب ــن اص ــه ی ای ــه مجموع ــر در صحن ــور موث ــل و حض المل
هــدف معرفــی چهــره ی واقعــی انقــاب اســامی و فعــال تــر کــردن دســتگاه 
سیاســت خارجــی و دیپلماســی ایــران انجــام شــد. اقداماتــی در راســتای شــکل 
دهــی بــه سیاســت خارجــی جمهــوری اســامی ایــران صــورت گرفــت از جمله 
برقــراری ارتبــاط منســجم بــا گــروه هــای سیاســی شــیعی در افغانســتان، عراق 
و لبنــان، توســعه ی روابــط بــا کشــورهای آســیایی و آفریقایــی، دیــدار با ســران 
ــه ســازمان  ــه کــره شــمالی و چیــن و ســفر ب کشــورهای غیرمتعهــد، ســفر ب

ملــل در نیویــورک و ایــراد نطــق آتشــین ایشــان در جهــت دفــاع از ملــت هــای 
مســتضعفین و افشــای اقدامــات امپریالیســتی آمریــکا را مــی تــوان نــام بــرد.
سیاســت خارجــی ایــت اهلل اکبــر هاشــمی رفســنجانی )دولــت هــای پنجــم و 

ششــم( )۱۲مــرداد۱۳۶۸ تــا ۱۲ مــرداد ۱۳۷۶(
در اغــاز ریاســت جمهــوری هاشــمی رفســنجانی شــرایط کشــور در مشــکات 
پــس از جنــگ تحمیلــی قــرار داشــت و اقتصــاد و امنیــت کشــور در وضعیــت 
نابســامانی قــرار داشــت؛ لــذا از نظــر ایشــان انچــه امنیــت جمهــوری اســامی 
را پــس از ۸ ســال جنــگ بــه خطــر مــی انداخــت، رکــود اقتصــادی و شــرایط 
سیاســی و اجتماعــی حاصــل از آن بــود. وی بــرای ایــن هــدف توســعه اقتصادی 
را در دســتور کار خــود قــرار داد امــا بــرای ایــن توســعه، نیــاز بــه بازنگــری در 
سیاســت خارجــی بــود وعلــت دیگــر آن مــی توانــد فروپاشــی نظــام دوقطبــی  
باشــد کــه موجــب شــد امنیــت کشــور کمــاکان در اولویــت سیاســت خارجــی  
ــه  ــادی ب ــعه ی اقتص ــد و توس ــن دوره رش ــه در ای ــاوت ک ــن تف ــا ای ــد ب باش
ــداف سیاســت خارجــی  ــف شــدند. از اه ــی تعری ــت حیات ــن امنی ــوان ضام عن
او مــی توانیــم بــه بازســازی اقتصــاد در هــم ریختــه و گســترش حــوزه هــای 
ــم. از اصــول سیاســت  ــام ببری ــای خارجــی ن ــذاری ه مشــارکت و ســرمایه گ
خارجــی او مــی توانیــم بــه تنــش زدایــی، ارتقــای روابــط بــا اتحادیــه ی اروپــا 
و چیــن و روســیه و کشــورهای عربــی همســایه نــام ببریــم. تمامــی ایــن روابــط 
ــدم  ــترک، وع ــع مش ــل، مناف ــرام متقاب ــل احت ــاس اص ــر اس ــد ب ــر او بای از نظ
ــادی  ــامل ع ــان ش ــات ایش ــد. از اقدام ــی ش ــام م ــری انج ــلطه گ ــه س هرگون
دســازی روابــط بــا اروپــا و کشــورهای عضــو شــورای همــکاری خلیــج فــارس و 
تنــش زدایــی بــا امریــکا را مــی تــوان نــام بــرد. دولــت او بــه دولــت ســازندگی  
ــور  ــس جمه ــک رئی ــوان ی ــه عن ــود. از وی ب ــهور ب ــوری مش ــعه مح و توس
ــاد کــرد.  ــوان ی تنــش زدا و خواهــان روابــط در عرصــه ی بیــن الملــل مــی ت
ــم و  ــای هفت ــت ه ــی )دول ــد خاتم ــید محم ــی س ــت خارج سیاس

ــرداد ۱۳۸4( ــا ۱۲ م ــرداد ۱۳۷6 ت ــتم( )۱۲ م هش
ــه  ــات ک ــان اصاح ــدار و خواه ــت م ــی سیاس ــی  روحان ــد خاتم ــید محم س
ــای اساســی وی  ــروف اســت راهبرده ــت اصاحــات مع ــام دول ــه ن ــت او ب دول
در سیاســت خارجــی مــی تــوان بــه تنــش زدایــی بــا محوریــت اعتمادســازی، 
ــا ســازگار  ــا فطــرت انســان ه ــه ب ــی ک ــح طلب ــل، صل ــرام متقاب تفاهــم و احت
ــن  ــش گرفت ــی و در پی ــن الملل ــه ای و بی ــات منطق ــش منازع ــت و کاه اس
ــالمت  ــه و مس ــح طلبان ــت صل ــر سیاس ــدی ب ــه تاکی ــا ک ــدن ه ــوی تم گفتگ
ــن  ــه دکتری ــده ی گفتگــوی تمــدن هــا را ب ــران اشــاره کــرد. ای ــه ی ای جویان
ســید محمــد خاتمــی می-تــوان نســبت داد و هــم چنیــن در مجمــع عمومــی 
ــوی  ــال گفتگ ــوان س ــه عن ــال را ب ــه آن س ــال ۲۰۰۱ ک ــل در س ــازمان مل س
ــت ســید  ــی سیاســت خارجــی دول ــام گــذاری شــد. هــدف اصل ــا ن تمــدن ه
ــران را خنثــی ســازد.  ــزوای ای ــا ان ــود ت ــر تاشــی ب محمــد خاتمــی اســتوار ب
ایــن راهبــرد در سیاســت خارجــی بــه بهبــود روابــط بــا کشــورهای همســایه 
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ــط  ــا برگــزاری کنفرانــس اســامی در تهــران، رواب ــه ب در منطقــه ی خاورمیان
جمهــوری اســامی ایــران بــا کشــورهای اروپایــی بــه گفتگویــی ســازنده منجــر 
شــد البتــه تــاش دیگــر ســید محمــد خاتمــی در طــرح خاورمیانــه ی اســامی 
بــود کــه عملــی نشــد. دولــت اصاحــات تــا حــدود زیــادی بــه تنــش زدایــی بــا 
ایــاالت متحــده آمریــکا امیــدوار بــود و خواهــان احتــرام متقابــل بــا آمریــکا بود.
سیاســت خارجــی محمــود احمــدی نــژاد )دولــت هــای نهــم و دهــم 

( )۱۲ مــرداد ۱۳۸4 تــا ۱۲ مــرداد ۱۳۹۲(
احمــدی نــژاد در زمانــی کــه بــه عنــوان رئیــس جمهــور ایــران انتخــاب شــد 
اصــول سیاســت خارجــی خــود را بــر ســه اصــل؛ عدالــت طلبــی، صلــح طلبــی 
و تهدیدزدایــی خاصــه کــرد. گفتمــان حاکــم بــر سیاســت خارجــی وی 
گفتمــان عدالــت محــور بــود کــه از خصوصیــات ایــن گفتمان مــی توانیم 
بــه زیــر ســوال بــردن هنجارهــای بین-المللــی، اتخــاذ رویکــرد تهاجمــی 
نســبت بــه غــرب، بــه چالــش کشــیدن سیاســت قــدرت هــای بــزرگ و 
ــا ملــت هــا و جنبــش هــای عدالــت خــواه اشــاره کــرد. او در  تعامــل ب
سیاســت خارجــی رویکــرد )نــگاه بــه شــرق و نــگاه بــه جنــوب( را دارد. 
ــی  ــل را نظام ــن المل ــام بی ــران نظ ــوری اســامی ای ــن دوره جمه در ای
ناعادالنــه مــی دانــد کــه مهمتریــن وجــه مشــخصه ی آن یــک جانبــه 
گرایــی و ناامنــی و تحقیــر ملــت هــا اســت و جمهــوری اســامی بایــد بــا 
اتخــاذ دیپلماســی فعــال و براســاس اصــول عــزت، حکمــت و مصلحــت 
و اتخــاذ راهبردهایــی چــون عدالــت وصلــح و تعامــل ســازنده بــا جهــان 
و گســترش همــکاری بــا کشــورهای اســامی و کشــورهای غیرمتعهــد، 
نظــام بیــن الملــل موجــود را اصــاح و در غیــر ایــن صــورت آن را عــوض 
کنــد و ایــن دولــت بــرای خــود نقش-هایــی چــون دولــت عدالت گســتر، 
ــل  ــن المل ــام بی ــتیز، ضــد امپریالیســم و صهیونیســم در نظ ــئ س ظلم
تعریــف مــی کــرد. در زمــان ریاســت جمهــوری وی رونــد غنــی ســازی و 
فعالیــت هــای هســته ای بــه منظــور دســتیابی به انــرژی هســته ای و نه 

بمــب اتــم، رو بــه گســترش رفــت و تثبیــت شــد کــه ایــن عامــل منجــر 
ــد. ــا ش ــاراک اوبام ــت ب ــوی دول ــنگین از س ــای س ــع تحریم-ه ــه وض ب
در پایــان حســن روحانــی بــا اتــکا بــه ســابقه ی دبیــری شــورای عالــی 
امنیــت ملــی و رییــس تیــم هســته ای مذاکــره کننــده ی ارشــد ایــران 
و بــا شــعارهایی چــون رفــع تحریم-هــای هســته ای و اقتصــاد و مذاکــره 
ــدا  ــی کــه در جامعــه ی آن ســال بســیار هــوادار پی جهــت تنــش زدای
ــروز شــد. ــات ریاســت جمهــوری ســال ۹۲ پی ــرد توانســت در انتخاب ک
سیاســت خارجــی حســن روحانــی )دولــت هــای یازدهــم و دوازدهم 

( ) ۱۲ مــرداد ۱۳۹۲ تــا ۱4۰۰(
ــرا ریاســت جمهــوری خــود را  ــت توســعه گ ــده ی دول ــا ای ــی ب حســن روحان
آغــاز کــرد. اصــول و محورهــای اصلــی سیاســت خارجــی دولــت حســن روحانی 
ــرد. اصــول و  ــان ک ــوان بی ــی ت ــان را م ــا جه ــازنده ب ــل س ــوب تعام در چارچ
ــی همچــون  ــامل محورهای ــان ش ــا جه ــازنده ب ــل س ــده ی تعام ــای ای محوره
۱- تنــش زدایــی ۲- عقانیــت و تدبیــر در سیاســت خارجــی ۳- اعتمادســازی 
ــا و  ــی ۴- دیپلماســی پوی ــران در عرصــه ی جهان ــتیژ ای ــره و پرس ــود چه بهب
ــود  ــا وج ــان ب ــورهای جه ــا کش ــط ب ــود رواب ــازی و بهب ــوازن س ــال ۵- مت فع
شــرایط منطقــی مذاکــره دو جانبــه و احتــرام متقابــل ۶- رفــع تحریــم هــای 
ــران  ــه عقــد معاهــده ی برجــام میــان ای هســته ای و اقتصــادی کــه منجــر ب
و ۱+۵ گردیــد. در دوره ریاســت جمهــوری حســن روحانــی گفتمــان اعتــدال 
گرایــی در سیاســت خارجــی جمهــوری اســامی ایــران مرکزیــت پیــدا کــرد و 
محورهــای آن بــر تعامــل گرایــی، احتــرام متقابــل، دیپلماســی بــرد بــرد، نفــی 
خشــونت افراطــی، تنــش زدایــی، منطقــه گرایــی و حمایــت از مظلــوم اســت. 
ــی  ــن روحان ــوری حس ــت جمه ــان ریاس ــز زم ــث برانگی ــی و بح ــوع اصل موض
در پرونــده ی هســته ای ایــران خاصــه مــی شــود کــه ایــن دولــت توانســت 
ــه توافقــی برســند کــه آن را برنامــه  ــا و کشــور هــای ۱+۵ ب ــه اروپ ــا اتحادی ب
جامــع اقــدام مشــترک یــا همــان برجــام مــی نامیــم کــه بخــش گســترده ای 
ــد.  ــی ش ــامل م ــم را ش ــم و دوازده ــای یازده ــی دولت-ه ــت خارج از سیاس

بین الملل و سیاست

ــرای کســب  ــی ب ــای سیاســت خارجــی حســن روحان ــر محوره برجــام و دیگ
ــرم  ــدرت ســخت و ن ــش ق ــی همچــون رشــد و توســعه اقتصــادی، افزای اهداف
ــکا  ــم هــای آمری در حــوزه هــای اقتصــادی و سیاســی و نظامــی و رفــع تحری
ــدی  ــه ی پایبن ــده و هم ــره کنن ــم مذاک ــاش تی ــام ت ــا تم ــفانه ب ــود. متاس ب
ــکا در  ــا آمری ــت ام ــورت گرف ــام ص ــاد برج ــال مف ــران در قب ــوی ای ــه از س ک
ــز  ــی نی ــورهای اروپای ــد و کش ــارج گردی ــا از آن خ ــه تنه ــپ ن دوره ی ترام
ــدات  ــدام از تعه ــه هیچک ــد و ب ــد نبودن ــود پایبن ــدات خ ــه تعه ــت ب از نخس
جامــه ی عمــل نپوشــاندند بلکــه تحریــم هــای ســنگین تــری وضــع نمودنــد.
ــران  ــامی ای ــوری اس ــی جمه ــت خارج ــی سیاس ــای کل ــدی نم ــع بن جم
سیاســت خارجــی کــه بــه مجموعــه ای از شــیوه هــای عملکــرد و رفتارهــا و 
تصمیماتــی کــه هــر دولتــی در قبــال یــا در ارتبــاط بــا محیــط خارجــی خــود 
در جهــت نیــل بــه اهــداف و منافــع خــود اتخــاذ مــی کنــد، گفتــه مــی شــود 
ــرار نمــی گیــرد. در  ــران هــم خــارج از ایــن ماجــرا ق و جمهــوری اســامی ای
ســاختار جمهــوری اســامی شــخص رئیــس جمهــور در کلیــت جهــت دهــی 
بــه نــوع سیاســت خارجــی بســیار تاثیرگــذار  اســت و مــی بینیــم علــی رغــم 
ــه  ــددی ب ــل متع ــت و عوام ــد نیس ــری واح ــم گی ــاختارها در تصمی ــه س اینک
صــورت رســمی و غیررســمی مــی تواننــد بــر فراینــد تصمیــم گیــری در حــوزه 
سیاســت خارجــی موثــر باشــند امــا ذهنیــت شــخص و فــرد رئیــس جمهــور بــر 
مواضــع اتخــاذی آن در ارتبــاط بــا محیــط بیــن الملــل بســیار مهــم اســت. در 
ــرای خــود اصــول و اهدافــی  ــن دوره هــا هــر رئیــس جمهــور ب هرکــدام از ای
ــه  ــدر ب ــه چق ــا اینک ــت ام ــرده اس ــف ک ــی تعری ــت خارج ــوزه سیاس را درح
ایــن اصــول پایبنــد بــوده وبــه اهــداف رســیده اســت در خــارج از بحــث ایــن 
ــی  ــم در برخ ــی توانی ــی  م ــور کل ــه ط ــرد. ب ــی گی ــرار م ــر ق ــش حاض پژوه
ــط  ــا رواب ــی دوره ه ــش زدا و در برخ ــز و تن ــالمت امی ــی مس ــا روابط دوره ه
تنــش زا و غیــر مســالمت امیــز را مشــاهده کنیــم. هــر رئیــس جمهــور بــرای 
ــت  ــوان گف ــاید بت ــه ش ــرد ک ــی ب ــه کار م ــردی را ب ــای خ ــت ه ــود سیاس خ
کــه  وحــدت جملــه در ان نباشــد امــا وحــدت معنــا وجــود دارد مثــا اصــل 

وحــدت میــان مســلمانان و دفــاع از آنــان، نقــش هــای ملــی مبــارزه با ســتکبار 
ــرد و  ــی گی ــرار م ــور ق ــل اصــول روســای جمه ــواره  در ذی و امپریالیســم هم
ــح،  ــا، صل ــامی پوی ــک اس ــط دیپلماتی ــی و رواب ــاذ دیپلماس ــن اتخ ــم چنی ه
ــه هیــچ دولتــی  ــط ســازنده. عــدم وابســتگی ب ــل، رواب اعتــدال، احتــرام متقاب
از جملــه مــوارد مشــترک مواضــع روســای جمهــور ایــران اســت کــه همــه ی 
ان هــا را وادار بــه پیــروی از یــک جهت-گیــری و خــط مشــی کلــی در قالــب 
اســتراتژی سیاســت خارجــی جمهــوری اســامی ایــران ) نــه شــرقی  نــه غربــی 
جمهــوری اســامی ( مــی کنــد. و چیــزی کــه بــه وضــوح مشــاهده مــی شــود 
ایــن اســت کــه ایــن اســتراتژی از پیــروزی انقــاب اســامی تــا کنــون هیــچ 
ــوده اســت امــا براســاس مقتضیــات  تغییــری نکــرده اســت و همــواره ثابــت ب
و شــرایط داخلــی و خارجــی هــر رئیــس جمهــور یــک سیاســت هایــی خــرد 
ــور  ــس جمه ــر رئی ــرد ه ــای خ ــت ه ــن سیاس ــه ای ــرد ب ــی گی ــش م را درپی
ــاد  ــا متض ــا دقیق ــن ه ــن دکتری ــی  ای ــه گاه ــم ک ــی گویی ــز م ــن( نی )دکتری
بــا هــم هســتند کــه ایــن نــوع از تضــاد بخشــی بــه شــخص تصمیــم گیرنــده 
ــرای  ــر ب ــت. اگ ــته اس ــی ان وابس ــم محیط ــرایط حاک ــر ش ــی از ان ب و بخش
ــدل مشــترک درسیاســت خارجــی  ــک م ــال ی ــه دنب ــا ب ــن دوره ه ــی ای تمام
ــر  ــه در ه ــی و شــناختی اســت ک ــدل عقان ــی از م ــدل ترکیب ــن م باشــیم ای
ــود و  ــترین س ــی و بیش ــع مل ــن مناف ــر گرفت ــا در نظ ــور ب ــس جمه دوره رئی
کمتریــن ضــرر در سیاســت خارجــی )مــدل عقانــی( و در نظــر گرفتــن مواضع 
ــات  ــناختی( نش ــدل ش ــس جمهور)م ــرد رئی ــخصی ف ــات ش ــدگاه ذهنی ودی
ــامی  ــوری اس ــی جمه ــت خارج ــل  سیاس ــدت کام ــع وح ــرد و در واق میگی
ــی جمهــوری  ــه غرب ــه شــرقی ن ــی شــود؛ ن ــه خاصــه م ــک جمل ــران در ی ای
ــت  ــته اس ــور داش ــئله حض ــن مس ــر دوره ای ــه در ه ــی اینک ــامی، یعن اس
ــای  ــات و ابزاره ــداف اقدام ــی اه ــن( و حت ــرد )دکتری ــای خ ــت ه ــا سیاس ام
ــخص  ــت ش ــبب ذهنی ــه س ــن ب ــه ای ــد ک ــاوت دارن ــم تف ــا ه ــه ان ب ــل ب نی
ــوده اســت . ــع ملــی در هــر دوره ای  ب رئیــس جمهــور ور نظــر گرفتــن مناف
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خاورمیانه و سیاست

ــه ــان در خاورمیان ــی زن ــارکت سیاس مش

 دوستـی عبـری عربـی؛  عادی سازی روابط امارات و بحرین با اسراییل

 چشــم انــداز 20۳0 عربســتان ســعودی 

جزایــر ســه گانــه ایــران و مســأله مالکیت

بخش سوم

خاورمیانه و سیاست

 سعید واشقانی فراهانی
 دبیر انجمن علمی علوم سیاسی دانشگاه بین المللی امام خمینی)ره(

ــی  ــم سیاس ــای صهیونیس ــود برمبن ــت یه ــیس دول ــکل  گیری و تاس ش
ــودور  ــود تئ ــت یه ــاب دول ــادی در کت نخســتین  بار در ســال ۱۸۹۴ می
هرتســل بیــان شــد کــه مانیفســت کلــی صهیونیســم سیاســی بــود و در 
ــود را  ــت یه ــکیل دول ــرورت تش ــار ض ــتین ب ــرای نخس ــل ب آن هرتس
ــان از سراســر جهــان  ــی کــه یهودی ــی کنفرانس  های مطــرح نمــود. در پ
در آن حضــور داشــتند، در آن بــه ضــرورت تشــکیل یــک دولــت مســتقل 
ــن و فلســطین  ــان اشــاره شــد، ســه کشــور آرژانتیــن، گاب ــرای یهودی ب
ــان  ــرزمین یهودی ــوان س ــه عن ــطین را ب ــان فلس ــد  و در پای ــرح ش مط
ــت؛  ــد اس ــراییل دارای دو بع ــت اس ــد. هوی ــن کردن ــت تعیی صهیونیس
تاکیــد بــر هویــت یهــودی و عــزم بــر تاســیس میهــن کــه امــت یهــود 
در آن ســکنا گزیننــد. وجــود یهودیــان مخالــف بــا آرمــان صهیونیســتی 
رژیــم اســراییل کــه آن را جنبشــی افراطــی، غیریهــودی و علیــه منافــع 
امــت یهــود می  شناســند، از ابعــاد متعــارض هویتــی ایــن رژیــم 
صهیونیســم  تعریــف  در  خــود  هرتســل  می  باشــد.  صهیونیســتی 
ــه فرهنــگ، تمــدن و بزرگــی یهــود  ــد: صهیونیســم، بازگشــت ب می  گوی
ــه دوره  ی عظمــت و شــکوه  ــف اشــاره ب ــن تعری ــه بی  شــک ای اســت. ک
ــه از  ــر )ع( دارد. واژه  ی صهیونیســم برگرفت دوران پادشــاهی داوود پیامب
ــا،  ــق آموزه  ه ــت و طب ــطین اس ــون در فلس ــام صهی ــه ن ــی ب ــام کوه ن
اشــاره بــه آرمــان و آرزوی امــت یهــود بــرای بازگشــت بــه ایــن ســرزمین 
و تجدیــد دولــت آرمانــی یهــود دارد. ســرزمین فلســطین پــس از پایــان 
جنــگ جهانــی اول و فروپاشــی امپراتــوری عثمانــی در ســال ۱۹۴۶ در 
ــت انگلســتان  ــه تحــت قیومی ــد ک ــب ش ــن تصوی ــل چنی ــه  ی مل جامع
ــم،  ــرو صهیونیس ــان پی ــس از یهودی ــتیبانی انگلی ــو پش ــد. در پرت درآی
مهاجــرت و کــوچ گســترده  ی آن  هــا کــه از ســال  های پیــش آغــاز شــده 
ــدا کــرد و از آن ســو هــم سیاســت  های ضــد یهــودی  ــود افزایــش پی ب
ــژه در  ــا بوی ــادی از اروپ ــیار زی ــت بس ــود جمعی ــده ب ــث ش ــر باع هیتل
اروپــای شــرقی بــه فلســطین مهاجــرت کننــد. بــه گونــه  ای کــه در ســال 
ــر  ــه  ی فلســطین، ۶۰۸۰۰۰ نف ــر منطق ــت۱۵۶۰۰۰۰ نف ۱۹۴۶ از جمعی
آن را یهودیــان تشــکیل می  دادنــد در حالــی کــه در ســال ۸۱۹۱، 
۵۶۰۰۰ نفــر بودند.پــس بــه پایــان رســیدن جنــگ جهانــی دوم در ســال 
۱۹۹۴ انگلســتان اعــام کــرد کــه از فلســطین خــارج می  شــود و اداره  ی 
ــای  ــس از رخداده ــی پ ــه تازگ ــه ب ــل متحــده ک ــازمان مل ــه س آن را ب
جنــگ و ضــرورت آن تاســیس شــده بــود، ســپرد. ســازمان ملــل نیــز در 
ــه ســه بخــش تقســیم کــرد کــه  طــی یــک قطعنامــه  ای فلســطین را ب
34٪ بــرای اعــراب و ســاکنین اصلــی ایــن ســرزمین، 65٪ بــرای یهودیــان 
ــه  ــی ک ــد. هنگام ــام گردی ــی اع ــز بین  الملل ــدس را نی و شــهر بیت  المق
قیومیــت بریتانیــا بــر فلســطین در مــه ۱۹۴۸ بــه پایــان رســید بــه دلیل 
ــه از  ــدرن )ک ــت م ــت مل ــه  ی دول ــابقه  ای از تجرب ــطین س ــه فلس اینک
ــع  ــه تب ــت و ب ــرد( نداش ــدا ک ــان رواج پی ــانزدهم در جه ــده  ی ش س
ــود  ــز در آن وج ــه آن نی ــط ب ــی مرتب ــاد مل ــازمان و نه ــه س هیچگون
ــد  ــری رون ــا و پیگی ــی نوپ ــه رژیم ــرزمین ب ــن س ــال ای ــت، انتق نداش
ــر  ــت  ها ب ــود. صهیونیس ــرا می  ب ــل اج ــان  تر قاب ــیار آس ــازی بس ملت  س
ــود مســلط و  مناطقــی کــه در قطعنامــه  ی ســازمان ملــل ذکــر شــده ب
مســتقر بودنــد و در ادامــه یــک شــورای موقــت حکومتــی مرکــب از ۳۸ 
عضــو تاســیس کردنــد و یــک کابینــه  ی ۱۳ نفــری را تشــکیل دادنــد. در 
همــان روز دیویــد بــن گوریــن کــه نیــز بعدهــا مقــام نخســت  وزیری و 
وزارت دفــاع اســراییل را برعهــده نیــز داشــت، تشــکیل دولــت اســراییل 

ــن  ــام ای ــس از اع ــرد. پ ــره ک ــان مخاب ــه جهانی ــام و ب را اع

ــر  ــاد جماهی ــکا و اتح ــده  ی آمری ــاالت متح ــای ای ــت، دولت  ه موجودی
ــان  ــان جه ــا در می ــناختند ام ــمیت ش ــه رس ــم را ب ــن رژی ــوروی ای ش
ــی  ــاع کم ــراب اوض ــرب و اع ــان ع ــان جه ــژه در می ــه وی ــام و ب اس
ــم  ــض و خش ــا بغ ــا ب ــانه بعض ــیار دلواپس ــا بس ــود. واکنش  ه ــاوت ب متف
همــراه بــود. نخســتین جنــگ مــا بیــن اســرایل و اعــراب کــه بــه جنــگ 
ــت  ــه عل ــه ب ــردد ک ــه ســال ۱۹۴۸ برمی  گ ــروف اســت بع اســتقال مع
ــت  ــه شکس ــراب ب ــان اع ــم می ــی و نظ ــدم هماهنگ ــی و ع بی  برنامگ
ــت در  ــروف اس ــوئز مع ــال س ــگ کان ــه جن ــگ ب ــن جن ــد. دومی انجامی
ــردن  ــی ک ــر مل ــی ب ــم جمــال عبدالناصــر  مبن ــا تصمی ــخ ۱۹۵۶ ب تاری
ــذاق  ــه م ــم ب ــن تصمی ــان ای ــن می ــد. در ای ــاز ش ــوئز آغ ــال س کان
ــیاری  ــتفاده  های بس ــال اس ــن کان ــه از ای ــوی  ها ک ــی  ها و فرانس انگلیس
در جهــت دسترســی بــه مســتعمرات خــود می  کردنــد خــوش نیامــد. در 
ایــن میــان کــه اســراییل در جنــگ بــا اعــراب بــود و مصــر بــه رهبــری 
عبدالناصــر در خــط مقــدم ایــن جنــگ حضــور داشــت از ایــن فرصــت 
اســتفاده کــرد و بــه مصــر حملــه کــرد. هــدف اســراییل در ایــن جنــگ 
ــن  ــه در ای ــود ک ــال ســوئز ب ــه کان اشــغال صحــرای ســینا و رســیدن ب
ــن  ــود کــه در ای ــال ســوئز ب ــه کان جنــگ، صحــرای ســینا و رســیدن ب
جنــگ صحــرای ســینا بــه اشــغال صهیونیســت  ها درآمــد و ایــن 
ــا  ــم نوپ ــن رژی ــه ای ــی  داد ک ــراب م ــه اع ــدار را ب ــن هش ــروزی ای پی
موجودیتــی ضعیــف نیســت و دســت کــم گرفتــن او موجــب خطــر بــرای 
باقــی دولت  هــای عربــی بــود. جنــگ شــش روزه، بــه عنــوان نبــرد ســوم 
در ســال ۱۹۶۷ رخ داد و ایــن بــار نیــز بــا پیــروزی اســراییل و هزیمــت 
اعــراب همــراه بــود. اســراییل از ســال ۱۹۵۶ بــه تجدیــد قــوای نظامــی 
خــود پرداختــه بودنــد و خــود را بــرای نبــرد بزرگــی آمــاده می  کردنــد 
تــا تثبیــت خــود را از راه نظامــی بــا گام  هــای بلنــد حفــظ کننــد لــذا از 
ســال ۱۹۶۷ تحــرکات نظامــی ایــن رژیــم بــه حــد چشــمگیری افزایــش 
یافــت. در مــی ۱۹۶۷ طــی یــک حملــه  ی تهاجمــی غافلگیرکننــده و بــا 
ــر از  ــش مص ــی ارت ــد دفاع ــوط پدافن ــی از خط ــل اطاعات ــراف کام اش
آن  هــا عبــور کردنــد و تقریبــا تمــام نیــروی هوایــی ایــن کشــور از جملــه 
ــروی  ــد. نی ــود کردن ــاخت  ها را ناب ــر زیرس ــا و دیگ ــا، راداره جنگنده  ه
زمینــی مصــر کــه در صحــرای ســینا مســتقر بــود تنهــا توانســت دو روز 
مقاومــت کنــد و ســرانجام در پایــان ایــن جنــگ ۶ روزه، تمامــی صحرای 
ســینا و ارتفاعــات جــوالن بدســت صهیونیســت  ها افتــاد و ایــن دیگــر نــه 
یــک زنــگ خطــر بلکــه خــود خطــر و بحــران بــرای اعــراب بــه حســاب 
ــی و زیان  هــای مــادی چیــزی از ایــن  ــان جــز تلفــات جان می  آمــد و آن
نبردهــا بدســت نیــاورده بودنــد. چهارمیــن جنــگ بــا عنــوان یوم  الکیپــور 
معــروف اســت و در ســال ۱۹۷۳ رخ داد. در فاصلــه  ی شــش ســاله میــان 
جنگ  هــای ۱۹۶۷ تــا ۱۹۷۳ ارتش  هــای شکســت خــورده   و رو بــه 
ــاد  ــی اتح ــوان نظام ــر ت ــه ب ــتیبانی و تکی ــا پش ــراب، ب ــی اع فروپاش
ــان را  ــی خودش ــه  ی نظام ــش   و بنی ــتند ارت ــوروی توانس ــر ش جماهی
ــی  ــل توجه ــدودی قاب ــا ح ــده را ت ــارات وارد ش ــد و خس ــی کنن بازیاب
ــه  ــترده  ای را علی ــات گس ــر حم ــال ۱۹۷۳ مص ــد. در س ــران کنن جب
مواضــع ارتــش اســراییل در شــرق کانــال ســوئز آغــاز می  کنــد و کانــال 
ســوئز را آزاد می  کنــد. امــا ارتــش مصــر کــه در پیشــروی  های خــود در 
صحــرای ســینا ادامــه دادنــد، اســراییلی  ها دمشــق. پایتخــت ســوریه را 
بــه عنــوان یکــی از کشــورهای متخاصــم بــا اســراییل را بمبــاران کردنــد 
ــوریه موجــب  ــی مصــر و س ــر موجــب شــد خطــوط دفاع ــن ام ــه ای ک

دوستـی عبـری عربـی؛ 
 عــادی ســازی روابــط امــارات و بحریــن با اســراییل
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ــود و  ــب ش ــوریه جل ــمت س ــه س ــا ب ــه  ی توجه  ه ــود و هم ــال ش اخ
اســراییل مجــدداً پیشــروی در هــر دو جبهــه را پیــش گرفــت. اعــراب بــه 
ــادات  ــور س ــد ان ــورده بودن ــت خ ــده و شکس ــاز درمان ــر ب ــری مص رهب
ــه  ــده را گشــود ک ــد و غافلگرکنن ــور مصــر مســیری جدی ــس جمه ریی
ــادات  ــود. س ــوب می  ش ــراییل محس ــم اس ــرای رژی ــی ب ــه  ی عطف نقط
حــاال بــا اتخــاذ سیاســت نزدیکــی بــا غــرب چنیــن می  گفــت: مــا بایــد 
بپذیریــم کــه هــر مســئله  ای در بیــن مــا رخ می  دهــد بایــد گفتگــو حــل 
شــود. انــور ســادات متذکــر شــد چنانچــه اســراییل نیروهــای خــودش را 
از صحــرای ســینا خــارج کنــد مصــر نیــز حاضــر بــه امضــای توافق  نامه  ی 
ــا  ــال۸۷۹۱ ب ــب در س ــن ترتی ــود. بدی ــد ب ــراییل خواه ــا اس ــح ب صل
ــه  ــادات ب ــور س ــراییل و ان ــت  وزیر اس ــور نخس ــکا و حض ــاطت امری وس
ــدار  ــر را دی ــد همدیگ ــپ دیوی ــر در کم ــور مص ــس جمه ــوان ریی عن
ــان  ــه پیم ــا ب ــه بعده ــه  ای ک ــای موافقت  نام ــه    ی امض ــد و زمین کردن
کمــپ دیویــد معــروف گشــت فراهــم آوردنــد. ایــن اقــدام موجــب خشــم 
ــرب و قطــع رابطــه  ی  ــه  ی ع ــی، اخــراج مصــر از اتحادی دولت  هــای عرب
ــای  ــس از ســال  ها کشــمکش و رخداده ــا پ ــد. ام ــا آن گردی سیاســی ب
ــا اینکــه  خصمانــه  ی منطقــه  ای میــان اســراییل و کشــورهای عربــی و ب
ــا  ــی ب ــتقیم و غیرعلن ــورت غیرمس ــه ص ــال  ها ب ــن س ــراییل در ای اس
ــی  ــارس رابطــه  ی خوب ــج ف ــی حاشــیه  ی خلی برخــی از کشــورهای عرب
برقــرار نمــوده امــا امســال شــاهد آن بودیــم امــارات متحــده  ی عربــی از 
توافق  نامــه  ای جهــت عادی  ســازی روابــط بــا اســراییل خبــر داد و البتــه 
ــرده  ــت پ ــورت پش ــه ص ــم ب ــی مه ــق نکات ــازی و تواف ــن عادی  س ای
ــت  ــد شکس ــرح می  کنن ــه مط ــی ک ــه از دالیل ــت آنک ــردارد. نخس درب
سیاســت  های ترامــپ در قبــال ایــران، کــره شــمالی و چیــن و اســتفاده 
از ایــن توافق  نامــه بــه عنــوان یــک ســکوی پرتــاب در انتخابــات ۰۲۰۲ 
ــد  ــد. هرچن ــام می  کنن ــی اع ــان آمریکای ــب آرای یهودی ــکا و جل آمری
ــی  ــارات و شــیوخ عرب ــرا ام ــرده اســت؛ زی ــی در حــل مســئله نک تفاوت
امــارات بــه صــورت غیررســمی و غیرعلنــی بــا اســراییل رابطــه داشــته  اند 
و حــال بــه صــورت علنــی و رســمی درآمــده اســت. دوم اینکــه بحــث 
ــه  ــا مطــرح شــده بودب ــه ســمت شــرق کــه در دوره  ی اوبام چرخــش ب
ــه و بویــژه خلیــج فــارس  معنــای خــروج آمریــکا از منطقــه  ی خاورمیان
ــرای  ــرس ب ــن ت ــد. ای ــال ش ــرح  و دنب ــم مط ــپ ه ــه دوره  ی ترام ک
ــا  ــکا ب ــا خــروج آمری ــه ب ــی بوجــود آورد ک کشــورهای شیخ  نشــین عرب

وارد کــردن اســراییل در معــادالت منطقــه  ای موازنــه را در منطقــه فراهم 
کننــد. ایــن توافق  نامــه و عادی  ســازی ننگیــن از ســوی تشــکیات 
خودگــردان فلســطین و گروه  هــای مقاومــت محکــوم شــد و آن را 
ــارات  ــزودی ام ــه ب ــد. البت ــان اســام خواندن ــه جه ــت ب ــن و خیان ننگی
متحــده عربــی متوجــه خواهــد شــد دچــار چــه اشــتباه راهبــردی شــده 
و ایــن توافقنامــه ســکویی بــرای فروپاشــیداخلی خــود امــارات خواهــد 
ــر در  ــه  ی دیگ ــک توافق  نام ــاهد ی ــاز ش ــخ اوت ۰۲۰۲ ب ــد. در تاری ش
جهــت عادی  ســازی روابــط بــا اســراییل بودیــم. ایــن بــار بحریــن پــس 
از مصــر، اردن و امــارات بــه چهارمیــن کشــور عربــی تبدیــل شــد کــه 
ــن  ــی ای ــدف را در پ ــن ســه ه ــرد. بحری رســمیت اســراییل را امضــا ک
ــش را  ــور ۲6٪ از جمعیت ــن کش ــه ای ــد؛ اول آنک ــال می  کن ــق دنب تواف
ــر  شــیعیان مخالــف سرســخت تشــکیل می  دهــد و یــک واهمــه در براب
ــن جمعیــت مســتعد و  ــران از ای ــران دارد کــه ای جمهــوری اســامی ای
ــا  ــه ب ــد. دوم اینک ــتفاده کن ــن اس ــام بحری ــدازی نظ ــت بران ــوه جه بالق
ــن کشــور ذره  بینــی در  ــن متوجــه می  شــویم ای ــه اقتصــاد بحری ــگاه ب ن
ســال ۰۲۰۲ معــادل ۱۳.۱ میلیــارد دالرد دچــار کســری بودجــه شــده و 
جــذب  تســلیحات،  اســراییلی،  شــرکت  های  از  اســتفاده  بــا  لــذا 
ســرمایه  گذاران صهیونیســتی و توریســت ایــن کســری را جبــران نمایــد. 
ــود  ــرح می  ش ــازی مط ــه در عادی  س ــم ک ــل مه ــی از دالی ــوم، یک س
تســلیحات اســت کــه بــا امضــای ایــن قــرارداد بحریــن قــادر بــه خریــد 
ــدون سرنشــین  ــی ماننــد جنگنده  هــای 53F، هواپیماهــای ب جنگنده  های
ــه  ی بســیار  ــد. نکت ــد ش ــای relworg G81-AE، خواه repaeR و هواپیماه
مهمــی بســیار حائــز اهمیــت اســت و بایــد آن را حتمــا ســرلوحه  ی ایــن 
پژوهــش قــرار داد ایــن اســت کــه موجودیــت نظــام سیاســی بحریــن از 
روز اســتقال، تاســیس تــا بــه کنــون بــا حمایت  هــای بی  چــون و 
چــرای غــرب، در ابتــدا انگلیــس و امــروزه آمریــکا بــوده و هســت و لــذا 
رابطــه  ی کشــورهایی چــون امــارات و بحریــن بــا غــرب و در راس آنــان 
آمریــکا نــه بــه صــورت یــک رابطــه  ی دیپلماتیــک دوســتانه بلکــه یــک 
ــه صــورت فرمایشــی  ــان ب ــی اســت و دیپلماســی آن ــاب رعیت ــد ارب رون

است.
منابع

۱(مقدسی، محسن. زمینه  های شکل  گیری دولت جعلی اسراییل. )۷۹۳۱(، تهران: انتشارات نوروز

خاورمیانه و سیاست

 شیرین حدادزند
 کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین  الملل دانشگاه خوارزمی

امــروزه مشــارکت زنــان در امــر سیاســت بــه مولفــه ای اصلــی در 
ــه  ــر چ ــه ه ــه ک ــن گون ــردد؛ بدی ــداد می گ ــعه قلم ــه توس ــتیابی ب دس
کشــور توســعه  یافتــه  تــر باشــد میــزان شــکاف جنســیتی میــان زنــان 
ــد  ــان در فراین ــارکت زن ــن، مش ــد. بنابرای ــش می یاب ــز کاه ــردان نی و م
ــاخص ها  ــی از ش ــه یک ــی ب ــی و بین الملل ــطوح مل ــری در س تصمیم گی
ــن رو،  ــدل گشــته اســت. از ای ــدار مب و مؤلفه هــای اساســی توســعه پای
ــت  ــی در جه ــای بین الملل ــازمان ها و ارگان ه ــل، س ــطح بین المل در س
ــری  ــای مؤث ــان گام ه ــدی زن ــیتی و توانمن ــای جنس ــش نابرابری ه کاه
برداشــته اند. شــورای امنیــت ســازمان ملــل متحــد نیــز بــه عنــوان رکــن 
ــه  ــب قطعنام ــال ۲۰۰۰ در قال ــازمان، در س ــن س ــری ای ــی و قه اجرای
»زنــان، صلــح و امنیــت« نــگاه جنســیتی محــور را در دســتور کار خــود 
قــرار داد و برنامــه اقــدام ملــی  در دســتور کار شــورای امنیــت بــه منظور 
افزایــش آگاهــی، تحقــق مفــاد قطعنامــه ۱۳۲۵ و دســتیابی بــه اهــداف 
ــه  ــود برنام ــا وج ــت. ب ــرار گرف ــل ق ــی و بین المل ــطح مل ــور در س مذک
ــت«  و  ــح و امنی ــان، صل ــددی »زن ــای متع ــی و قطعنامه ه ــدام مل اق
تاش هــای متعــدد ســازمان ها و ارگان بین المللــی بــرای توانمندســازی 
ــان  ــر جه ــان در سراس ــان زن ــا همچن ــت گذاری ام ــر سیاس ــان در ام زن
ــه  ــده ای مواج ــکات عدی ــا مش ــیتی ب ــری جنس ــه براب ــتیابی ب در دس
ــی  ــه  اصل ــه مولف ــیتی س ــری جنس ــه براب ــتیابی ب ــرای دس ــتند. ب هس
ــد  ــه عبارت ان ــرد ک ــی ک ــد بررس ــان را بای ــازی زن ــت توانمندس در جه
از: ۱-مشــارکت سیاســی و مشــارکت در فراینــد تصمیم گیــری ۲- 
مشــارکت اقتصــادی و مشــارکت در امــر تصمیم گیــری ۳- تســلط 
ــه بررســی مؤلفــه مشــارکت  ــر منافــع اقتصــادی. در نوشــتار حاضــر ب ب
ــود؛  ــه می ش ــری پرداخت ــد تصمیم گی ــان در فراین سیاســی و حضــور زن
زیــرا مشــارکت زنــان در تمامــی فعالیت هــای سیاســی یــک امــر 
ــت  ــوان گف ــه می ت ــه ک ــن گون ــود؛ بدی ــی می ش ــم تلق ــروری و مه ض
ــد  ــه فعالیــت نپردازن ــان در حــوزه سیاســت و سیاســت گذاری ب اگــر زن
ــه  ــا نکت ــد. ام ــد آم ــان نخواه ــه ارمغ ــدار ب ــعه ی پای ــی و توس دموکراس
ــری جنســیتی همــواره  ــه براب ــل توجــه ایــن اســت کــه دســتیابی ب قاب
ــش رو  ــع پی ــه موان ــن نوشــتار ب ــه در ای ــه رو اســت ک ــی رو ب ــا موانع ب
بــه ویــژه در منطقــه خاورمیانــه پرداختــه می شــود. بــا گســترش 
فراینــد جهانــی شــدن در اواخــر ســده ی بیســتم و در پــی آن، حرکــت 
جامعــه بــه ســوی دموکراســی، تحــرکات سیاســی از ســوی زنــان بــرای 
درگیــر شــدن در امــر سیاســت و دخالــت در فراینــد تصمیم گیــری در 
کشــورهای گوناگــون صــورت پذیرفــت. بــا وجــود حضــور پــر رنــگ و در 
ــه ایــن نکتــه توجــه  ــان در عرصه ــی سیاســت بایــد ب حــال افزایــش زن
ــع  ــان در جوام ــارکت زن ــور و مش ــت حض ــت و کمی ــه کیفی ــت ک داش
ــا ســرعت متفاوتــی  گوناگــون بشــری بــر اســاس پارامترهــا متعــددی ب
در حــال شــکل گیری اســت. در نوشــتار حاضــر بــه منطقــه خاورمیانــه 
ــه  ــی ک ــای سیاس ــد تصمیم گیری ه ــان در فراین ــارکت زن ــزان مش و می
ــم اســت؛  ــگ سیاســی حاک ــر فرهن ــه ب ــگاه مردان ــه و ن ــوزه ای مردان ح
ــی  ــا معضات ــه ب ــورهای خاورمیان ــیاری از کش ــود. بس ــه می ش پرداخت
همچــون فســاد اداری، ناامنــی، گروهک هــای تروریســتی و جنگ هــای 
قومــی و قبیلــه ای دســت بــه گریبــان هســتند کــه ایــن امــر آنــان را بــه 
ــود؛  ــان می ش ــع از مشــارکت زن ــا مان ــه تنه ــرده و ن ــف ک شــدت تضعی
بلکــه زنــان را بــه قربانیــان منفعــل ایــن معضــات و مشــکات تبدیــل 
ــم،  ــم حاک ــه رژی ــورهای خاورمیان ــب کش ــن در اغل ــد. همچنی می کن

ــی و اساســی  ــن امــر خــود مانعــی اصل رژیمــی اقتدارگــر اســت کــه ای
ــن  ــد سیاســت گذاری اســت. بنابرای ــان در فراین ــزان مشــارکت زن در می
ــان در  ــی زن ــارکت سیاس ــود در مش ــع موج ــوص موان ــوان در خص می ت
ــب کشــورهای  ــر اغل ــه نظــام حکومتــی حاکــم ب ــدا ب ــه در ابت خاورمیان
خاورمیانــه اشــاره کــرد کــه نظام هــای اقتدارگــرا و مردســاالرانه 
ــد و  ــدود می کنن ــی را مح ــارکت سیاس ــدرت، مش ــی ق ــا تمرکزگرای ب
ــه مشــروعیت  ــر سیاســت ب ــه ام ــگاه مردســاالرانه ب ــری از ن ــا بهره گی ب
بخشــیدن بــه نابرابری هــای موجــود میــان زنــان و مــردان می پردازنــد. 
بنابرایــن بعــد سیاســی را می تــوان بــه عنــوان یکــی از موانــع اصلــی در 
ــه قلمــداد کــرد.  ــان در کشــورهای خاورمیان امــر مشــارکت سیاســی زن
ــوژی حاکــم  ــه بعــد فرهنگــی و ایدئول ــد ب ــر بعــد سیاســی بای عــاوه ب
ــنتی  ــع س ــاالرانه در جوام ــوژی پدرس ــرد. ایدئول ــه ک ــه توج ــر جامع ب
خاورمیانــه حضــور و مشــارکت زنــان در امــر سیاســت را بــا محدودیــت 
ــب  ــری در قال ــد جامعه پذی ــت، فراین ــت. در حقیق ــاخته اس ــه س مواج
ــنت ها  ــوم و س ــانه ها آداب ورس ــی و رس ــای آموزش ــا و نهاده خانواده ه
ــق  ــران را  از طری ــران و پس ــوص دخت ــز در خص ــای تبعیض آمی و باوره
ــه نســل دیگــر منتقــل می کنــد؛ کــه  فراینــد جامعه پذیــری از نســلی ب
ایــن امــر را می تــوان منشــأ بســیاری از نابرابری هــا و شــکاف های 
جنســیتی موجــود در جامعــه دانســت. بنابرایــن ارائه  تصویــری یک جانبه 
از زنــان و فرهنــگ پدرســاالری ســبب کاهــش مشــارکت سیاســی زنــان 
ــل  ــری منفع ــه بازیگ ــا ب ــال و پوی ــری فع ــان را از بازیگ ــود و آن می ش
تبدیــل می کنــد. حکومــت اقتدارگــرا و وجــود درگیری هــای نظامــی در 
منطقــه، ناامنــی و وجــود یــک واگرایــی گســترده در خاورمیانــه نــه تنهــا 
ــه  ــد بلک ــف می کن ــی را تضعی ــارکت سیاس ــر مش ــان در ام ــگاه زن جای
ــازد.  ــه می س ــده ای مواج ــکات عدی ــا مش ــری را ب ــه بش ــی جامع تمام
ــی  ــی اصل ــوان عامل ــت را می ت ــر سیاس ــه ام ــه ب ــگاه مردان ــن ن بنابرای
ــوزه  ــه ح ــان ب ــردن آن ــی و محــدود ک ــوزه عموم ــان از ح در حــذف زن
ــا مانعــی مهــم در امــر  ــه قلمــداد نمــود. ام ــدن در خان خصوصــی و مان
ــت گذاری  ــر سیاس ــان در ام ــذار زن ــترده و تأثیرگ ــارکت گس ــدم مش ع
ــوژی پدرســاالرانه در جوامــع  ــوان در »نگــرش جامعــه« و ایدئول را می ت
خاورمیانــه تلقــی نمــود کــه بــه ماننــد ســدی محکــم در برابــر حضــور 
زنــان قــد علــم کــرده و شــکاف های جنســیتی و نابرابری هــای موجــود 

ــد.  ــم می بخش ــت و تحکی ــردان را تقوی ــان و م ــان زن ــه می در جامع

ــه ــان در خاورمیان ــی زن ــارکت سیاس مش
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انجمــن علمــی علــوم سیاســی دانشــگاه بین المللــی امــام خمینی)ره( ســال چهــارم/ شــماره چهــارم/ پاییــز ۱۳۹۹

محمــد بــن ملــک ســلمان ســعودی بــه عنــوان یکــی از اصاح  طلب  تریــن 
ــام و  ــزد ع ــعود، زبان ــلطنتی آل  س ــار س ــدان و درب ــژه در خان ــراد بوی اف
چــون  مقام  هایــی  کــه  می  شــود  محســوب  عربســتان  در  خــاص 
ولیعهــدی پادشــاه عربســتان، وزارت دفــاع، نائــب رییــس مجلــس 
وزیــران، ریاســت دربــار ســلطنتی و شــورای توســعه و اقتصــاد را برعهــده 
دارد. بــدون شــک، وی پــس از رســیدن بــه تــاج و تخــت پــدر، 
ــه  ی بیشــتری را در راســتای توســعه و پیشــرفت  برنامه  هــای اصاحگران
ــدی  ــون از دوران ولیعه ــت و هم  اکن ــد گرف ــش خواه ــتان در پی عربس
خــود اقداماتــی چنــد در ایــن مســیر از او بــه چشــم می  خــورد و فــارغ 
ــن برنامه  هــا و چشــم  اندازهای پیش  بینــی شــده از ســوی او  از اینکــه ای
ــن  ــام وی در ای ــت اهتم ــد، کلی ــد ش ــق خواهن ــدازه محق ــه ان ــا چ ت
اقدامــات قابــل تأمــل اســت. در ایــن راســتا ســند چشــم  انداز عربســتان 
ــال  ــه در س ــه اســت ک ــل توج ــرای ســال ۲۰۳۰ بســیار قاب ســعودی ب
۲۰۱۶ بوســیله  ی شــورای توســعه و اقتصــاد، تدویــن و عرضــه شــد و در 
از  آن شــاهزاده  ی ســعودی پیش  بینی  هــا و چشــم  اندازی گســترده 
ــتان در  ــعه  ی عربس ــتای توس ــی را در راس ــای اجرای ــا و پروژه  ه برنامه  ه
ــی  ــر تحوالت ــه نمایانگ ــرد ک ــی ک ــی رونمای ــی و بین  الملل ــه  ی مل عرص
ــه  ــا اینک ــت. ب ــنتی اس ــیار س ــاختارهای بس ــا س ــتانی ب ــم در عربس مه
ــا  ــاً ب ــده و بعض ــق نش ــل محق ــور کام ــه ط ــند ب ــن س ــاد ای ــوز مف هن
ــا  شکســت هــم مواجــه شــده اســت امــا بــن ســلمان توانســته اســت ب
ــنتی  ــه  ی س ــی در جامع ــی جزئ ــی اصاحات ــند و حت ــن س ــه  ی ای ارائ
عربســتان ماننــد آزادی   و اعطــای حقــوق اولیــه بــه زنــان، خــود را یــک 
ــد.  ــی کن ــورش معرف ــنتی کش ــت س ــده  ی وضعی ــم زنن ــی و بره ناج
چارچــوب کلــی ایــن ســند دربردارنــده  ی برنامه  هــا و پروژه  هایــی چــون 
کاهــش وابســتگی عربســتان بــه درآمدهــای نفتــی و خام  فروشــی نفــت، 
راه  انــدازی صنایــع گوناگــون و تنــوع بخشــیدن بــه اقتصــاد و تولیــد بــه 
ــای  ــت بخش  ه ــعه   و تقوی ــی، توس ــاد رانت ــت از اقتص ــرون رف ــور ب منظ
بهداشــتی، پزشــکی، آموزشــی و پرورشــی، گردشــگری و تقویــت 
ــن  ــه  ی ای ــی ارائ ــوه  ی چگونگ ــدم نح ــارغ از ع ــت. ف ــاخت  ها اس زیرس
ــه متــن ســخنرانی یــک نامــزد ریاســت  پروژه  هــا، ایــن ســند بیشــتر ب
جمهــوری یــا نماینــده  ی پارلمانــی شــبیه اســت کــه در ســتاد انتخاباتــی 
یــا در میــان جمــع هــواداران خــود در حــال قرائــت وعده  هــا و 
برنامه  هــای خــود اســت و بــا توســل بــه شــعارهای زیبنــده بــه منظــور 
ــده  ی  ــه ش ــات برانگیخت ــان و احساس ــور و هیج ــا ش ــرایط، ب ــود ش بهب

ناشــی از جــو انتخابــات، متحویــات آن را عرضــه می  کنــد. حــال آنکــه در 
عربســتان نــه انتخاباتــی وجــود دارد و نــه اهتمامــی از ســوی دولتمــردان 
ایــن کشــور بــرای پیشــبرد هرچــه بهتــر توســعه  ی سیاســی و مهمتریــن 
ویژگــی از نقایــص ایــن ســند نیــز همیــن اســت. در هیــچ کجــا از مــواد 
ــور  ــه منظ ــرار دادن ب ــتور کار ق ــت دس ــی جه ــی آن، برنامه  های محتوای
رســیدن بــه توســعه  ی سیاســی همچــون رشــد دموکراســی، راه  انــدازی 
ــت  ــی، پیشــبرد مشــارکت سیاســی، رشــد و تقوی سیســتم  های انتخابات
ــت و  ــوردار اس ــژه  ای برخ ــت وی ــه از اهمی ــردم ک ــی م ــگ سیاس فرهن
تاســیس نهادهــای کان و خــرد دموکراتیــک و... دیــده نمی  شــود و ایــن 
ــا در  ــه برنامه  ه ــه مجموع ــن ســند، ن ــه ای ــد بیانگــر آن باشــد ک می  توان
جهــت پیشــرفت و توســعه  ی سیاســی شــهروندان ســعودی، بلکــه 
مجموعــه اقدامــات در راســتای حفــظ و تثبیــت هــر چــه بیشــتر قــدرت 
سیاســی خانــدان ســعودی اســت. شــاهزاده  ی ســعودی بــه خوبــی ایــن 
مهــم را دریافتــه اســت کــه در دنیــای امــروز بــا توجــه بــه رشــد فــراوان 
وســایل ارتباطــات جمعــی و ظهــور نســل جوانــی کــه خواهــان پیشــرفت 
و تحوالتــی ژرف در کشــور خــود می  باشــند نمی  تــوان تنهــا بــه 
پول  هــای سرشــار رانــت بســنده کــرد و یــا بــا قــوه  ی قهریــه   از گرایشــات 
ــت آوردن  ــرای بدس ــذا ب ــود، ل ــگیری نم ــا پیش ــری ی ــف جلوگی مخال
ــا  ــات و ی ــه اصاح ــدن ب ــتاویز ش ــی، دس ــی و بین  الملل ــه  ی مل وجه
ــن ســند چشــم  انداز ۲۰۳۰  ــد همی ــه مانن ــن ســندهایی ب ــن چنی تدوی
ضــروری اســت. عربســتان ســعودی بــا خــط مشــی ایدئولــوژی 
بنیادگرایــی دینــی مبتنــی بــر ســلفی  گرایی از دســته کشــورهایی اســت 
کــه مذهــب )وهابیــت( در سیاســت و اجتمــاع آن بشــدت اعمــال نفــوذ 
دارد و مفتی  هــای وهابــی بــه عنــوان روحانیــون بــزرگ بــا وضــع 
فتواهــای گوناگــون، فرهنــگ و جامعــه  ی ســعودی را تحــت تاثیــر قــرار 
می  دهنــد. قوانیــن شــهروندی و یــا احــکام وضــع شــده توســط مفتی  هــا 
ــن اوضــاع  ــه طــور حتــم ای بســیار شــنیدنی و تعجب  برانگیــز اســت و ب
بــا اصاحگرایــی کــه شــاهزاده  ی ســعودی پرچــم  دار ایــن جریــان شــده 
ــگاه  های  ــه در دانش ــی ک ــژه آنان ــوان بوی ــد ج ــل  های جدی ــت و نس اس
خــارج از عربســتان تحصیــل کرده  انــد و بــا رونــد پیشــرفت و توســعه  های 
سیاســی و اجتماعــی کشــورهای غربــی آشــنا شــده  اند، مــورد تعــارض 
ــن ســند جــز ســر  ــرار می  گیــرد و نکتــه  ی مهــم آنکــه در ای و تضــاد ق
ــرش  ــر نگ ــا تغیی ــگ و ی ــای فرهن ــت ارتق ــکاری جه ــعار، راه دادن ش
ــلفی  گرایی  ــا س ــه ب ــنت آمیخت ــال  ها در س ــه س ــی ک ــی مردم فرهنگ
ــر و  ــت تغیی ــد جه ــک رون ــاز ی ــورد. آغ ــم نمی  خ ــه چش ــته  اند، ب زیس
ــه پله  هــای صعــود ترقــی چــه از لحــاظ اقتصــادی،  تحــول و رســیدن ب
سیاســی، فرهنگــی و اجتماعــی بــا یــک ســال، دو ســال، پنــج ســال یــا 
ده ســال کار و اقــدام بدســت نمی  آیــد، بلکــه بایــد معیارهــای متفــاوت 
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خاورمیانه و سیاست
امــا مکمــل وجــود داشــته باشــند تــا بــا مجموعــه  ی آنــان یــک ملــت بــا 
ــل  ــه تحصی ــق ب ــراز و فرودهــای گوناگــون موف پشــت ســر گذاشــتن ف
ــه علــت پیشــینه  ی   تاریخــی  یــک ترقــی باشــند. ســرزمین عربســتان ب
ــار  ــتین ب ــرای نخس ــه ب ــت ک ــته  ای اس ــه  ی بس ــدت دارای جامع آن بش
پــس از پایــان جنــگ جهانــی اول و در طــی تجزیــه  ی امپراتــوری 
عثمانــی در معنــای پســا وســتفالی بــه دولــت ملــت دســت یافــت؛ آن 
ــون  ــی همچ ــت مل ــک دول ــاکله  ی ی ــه ش ــه  ای ک ــه گون ــا ب ــم تنه ه
ــاری از  ــی ع ــت ول ــت را داش ــت و حکوم ــت، حاکمی ــرزمین، جمعی س
ــادی  ــی و اقتص ــی، فرهنگ ــی، اجتماع ــوی سیاس ــاختار ن ــه س هرگون
منســجم بــود. بــه همیــن دلیــل اســت کــه از آن دوره تــا کنــون ســاختار 
ــه صــورت قبیلگــی اداره می  شــود. برخــاف  ــن ســرزمین، ب سیاســی ای
ــر  ــخ معاص ــچ دوره از تاری ــرب، در هی ــان ع ــرزمین  های جه ــر س دیگ
عربســتان، اندیشــمند، روشــنفکر و یــا یــک مصلــح اجتماعــی برجســته 
ــه  ی  ــد جامع ــه موجــب آشــنایی و پیون ــده نمی  شــود ک ــذار دی و تاثیرگ
ــا  ــا را ب ــد و آن  ه ــان باش ــای روز جه ــا نیازه ــرب ب ــی جزیره    الع قیبلگ
تحــوالت مهــم جهانــی آشــنا کنــد. مصــر، طهطــاوی، یعقــوب صنــوع، 
ــل، و  ــی کام ــرازق، مصطف ــی عبدال ــده، عل ــد عب ــین، محم ــه حس ط
ــی،  ــان کواکب ــه  ی شــام، شــبلی شــمیل، رشــید رضــا، عبدالرحم منطق
ــی جــز اندیشــه  های ســلفی  ــه طــور کل ــا ب ــازوری و... دارد ام نجیــب ع
ــترش  ــت و گس ــه گرف ــتان ریش ــه در عربس ــاب ک ــن عبدالوه ــد ب محم
یافــت، عربســتان هیــچ اندیشــمند مطــرح دیگــری نــدارد. در چنــد ســال 
اخیــر کــه رابطــه  ی عربســتان ســعودی در هیئــت یــک متحــد بــا غــرب 
بویــژه آمریــکا بســیار افزایــش یافتــه اســت، بــه تبــع برخــورد دو جهــان 
و دیگــری درگیــر  و مدرنیتــه  توســعه  یکــی غــرق در  متفــاوت، 
ســاختارهای قبیلگــی کهنــه، تحــول و تغییــر و همسان  ســازی در 
ــتر، در  ــه بیش ــد و از هم ــاس ش ــاز احس ــک نی ــوان ی ــه عن ــتان ب عربس
شــاهزاده  ی جــوان ریشــه دوانــده اســت. همین اتحــاد و ارتباط عربســتان 
بــا غــرب موجــب شــده تــا بــن ســلمان، برخــاف پادشــاهان و 
ولیعهدهــای ســلف خــود، رخدادهــا و تحــوالت مهــم منطقــه  ای و 
ــته  ــهمی از آن داش ــد س ــدد باش ــرد و درص ــدی بگی ــی را ج بین  الملل
باشــد و ســهیم شــدن چیــزی فراتــر از صرفــا در اختیــار داشــتن منابــع 
ــه  ــاره ب ــند، اش ــن س ــی از ارکان ای ــان اســت. یک ــی در جه ــم نفت عظی
ــود  ــان می  ش ــند اذع ــن س ــی دارد. در ای ــرمایه  گذران خارج ــذب س ج
ــای درخــوری در حــوزه  ی ســرمایه  گذاری  ــه عربســتان از توانمندی  ه ک
ــرار  ــه موقعیــت راهبــردی عربســتان و ق ــا توجــه ب برخــوردار اســت و ب
گرفتــن آن در میــان دو دریــای ســرخ و خلیــج فــارس و راه ارتباطــی بــه 
اقیانــوس هنــد و همچنیــن دارا بــودن از یــک موقعیــت جغرافیایــی بــه 
گونــه  ای کــه مــرز حائــل میــان آســیا و آفریقاســت، موقعیتــی کلیــدی 
ــارت و  ــون تج ــه کان ــود را ب ــور خ ــا کش ــت ت ــاخته اس ــان س ــرای آن ب
ــته،  ــال گذش ــد س ــد. در چن ــل کنن ــان تبدی ــا جه ــی ب دروازه  ی ارتباط
ــی یعنــی یمــن،  ــه فقیرتریــن کشــور عرب ــه علــت تجــاوز ب عربســتان ب
هزینه  هــا و بودجــه  ی نظامــی هنگفتــی صــرف ایــن زیاده  خواهــی 
ــرات  ــری الف ــگاه خب ــزارش پای ــق گ ــه طب ــوری ک ــه ط ــت ب ــرده اس ک
بیشــترین میــزان واردات تســلیحات در میــان ســال  های ۲۰۱۵ تــا 
تبــع  بــه  و  می  باشــد  ســعودی  عربســتان  بــه  مربــوط   ۲۰۱۹
ســرمایه  گذاری خارجــی در کشــوری کــه خــود جنگ  افــروز و در 
ــرکت  ــه ش ــرای نمون ــت. ب ــل اس ــرار دارد نامحتم ــی ق ــت جنگ موقعی
آرامکــوی عربســتان هنــگام پذیره  نویســی از ســوی ســرمایه  گذاران 
خارجــی بــه دالیلــی چــون نگرانــی از جهــت فقــدان حکومــت قانــون در 
ایــن کشــور بــا اســتقبال ســردی مواجــه شــد و حملــه  ی موشــکی یمــن 
ــر  ــت. از دیگ ــت گش ــر عل ــد ب ــم مزی ــرکت ه ــن ش ــات ای ــه تاسیس ب
رشــد  اقتصــاد،  ارتقــای  شــاهزاده  ی ســعودی جهــت  گزینه  هــای 
گردشــگری اســت. گزینــه  ای کــه مــورد کاربــرد بســیاری از کشورهاســت 
ــر  ــاوه ب ــن ســند ع ــد. در ای ــی کســب می  کنن ــای خوب و از آن درآمده
ــارت  ــت زی ــن جه ــاج و زائری ــرش حج ــت پذی ــده ظرفی ــر ش ــه ذک آنک
حرمیــن شــریفین بایــد از ۸ میلیــون بــه ۳۰ میلیــون در ســال افزایــش 
ــت.  ــده اس ــز زده ش ــلمان نی ــگران غیرمس ــه گردش ــزی ب ــد، گری یاب
ــا  ــگری کام ــاظ گردش ــتان از لح ــی عربس ــی و طبیع ــت محیط وضعی
کویــری و خشــک اســت و جــز کویــر پهنــاور، جاذبــه  ی طبیعــی 

ــه ســاخت و گســترش  ــدام ب ــذا اق ــدارد؛ ل ــه خصوصــی ن گردشــگری ب
مراکــز و شــهرهای گردشــگری و تفریحــی نمــوده و بــرای نمونــه 
می  تــوان بــه شــهر قدیــه اشــاره نمــود کــه آکنــده از مراکــز تفریحــی، 
گردشــگری، ســرگرمی، ورزشــی و مهیــج اســت و بســیاری ایــن شــهر را 
ــا  ــد. ام ــرار می  دهن ــکا ق ــا الس وگاس آمری ــد و ی ــف دیزنی  لن ــم ردی ه
ــا مذهــب  ــات جهــت رشــد گردشــگری بعضــا ب ــن اقدام بســیاری از ای
رایــج در عربســتان مغایــرت دارد و واکنــش روحانیــون ســلفی کــه ایــن 
اقدامــات را در تضــاد بــا اندیشــه  ی ســلفی وهابیــت می  پندارنــد، 
ــا  ــند ب ــن س ــات ای ــن تعارض ــی از مهمتری ــز یک ــن نی ــته و ای دربرداش
ــم  ــور حت ــه ط ــود. ب ــوب می  ش ــتان   محس ــه  ی عربس ــای جامع عینیت  ه
ــه معضــات دینــی موجــب شــکافی  بی  توجهــی شــاهزاده  ی ســعودی ب
ــد  ــر خواه ــار خط ــتان را دچ ــی عربس ــات سیاس ــه ثب ــد ک ــد ش خواه
ــان  ــران دینــی کــه از می ــه تنهــا از ســوی رهب ــن شــکاف ن ــد. ای گردان
ــوق  ــه حق ــوان ب ــه می  ت ــرای نمون ــود. ب ــد ب ــز خواه ــردم نی ــوده  ی م ت
زنــان اشــاره کــرد. تــا پیــش از اصاحــات بــن ســلمان، رانندگــی، حــق 
مســافرت کــردن بــدون یــک سرپرســت،  ورود بــه ورزشــگاه  ها و... بــرای 
زنــان ممنــوع بــود امــا شــاهزاده  ی ســعودی ایــن حقــوق اولیــه را بــرای 
ــوق  ــون از حق ــه قان ــا وجــود اینک ــان اورد و ب ــه ارمغ ــان کشــورش ب زن
ــه  ــد ب ــه  کار و متعه ــردان محافظ ــوال م ــا معم ــد ام ــاع می  کن ــان دف زن
اصــول ســلفی، کــه شمارشــان هــم در عربســتان کــم نیســت، در مقابــل 
مقاومت  هــا،  ایــن  مطمئنــاً  و  می  ایســتند  حقــوق  ایــن  اعطــای 
تنش  هــای اجتماعــی و خشــونت  های خانگــی را افزایــش می  دهــد. 
ایــن نکتــه کــه بیــش از ۰5٪ از دانش  آموختــگان دانشــگاه  های عربســتان 
ــد  ــر رون ــی ب ــد دلیل ــز می  توان ــود نی ــد، خ ــکیل می  دهن ــان تش را زن
ــردی و  ــه  ی ف ــوق اولی ــا حق ــان ب ــتر آن ــنایی بیش ــرش و آش ــر نگ تغیی
اجتماعــی آنــان گــردد. بنابرایــن شــاهزاده  ی ســعودی بایــد تــاش کنــد 
ــود را  ــلفی خ ــه  کاری و س ــای محافظ ــه باوره ــرورد ک ــد بپ ــلی جدی نس
ــد،  ــن نســل جدی ــال ای ــه دنب ــر بیندیشــند و ب ــار گذاشــته و نوگرات کن
خانواده  هــای نواندیــش پدیــدار شــود کــه در رونــد اصاحــات عربســتان 
ــام  ــا در نظ ــر دارد ت ــور در نظ ــن منظ ــند. بدی ــت باش ــر حکوم یاریگ
آمــوزش و پــرورش تغییــرات اساســی بوجــود آورد و در نظــام دانشــگاهی 
بتوانــد رتبه  هــای جهانــی کســب کنــد. یکــی از اهــداف علمــی کــه بــن 
ســلمان در ســر دارد، کســب رتبــه  ی حداقــل پنــج دانشــگاه ســعودی در 
زمــره  ی ۰۰۲ دانشــگاه برتــر در رتبه  بندی  هــای بین  المللــی اســت. 
ایــن موضــوع زمانــی جالــب می  شــود کــه در ســال ۲۰۱۱، دقیقــا پنــج 
ســال پیــش از تدویــن ســند چشــم  انداز ۲۰۳۰، نشــریه    ی علمــی 
آمریکایــی تحــت عنــوان ســاینس، مدعــی شــد کــه عربســتان ســعودی 
بــرای کســب رتبــه  ی علمــی جهانــی مبــادرت بــه خریــد مقــاالت علمــی 
ISI کــرده اســت. همچنیــن ایــن نشــریه در گزارشــی افشــا کــرده اســت، 
بیــش از ۶۰ پژوهشــگر عالــی رتبــه از رشــته  های علمــی گوناگــون کــه 
اسامی  شــان در فهرســت موسســه  ی اطاعــات علمــی ISI قــرار دارد، یــک 
ــد کــه  ــز عربســتان منعقــد کرده  ان ــا دانشــگاه ملــک عبدالعزی قــرارداد ب
بــه موجــب آن در ازای پــول، ایــن پژوهشــگران نــام دانشــگاه عربســتان 
را بــه عنــوان دســتیار علمــی در کنــار نــام خــود در ایــن فهرســت ذکــر 
کننــد. بدیــن ترتیــب، مقامــات عربســتان تــا زمانــی کــه بخواهنــد هــر 
موفقیــت و جایگاهــی را بــا پــول سرشــار از رانــت خریــداری کننــد، هیچ 
ــی را از  ــه ظاهــر بدســت نخواهنــد اورد. ســخن پایان نتیجــه  ای حتــی ب
ــاب خــود  ــه در کت ــم ک ــام می  گیری ــی اله ــی رضاقل ــای عل نوشــته  ی آق
ــاور  ــان ب ــرد؛ اروپایی ــان ک ــوان جامعه  شناســی نخبه  کشــی بی تحــت عن
کردنــد کــه ترقــی برابــر اســت بــا ثــروت و قــدرت، چیــزی کــه جهــان 
ــد و می  خواهنــد  ســومی  ها }ماننــد ســران عربســتان{ هنــوز نفهمیده  ان
ــر  ــن ام ــد .... ای ــه می  فهمن ــد و بیشــتر آن را باژگون ــول بخرن ــا پ آن را ب
موجــب اشــتباهاتی در صحنــه زندگــی اجتماعــی ایــن جوامــع می  گــردد 
ــر  ــه جبران  ناپذی ــرای جامع ــارت آن ب ــوارد، خس ــیاری از م ــه در بس ک
ــا را  ــد. در مرحلــه  ی اول بســیاری از روشــنفکران پیشــرفت اروپ می  نمای
ــه  ــم تلقــی می  کننــد و ایــن نوعــی تلقــی باژگون ناشــی از پیشــرفت عل
ــه  ــه خــود را ب ــن جامع ــه ای ــردد ک ــی موجــب می  گ ــن تلق اســت. چنی
ــی  ــد در حال ــز کن ــای علمــی مجه ــن پدیده  ه ــه آخری ــر ب صــورت ظاه

که از پیشرفت اجتماعی چیزی عایدش نمی  گردد.
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انجمــن علمــی علــوم سیاســی دانشــگاه بین المللــی امــام خمینی)ره( ســال چهــارم/ شــماره چهــارم/ پاییــز ۱۳۹۹

علیرضا طالبی
 کارشناسی علوم سیاسی دانشگاه بین المللی امام خمینی)ره(

مســئله  ی جزایــر ســه گانــه  ی تنــب بــزرگ، تنــب کوچــک و ابوموســی 
ــور  های  ــران و کش ــط ای ــه  انگیز در رواب ــائل مناقش ــی از مس ــواره یک هم
ــوده  ــی ب ــارات متحــده  ی عرب ــژه ام ــارس بوی ــی حاشــیه  ی خلیــج ف عرب
ــت  ــر مالکی ــی ب ــی مبتن ــتندات تاریخ ــود مس ــم وج ــی رغ ــت. عل اس
ــزرگ و  ــب ب ــی، تن ــره ابوموس ــه جزی ــه س ــبت ب ــران نس ــه ای دیرین
ــه  ــبت ب ــی نس ــی اساس ــای ب ــارات ادعاه ــور ام ــواره کش ــک، هم کوچ
اشــغال ایــن جزایــر توســط جمهــوری اســامی ایــران مطــرح می  کنــد. 
از جملــه ایــن اســناد و مــدارک معتبــر جهــت اثبــات حقانیــت ایــران، 
ــمی  ها  ــل جواس ــا و قبای ــان بریتانی ــی ۱۸۲۰ می ــرارداد تحت  الحمایگ ق
ــرده و  ــارت ب ــلحه و تج ــاق اس ــر قاچ ــر س ــرات ب ــه ک ــه ب ــت ک اس
ــته  اند و در  ــی داش ــال ۱۷۹۹ برخوردهای ــی از س ــن دزدی دریای همچنی
پایــان بــه پیــروزی بریتانیــا و انعقــاد قــرارداد تحت  الحمایگــی در هشــتم 
ــوان  ــرارداد می  ت ــن ق ــه ای ــتناد ب ــا اس ــت. ب ــی گش ــه ۱۸۲۰ منته ژانوی
ــا قاطعیــت تمــام ایــن جزایــر را متعلــق بــه ایــران دانســت چــرا کــه  ب
بریتانیــا بــه عنــوان امضاکننــده  ی ایــن قــرارداد، تعلــق جزایــر مزبــور بــه 
ــی  ــرارداد تحت  الحمایگ ــا در ق ــمی از آنه ــرده و اس ــق ک ــران را تصدی ای
ــرای  ــد دلیــل محکمــی ب ــان نیامــده اســت. همیــن امــر می  توان ــه می ب
ــات موجــود را  ــی ابهام ــه وضــوح تمام ــه ب ــا باشــد ک ــن مدع ــات ای اثب
ــه  ــه واضــح می  ســازد ک پاســخ می  دهــد. از دیگــر اســناد و مدارکــی ک
انگلســتان ایــن جزایــر را متعلــق بــه شــیوخ عربــی نمی  دانســته، کتــاب 
اطلــس )نقشــه جغرافیایــی( اســت کــه در انگلســتان بــا عنــوان )کتــاب 
ــاب  ــه ۳۱ کت ــود. در صفح ــناخته می  ش ــدرن( ش ــای م ــس جغرافی اطل
نامبــرده، نقشــه  ی جغرافیایــی ایــران و افغانســتان ترســیم شــده و با خط 
قرمــز رنــگ حــدود مــرزی ایــران را نشــان می  دهــد. در ســواحل خلیــج 
ــر  ــز، قشــم، الر، جزای ــر شــده )هرم ــا اســم ذک ــور ب ــر مزب ــارس جزای ف
تنــب، ابوموســی، کیــش، ســرا، خــارک، شــعیب( و همــه آنهــا بــا رنــگ 
ــرده  ــکار ب ــران در نقشــه ب ــرای تشــخیص حــدود خــاک ای قرمــز کــه ب
ــد  ــان می  نمای ــوح اذع ــه وض ــر ب ــن ام ــده و ای ــخص ش ــود، مش ــده ب ش
کــه در ســال ۱۸۶۱ کــه ایــن کتــاب بــه رشــته تحریــر درآمــده، تعلــق 
جزایــر ســه گانــه توســط انگلســتان تصدیــق شــده اســت. در ایــن بخــش 
شــایان ذکــر اســت اشــاره  ای بــه کنوانســیون ۱۹۵۸ ژنــو داشــته باشــیم. 
طبــق ایــن کنوانســیون کــه ایــران هــم بــه عضویــت آن درآمــده اســت، 
جزایــری کــه خــارج از خــط مبــدا آب  هــای ســرزمینی جــدا از ســرزمین 
ــتر از ۲۱  ــا بیش ــه آنه ــی فاصل ــه عبارت ــا ب ــتند و ی ــادر هس ــکی م خش
مایــل دریایــی از ســرزمین اصلــی اســت، دارای آب داخلــی و ســرزمین 
مختــص بــه خــود هســتند. جزایــر نــام بــرده و همچنیــن جزایــر فــارور، 
ــه  ــن موضــوع می  باشــند؛ چــرا ک ــز شــامل ای ــارور و ســیری نی ــی ف بن
فاصلــه آنهــا از خــاک اصلــی کشــور بیــش از ۲۱ مایــل دریایــی اســت 
ــه خــود  ــی و ســرزمین مختــص ب ــن اســاس دارای آب داخل ــر همی و ب
هســتند؛ امــا بــه دلیــل اینکــه فاصلــه ایــن جزایــر از همدیگــر و از خــاک 
ــی  ــل دریای ــر از ۴۲ مای ــی کمت ــی کشــور در جهــت شــمالی جنوب اصل
اســت، در نتیجــه آب  هــای ســرزمینی آنهــا دارای هــم پوشــانی می  شــود 
و حاکمیــت ایــران بــر آب  هــای داخلــی ایــن جزایــر و ســرزمین اصلــی 
یــا آب  هــای پشــت خــط مبــدا، از نــوع رژیــم حقوقــی حاکمیــت مطلق و 
حاکمیــت بــر آبهــای ســرزمینی از نــوع مالکیــت از نــوع رژیــم حاکمیــت 

ــز،  ــع در تنگــه  ی اســتراتژیک هرم ــه واق ــر ســه گان نســبی اســت. جزای
کــه ۰۴ درصــد از نفــت جهــان و بیشــتر نفــت خلیــج فــارس از آن عبــور 
ــه  ــوان ب ــود می  ت ــتفاده ش ــز اس ــی نی ــورت نظام ــه ص ــر ب ــد، اگ می  کن
طــور کامــل تــردد در خلیــج فــارس را در دســت گرفــت و عمــا آن را 
کنتــرل نمــود و از طرفــی نیــز می  تــوان مانــع جریــان نفــت و کاالهــای 
دیگــر از خلیــج شــد. از دیگــر دالیــل اهمیــت ایــن جزایــر، قــرار گرفتــن 
ــی درگیری  هــای منطقــه  ای اســت. در صورتــی  آن  هــا در نقطــه  ی کانون
ــرور  ــور و م ــد عب ــد می  توان ــته باش ــا تســلط داش ــر آنه ــه کشــوری ب ک
کشــتی  ها و بــه طــور کلــی کشــتیرانی در خلیــج فــارس را کنتــرل کنــد. 
در ابتــدای بحــث در مــورد ارائــه ادعاهــای بی  مــورد و بی  ثبــات امــارات 
ــه میــان آمــد.  ــر اشــغال ایــن جزایــر توســط امــارات ســخن ب مبنــی ب
در ایــن قســمت اشــاره مختصــری بــه خاســتگاه ایــن ادعــا و همچنیــن 
ــه  ــم ب ــا عل ــی ب ــارات متحــده عرب ــم . ام ــل در آن می  کنی ــل دخی عوام
ــان  ــت هم  پیمان ــتیبانی و حمای ــا پش ــه ب ــه گان ــر س ــای جزای اهمیت  ه
خــود یعنــی کشــورهای عربــی منطقــه، همــواره در پــی تصاحــب ایــن 
جزایــر و برقــراری تســلط کامــل بــر آنهــا بــوده اســت. شــورای همــکاری 
خلیــج فــارس همــواره از ادعــای بــی ثبــات امــارات پشــتیبانی کــرده و 
در تمامــی اجاس  هــا، ایــران را بــه توقــف اشــغال ایــن جزایــر و مذاکــره 
ــران  ــل، ای ــد. در مقاب ــزم می  کن ــر ســر مســاله مالکیــت مل ــارات ب ــا ام ب
ــد  ــه اســتدالل می  کن ــر مســتندات تاریخــی موجــود، اینگون ــه ب ــا تکی ب
کــه ایــران هیچــگاه بــر ســر اراضــی خــود بــا کشــورهای دیگــر مذاکــره 
نمی  کنــد چراکــه بــه دالیــل مذکــور ایــن جزایــر بــرای ایــران از اهمیــت 
ــی  ــتقرار نظام ــی و اس ــش دفاع ــل آرای ــه دلی ــد و ب ــی برخوردارن حیات
ــران ایفــا مــی کنــد.  ــرای ای ــت را ب ــاو ثاب ــران در آنهــا، نقــش یــک ن ای
ــه دلیــل نظــارت و کنترلــی کــه از طریــق آنهــا در تنگــه هرمــز مــی  ب
شــود، جایــگاه نظامــی و اســتراتژیک ایــران در عرصــه ی دریایــی مجــاور 
ــان  ــه اذع ــوان اینگون ــی ت ــن م ــت. همچنی ــه اس ــترش یافت ــیار گس بس
ــی و  ــرو دریای ــث گســترش قلم ــا باع ــه تنه ــر ن ــن جزای ــه ای داشــت ک
ســرزمینی ایــران در یکــی از مهــم تریــن و حســاس تریــن شــاهراه  های 
ــران  ــان گشــته اســت بلکــه باعــث گســترش عمــق اســتراتژیک ای جه
در عرصــه  ی دریایــی شــده اســت کــه بدیــن ترتیــب، امــر خطیــر دفــاع 
ــو احســن  ــه نح ــود را ب ــرزمینی خ ــی و س ــای دریای ــت از مرزه و صیان
ــراس در دل  ــن ه ــا ای ــده اســت ت ــر موجــب ش ــن ام ــد. همی ــرا کن اج
کشــورهای عربــی منطقــه و بــه ویــژه امــارات افکنــده شــود کــه ایــران 
از طریــق تســلط کامــل بــر ایــن جزایــر می  توانــد برتــری خــود نســبت 
بــه کشــورهای عربــی را تثبیــت نمایــد. تســلط ایــران بــر ایــن جزایــر بــه 
طــور قاطــع می  توانــد نمــاد قــدرت آفرینــی ایــران در عرصــه  ی دریاهــا 
ــارس داشــته  ــج ف ــد از خلی ــی بیشــتری می  توان ــت دریای باشــد و مالکی
باشــد کــه همیــن امــر موجبــات نگرانــی کشــورهای مذکــور را فراهــم  
ــل، از  ــرد. در مقاب ــد ک ــر خواه ــان تنگ  ت ــرای آن ــدان را ب ــی  آورد و می م
دســت دادن ایــن جزایــر می  توانــد بــه ضررهــای جبران  ناپذیــری بــرای 
ــتیژ  ــر پرس ــن جزای ــت دادن ای ــا از دس ــه ب ــود چراک ــی ش ــران منته ای
ــی خــود را از دســت  ــرار گرفتــه و ســیادت دریای ــر ق ــران تحــت تاثی ای
ــن  ــر ای ــود ب ــت خ ــت دادن حاکمی ــر از دس ــارت دیگ ــه عب ــد. ب می  ده
جزایــر بــه معنــی کاهــش دریــای ســرزمینی و حاکمیــت دریایــی ایــران، 

جزایر ســه گانــه ایــران و مســأله مالکیت

خاورمیانه و سیاست

ــه  ــم خــوردن موازن ــت بره ــز و در نهای ــه هرم ــر تنگ ــرل ب کاهــش کنت
قــدرت دریایــی در منطقــه خواهــد بــود. بریتانیــا کــه پــی بــه موقعیــت 
ــه  ــه بهان ــود، ب ــرده ب ــارس ب ــه در خلیــج ف ــر ســه گان اســتراتژیک جزای
ســرکوب دزدان دریایــی و در لبــاس حمایــت از منافــع شــیوخ منطقــه 
توانســت چنــد صباحــی ایــن جزایــر را در اختیــار بگیــرد. حکومــت ایران 
در اوایــل قــرن بیســتم متاثــر از تحــوالت خارجــی و بی  توجهــی بــه آن 
و بی  کفایتــی داخلــی خــود نتوانســت اقدامــات الزم را در جهــت مقابلــه 
بــا ایــن اقــدام متجاوزانــه انگلیســی  ها اعمــال کنــد. امــا پــس از اســتقرار 
ثبــات سیاســی در کشــور، حکومــت وقــت درصــدد بازگردانــدن حاکمیت 
ــرای حفــظ حاکمیــت  ــد. انگلیســی هــا ب ــر برآمدن ــر ایــن جزای ــران ب ای
ــد  ــزی کردن ــی ری ــازی« را پ ــروژه ادعاس ــر »پ ــن جزای ــر ای ــود ب خ
ــر  ــن جزای ــر ای ــرب ب ــیوخ ع ــت ش ــه مالکی ــل ب ــاس آن قائ ــر اس ــه ب ک
ــک از  ــد دیپلماتی ــا رون ــیوخ ب ــا و ش ــل بریتانی ــا در مقاب ــدند. قاجاره ش
حــق ایــران دفــاع کردنــد و حاصــل تــاش ایشــان مکاتبــات بســیار بــا 
ســفارت بریتانیــا در تهــران شــد. در طــی ایــن مکاتباتــی کــه از ســوی 
ــر  ــچ گاه حاض ــور هی ــن کش ــود ،ای ــه ب ــورت گرفت ــران ص ــت ای حکوم
ــوی  ــی خــود دســت بکشــد. در دوره پهل ــا از حــق طبیع ــود ت نشــده ب
تــاش هــای دیپلماتیــک ادامــه داشــت تــا زمانــی کــه دولــت بریتانیــا 
ــه تشــکیل فدراســیونی  ــم ب ــارس تصمی ــج ف ــگام خــروج از خلی ــه هن ب
ــا  ــان بریتانی ــن زم ــت. در ای ــه خــود گرف از شــیوخ عــرب تحــت الحمای
ــا  ــس از خــروج خــود، ت ــه پ ــات در منطق ــرای حفــظ ثب ــود ب ــر ب ناگزی
حــدودی اختــاف هــای ســرزمینی کشــورهای منطقــه بــا شــیوخ تحــت 
الحمایــه خــود را مرتفــع کنــد. حاصــل ایــن سیاســت، نرمــش بریتانیــا 
ــود کــه  ــارس ب ــر اســتراتژیک خلیــج ف ــه جزای ــران، رســیدن ب ــرای ای ب
ــم.   ــام می  بری ــه ن ــه گان ــر س ــوان جزای ــه عن ــا را ب ــا آنه ــه اصطــاح م ب

نتیجه گیری
پــس از پیــش کشــیدن ادعاهــای مالکیــت نســبت بــه جزایــر ســه گانــه 
ــن مســأله  ــل و اوت ۲۹۹۱، ای ــی در آوری ــارات متحــده عرب از ســوی ام
مــورد بهره  گیــری گســترده  ی برخــی از شــورای همــکاری خلیــج فــارس 

و دیگــر قدرت  هــای فرامنطقــه  ای )آمریــکا( بــه منظــور وصــول بــه اهداف 
ــی  ــای سیاس ــاوی از انگیزه  ه ــن دع ــت و ای ــه اس ــرار گرفت ــی ق سیاس
ناشــی می  شــود. آمریــکا در راســتای مقابلــه بــا ایــران و ایجــاد ممانعــت 
از قدرت  یابــی هــر چــه بیشــتر ایــران، بــا اســتفاده از هــر ابــزار ممکــن 
ــه اهــداف خــود تــاش می  کنــد کــه یکــی از همیــن  در راه رســیدن ب
ابزارهــا حمایــت بــی دلیــل از ادعاهــای واهــی امــارات می  باشــد. امیــد 
اســت بــا بــه کارگیــری سیاســت و تدابیــر موثــر، مناقشــات موجــود در 
منطقــه را بــه حداقــل ممکــن رســانده و از آســیب  های جــدی و مخــرب 
ایــن اختافــات جلوگیــری نمــود. نباید فرامــوش کنیــم در دوره  ی پهلوی 
دوم بــا عــدم پیگیــری یــک دیپلماســی قــوی و یــک موضــع مشــخص و 
جلوگیــری مجدانــه از مداخلــه  ی بیگانــگان، جزیــره  ی بحریــن از دســت 
داده شــد. امــروزه اگــر بحریــن جــزوی از خــاک ایــران می  بــود بــه طــور 
حتــم در معامــات منطقــه  ای و اســتراتژیک، سیاســی و اقتصــادی تاثیــر 
ــی  ــای داخل ــه  ی آب  ه ــت و دامن ــا می  گذاش ــی برج ــه و ژرف ــل توج قاب
ــوان  ــه عن ــتان ب ــل عربس ــه  ی عم ــا عرص ــد و عم ــتر می  ش ــران بیش ای
یــک رقیــب جــدی در کارزار رقابتــی منطقــه  ای تنــگ و تنگتــر می  شــد 
هرچنــد جایــگاه امــروزه  ی ایــران در منطقــه بســیار قابــل تأمــل اســت.

 منابع
ــی  ــیادت دریای ــه در س ــه گان ــر س ــش جزای ــت )۷۹۳۱(، نق ــی و نادری،حج امیری،عل
ایــران در خلیــج فارس،نشــریه تحقیقــات کاربــردی علــوم جغرافیایــی،۰۶: ۱۵۱-۵۷۱

بصیری،محمدعلــی و ایزانلو،حمیــد و بانــژاد، رضــا )۲۹۳۱(، سیاســت منطقــه ای ایاالت 
متحده آمریکا در قبال حاکمیت ایران بر جزایر ســه گانه،پژوهشــهای سیاسی،۷: ۵۶-۶۴

انگلیــس  و  ایــران  علیزاده،محمدحســین و خاتمــی، مســعود)۲۹۳۱(، مناقشــات 
۶۱۱-۹۷  :۵ نــو،  تاریــخ  گانــه،  ســه  جزایــر  بــر  ایــران  مالکیــت  ســر  بــر 

هرمــز،  تنگــه  جزایــر  بــر  ایــران  حقانیــت  در  مدارکــی 
دادگســتری( یــک  پایــه  خلعتبری)وکیــل  ارســان 
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جامعه و سیاست

ــب کرونا ــه در قال ــوری توطئ تئ

بیــان آزادی  جنــس  از  اهانــت 

ــه ــذاری برجامع ــول تاثیرگ ــانه، غ رس

انقــالب اجتماعــی آینــده، فیلترینــگ و موبایــل هــا

بخش چهارم

ــر ــروری و براب ــل ض ــی،یک اص ــت آموزش عدال

ــا ضــرورت ایمنــی روانــی در دوران کرون

جامعه و سیاست

در هفته  هــای گذشــته در کشــور فرانســه شــاهد رفتارهــای گســتاخانه 
ــور  ــردان آن کش ــدو و دولتم ــارلی اب ــه  ی ش ــوی مجل ــه از س و وقیحان
در اهانــت بــه ســاحت مقــدس پیامبــر گرامــی اســام )ص( بودیــم کــه 
ــا پنهــان کــردن کل مســئله در پوشــش آزادی بیــان، آن را  ســرانجام ب
ــر آن اســت کــه  ــاش ب ــن نوشــتار ت ــد. در ای الپوشــانی و موجــه کردن
آزادی بیانــی کــه مکــرون، رییــس جمهــور فرانســه بــر آن تاکیــد دارد را 
بررســی کنیــم و بــه ایــن موضــوع بنگریــم کــه آزادی بیــان از منظــر آنان 
تــا چــه انــدازه واقعیــت دارد؟ نــام فرانســه در اهانــت بــه پیامبــر اســام 
یکــی از پرتکرارتریــن کشــورهایی اســت کــه از ســوی دولــت، مجــات و 
نشــریات دیگــر کشــورها دیــده و تکــرار می  شــود. مجلــه  ی شــارلی ابــدو 
یکــی از همیــن مجــات اســت کــه ســابقه  ی اهانــت بــه حضــرت محمــد 
)ص( را در ســال ۲۰۰۷، ۲۰۱۱ و ۲۰۱۵ داشــته و مجددا در اول سپتامبر 
ــک  ــر خــدا ضمــن هت ــری از پیامب ــوری دیگ ــا انتشــار کاریکات ۲۰۲۰ ب
ــع  ــوی جوام ــی را از س ــای گوناگون ــرت، واکنش  ه ــه آن حض ــت ب حرم
اســامی در جهــان در پــی داشــت. پــس از انتشــار ایــن کاریکاتــور یــک 
معلــم فرانســوی بــه نــام ســاموئل پتــی بــا نشــان دادن ایــن کاریکاتــور 
ــار ۱۸  ــی تب ــوان چچن ــک نوج ــط ی ــان، توس در کاس درس آزادی بی
ــه  ــرورش فرانس ــوزش و پ ــر آم ــید. وزی ــل رس ــه قت ــرا ب ــاله بنیادگ س
ایــن اقــدام را حملــه بــه ملــت فرانســه خطــاب کــرد و مکــرون رییــس 

جمهــور ایــن کشــور گفــت: امــروز ایــن معلــم بخاطــر درس آزادی بیــان 
کشــته شــده و نبایــد در میــان مــا موجــب دودســتگی شــود. امانوئــل 
مکــرون رییــس جمهــور فرانســه، ضمــن حمایــت از انتشــار کاریکاتــور و 
اقــدام معلــم در کاس درس بیــان کــرد کــه ایــن نشــان  دهنده  ی آزادی 
بیــان، دموکراســی و احتــرام بــه باورهــای یکدیگــر در کشــورش اســت. 
امــا پرســش اصلــی اینجاســت کــه چــرا آزادی بیــان و عقیــده در اهانــت 
و توهیــن بــه ادیــان الهــی، بویــژه پیامبــر گرامــی اســام خاصــه شــده 
ــای  ــد ارزش  ه ــت ض ــت کاری اس ــن اهان ــد ای ــر می  رس ــه نظ ــت؟ ب اس
بشــری و ضــد آزادی عقیــده، چــرا کــه پیامبــر اســام جلــوه حقانیــت 
ــد  ــرون از آن می  گوی ــه مک ــن آزادی ک ــت و ای ــری اس ــت بش و عقانی
ــه معنــای اصلــی خــود باشــد  ــرا کــه اگــر آزادی ب ــدارد؛ زی توجیهــی ن
بایــد آزادی عقیــده، صیانــت از عقانیــت و علــم صــورت بگیــرد و ایــن 
ــای پســت مدرنیســم اســت کــه از آن  اندیشــه نتیجــه  ی فاجعــه  ی دنی
ــود و  ــاخته می  ش ــانی از آن س ــد انس ــه  ی ض ــود و اندیش ــی می  ش ناش
مــرز و حــدودی میــان چیــزی کــه بــه آن آزادی می  نامــد و چیــزی کــه 
در واقــع توهیــن و اهانــت اســت بــه زعــم آنــان وجــود نــدارد. امــا نــه 
تنهــا روزنامه  هــای کشــورهای اروپایــی بــه طــور کامــل مســتقل نبــوده 
ــرمایه  دارها  ــه از راه س ــات ک ــا و مطبوع ــن روزنامه  ه ــه ای ــت، بلک و نیس
اداره می  شــود، بــه صــورت مســتقیم صاحــب امتیــازی ایــن روزنامه  هــا 
یــا دیگــر رســانه  ها را برعهــده دارنــد یــا بــه صــورت غیرمســتقیم از راه 
کارتل  هــای تبلیغاتــی یــا اسپانســر مالــی حمایــت می  شــوند و مســتقیماً 
در اختیــار مــردم آن کشــورها قــرار نــدارد. بــه همیــن دلیــل، زمانــی کــه 
ــود،  ــر می  ش ــده  ای منتش ــاور و عقی ــر، ب ــاب، اث ــت، کت در رد هولوکاس
شــخص انتشــاردهنده و ابرازکننــده  ی ایــن موضــوع، بازداشــت، محاکمــه 

امیرحسین اسحقی
 کارشناسی علوم سیاسی دانشگاه تبریز

 

ــان ــس آزادی بی ــت از جن اهان
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ــان در  ــتی آزادی بی ــه درس ــر ب ــد. اگ ــد ش ــدان خواه ــه  ی زن ــا روان و ی
فرانســه بــدان حــد تثبیــت شــده اســت کــه امــکان ابــراز هرگونــه بــاور 
موافــق و مخالــف وجــود دارد پــس چــرا ایــن موضــوع بــر هولوکاســت 
ــم  ــی می  بینی ــوق بشــر را زمان ــه  ای از نقــص حق ــد. نمون صــدق نمی  کن
کــه وقتــی روژه گارودی نویســنده  ی تــازه مســلمان شــده، در مــه ۱۹۹۷ 
مقالــه  ای بــرای CBB عربــی نوشــته بــود، دســتگاه قضایــی فرانســه او را 
بــه جــرم انــکار هولوکاســت و افتــرای نــژادی مجــرم شــناخت! و بخاطــر 
کتــاب اســطوره  های بنیان  گــذار سیاســت اســراییل بــه مبلــغ ۱۲۰۰۰۰ 
ــر  ــاوه ب ــه ع ــد ک ــاش می  کن ــاب ف ــن کت ــد. در ای ــه ش ــک جریم فران
ــد  ــان می  کن ــن اذع ــت، همچن ــر هولوکاس ــای منک ــن دیدگاه  ه پذیرفت
کــه کشــتن یهودیــان در اتاق  هــای گاز اتفــاق نیافتــاده اســت. به راســتی 
اگــر بپذیریــم کــه هولوکاســت بــا همیــن کمیــت و کیفیــت و قضایــای 
ــد،  ــوود از آن می  گوین ــت  ها و هالی ــه صهیونیس ــبعانه ک ــانی و س غیرانس
حقیقــت و واقعیــت داشــته، چــرا یــک کشــور اروپایــی در کســوت آییــن 
ــت  ــی هولوکاس ــئله  ی تاریخ ــدازه روی مس ــن ان ــه ای ــد ب ــیحیت بای مس
حســاس باشــد و بــدان واکنــش نشــان بدهــد؟ آیــا رابطــه  ی اســراییل و 
فرانســه چیــزی فراتــر از یــک رابطــه    ی دیپلماتیــک دوســتانه اســت؟ در 
پــی نامــه  ای از رهبــر انقــاب اســامی خطــاب بــه جوانــان فرانســه آمــده 
اســت: از رییــس جمهــور خــود بپرســید، چــرا از اهانــت بــه پیامبــر خــدا 
ــی آزادی  ــا معن ــمارد؟ آی ــان می  ش ــد و آن را آزادی بی ــت می  کن حمای
ــه چهره  هــای درخشــان  بیــان ایــن اســت؟ دشــنام و اهانــت، آن هــم ب
ــت  ــی نیس ــعور ملت ــه ش ــن ب ــه، توهی ــن کار احمقان ــا ای ــدس؟ آی و مق
ــوال  ــرده اســت؟! س ــود انتخــاب ک ــوری خ ــه ریاســت جمه ــه او را ب ک
بعــدی ایــن اســت کــه چــرا تردیــد در هولوکاســت جــرم اســت؟ و اگــر 
ــاره نوشــت بایــد بــه زنــدان بــرود امــا اهانــت  کســی چیــزی در ایــن ب
ــدی  ــه نظــر می  رســد در کشــورهایی کــه رون ــه پیامبــر آزاد اســت؟ ب ب
کاپیتالیســتی دارنــد زمانــی کــه بحــران ایجــاد می  شــود، عــده  ای 
ــرای  ــه در ماج ــد آنچ ــد مانن ــی می  کنن ــت را نف ــی دول ــدرت سیاس ق
اعتراضــات جلیقــه زردهــا دیــده شــد. دســتگاه سیاســی فرانســه بــرای 
اینکــه بتوانــد شــرایط را تغییــر دهــد و در قــدرت بمانــد مجبــور اســت 
بحران  هــای ســاختگی ایجــاد کــرده و افــکار عمومــی را منحــرف کنــد. 
ــور  ــه کش ــود ک ــخص می  ش ــی مش ــران زمان ــن بح ــودن ای ــاختگی ب س
فرانســه بــا بحــران اقتصــادی روبــرو اســت، امــا رییــس جمهــور بجــای 
ــاع  ــان دف ــد از آزادی بی ــی کن ــردم چاره  جوی ــاد م ــرای اقتص ــه ب آنک
می  کنــد و خــود را منجــی آزادی بیــان معرفــی می  کنــد. در حالــی کــه 
ــه عقایــد  ــه کثــرت عقایــد و احتــرام ب ــاور ب در ذات همــه  ی انســان  ها ب
گوناگــون وجــود دارد و هیچکــس منکــر آن نیســت و همیــن عامل باعث 
می  شــود عقــل آدمــی تفــاوت میــان آزادی بیــان و توهیــن و اهانــت را 
ــن سیاســت  ــه آن واکنــش نشــان بدهــد. ای تشــخیص داده و نســبت ب
ــی  ــه بحران  های ــی ب ــردم را در مقطع ــه م ــی اســت ک امپریالیســم جهان
ــه اهــداف  ــد ب ــا بتوان ــد ت ــد منحــرف کن کــه خودشــان درســت   کرده  ان
مــورد نظــر خــود رســیدگی کنــد. در مقطــع کنونــی جهــان کــه شــاهد 
ظهــور فرقه  هــای اســام  گرایان افراطــی و بعضــا خشــونت  طلب همچــون 
داعــش، القاعــده و طالبــان و... هســتیم و جهــان اســام بویــژه منطقــه  ی 
خاورمیانــه درگیــر جنگ  هــای فرقــه  ای اســت کــه عامــل بیشــتر 
ــرب  ــات غ ــوی مداخ ــکار از س ــی آش ــروزی و نفاق  افکن ــا جنگ  اف آن  ه
اســت هرچنــد نبایــد مشــکات و موانــع واگرایــی درونــی مســلمانان و 
ــه وحــدت  ــاز ب ــا نی ــرد ام ــکار ک ــوش و ان ــز فرام ــع اســامی را نی جوام
ــاس  ــش احس ــش از پی ــی  ها بی ــه  ی دگراندیش ــا هم ــامی ب ــت اس ام
ــا فریــب دادن  ــکا و اســراییل در منطقــه ب می  شــود. هنگامــی کــه آمری
و ترغیــب آن  هــا تــاش در همــراه کــردن کشــورهای اســامی از جملــه 
ــه  ــود در منطق ــع خ ــبرد مناف ــرای پیش ــن ب ــارات و بحری ــتان، ام عربس
ــه  ــرا رســیده اســت ک ــت آن ف ــون وق ــه نظــر می  رســد اکن هســتند، ب
ــای اســام و  ــرای احی ــار گذاشــته و ب ــه  ای را کن ــی فرق ــات جزی اختاف
ــگ خطــر امپریالیســم  ــل تــاش کنیــم. زن ــرام متقاب ــا احت اســامیت ب
ــد و  ــان واح ــد، زب ــن واح ــه دی ــد ک ــوش می  رس ــه گ و گلوبالیســت  ها ب
ــه  ی  ــام هم ــان اس ــد. در جه ــل می  کنن ــان تحمی ــه جه ــد ب ــول واح پ
ــرادری را در اولویــت قــرار داده و چهــره  ی  کشــورها بایــد همــکاری و ب
ــش  ــه نمای ــت، ب ــانیت اس ــت و انس ــن رفع ــه دی ــام را ک ــی اس واقع

ــی و  ــد بنیادگرای ــا مانن ــات و زیاده  روی  ه ــته و از انحراف ــگان گذاش هم
ســلفی  گرایی جلوگیــری بــه عمــل آورنــد زیــرا عیــان اســت کــه دشــمن 
بــا تاســیس و مــورد پشــتیبانی قــرار دادن گروهک  هــای تروریســتی کــه 
ــا اســام  ــد ب ــا در باطــن ذره  ای پیون ــوی اســامی ام ــگ و ب ظاهــر و رن
ــد  ــانه  های نیرومن ــک رس ــه کم ــه و ب ــات فرانس ــد جریان ــد، مانن ندارن
ــان  ــا در جه ــد ت ــاش می  کنن ــد ت ــار دارن ــه در اختی ــذاری ک و تاثیرگ
ــی  ــی  گری و تفاوت ــونت و وحش ــی خش ــام یعن ــه اس ــد ک ــره کنن مخاب
ــت و  ــز کش ــی ج ــه زبان ــدارد ک ــود ن ــت وج ــلمان و تروریس ــان مس می
ــل  ــک عام ــوان ی ــه عن ــدت ب ــم وح ــد. تجس ــاب نمی  دانن ــتار و ارع کش
فرهنگــی بــرای مبــارزه بــا چنیــن فضاســازی  ها و بازی  هــای رســانه  ای، 
مراســم پیــاده  روی اربعیــن حســینی اســت. بازتــاب ایــن مراســم بــزرگ 
و شــکوهمند و در عیــن حــال کــه تبلــور همبســتگی، نیکــی، برابــری و 
بــرادری، همنــوازی، اخــاص و انســانیت اســت هرچنــد مــورد بی  لطفــی 
ــرار می  گیــرد  ــا غیرعمــد ق ــه عمــد ی ــزرگ ب و بی  توجهــی رســانه  های ب
ــا  ــا چهــره  ای متعــارض ب ــرای مخاطبیــن جهــان کــه همــه روزه ب ــا ب ت
اســام و مســلمانان روبــه روانــد واقعیتــی فــاش نگــردد، بــاز تاثیرگــذار 
خواهــد بــود. اروپــا بویــژه فرانســه پــس از رنســانس و عصــر روشــنگری 
ــه  ی  ــی جزم  گرایان ــری و عمل ــت نظ ــه دوران حاکمی ــی علی ــه انقاب ک
کلیســا و مســیحیتی کــه کلیســا از آن دم مــی  زد و بــا نــام آن ســلطه  ی 
ــود، شــاید بتــوان  دینــی و سیاســی خــودش را اســتمرار می  بخشــید، ب
ــد.  ــات باش ــه مقدس ــن ب ــای توهی ــان بی  محاب ــن جری ــخگوی ای پاس
ــه علــت  ــدازه  ای ب ــه ان ــا ب قداســت دیــن مســیح و قدیســان مســیحی ت
ــا مبــارزات علیــه ایــن  حاکمیــت خودکامــه و جزم  اندیشــانه  ی کلیســا ب
ــدرو و...  ــر، دی ــون ولت ــمندانی چ ــین اندیش ــای آتش ــا قلم  ه ــاد و ب نه
ــد  ــن هنرمن ــه کار ای ــم ک ــرض کنی ــک درصــد ف ــر ی شکســته شــد. اگ
کــه اقــدام بــه طراحــی کاریکاتــوری توهین  آمیــز کــرده اســت، عمــدی 
نبــوده و از روی جهالــت و آنچــه کــه از دریچــه  ی غــرب دیــده، مبــادرت 
ــا، از تاثیــر  ــه انجــام چنیــن کاری کــرده اســت، پــس نتیجه  گیــری م ب
میــراث عصــر روشــنگری فرانســه کــه دیــن را فــارغ از مســیحیت بــودن 
ــن  ــتند و ای ــونت می  پنداش ــت و خش ــات، جهال ــامیت آن، خراف ــا اس ی
میــراث بــه طــرز بــاور و اندیشــه  ی غــرب کنونــی رســیده اســت، درســت 

از آب درمی  آیــد.  

جامعه و سیاست

ــه واژگان  ــه ب ــوری توطئ ــوان تئ ــا عن ــد ب ــی جدی ــر مفهوم ــه  ی اخی در دو ده
ــرد  ــا کارب ــه غالب ــوری توطئ ــوم تئ ــزوده شــد. مفه ــران اف ــوس سیاســی ای قام
ژورنالیســتی دارد تــا علمــی و بــه نوعــی یــک حربــه  ی تبلیغاتــی بــه حســاب 
ــان  ــای پنه ــش در الیه  ه ــه پژوه ــه ب ــانی ک ــان کس ــتن ده ــرای بس ــد ب آی
سیاســت و تاریــخ عاقه  منــد و کنجکاونــد. اگرچــه تعاریــف و تعابیــر مختلفــی 
از مفهــوم تئــوری توطئــه وجــود دارد ولیکــن ایــن نگــرش هیــچ گاه در قالــب 
ــته  ــمی نداش ــردازان رس ــده و نظریه  پ ــع در نیام ــدون و جام ــه م ــک نظری ی
ــی از  ــا را قدرت  های ــان م ــه جه ــه اینک ــاور ب ــی ب ــه یعن ــوری توطئ ــت. تئ اس
خــارج کنتــرل و هدایــت کننــد؛ قدرت  هایــی خارجــی کــه گویــی قــدر مطلــق 
ــران  ــتند و بازیگ ــات هس ــور و جریان ــه ام ــه هم ــف ب ــلط و واق ــا مس و کام
ــا  ــان آنه ــه فرم ــب بازی ب ــک های خیمه ش ــل عروس ــز مث ــی نی ــت داخل سیاس
عمــل می  کننــد و آنچــه روی می  دهــد کامــا از روی اراده و از پیــش تعییــن 
ــز  ــه نی ــم توطئ ــادف. توه ــه از روی تص ــوده و ن ــده ب ــزی ش ــده و برنامه  ری ش
ــف اســت کــه  یکــی از مولفه هــای عمــده در فرهنــگ سیاســی جوامــع مختل
ــم در  ــردم، ه ــه م ــای عام ــا و ارزیابی ه ــار داوری ه ــم در رفت ــای آن ه نموده
ــا و  ــه رخداده ــان ب ــمندان و کارشناس ــتمداران، اندیش ــگارش سیاس ــیوه ن ش
ــن  ــی اســت. خاصــه  ی ســخن ای ــل ردیاب ــی قاب پدیده  هــای سیاســی اجتماع
اســت کــه در نگــرش توســعه  ی پنــدار فــرض بــر ایــن اســت کــه دســت  های 
پنهــان رقم  زننــده  ی مقــدرات یــک فــرد، جامعــه و ملــت هســتند. توســل بــه 
نظریــه  ی توطئــه منحصــر در کشــورهای جنــوب و جهان ســوم نیســت؛ در خود 
غــرب جریاناتــی وجــود دارد کــه نقــش توطئه  ســازان در سرنوشــت کشــورها را 
برجســته می  داننــد؛ بــه طــور مثــال در فرانســه ایــن بــاور تــا مدت  هــا وجــود 
ــا از فرانســوی ها  ــی بریتانیایی ه ــل انتقام  جوی ــه انقــاب فرانســه دلی داشــت ک
بــوده و واســطه  ی ایجــاد و درگرفتــن ایــن انقــاب، نقــش آفرینــی فراماســون ها 
بــود. بــا همــه  ی ایــن تفاســیر پیدایــش و گســترش نظریــه  ی توطئــه در جوامــع 
پســا اســتعماری و نیمــه اســتعماری شــدت و عمــق بیشــتری داشــته اســت 
و بــه بیــان برخــی پژوهشــگران توهــم توطئــه در منطقــه  ی خاورمیانــه بیــش 
ــورهای  ــر کش ــش از دیگ ــران بی ــان رواج دارد و در ای ــق جه ــر مناط از دیگ
خاورمیانــه. از جملــه مهم تریــن کاربردهــای ایــن تئــوری باگردانــی اســت. بــا 
ــا گروهــی  ــراد و ی ــر ســر اف ــا را ب ــد همــه کاســه کوزه  ه ــن روش می خواهن ای
بشــکنند و بــه آســانی بــه ایــن نتیجــه برســند کــه شکســت بــه دلیــل اشــتباه 
و ســهل  انگاری نبــوده بلکــه بــا توطئــه و دسیســه  ی دشــمنان رخ داده اســت. 
ــواردی  ــزرگ اجتماعــی اســت، در م ــر شــوک  های ب ــرد دیگــر چیرگــی ب کارب
کــه توضیــح آشــکار، طبیعــی و قابــل فهمــی دارنــد معمــوال روش  هــای رازآلــود 
ــناخته  ها و  ــف ناش ــردی در کش ــن کارب ــود. همچنی ــی می ش ــوف معرف و مخ
ــر می  آیــد؛  ــه شــکل غیــر علمــی از تئــوری توطئــه ب حــل معماهــای ذهــن ب
ــودات  ــه، موج ــا، اجن ــر ارگانیک  ه ــی، غی ــاوراء طبیع ــناخته، م ــودات ناش موج
ــل  ــر قاب ــده  ی غی ــد کــه هــر پدی ــرار می گیرن ــه  ای ق ــی همــه در مجموع فضای
فهــم بــرای ذهــن عامیانــه را می  تــوان بــه آنهــا نســبت داد. بــا فراگیــر شــدن 
ــی  ــه بیشــتر شــده اند حت ــوری توطئ ــداران تئ ــان طرف ــا در جه ــروس کرون وی
میــان سیاســیون برخــی معتقدنــد کــه کرونــا را امریــکا ســاخته تــا علیــه چیــن 
ــه خــود دو دســته اند  ــوری توطئ ــداران تئ ــن حــال طرف ــا ای ــرد، ب ــه کار بگی ب
عــده آمریــکا را عامــل ایجــاد و انتشــار کرونــا معرفــی می کننــد و عــده ای دیگــر 
ــر  ــراد در سراس ــب اف ــد. اغل ــرکننده  ی آن می  پندارن ــازنده و منتش ــن را س چی
ــه  ــود و ضرب ــمن خ ــردن دش ــام ک ــرای بدن ــواره ب ــوری هم ــن تئ ــان از ای جه
ــر  ــر دیگــری اســتفاده می کننــد و آگاهــی عمــوم مــردم یــک کشــور ب زدن ب

ــرت  ــه دچــار نف ــی ک ــژه زمان ــه وی ــوری ســوار می  شــوند، ب ــن تئ ــای ای موج  ه
از یــک حکومــت، شــخص یــا گــروه باشــند. بــه زعــم بنــده فرضیــه  ی دانســتن 
ــه  ــر اینک ــزون ب ــد اف ــر می رس ــه نظ ــت ب ــه، سس ــوان توطئ ــه عن ــا ب کرون
پاندمیــک شــدن ایــن ویــروس و رونــد افزاینــده  ی رشــد ابتــای آن در آمریــکا 
ایــن فرضیــه را سســت  تر می کنــد؛ زیــرا از دیــدگاه مدافعــان ایــن طــرح ایــن 
ــری از پیشــرفت  ــرای جلوگی ــکا ب ــی از ســوی آمری ــک اقدام ــه  ی بیولوژی حمل
ــه  ی  ــوده اســت. واهم ــه ب ــران در منطق ــار ای ــرای مه ــا ب ــن و ی اقتصــادی چی
آمریــکا از برتــری اقتصــاد چیــن و دالیــل مدافعــان ایــن طــرح را می  تــوان ایــن 
گونــه برشــمرد؛ ۱( ســفر هیئــت ۳۰۰۰ نفــره ســربازان آمریکایــی بــه ووهان در 
اکتبــر ۲۰۱۹ اتهــام فــردی بــه نــام چارلــز لیبــر اســتاد دانشــگاه هــاروارد و دو 
نفــر چینــی مبنــی بــر قاچــاق ۱۲ لولــه حــاوی مــواد بیولوژیــک بــه چیــن  ۳(

لطمــه بــه درآمــد ۷۰۰ میلیــارد دالری چیــن از گردشــگری در آســتانه  ی ســال 
نــو چینــی ۴( ضــرر ســه هــزار میلیــارد دالری بــه اقتصــاد چیــن و اظهــارات 
ــکا  ــرای اقتصــاد آمری ــا ب ــود شــیوع کرون ــکا کــه گفتــه ب ــی آمری ــر بازرگان وزی
می توانــد خــوب باشــد ۴( تلقیــن شــدن احســاس منفــی در ناخــودآگاه جمعــی 
مــردم جهــان نســبت بــه چینی  هــا حتــی در صــورت کنتــرل کرونــا می  توانــد 
باشــد. ایــن در حالــی اســت کــه خــود آمریــکا در شــرایط کنونــی بــه شــدت 
ــت  ــرای ســامت شــهروندان و وضعی ــدی ب ــر شــده و آن را تهدی ــا آن درگی ب
اقتصــادی خــود می داننــد و ایــن فرضیــه از ســوی کســانی پشــتیبانی می  شــود 
ــد. در مقابــل گروهــی چیــن را  ــار علمــی چندانــی در ایــن حــوزه ندارن کــه ب
ــن صــورت می  باشــد؛ ۱( ســود  ــا بدی ــد و اســتدالل آنه ــل انتشــار می دانن عام
چیــن در ســاخت واکســن کرونــا ۲( و قصــد او درترســاندن مــردم اســت تــا بــا 
توقــف رشــد اقتصــاد آمریــکا، ترامــپ در انتخابــات شکســت بخــورد. مخالفــان 
ــه  ــک ده ــن ی ــت اقتصــاد چی ــن وضعی ــداوم ای ــا ت ــد ب ــه می گوین ــن فرضی ای
ــر  بازســازی نیــاز خواهــد داشــت و البتــه ممکــن اســت دیگــر کشــورها زودت
دارو را کشــف کننــد. بــا ایــن تفاســیر و فرضیه  هــا مبتنــی بــر تئــوری توطئــه 
ــن فرضیــه  ــا تاییــد کــرد. طــرح ای ــا قاطعیــت هیچیــک را رد و ی ــوان ب نمی  ت
ــت  ــد: نخس ــه باش ــورت پذیرفت ــد ص ــدف می  توان ــد ه ــا چن ــز ب ــران نی در ای
ــا  ــمانی ی ــای آس ــته همچــون ب ــوم گذش ــنتی مرس ــای س ــه تبیین  ه ــن ک ای
ــم  ــهر ق ــرا  ش ــاز نیســت، زی ــاری کارس ــن بیم ــورد ای ــاه، در م ــت و گن معصی
یکــی از کانــون هــای اصلــی ایــن بیمــاری بــوده و شــخصیت  های مذهبــی در 
میــان مبتایــان کــم نیســتند. دوم  ایــن فرضیــه می  توانــد نــگاه  امنیتــی بــه  
موضــوع و ورود نیروهــای نظامــی بــه ماجــرا و بــه دســت گرفتــن مدیریــت را 
تســهیل کنــد. در نهایــت ایــن فرضیــه بــا تاکیــد بــر نقــش دشــمنان نــه تنهــا 
ــش  ــه نق ــرا اســت، بلک ــار ماج ــت در مه ــدی حکوم ــاکار آم ــرای ن پوششــی ب
تهدیدکننــده آن بــرای بــی اعتمــادی و مشــروعیت نظــام را کاهــش می  دهــد. 
ایــن فرضیــه در صورتــی کــه می  توانســت بــه مهــار اپیدمــی و کاهــش بحــران 
کمــک کنــد، دســت کــم توجیهــی پراگماتیــک داشــت. امــا  متاســفانه هیــچ 
ــر  ــورد. ب ــم نمی  خ ــه چش ــران در آن ب ــش بح ــه کاه ــک ب ــانه  ای از  کم نش
ــان  ــت بدخواه ــه دس ــران ب ــت ای ــرای محکومی ــه  ای ب ــا بهان ــه بس ــس چ عک
بدهــد. افــزون بــر ایــن در فضــای کنونــی ایــران، نــه تنهــا چنیــن تبیین  هایــی 
ــه نظــر  ــن ب ــدارد، بلکــه بی  اعتمــادی را افزایــش می  دهــد. بنابرای ــداری ن خری
ــر ایــن فرضیــه سســت و ناکارآمــد، بهتــر اســت  ــه جــای تاکیــد ب می  رســد ب
بــه راهکارهایــی اندیشــید و چاره  جویــی کــرد کــه بــه کاهــش و مهــار بحــران 

و بازیابــی هــر چــه زودتــر ســامت جامعــه کمــک مــی کنــد.

کمند بهرامی
کارشناسی علوم سیاسی دانشگاهبین المللی امام خمینی )ره(

ــا ــب کرون ــه در قال ــوری توطئ تئ
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فرزاد عسکری
خبرنگار خبرگزاری ایسنا

ــیده  ــس پوش ــر هیچ ک ــه، ب ــانه در جامع ــگاه واالی رس ــت و جای اهمی
ــده  ــه عه ــردم را ب ــکار م ــی اف ــه جهت ده ــانه ها از آن رو ک ــت. رس نیس
ــه  ــن مســیر ب ــا ناخــواه از ای ــات تمــام مســائل، خــواه ی ــد و اطاع دارن
ــف  ــانه ها طی ــد. رس ــی دارن ــی حیات ــوند، جایگاه ــق می ش ــه تزری جامع
ــد و از  ــه می کنن ــات تغذی ــار و اطاع ــا اخب ــردم را ب ــترده ای از م گس
ــه  ــم ک ــرض کنی ــر ف ــس اگ ــد پ ــر می گذارن ــه اث ــق در جامع ــن طری ای
ــط  ــزی، توس ــه هرچی ــبت ب ــردم نس ــاور م ــگاه و ب ــوع ن ــی از ن بخش
گســتردگی  نکرده ایــم.  اشــتباه  می شــود،  ســازماندهی  رســانه ها 
ــه  ــوالت آن ب ــدرن و محص ــي م ــانه  هاي جمع ــزرون رس ــوذ روزاف و نف
ــاي  ــي و فناوري ه ــان صنعت ــتاوردهاي جه ــته  ترین دس ــوان برجس عن
فرهنگــي و ارتباطــي پرنفــوذ، همــه پدیده  هــا و عناصــر فرهنگــي را بــه 
ــه طــوری کــه هــر ســازمان،  ــف پوشــش داده اســت ب گونه  هــاي مختل
نهــاد یــا ارگانــی ناچــار اســت بــرای اینکــه عملکــرد خــود را در جامعــه 
ــانه   ــا رس ــد، ب ــب کن ــود جل ــه خ ــبت ب ــا را نس ــد و دیدگاه ه ــت کن ثاب
ــا در مقیــاس گســترده تر، رســانه ای درون ســازمانی  همــکاری کنــد و ی
تاســیس کنــد. امــا اهمیــت رســانه در دوره هــای گوناگــون بــه وضــوح 
ــاط عطــف  ــای حســاس و نق ــد. در دوره ه ــدا می کن ــوه بیشــتری پی جل
ــا  ــه ســاماندهی آن ه ــوذ رســانه ها بیشــتر می شــود و البت ــی، نف اجتماع
بــه مراتــب ســخت تر. از اواخــر بهمــن مــاه ۹۸ تــا کنــون، روزهایــی کــه 
ــوان  ــه عن ــود، نقــش رســانه ها ب ــرده ب ــدا ک ــران شــیوع پی ــا در ای کرون
ــرای همــه مشــخص  یکــی از ارکان مدیریــت بحــران، بیــش از پیــش ب
شــد. بحرانــی جهانــی پیش آمــده بــود کــه حــاال آرام آرام بــه کشــور مــا 
هــم قــدم گذاشــته بــود. تنــور شــایعات در حالــی داغ بــود کــه مــردم 
ــه در  ــد. البت ــت می کردن ــر دریاف ــع غیرمعتب ــار را از مراج ــتر اخب بیش

ــاری  ــن بیم ــن شــاخصه ی ای ــام و شــگفتی، اصلی تری ــه ابه شــرایطی ک
ــی  ــده توانای ــازماندهی ش ــر و س ــانه های معتب ــد، رس ــوب می ش محس
تولیــد محتــوی بــرای ارضــا کــردن نیــاز اطاعاتــی مــردم را نداشــتند. 
ــود.  ــایعه ب ــد ش ــرای رش ــت ب ــن حال ــده، ایده آل تری ــرایط پیش آم ش
مــردم تشــنه اخبــار بودنــد، در جامعــه آثــار شــیوع کرونــا را می دیدنــد، 
ــرای  ــور ب ــوع مذک ــس موض ــود پ ــی ب ــرگ و زندگ ــئله ی م ــا مس کرون
ــی  ــوز حرف ــر هن ــانه های معتب ــه رس ــر اینک ــود و درآخ ــم ب ــا مه آن ه
ــث  ــی باع ــدت کوتاه ــی م ــا ط ــن فاکتور ه ــتند. ای ــن نداش ــرای گفت ب
ــازی و  ــای مج ــد و دنی ــدا کن ــترش پی ــایعات گس ــای ش ــه فض ــد ک ش
ــراد  ــخصی، اف ــب ش ــات پرمخاط ــد صفح ــر مانن ــانه های غیرمعتب رس
ــه  ــی ارائ ــط و غیرتخصص ــوی غیرمرتب ــه محت ــی ک ــهور و صفحات مش
ــل شــوند.  ــردم تبدی ــرای م ــات ب ــار و اطاع ــه مرجــع اخب ــد، ب می دهن
ــت  ــتند وضعی ــمی توانس ــانه های رس ــه رس ــی ک ــا زمان ــوق ت ــرایط ف ش
درونــی بحــران زده خــود را مدیریــت کننــد، ادامــه داشــت. خوشــبختانه 
طــی مــدت کوتاهــی رســانه های جمعــی توانســتند بــا تمرکــز بــر روی 
ــده  ــش  آم ــرایط پی ــا ش ــردم را ب ــران، م ــود در بح ــانه ای خ ــش رس نق
ــل  ــار تبدی ــت اخب ــرای دریاف ــکا ب ــل ات ــی قاب ــه مرجع ــد و ب آشــنا کنن
ــمی  ــابقه رس ــا س ــه کار و ب ــانه های کهن ــه رس ــر ب ــران اخی ــوند. بح ش
ــن  ــدم گذاشــتن در فضــای نوی در کشــور نشــان داد کــه راهــی جــز ق
ــه  ــب مواج ــزش مخاط ــا ری ــورت، ب ــن ص ــر ای ــد و درغی ــازی ندارن مج
ــوخته،  ــه اصطــاح س ــار ب ــه اخب ــرد ک ــات ک ــا اثب ــد. کرون ــد ش خواهن
نــزد مــردم فاقــد ارزش اســت و هــر رســانه ای بــرای اینکــه اثــر محتــوا 
خــود را در جامعــه افزایــش بدهــد، بایــد در انتشــار اخبــار دســته اول، 
ســرآمد باشــد. امــا نکتــه ایــن اســت کــه از چــه راهــی؟ و چــه مســیری

ــه ــر جامع ــذاری ب ــول تاثیرگ ــانه؛ غ رس

جامعه و سیاست

ــرای  ــد؟ ب ــا ده ــی ارتق ــکار عموم ــانه را در اف ــگاه رس ــد جای  می توان
پاســخ بــه ایــن ســوال، نیــاز اســت کــه فضــای رســانه ای جهــان امــروز 
را بشناســیم. بایــد بدانیــم کــه مجراهایــی کــه اطاعــات را بیــن مــردم 
ــروز  ــد؟ ام ــن جایگاهــی یافته ان ــد و چــرا چنی ــد، کدام ان پخــش می کنن
ــان ها را  ــی و پیام رس ــبکه های اجتماع ــش ش ــوان نق ــوح می ت ــه وض ب
در زندگــی مــردم مشــاهده کــرد. پــس بدیهــی  اســت وقتــی گــذاره ای 
ــد مرجــع  ــا ایــن حــد در زندگــی مــردم رســوخ کــرده اســت، می توان ت
ــه  ــاپ س ــرام و واتس ــتاگرام، تلگ ــد. اینس ــم باش ــار ه ــات و اخب اطاع
پیامرســان ارتباطــی بســیار محبــوب در میــان مــردم هســتند کــه بیــش 
ــدا  ــازگاری پی ــا س ــلیقه ایرانی ه ــا س ــی، ب ــای این چنین ــه فضاه از بقی
ــی  ــد فضــای اجتماع ــه بتوان ــرای اینک ــر شــخصی ب ــروز ه ــد. ام کرده ان
اطــراف خــود را بشناســد، ناچــار اســت کــه در ایــن فضــا حضــور داشــته 
باشــد. اهمیــت و نقــش ایــن نرم افزارهایــی کــه در ابتــدا جــدی گرفتــه 
نمی شــدند، زمانــی مشــخص شــد کرونــا جهــان را پــر کــرده بــود. وقتــی 
رســانه ها درگیــر ســاماندهی وضعیــت درونــی و ســازمانی خــود بودنــد، 
صفحــات پرمخاطــب کــه بــه صــورت رایــگان در دســترس عمــوم قــرار 
ــنگین،  ــای س ــت مجوزه ــه دریاف ــاز ب ــدون نی ــارت، ب ــدون نظ ــد، ب دارن
ــا  ــر آن ه ــه نظ ــه ب ــر آنچ ــادی، ه ــی و اقتص ــای مال ــه دور از چالش ه ب
ــکار  ــا اف ــا ب ــوی آن ه ــار و محت ــد. اخب ــر می کردن ــود، منتش ــت ب درس
طیــف گســترده ای از مــردم برخــورد می کــرد و در بدتریــن حالــت، ۰۲ 
ــه عنــوان حقیقــت می پذیرفتنــد.  الــی ۵۲ درصــد از مخاطبیــن آن را ب
ــده  ــد باقی مان ــودآگاه ۰۸ درص ــوا روی ناخ ــه آن محت ــری ک ــه از اث البت
گذاشــت هــم نبایــد چشم پوشــی کــرد. پــس اولیــن تاثیرگــذاری شــیوع 
ــع خبــری و رســانه ای رســمی  ــود کــه، مناب ــن ب ــر رســانه ها ای ــا ب کرون
دریافتنــد کــه بایــد بــا انبوهــی از صفحــات کاربــردی، طنــز، فیلم هــای 
ــا  ــری ی ــی خب ــای تلگرام ــی، کانال ه ــات موضوع ــه، صفح ــاه متفرق کوت
غیرخبــری و امثالهــم، در جــذب مخاطــب و اثرگــذاری بــر آن هــا رقابــت 
ــه در دوره بحــران  ــرای آنک ــع رســانه ها متوجــه شــدند ب ــد. در واق کنن

ــاز  ــران آغ ــل بح ــازی را از دوره قب ــه  س ــد زمین ــند، بای ــذار باش ــر گ اث
کــرده باشــند. بنابرایــن رســانه هــا برایــن شــدند کــه حضــور خــود در 
تمامــی ابعــاد فضــای مجــازی را تقویــت و بــه آنهــا رســمیت ببخشــند. 
ــا  ــانه ها، خبرگزاری ه ــاری، بســیاری از رس ــن بیم ــری ای ــش از فراگی پی
ایــن حیــث دچــار  از  قدیمــی کشــور،  و  رســمی  روزنامه هــای  و 
ــرام  ــل تلگ ــای مجــازی مث ــوز فضاه ــا هن ــع آن ه ــد. در واق ــف بودن ضع
ــتر  ــوان بس ــه عن ــا را ب ــد و آن ه ــه بودن ــدی نگرفت ــتاگرام را ج و اینس
ــن  ــا ای ــتند. کرون ــول نداش ــات قب ــش اطاع ــذاری و پخ ــی تاثیرگ اصل
ــزوم  ــدم، ل ــن ق ــا در دومی ــروس کرون ــی برهــم زد. وی ــه کل ــه را ب معادل
تجدیــد نظــر در نحــوه تولیــد محتــوی را بــرای رســانه ها آشــکار کــرد. 
ــر  ــات غیرمعتب ــطحی و صفح ــانه های س ــه رس ــردم ب ــش م ــی گرای وقت
ــور  ــمی کش ــابقه و رس ــا س ــای ب ــتر از خبرگزاری ه ــتاگرامی بیش اینس
بــود، رســانه ها فهمیدنــد کــه در شــرایط بحــران بایــد محتوایــی تولیــد 
کننــد کــه طبــع مخاطــب آن  را بپذیرنــد. درواقــع در ایــن بــازه زمانــی، 
ــه  ــران جامع ــرا بح ــت زی ــر اس ــب مهم ت ــت مطال ــذاری از کیفی اثرگ
ــح و  ــار صحی ــیدن اخب ــدازه رس ــه ان ــز ب ــرده و هیچ چی ــنج ک را متش
ــا  ــدارد. البتــه ایــن چالــش پیــش از کرون ــه مــردم اهمیــت ن درســت ب
نیــز وجــود داشــت امــا واقعیــت ایــن اســت کــه بــا تشــدید آن در دوره 
ــری  ــه رابطــه افقی ت ــور شــدند ب شــیوع، رســانه ها بیــش از پیــش مجب
ــر  ــت تاثی ــوژه را تح ــته س ــتر از گذش ــد و بیش ــن دهن ــب ت ــا مخاط ب
ــی  ــبکه های اجتماع ــد ش ــه ترن ــد و ب ــب بگیرن ــره مخاط ــی روزم زندگ
ــران آن توجــه کننــد. مدیــران رســانه ای بایــد قبــول کننــد کــه  و کارب
ــار  ــن اخب ــش از ای ــه پی ــانه هایی ک ــده و رس ــوض ش ــازی ع ــد ب قواع
ــاال  ــد ح ــوردی از آن نمی دیدن ــد و بازخ ــردم می دادن ــت م ــه دس را ب
ــت  ــس از دریاف ــه پ ــب، بافاصل ــه مخاط ــرف هســتند ک ــی ط ــا فضای ب
اطاعــات، بــه راحتــی نظــرش را در در هــر قالبــی بــه صــورت مســتقیم 
ــد  ــاره ای ندارن ــا، چ ــظ بق ــرای حف ــروز ب ــانه های ام ــد. رس ــان می کن بی
ــت  ــروز دس ــردم. ام ــلیقه م ــه س ــن دادن ب ــرات و ت ــرش تغیی ــز پذی ج
ــت.  ــر اس ــه بازت ــات از همیش ــرای اطاع ــع ب ــاب منب ــب در انتخ مخاط
او حــاال هیــچ محدودیتــی در ایــن زمینــه نــدارد. بــرای او حتــی مهــم 
نیســت شــما مجــوز داریــد یــا نــه، چه قــدر هزینــه بــرای تولیــد محتــوا 
صــرف کرده ایــد، چــه کســی پشــت پــرده ایــن رســانه اســت؛ او فقــط 
ــاب ســلیقه اش باشــد. و  ــه ب ــد ک ــال می کن ــزی را می پســندد و دنب چی
امــا اکنــون چــه بایــد کــرد؟ نخســت نیــاز بــه افزایــش ســواد رســانه ای 
در جامعــه؛ بحــران فعلــی کرونــا بــه مــا ثابــت کــرد کــه علی الحســاب، 
ــا را فریــب  ــد م ــا غلــط می توان فعــا یــک فعالیــت رســانه ای خــوب ام
ــاور  ــی را ب ــر منبع ــری از ه ــر خب ــی ه ــه راحت ــا ب ــد. در دوره کرون بده
ــی در  ــه راحت ــت، ب ــطحی و دور از عقانی ــیار س ــایعاتی بس ــم. ش کردی
ــا را  ــردن آن ه ــادی از م ــف زی ــدند و طی ــش می ش ــه پخ ــای جامع فض
ــواد  ــوزه س ــوز در ح ــه هن ــات نشــان داد ک ــن اتفاق ــد. ای ــاور می کردن ب
رســانه ای بــه بلــوغ الزم نرســیده ایم و می شــود گولمــان زد. حــاال وقــت 
آن اســت کــه پیــش از دچــار مشــکات اساســی شــدن، ســطح ســواد 
ــک واحــد  ــردن ی ــه ک ــاید اضاف ــم. ش ــاال ببری ــه را ب ــانه ای در جامع رس
ــا  ــگاهی ی ــته های دانش ــه رش ــانه ای ب ــواد رس ــوان س ــت عن ــی تح درس
در آمــوزش و پــرورش فکــر بــدی نباشــد. کاری کــه کشــورهای اروپایــی 
ــرورت  ــس ض ــد پ ــام می دهن ــن آن را انج ــو احس ــه نح ــت ب سال هاس
ــی  ــبکه اجتماع ــان و ش ــه پیام رس ــاز ب ــود. دوم، نی ــاس می ش آن احس
ملــی اســت؛ اینکــه امــروز تمــام دنیــا از فضــای اینســتاگرام و تلگــرام و 
ــود  ــث نمی ش ــد، باع ــی کنن ــتفاده م ــا اس ــه این ه ــبیه ب ــای ش برنامه ه
کــه مــا از داشــتن پیام رســان و شــبکه  اجتماعــی ملــی محــروم بمانیــم. 
ــا، درســت  ــا کرون ــرادی داشــت اگــر تمــام بحث هــای مرتبــط ب چــه ای
یــا غلــط، شــایعه یــا حقیقــت، همــه در بســتر یــک فضــای ایرانــی انجــام 
ــور  ــارج از کش ــه خ ــی ب ــور داخل ــری از ام ــات کمت ــا اطاع ــد ت می ش
درز پیــدا کنــد. ایــن اتفــاق همــت مســئوالنی را می طلبــد کــه ضمــن 
ــا فضــای رســانه، کارکردهــا و اهمیــت آن هــا آشــنایی  دغدغه منــدی، ب
ــی  ــه ســاخته و معرف ــرای جامع ــل داشــته باشــند و پیامرســانانی ب کام
ــردم و  ــردی، خــود م ــای کارب ــوآوری و جذابیت ه ــه ضمــن ن ــد ک نماین

ــه اســتفاده از آن ترغیــب شــوند. ــران فضــای مجــازی ب کارب
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فرزانه اعجازی
کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه شاهد

انقــالب اجتماعــی آینــده؛ فیلترینــگ و موبایل ها

در  الکترونیکــی  مرزبانــان  حکــم  در  فیلترهــا 
را حکومت  هــا و  ایــن ســاز و کارهــا  فضــای مجــازی می  باشــند. 
نهادهــای مربوطــه بــا وضــع قوانیــن در فضــای مجــازی و گذرگاه  هــای 
ــروج  ــر ورود و خ ــر ام ــا ب ــد ت ــال می  کنن ــی اعم ــای دیجیتال جریان  ه
و پــردازش اطاعــات و داده  هــای الکترونیکــی در فضــای مجــازی 
ــاد  ــرب و متض ــای مخ ــند و از ورود داده  ه ــته باش ــارت داش ــور نظ کش
بــا قانــون یــا هنجارهــای یــک جامعــه پیشــگیری کننــد و جریــان آزاد 
ــورد مراقبــت  ــد و م ــرل نماین ــات را در فضــای کشــور خــود کنت اطاع
قــرار دهنــد. فیلترهــا و نرم  افزارهــای مربوطــه در واقــع شــاخص 
نمودهــای وجــود مرزهــا در فضــای مجــازی می  باشــند کــه از ماهیــت 
ــا  ــا بیشــتر در رابطــه ب ــد. کراکره ــزاری برخوردارن ــرم اف ــی و ن دیجیتال
ــی  ــای اصل ــل نرم  افزاره ــتن قف ــد و شکس ــت دارن ــا موضوعی نرم  افزاره
ــری  ــگیری و جلوگی ــر پیش ــدف از فیلت ــد. ه ــام می  دهن ــه را انج و اولی
ــاظ  ــه از لح ــت ک ــراد اس ــل ای ــایند و قاب ــای ناخوش ــش محتواه از پخ
قانونــی، هنجــاری و اخاقــی متضــاد بــا چارچوب  بندی  هــای یــک 
ــوای  ــگ، محت ــد اردن، فیلترین ــورهایی مانن ــد. در کش ــه می  باش جامع
سیاســی دارد، در ســنگاپور، فیلترینــگ، محتوایــی اجتماعــی و در هنــد 
ــا چنــد  ــران ت و کــره جنوبــی فیلترینــگ محتوایــی امنیتــی دارد. در ای
ســال گذشــته فیلترینــگ فقــط شــامل محتوایــای ضــد اخاقــی، ضــد 
ــی گســترده در  ــاز جنــگ روان ــا آغ ــا ب ــه می  شــد ام شــرعی و ناهنجاران
ــگ  ــه جمهــوری اســامی، فیلترینــگ رن ــر علی شــبکه  های اجتماعــی   ب
ــران،  ــن در ای ــان و همچنی ــت. در جه ــود گرف ــه خ ــی ب ــوی سیاس و ب
شــبکه  های اجتماعــی نقــش بســیار پررنــگ و غیــر قابــل انــکاری را در 
ــا  ــد. ب ــا می  کنن ــون ایف ــنین گوناگ ــان س ــه و در می ــردم جامع ــان م می
توجــه بــه شــیوع بیمــاری کرونــا بســیاری از مشــاغل بــا دورکاری مواجه 
شــدند. مــدارس و دانشــگاه  ها هــم بــه علــت فاصله  گــذاری اجتماعــی و 
ــرو اســتفاده از  ــل شــدند. از این ــت شــیوه  نامه  های بهداشــتی تعطی رعای
شــبکه  های اجتماعــی ماننــد تلگــرام، واتســاپ و اینســتاگرام چنــد برابــر 
شــده اســت. امــا در ایــن میــان هنــوز تلگــرام از ســال ۱۳۹۶ تــا کنــون 
فیلتــر اســت و بایــد بــا فیلترشــکن از آن اســتفاده کــرد. ایــن درحالــی 
اســت کــه تلگــرام از جهــت پیامرســانی و همچنیــن کانال  هــای مفیــدی 
کــه دارد بــرای دانش  آمــوزان و دانشــجویان ســودمند اســت و بــا اینکــه 
پــس از فیلتــر تلگــرام، اســتفاده از پیامرســان  ها و شــبکه  های اجتماعــی 
ــران ایرانــی چنــدان مــورد توجــه و اســتقبال قــرار  ایرانــی توســط کارب
نگرفــت همچنــان مــردم از تلگــرام اســتفاده می  کننــد. امــا غافــل از آن 
کــه اســتفاده از فیلترشــکن دسترســی بــه ســایت  های مبتــذل ، فیلم  هــا 
ــان  تر  ــودکان آس ــوزان و ک ــش آم ــرای دان ــژه ب ــورن بوی ــای پ و کلیپ  ه
کــرده اســت کــه بــرای آنهــا مضــر و مخــرب اســت. در ایــران یوتیــوب 
ــروز  ــای ب ــده  ی برنامه  ه ــه دربردارن ــی ک ــد؛ در حال ــر می  باش ــم فیلت ه
آموزشــی، علمــی، اجتماعــی و ورزشــی و.... اســت و بــرای همــه اقشــار 
جامعــه قابــل اســتفاده اســت و بایــد از طریــق فیلترشــکن وارد آن شــد 
کــه هزینــه  ی دوچندانــی بــرای کاربــران دربرخواهــد داشــت. دکتر ســید 
کمــال الدیــن موســوی در کتابــی بــا عنــوان دنیــای دوم: درآمــدی بــر 
جامعــه شناســی جهــان مجــازی در فصــل نهــم  اشــاره بــه همســرگزینی 
ــرد  ــتجوی ف ــای جس ــه معن ــن ب ــرگزینی آنای ــد، همس ــن کرده  ان آنای
ــای  ــا فض ــمند ی ــای هوش ــق تلفن  ه ــر از طری ــک همس ــن ی ــرای یافت ب
اینترنــت اســت. ایــن نــوع همســرگزینی در کنــار همســرگزینی عــادی 
بــه وجــود آمــده اســت کــه در داخــل دنیــای مجــازی و طــی مراحلــی 
کامــا مجــازی و غیرحقیقــی انجــام می  شــود. در همســرگزینی آنایــن 
ــراد  ــه و فیلترینــگ، تعــداد اف ــه دلیــل عــدم وجــود ســاز و کار تصفی ب

ــی کــه  ــد، در حال ــرای همســرگزینی همــواره وســیع می  مان ــی ب احتمال
در همســرگزینی عــادی بــا توجــه بــه فیلترهــای فرهنگی-اجتماعــی هــر 
ــی  ــراد احتمال ــان اف ــره انتخــاب همســر از می ــم دای چــه پیــش می  روی
محدودتــر و کمتــر می  شــود. امــروزه موبایــل وســیله  ی ارتباطــی 
ــیج و  ــی، بس ــانی همگان ــی، اطاع  رس ــای سیاس ــرای کنش  ه ــی ب خوب
ــک  ــه  ای کــه گاهــی در جهــت ی ــه گون ــراد اســت کــه ب ســازماندهی ف
ــتفاده  ــون از آن اس ــای گوناگ ــون پویش  ه ــی همچ ــر عموم ــل خی عم
ــار  ــا، انتش ــن فض ــودن ای ــترده ب ــاس گس ــز براس ــی نی ــود و گاه می  ش
جامعــه  یــک  در  می  تــوان  چنــان  بی  اســاس  و  نادرســت  خبــری 
ــردد. از فضــای  ــم منجــر گ ــی ه ــک ناآرام ــه ی ــه ب ــد ک ــذار باش تاثیرگ
ــوش،  ــای خودج ــرای گردهمایی  ه ــی ب ــبکه  های اجتماع ــت و ش اینترن
ــاص  ــداف خ ــت اه ــی در جه ــای عموم ــی و تجمع  ه ــات ناگهان اعتراض
نیــز بهــره می  گیرنــد. ایــن تاثیــر در کشــورهایی ماننــد اســترالیا، 
ــر  ــیاری از دیگ ــر و بس ــس، مص ــال، تون ــی، نپ ــره جنوب ــن، ک فیلیپی
ــه از  ــتفاده بهین ــه  ی اس ــن الزم ــده اســت. بنابرای ــاهده ش ــورها مش کش
ــروز،  ــع ام ــت در جوام ــمند و اینترن ــای هوش ــازی، تلفن  ه ــای مج فض
آگاهــی، ارتقــای ســواد رســانه  ای و آموزشــی همگانــی و اصولــی اســت 
ــروز  ــان ام ــدی در جه ــاز ج ــک نی ــوان ی ــه عن ــد ب ــا بای ــه حکومت  ه ک
بــرروی آن ســرمایه  گذاری بلندمــدت نماینــد. هــوارد رینگولــد در 
ــه  ــده ب ــی آین ــاب اجتماع ــمند: انق ــای هوش ــام موبایل  ه ــه ن ــی ب کتاب
پتانســیل  های تلفــن همــراه بویــژه در زمینــه  ی سیاســت اشــاره کــرده و 
ــات جدیــدی در  ــه وســیله  ی موبایــل، فرصت  هــا و امکان اذعــان کــرده ب
ــا طــی آن تعــدادی از افــراد کــه یکدیگــر را  ــه جــود آمــده ت جوامــع ب
نمی  شناســند و ارتباطــی بــا یکدیگــر ندارنــد بــه ســرعت دور هــم گــرد 
ــد.  ــازماندهی کنن ــور خودجــوش س ــه ط ــزرگ را ب ــی ب ــد و اجتماع آین
ــس،  ــال ۲۰۱۱ در تون ــی در س ــای عرب ــال در ناآرامی  ه ــوان مث ــه عن ب
حکومــت زین  العابدیــن بــن علــی، خبرنــگاران را از رفتــن بــه شــهرهای 
محــل اعتــراض و از تهیــه  ی گــزارش،  فیلــم و عکــس منــع مــی کــرد. 
آنچــه از شــهرهای محــل اعتــراض منتشــر می  شــد و در اختیــار عمــوم 
ــود  ــه  ای ب ــر حرف ــای غی ــت فیلم  ه ــرار می  گرف ــان ق ــانه  های جه و رس
ــوک و  ــود و در یوتیــوب، فیــس ب کــه از طریــق موبایــل ضبــط شــده ب
ــر  ــن ام ــود. ای ــه ب ــس راه یافت ــت تون ــی دول ــری محل ــایت  های خب س
ــا هــم مخاطبــان ســایر کشــورها و هــم مــردم شــهرهای  باعــث شــد ت
تونــس از اتفاقــات کشــور آگاهــی یابنــد. تلفــن همــراه و اینترنــت نقــش 
اساســی را در اطــاع رســانی از وقایــع ایــن حادثــه بــرای مــردم نقــاط 
ــرده  ــا ک ــی ایف ــه اعتراضــات خیابان ــا ب ــتن آنه ــس و پیوس ــف تون مختل
ــود. البتــه دولــت تونــس از همــان ابتــدا ســایت  های خبــری و فیــس  ب
بــوک را فیلتــر کــرد. بــه نوعــی مهم  تریــن ابــزار در کمــک بــه معترضــان 
ــود. ــی ب ــت و شــبکه  های اجتماع ــا، اینترن ــروزی آن  ه ــرای پی تونســی ب
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جامعه و سیاست

علی مقصودی
 کارشناسی مشاوره و راهنمایی دانشگاه فرهنگیان تهران

 عدالــت آموزشــی؛ یــک اصــل ضــروری و برابر

عدالــت از جملــه مفاهیــم تاریخــی فلســفه سیاســی اســت که از گذشــته 
ــوده اســت ایــن مفهــوم یکــی از  ــه امــروز، جــزء آرمانهــاي بشــر ب ــا ب ت
خواســته هــاي جدایــی ناپذیــر بشــریت اســت کــه بنیــان حقــوق بشــر 
را تشــکیل داده اســت. عدالــت ابعــاد گوناگونــي دارد . عدالــت اقتصــادي، 
ــي از  ــي یک ــت آموزش ــي و... عدال ــي، قومیت ــي، آموزش ــي، سیاس قضای
ــان  ــا هم ــي م ــگ دین ــت. در فرهن ــت اس ــاد عدال ــن ابع ــي تری زیربنای
قــدر کــه علــم و آمــوزش مــورد تاکیــد قــرار گرفتــه اســت بــر عدالــت 
ــت  ــاي فشــرده  اند. تحقــق عدال ــز پ ــک اصــل ضــروري نی ــوان ی ــه عن ب
ــه  ــا آمــوزش و فرهنــگ جامع ــاط ناگسســتنی ب ــت خواهــی ارتب و عدال
ــد کــه نقــش مهمــی در از بیــن  ــه شــمار می  آی ــی ب دارد و جــزء عوامل
بــردن تبعیــض هــا، فســادها و نابرابــری هــای اجتماعــی و آموزشــی بــه 
ویــژه در سیســتم آمــوزش و پــرورش برعهــده دارد. بایــد بــه ایــن نکتــه 
ــی  ــت آموزش ــق عدال ــز در تحق ــرورش نی ــوزش و پ ــت، آم ــان داش اذع

ــد. نقــش تاثیرگــزاری دارد و ایــن دو مهــم تعامــل دوســویه ای دارن

آمــوزش و پــرورش بــه عنــوان رکــن توســعه،  رشــد و پیشــرفت جامعــه 
ــوزش  ــت آموزشــی در نظــام آم ــه عدال ــد شــد ک ــر خواه ــی فراگی زمان
ــه  ــا مطالع ــود. ب ــه ش ــتگاه  های آموزشــی نهادین ــایر دس ــرورش و س و پ
ــددی  ــف متع ــی، تعاری ــت آموزش ــوص عدال ــی در خص ــش های پژوه
ــد  ــه چن ــه طــور خاصــه ب ــه ب ــده اســت ک ــه گردی ــن حــوزه ارائ در ای
مــورد از تعاریــف اشــاره مــی شــود:»عدالت آموزشــی یعنــی بهرهگیــری 
ــان و  ــا نیازهایش ــب ب ــات متناس ــور از امکان ــتعدادهای کش ــه  ی اس هم
تحقــق ایــن آرزوی دیریــن مســتلزم اراده قــوی و همــه جانبه  گــر اســت 
ــه  ــک نقط ــا در ی ــات و توانمندی  ه ــت امکان ــری از انباش ــا جلوگی ــا ب ت
خــاص یــا برخــی مناطــق برخــوردار زمینــه بهره  منــدی همــه اســتعداد 
ــن  ــی  متضم ــت آموزش ــوم عدال ــد«. »مفه ــم آورن ــات را فراه از امکان
داللــت هــای خاصــی اســت .تاریــخ تعلیــم و تربیــت رایــگان بــرای همــه 
ــام  ــد از تم ــه بع ــند ک ــطح برس ــه س ــراد ب ــه اف ــدی ک ــا ح ــودکان ت ک
شــدن تحصیــات بتواننــد وارد بــازار کار شــوند ،  تــدارک یــک برنامــه 
ــه هــای  ــه زمین ــدون توجــه ب ــرای همــه کــودکان ب درســی عمومــی ب
قبلــی آنهــا ،  برخــورداری همــه کــودکان از مــدارس یکســان بــا امکانات 
مشــابه بــدون توجــه بــه محــل ســکونت شــان ، از جملــه ایــن داللــت ها 
بــه شــمار میــرود«. عدالــت در آمــوزش، بــه معنــاي برابري در دسترســی 
بــه فرصتهــاي آموزشــی و امکانــات آموزشــی موضوعــی اســت کــه مــورد 
ــل و  ــاره در داخ ــن ب ــددي در ای ــات متع ــه و تحقیق ــرار گرفت ــه ق توج
ــم  ــه فراه ــی ب ــت آموزش ــت. عدال ــه اس ــورت گرفت ــور ص ــارج کش خ
ــه اشــاره دارد  ــرد ب ــر ف ــژه ه ــای وی ــا نیازه ــر  ب ــای براب ســازی فرصته
زیــرا افــراد دانــش مهــارت توانایــی انــواع یادگیــری و پیشــینه فرهنگــی 
ــت  ــوع عدال ــت. موض ــاوت اس ــم متف ــا ه ــان ب ــی ش ــای آموزش و نیازه
ــه  ــن و برنام ــول بنیادی ــند تح ــه س ــی دارد ک ــان اهمیت ــی چن آموزش
توســعه ملــی نیــز یکــی از راهبردهــای اصلــی خــود را بســط و گســترش 
عدالــت آموزشــی قــرار اســت. همچنیــن عدالــت آموزشــی نقــش مهمــی 
بــرای بــه وجــود آوردن فرصتهــای برابــر آموزشــی بــه ویــژه در مناطــق 
ــت  ــد عدال ــان می  ده ــا نش ــد. پژوهش  ه ــاد می  کن ــور ایج ــروم کش مح

ــران  ــری فراگی ــاط یادگی ــر نش ــر ب ــل موث ــی از عوام آموزش

ــکاران) ۲۹۳۱(  ــکاری و هم ــش ش ــات پژوه ــود. مطالع ــوب می  ش محس
بــا عنــوان » جایــگاه عدالــت آموزشــی درتحــول نظــام تعلیــم وتربیــت 
ــه  ــت آموزشــی در سیســتم آموزشــی منجــر  ب ــران« نشــان داد عدال ای
ــه  ــی زمین ــت آموزش ــود.  عدال ــری میش ــی یادگی ــام یادده ــوازن نظ ت
برخــورداری برابــر فراگیــران از امکانــات آموزشــی را فراهــم مــی 
ــه شــادی فراگیــران منجــر مــی شــود. مطالعــات  ــن امــر ب آورد کــه ای
ــت  ــوان »بررســی رابطــه عدال ــا عن ــی و قنبــری )۲۹۳۱( ب نصــر اصفهان
ســازمانی و شــادي کارکنــان اســتانداري لرســتان« نیــز نتایــج مشــابه  ی 
را در خصــوص تاثیــر مثبــت عدالــت آموزشــی بــر نشــاط یادگیرنــدگان 
ــا  ــق )۴۹۳۱( ب ــور مطل ــفیع پ ــدی و ش ــش محم ــزارش داد. در پژوه گ
عنــوان مــدل معادلــه ســاختاری رابطــه بیــن عدالــت آموزشــی و رهبــری 
ــت آموزشــی و  ــد بیــن عدال ــا نشــاط یادگیــری نشــان دادن آموزشــی، ب
نشــاط یادگیــری رابطــه معنــاداری وجــود دارد. همچیــن ولــک) ۷۰۰۲ 
ــش  ــادی بخ ــه را ش ــری و مدرس ــم یادگی ــر بخواهی ــت اگ ــد اس ( معتق
ــر  ــد نظ ــی تجدی ــواد آموزش ــری از م ــوص بهره  گی ــد در خص ــم بای کنی
شــود.  بســتر ایــن مهــم را عدالــت آموزشــی فراهــم میکنــد . مطالعــه 
پــژوه ش هــای فــوق بــه اهمیــت و ضــرورت عدالــت آمــوزی در نظــام 
ــاط  ــی از ارتب ــات حاک ــج تحقیق ــان دارد و نتای ــرورش  اذع ــوزش و پ آم
معنــادار تحقــق عدالــت آموزشــی و بهبــود فرآینــد یادگیــری مــی باشــد. 
عدالــت آموزشــی بســتر فرصــت هــای برابــر را بــرای کــودکان و دانــش 
آمــوزان مناطــق کــم برخــوردار و محــروم جامعــه را فراهــم مــی کنــد 
ــازد و  ــی س ــر م ــر را میس ــات براب ــوازم و امکان ــع ل ــی و توزی و دسترس
ــه  ــد ب ــت آموزشــی بای ــرورش اســت. عدال زمینــه ســاز آن آمــوزش و پ
ــا توجــه  ــرورش باشــد. ب ــوزش و پ ــه اول مســئوالن آم مســئله و دغدغ
ــت  ــن راههــای  تحقــق عدال ــان شــده، یکــی از موثرتری ــب بی ــه مطال ب
ــرای  ــان ب ــای یکس ــن فرصــت ه ــرورش تامی ــوزش و پ آموزشــی در آم
ــرورش اســت و همــه  ــه آمــوزش و پ ــه ب ــراد جامع دسترســی عمــوم اف
ــوردار  ــان برخ ــرورش یکس ــوزش و پ ــد از آم ــق دارن ــانی ح ــاد انس آح
باشــند. آنــگاه کــه ســخن از  از عدالــت آموزشــی بــه میــان مــی آیــد بــه 
ــان  گرایانه  ــگاه انس ــی ن ــد کان و نوع ــا در بع ــری فرصت  ه ــای براب معن
ــم  ــاخص مه ــک ش ــوان ی ــه عن ــه ب ــراه دارد ک ــه هم ــه ب و عدالتخواهان
بــرای جامعــه در جهــت توســعه اســت . در بعــد خــرد برابــری فرصــت 
هــا و عدالــت آموزشــی ابــزار و ســاز و کاری اســت کــه موجــب شــکوفا 
ــرای  ــت را ب ــرورش قابلی ــکان پ ــده و ام ــاق ش ــه  های خ ــدن اندیش ش
همــه بــه طــور مســاوی تامیــن می  کنــد. امــا فرصــت مســاوی بــه چــه 
ــه از  ــرادی ک ــه در آن اف ــود ک ــاق می  ش ــی اط ــه موقعیت ــت؟ ب معناس
پایــگاه ثــروت و یــا عضویــت در گروه  هایــی کــه از امکانــات و امتیــازات 
ویــژه برخــوردار نیســتند، امــکان تحــرک اجتماعــی از طریــق آمــوزش و 
تحصیــل را داشــته باشــند. اگــر از عدالــت آموزشــی ســخن می  گوییــم 
بــه معنــای برابــری فرصت  هاســت. عدالــت آموزشــی بــه معنــای از بیــن 
بــردن فاصلــه طبقــات مختلــف در جامعــه )ثروتمنــد و فقیــر( اســت. در 
راســتای مطالــب مطــرح شــده بایــد اذعــان نمــود، در همــه کشــورهای 
جهــان از توســعه یافته تــا توســعه نیافته تنهــا راه ارتقــای طبقــات 
محــروم، فقیــر، بی پارتــی و بی صــدا بــه وضعیــت بهتــر، مســیر آمــوزش 
ــات  ــن طبق ــرای ای ــوزش ب ــه مســیر آم ــی ک ــرورش اســت. درصورت و پ
ــرای ارتقــا پیــدا نمی کننــد  بســته شــود، فی الواقــع آنهــا هیــچ راهــی ب
ــروزه  ــذا ام ــوند. ل ــل می ش ــارت تبدی ــر بی مه ــته کارگ ــک دس ــه ی و ب
ــت آموزشــی  ــه عدال ــی شــود چــرا ک ــم م ــن مه ــه ای ــژه  ای ب توجــه وی
ــور  ــاط کش ــی نق ــی در اقص ــر آموزش ــای براب ــاد فرصت  ه ــبب  ایج س
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ــی،  ــود. از طرف ــی می  ش ــزات آموزش ــات و تجهی ــدی از امکان و بهره  من
همانگونــه کــه اشــاره شــد، مفهــوم عدالــت آموزشــی نیــز همــواره و در 
ــوده اســت و  همــه اعصــار مــورد توجــه متخصصــان تعلیــم و تربیــت ب
آنــان در طــی زمانهــای مختلــف تــاش نمــوده انــد تــا طراحــی برنامــه 
ــه  ــر چــه بیشــتر ب ــه ه ــد ک ــه ای انجــام دهن ــه گون ــای درســی را ب ه
ســمت نظریــه هــای یادگیــری مبتنــی بــر عدالــت محــوری ســوق یابــد. 
ــت آموزشــی در یــک کلمــه نهفتــه شــده اســت، و  تعییــن معیــار عدال
آن هــم برابــری در امکانــات و تجهیــزات آموزشــی بــرای تمامــی کشــور 
بــه خصــوص مناطــق محــروم و کــم برخــوردار هســت. طبقــات محــروم، 
طبقــات بی پارتــی و آنهایــی کــه توانایــی ندارنــد عمــا از آموزش هــای 
ــن  ــه ای ــده اند ک ــروم ش ــوب مح ــه خ ــگاه ها و مدرس ــت و دانش باکیفی
خــود باعــث ایجــاد یــک ناعدالتــی آموزشــی می  شــود  و ایــن ناعدالتــی 
آموزشــی از آن رو مهــم اســت کــه راه ارتقــای طبقــات محــروم را بســته 
ــه  ــوط ب ــط مرب ــه فق ــاله ک ــک مس ــی ی ــت آموزش ــاله عدال ــت. مس اس
آمــوزش باشــد نیســت. درحقیقــت مســاله عدالــت آموزشــی بسته شــدن 
راه ارتقــای طبقــات محــروم در یــک جامعــه اســت. وقتــی راه طبقــات 
محــروم در یــک جامعــه بســته می شــود، عمــآ راه پیشــرفت آن 
ــه یــک جامعــه پول محــور، وابســته  جامعــه بســته می شــود و جامعــه ب
ــل  ــق تبدی ــی عمی ــاف طبقات ــار اخت ــی و دچ ــرمایه داری، رانت ــه س ب
ــه  ــل نمون ــده از تحصی ــودکان کار و جامان ــده ک ــروزه پدی ــود. ام می ش
ــارز  ناعدالتــی در آمــوزش و نابرابری  هــای آموزشــی هســت. نابرابــری  ب
آموزشــی تــا جایــی پیــش مــی  رود کــه کــودکان کار را از دیگــر دانــش 
آمــوزان جــدا می  کنــد. چــرا بایــد کــودکان کار مدرســه  ای جــدا داشــته 
ــای  ــه ه ــران و هزین ــهریه  های گ ــا ش ــی ب ــران مدارس ــند و در ته باش
ثبــت نــام میلیونــی باشــد؟ نابرابری  هــای آموزشــی حتــی بــه سیســتان 
و بلوچســتان و مناطــق حاشیه  نشــین شــهرها هــم رســوخ کــرده اســت. 

ــی عدالتــی آموزشــی اســت. امــا  ــارز ب ــه ب وجــود مــدارس کپــری نمون
راهــکار چیســت؟ آمــوزش و پــرورش بایــد زمینــه و بســتر تحقــق عدالت 
ــر آموزشــی در ســطح کشــور  ــا ایجــاد فرصــت هــای براب آموزشــی را ب
ــران رده  ــوالن و مدی ــی مس ــتلزم همراه ــم مس ــن مه ــد و ای ــاد کن ایج
باالیــی آمــوزش و پــرورش اســت. از طرفــی، در کنــار تولیــد محتواهــای 
آموزشــی و نظــرات یادگیــری و تدریــس ایجــاد زیرســاخت  های آموزشــی 
بــرای دانــش آمــوزان بایــد دغدغــه اصلــی مدیــران آمــوزش و پــرورش، 
متخصصــان تعلیــم و تربیــت و ســکانداران نظــام آموزشــی باشــد. بایــد 
ــرورش کشــور را مســئله اول کشــور دانســته شــود.  نظــام آمــوزش و پ
تربیــت نیــروی متخصــص و کارآمــد کــه نســل آینــده را تربیــت کنــد 
از آمــوزش و پــرورش نشــات می  گیــرد و تامیــن عدالــت آموزشــی کــه 
ــات  ــرای آمــوزش و برخــورداری از امکان ــر در جامعــه ب فرصت  هــای براب
ــت  ــد در تربی ــراه دارد، می  توان ــه هم ــی  را ب ــی و کیف ــزات کم و تجهی
آینــدگان جامعــه بســیار موثــر باشــد. بایــد اذعــان داشــت تربیــت نیروی 
انســانی مومــن، متعهــد و متخصــص از آمــوزش و پــرورش برمی  خیــزد. 
ــه در دســترس عمــوم  ــران ک ــون اساســی جمهــوری اســامی ای در قان
نیــز قــرار دارد. بــه صراحــت آمــده اســت: دولــت موظــف اســت وســایل 
آمــوزش و پــرورش رایــگان را بــرای همــه ملــت تــا پایــان دوره متوســطه 
ــی  ــا ســر حــد خودکفای ــی را ت ــات عال فراهــم ســازد و وســایل تحصی
ــوزش و  ــتم آم ــی سیس ــد. وقت ــترش ده ــگان گس ــور رای ــه ط ــور ب کش
پــرورش بــه ســمت تحقــق عدالــت محــوری و عدالــت آموزشــی 
ــراه  ــر آموزشــی هم ــای براب ــا ایجــاد فرصت  ه ــد ب ــد می  توان حرکــت کن
ــرای رفــع  ــات و تجهیــزات بــه طــور مســاوی، ب ــا برخــورداری از امکان ب

ــد. ــل نمای ــز عم ــا موفقیت  آمی محرومیت  ه

جامعه و سیاست

آزاد عزیزی
 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد واحد بوکان

ضــرورت ایمنــی روانــی در دوران کرونــا

پاندمــی عبــارت اســت از همه گیــری جهانــی یــک بیمــاری و گســترش مــوارد 
ابتــا بــه طــور ناگهانــی در تمــام نقــاط یــک کشــور و یــا بخشــی از یــک قــاره  
ــدز و  ــزا، طاعــون، تیفــوس و ای ــا، آنفلوآن ــد وب و حتــی کل جهــان اســت. مانن
ــا آن مواجــه  ویــروس کوویــد ۱۹ تنهــا بیمــاری همه گیــر نیســت کــه دنیــا ب
ــر را در  ــا نف ــیاری میلیون ه ــای بس ــخ بیماری ه ــول تاری ــت. در ط ــده  اس ش
کشــورهای زیــادی تحــت تأثیــر قــرار داده انــد و در جهــان شــیوع پیــدا کــرده 
ــه مــرگ بیــش از ۵۷  اســت. طاعــون بوبونیــک مشــهورترین آن  هاســت کــه ب
تــا ۰۰۲ میلیــون نفــر از مــردم اوراســیا منجــر گردیــد. تخمیــن زده می شــود 
کــه یــک ســوم جمعیــت ایــران در آن زمــان کشــته شــدند. طــی قــرن اخیــر 
ــرگ و  ــرایت و م ــی از س ــزان متفاوت ــا می ــری ب ــیار دیگ ــای بس ــز پاندمی ه نی
 ، 1N1H میــر وجــود داشــته اند، ماننــد اچ آی وی، تــب اســپانیایی، آنفلوآنــزای
آنفلوآنــزای مرغــی و خوکــی و ســارس و... بــه طورکلــی عوامــل زیــاد، متنــوع 

ــوند.  ــی می ش ــای پاندم ــه بیماری ه ــر ب ــده ای منج و پیچی

عناصــر اصلــی یــک پاندمــی عبارتنــد از: یــک عامــل عفونــی )مثــل ویــروس یــا 
باکتــری(، یــک میزبــان )مثــل یــک فــرد( و محیــط پیرامــون. مقاومــت میزبــان 
نســبت بــه عفونــت بــه چندیــن عامــل بســتگی دارد، ماننــد سیســتم ایمنــی 
بــدن و عوامــل روانشناســی کــه چگونگــی مقابلــه ی میزبــان یــا واکنــش او بــه 
تهدیــد عفونــت واقعــی را نشــان می دهــد. عوامــل روانشــناختی بــا شــکل های 
ــا  ــاء داده ی ــان را ارتق ــه  ی میزب ــای مقابل ــه راهبرده ــد ک ــی وجــود دارن متنوع
ــر  ــاری همه گی ــه بیم ــه ب ــی جامع ــای روانشناس ــوند. واکنش ه ــع می ش مان
نقــش مهمــی هــم در انتشــار و هــم مهــار بیمــاری در پاندمی هــا دارد. وقتــی 
افــراد در معــرض تهدیــد یــک عفونــت جمعــی هســتند، واکنش هایــی از خــود 
نشــان می دهنــد و میــزان پریشــانی عاطفــی و ناهنجــاری اجتماعــی و وحشــت 

عمومــی بــه طــور گســترده ای اتفــاق می افتــد. 

پاندمــی کرونــا بــه جهــت موقعیــت تاریخــی و قابلیــت انتشــار بیشــتر، مــرگ و 
میــر زیادتــر و نبــود واکسیناســیون و درمــان قطعــی تــا بــه کنــون، مخرب تــر 
ــه  ــترس زایی از جمل ــل اس ــا عوام ــه ب ــت ک ــر اس ــی و دیگ ــای قبل از پاندمی ه
ــتان،  ــواده و دوس ــی از خان ــزان، جدای ــود و عزی ــرای خ ــامتی ب ــدات س تهدی
اختــال شــدید در امــور روزمــره، کمبودهــای غذایــی و دارو، تنهایــی اجتماعــی 
بــه دلیــل قرنطینــه و ســایر برنامه هــای فاصله گــذاری اجتماعــی همــراه اســت. 
ــر و  ــد جبران ناپذی ــت می توان ــن بیمــاری ماننــد خــود عفون ــی ای تأثیــرات روان
بحرانــی باشــد، بــه ویــژه بــرای افــرادی کــه مجبورنــد فشــار مالــی را تجربــه 
ــک  ــراد نزدی ــا اف ــتان ی ــرگ دوس ــند. م ــردن نباش ــه کار ک ــادر ب ــا ق ــد ی کنن
ــراد  ــت از اف ــودکان، مراقب ــن ک ــرار گرفت ــرض ق ــرس از در مع ــی و ت خانوادگ
بیمــار و مبتــا، عــدم داشــتن توانایــی شــرکت در مراســم خاکســپاری عزیــزان 
ــن  ــه، قرارگفت ــوم و دیرین ــپاری مرس ــم خاکس ــود مراس ــه، نب ــان باخت از ج
ــانه های  ــار رس ــار و آم ــل اخب ــتقیم مث ــر مس ــی غی ــیب روان ــرض آس در مع
اجتماعــی و تصاویــر و آمــار تلفــات، از دســت دادن دارایــی و کاهــش شــدید 
درآمــد، اجبــار بــه خریــد وســایل بازدارنــده ی بهداشــتی، همچنیــن دسترســی 
ســخت بــه ایــن امکانــات، نبــود واکسیناســیون و درمــان قطعــی و تغییــر زود 
ــرای  ــا مبتــا ب ــراد ســالم ی ــان، تجمــع گســترده  ی اف ــه زود روش هــای درم ب
ــی کــه  جســتجوی خدمــات و درمــان در بیمارســتان ها و کلینیک هــا )در حال
خــود کادر درمــان بــه علــت ابتــا نمی تواننــد حضــور داشــته باشــند(، از کار 
افتــادن خدمــات ضــروری دیگــر، سوءاســتفاده ی فروشــندگان، تولیدکننــدگان 
و عرضه  کننــدگان از اوضــاع نابه هنجــار از قبیــل اقداماتــی چــون احتــکار 
ــل  ــان، مخت ــیوع و درم ــه ش ــبت ب ــن نس ــار دروغی ــایعه ها و اخب ــی، ش و گران
ــی  ــد عصب ــزل، خری ــودکان در من ــه  ی ک ــت قرنطین ــه عل ــری ب ــدن یادگی ش
ــناختی  ــای روانش ــی. پیامد ه ــد ویروس ــای ض ــا و درمان ه ــه، ضدعفونی ه آذوق
منفــی، آســیب زا و عذابــی همیشــگی بــرای افــراد بــه دنبــال خواهنــد داشــت. 

ــن  ــه تعیی ــات و مســئولین بهداشــتی، توجــه کمــی را ب ــن حــال، مقام ــا ای ب
ــارب  ــه تج ــی ک ــد، در حال ــاص داده ان ــی اختص ــل روانشناس ــت عوام و مدیری

ــای  ــل در روش ه ــن عوام ــد ای ــت کرده ان ــه وضــوح ثاب ــای پیشــین ب پاندمی ه
ــت  ــی در موفقی ــش اساس ــتند و نق ــر هس ــیار مؤث ــاری بس ــار بیم ــار مه رفت
ــازمان  ــیوه  نامه  ی س ــق ش ــد. طب ــا می کنن ــال ایف ــیوع و اخ ــرل ش ــر کنت ب
ــات و  ــه ی مقام ــل وظیف ــا ۸۰۰۲، حداق ــال ۵۰۰۲ ت ــی در س ــت جهان بهداش

ــت:  ــوارد بوده اس ــن م ــت ای ــئولین بهداش مس

۱- اعــام زودهنــگام شــیوع، حتــی بــا اطاعــات ناقــص و بــه محــض احســاس 
خطر 

ــت  ــت و رعای ــرای مراقب ــردم ب ــه م ــب ب ــتورالعمل های مناس ــه ی دس ۲- ارائ
ــت  بهداش

۳- رعایــت صداقــت بــرای اطمینــان و اعتمــاد مــردم و ایجــاد بســتری ایمــن 
و مــورد اعتمــاد 

ــای  ــدن نگرانی ه ــرف ش ــرای برط ــده ب ــام ش ــای انج ــان دادن تاش ه ۴- نش
مــردم و آســوده خیالــی آنــان 

ــرای اطمینــان از ارســال پیام هــا و  ــا مــردم ب ــی راه هــای ارتباطــی ب ۵- ارزیاب
ــا  ــه توصیه ه ــی نحــوه ی عمــل ب ارزیاب

۶- توزیــع و خدمات رســانی برابــر و عادالنــه  ی خدمــات بهداشــتی. بــا وجــودی 
ــم  ــوارد ه ــن م ــور در همی ــری در کش ــه کارگی ــای ب ــات و روش ه ــه اقدام ک
جــای انتقــادات بســیار دارد، دســتورالعمل های ســازمان بهداشــت جهانــی بــه 
همــه ی موضوعــات روانشناســی پرداختــه نشــده و موضوعــات مهمــی وجــود 
ــع  ــت کارشناســان واق ــورد توجــه دقیــق و فوریّ ــد کــه حتمــاً بایســتی م دارن
ــاری و  ــی اجب ــتور جمع ــر دس ــش از ه ــع پیشــرفته و آگاه، پی ــود. در جوام ش
ســخت گیرانه، فضــای مثبــت روانــی آن دســتور جمعــی بــه وســیله ی مقامــات 
ــا  ــب و کاره ــیاری از کس ــت بس ــر الزم اس ــردد. اگ ــم می گ ــئولین فراه و مس
ــراد از ماســک اســتفاده کننــد  ــد، اگــر ضــروری اســت تمــام اف تعطیــل گردن
ــه رعایــت فاصله گــذاری اجتماعــی شــوند، پــس مهــم اســت کــه  و مجبــور ب
ــل  ــا تمای ــی ایجــاد گــردد ت ــی مثبــت از لحــاظ روان برنامــه ای مــدون و فضای
ــد. تعطیلی هــای واکنشــی در یــک کشــور  ــه ایــن رفتارهــا افزایــش یاب فــرد ب
می توانــد آنقــدر دیــر اتفــاق بیفتــد کــه مفیــد واقــع نشــود و یــا تعطیلی هــای 
فعــال و همه جانبــه می توانــد ســرعت انتشــار ویــروس را کــم کنــد و از 
ــودن بخشــی  ــاز ب ــد. ب ــراد و جامعــه پیشــگیری کن ــه اف ســرایت حداکثــری ب
ــع و  ــم موجــب تجم ــاز ه ــی ب ــی و ادارات در دوران پاندم ــای عموم از مکان ه
در نتیجــه بــا وجــود تاش هــای بســیار در فاصله گــذاری اجتماعــی، نتیجــه ی 
ــث  ــدت باع ــه ش ــی ب ــادی و روان ــای اقتص ــدم حمایت ه ــد و ع ــی ندارن چندان
ــی  ــذاری اجتماع ــای فاصله گ ــن توصیه ه ــد. بنابری ــد ش ــی خواه ــود نگران وج
ــراد بیمــار  ــی بســیاری از اف ــه و حّت طــی پاندمــی مــورد بی توجهــی قرارگرفت
زمانــی کــه ممکــن اســت هــر لحظــه بــه شــخص دیگــری بیمــاری را منتقــل 
کننــد، در مکان هــای عمومــی و ادارات غیــر تعطیــل بــه خصــوص بــه 
ــی و ایجــاد  ــای روان ــه و حمایت ه ــی آگاهان ــد. ارزیاب ــه می کنن ــا مراجع بانک ه
بســتر بهداشــت روانــی نقــش مهمــی در موفقیــت یــا شکســت روش هــای مهــار 
ــد. بــه عنــوان  ــه اجــرای دســتورالعمل  هــای بهداشــتی دارن و تمایــل مــردم ب
ــک  ــه ماس ــرادی ک ــد اف ــک از دی ــتقیم ماس ــر مس ــرات غی ــی از اث ــال یک مث
زده انــد ایــن اســت کــه اضطــراب را تشــدید می کنــد و تهدیــدات مربــوط بــه 
ــا  ــد، ام ــادآوری می کن ــرگ را ی ــاری و م ــب از بیم ــای ملته ــامتی و فضاه س
ــای درک  ــاد پیام ه ــناختی در ایج ــل روانش ــد، عوام ــرح ش ــا مط ــه باره چنانک
ــد.  ــن می کنن ــتورالعمل ها را تعیی ــرای دس ــل اج ــن عوام ــد و ای ــر مهم ان خط
بنابریــن در شــرایط کنونــی کشــورمان درک و اجــرای عمیق تری از روانشناســی 
ــت  ــای مدیری ــت برنامه ه ــرا رعای ــود چ ــخص ش ــا مش ــت ت ــی الزم اس پاندم
عفونــت بســیار ضعیــف هســتند تــا بدیــن وســیله از بــروز عفونت هــای روانــی 

ناشــی از پاندمــی در آینــده ای نزدیــک جلوگیــری و پیشــگیری شــود.



8081
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انجمــن علمــی علــوم سیاســی دانشــگاه بین المللــی امــام خمینی)ره( ســال چهــارم/ شــماره چهــارم/ پاییــز ۱۳۹۹

اقتصاد و سیاست

ــازی ــی س ــالت خصوص ــا و معض ــش ه چال

نفوذاقتصــادی آمریــکا در آژانس توســعه ی بیــن المللی

ــف ــول کثی ــتن پ ــویی، شس پولش

بخش پنجم

اقتصاد و سیاست

ــای  ــدف ارتق ــده باه ــاالت  متح ــی دوم، ای ــگ جهان ــان جن ــس از پای پ
ــدی را در پیــش گرفــت کــه  ــی خــود، راهبــرد جدی ــاه و امنیــت مل رف
ــوذ  ــعه نف ــه توس ــورها ب ــی کش ــاختارهای حکمران ــکل دهی س ــا ش ب
اقتصــادی، فرهنگــی و اجتماعــی خــود در ســطح جهــان بپــردازد. 
بعدهــا ایــن راهبــرد بــا نــام »ملت ســازی« در ادبیــات علمــی وارد شــد. 
ــن  ــن کشــور در اســتفاده از ای ــن و باتجربه تری ایاالت متحــده قدیمی تری
راهبــرد بــرای نفــوذ در کشــورهای مختلــف به ویــژه کشــورهای مســلمان 
اســت. آمریــکا در ایــن رویکــرد بــه دنبــال توســعه نفــوذ، شبکه ســازی 
در حاکمیــت کشــورها، ایجــاد وابســتگی، توســعه بــازار بــرای کاالهــای 
آمریکایــی، جلوگیــری از نفــوذ کمونیســم در اروپــا، زمینه ســازی بــرای 
ــود.  ــع خــود و... ب ــرای صنای ــه ب ــواد اولی حاکــم شــدن دالر و تأمیــن م
ــه  ــه، ارائ ــن زمین ــکا در ای ــت آمری ــل موفقی ــوت و عل ــاط ق ــی از نق یک
ــی  ــاد متول ــک  نه ــیر ی ــردن آن از مس ــی ک ــع و اجرای ــرح جام ــک ط ی
ــرد توســط ایاالت متحــده  ــن راهب ــود. شــروع اســتفاده از ای ــد ب قدرتمن
ــای  ــکیل اداره همکاری ه ــال( و تش ــا )مارش ــازی اروپ ــرح بازس ــه ط ب
ــد،  ــال های بع ــردد. در س ــرای آن بازمی گ ــرای اج ــادی )ACE( ب اقتص
ــا تغییراتــی مواجــه و درنهایــت در  ــی کمک هــای خارجــی ب نهــاد متول
ــر  ــده )DIASU( ب ــی ایاالت متح ــعه بین الملل ــس توس ــال ۱۹۶۱ آژان س
ــر،  ــد. درحال حاض ــکیل ش ــی« تش ــای خارج ــون »کمک ه ــاس قان اس
ــعه ای  ــاد توس ــن نه ــده مهم تری ــی ایاالت متح ــعه بین الملل ــس توس آژان
برون مــرزی آمریــکا اســت. جمهــوری اســامی ایــران امــروز تبدیــل بــه 
یــک قــدرت منطقــه ای شــده و جایــگاه جدیــدی در مناســبات منطقــه و 
جهــان پیداکــرده اســت. بــا توجــه بــه ایــن جایــگاه جدیــد در منطقــه 
ــران در محــور مقاومــت، الزم  ــگاه کلیــدی جمهــوری اســامی ای و جای
اســت ایــران در ابعــاد اقتصــادی، فرهنگــی، اجتماعــی نیــز بــه توســعه 

ــردازد.  ــگاه و حضــور خــود در کشــورهای منطقــه بپ ن
ملت  سازی

ــا اســتفاده از ظرفیــت نظامــی،  ــا پایــان جنــگ ســرد، ایاالت متحــده ب ب
ــگ  ــر جن ــور های درگی ــود در کش ــانه ای خ ــادی و رس ــی، اقتص سیاس
داخلــی عملیــات مختلفــی را اجــرا کــرد کــه پــس از گذشــت چند ســال، 
»ملت ســازی« نــام گرفــت. ایــن عملیــات در کشــورهایی مثــل آلمــان، 
ژاپــن و عــراق بــا »اشــغال« و در کشــور هایی ماننــد ســومالی، هائیتــی و 
بوســنی بــا »حفــظ صلــح« و اخیــراً بــا »تثبیــت اقتصــادی و بازســازی« 
ــازی  ــر ایاالت متحــده در ملت س ــرد اخی ــده اســت. رویک ــرا درآم ــه اج ب
توســعه  ی  آژانــس  ماننــد  توســعه گر  نهاد هــای  توســط  بیشــتر 
شــده  اجــرا  هــزاره  چالــش  و شــرکت  ایاالت متحــده  بین المللــی 
ــام  ــازی انج ــد ملت س ــه در آن فراین ــور هایی ک ــروزه در کش ــت. ام اس
ــه  ــه ایاالت متحــده توج ــده اســت وابســتگی سیاســی و اقتصــادی ب ش
ــا  ــازی ب ــد ملت س ــاس فرآین ــر اس ــده ب ــد. ایاالت متح ــب می کن را جل
اصاحــات سیاســی و اقتصــادی، جامعــه هــدف خــود را شــکل می دهــد 
ــد  ــد می کن ــور ها قدرتمن ــن کش ــود را در ای ــر خ ــای موردنظ و نیرو ه
تــا کشــور هــدف را بــه چرخ دنــده ای بــرای موتــور توســعه و بخشــی از 
پــازل ســلطه خــود بــر جهــان قــرار  دهــد. در طــول ملت ســازی، زمانــی 
ــام نســخه ها،  ــن تم ــت می شــود از بی ــه از توســعه دموکراســی صحب ک
لیبــرال دموکراســی بــا خوانــش مدنظــر ایاالت متحــده در کشــور هــدف 
اجــرا می شــود. همچنیــن توســعه اقتصــادی کشــور هــدف نیــز بــا توجــه 

ــی ایاالت متحــده ترســیم می شــود.  ــع مل ــن مناف ــه نقــش آن در تامی ب
ــه اجــرا درآمــده  ــی در آن هــا ب اغلــب کشــور هایی کــه ملت ســازی غرب
بــه کشــورهایی تک محصولــی و غالبــاً صادرکننــده  ی مــواد خــام و 
واردکننــده کاال هــای ایاالت متحــده تبدیــل شــده اند. بنابرایــن آنچــه در 
ــن دولت هــای  ــال می شــود اســتعمار نوی طــول فرآینــد ملت ســازی دنب
غربــی مخصوصــاً ایاالت متحــده اســت و جهانی شــدن، تنهــا بــه معنــای 
ــعه  ــور های توس ــرای کش ــده ب ــوالت ایاالت متح ــازار محص ــترش ب گس
نیافتــه اســت. آنچــه در تثبیــت و توســعه اقتصــادی بــا عناوینــی ماننــد 
ــش  ــعه بخ ــا، توس ــازی قیمت ه ــی، آزادس ــای بین الملل ــت وام ه دریاف
ــات  ــود، عملی ــرح می ش ــی مط ــای جهان ــام در بازار ه ــی و ادغ خصوص
ــده  ــای ایاالت متح ــق کارخانه ه ــدف و رون ــور های ه ــازی کش وابسته س
ــر جهــان  اســت. در دنیــای تک قطبــی کــه ایاالت متحــده قــرار اســت ب
ســلطه داشــته باشــد، توســعه دیگــر کشــور ها یعنــی قدرتمنــد شــدن 
ــد  ــدت خواه ــده در بلندم ــرای ایاالت متح ــدی ب ــن تهدی ــه ای ــا ک آن ه
ــا عناوینــی ماننــد توســعه زیرســاختی و  بــود. لــذا هــر برنامــه ای کــه ب
ــه ای  ــر برنام ــه عمیق ت ــود در یک الی ــرح می ش ــتغال مط ــاری و اش تج
ــس  ــت. پ ــده اس ــر ایاالت متح ــن براب ــادی چندی ــعه اقتص ــرای توس ب
ــل۴  ــال و اص ــرح مارش ــطه  ی ط ــکا به واس ــی دوم، آمری ــگ جهان از جن
ترومــن، نفــوذ اقتصــادی خــود را در جهــان گســترش داد. ایــن طرح  هــا 
ــه کان و  ــص بودج ــی، تخصی ــاخت قانون ــک زیرس ــاد ی ــق ایج از طری
تأســیس یــک  نهــاد متمرکــز، اجرایــی شــد.  نهادهــای مختلفــی ماننــد 
 ،)ACT(ــی ــای فن ــادی)ACE( اداره همکاری  ه ــای اقتص اداره همکاری  ه
آژانــس امنیــت متقابــل)ASM(، اداره عملیــات خارجــی)AOF( و اداره  ی 
ــرای پیشــبرد نفــوذ  ــن ســال  ها ب ــی)ACI(، در ای همکاری  هــای بین  الملل
آمریــکا در جهــان ایجــاد شــد. پــس از گســترش برنامه  هــای توســعه  ای 
آمریــکا در کشــورهای مختلــف جهــان، درنهایــت در ســال ۱۹۶۱، همــه 
ــوان  ــت عن ــادی تح ــل نه ــکا ذی ــی آمری ــعه  ای خارج ــای توس برنامه  ه
»آژانــس توســعه بین  المللــی ایاالت متحــده )DIASU( تجمیــع شــد کــه 
در طــول دهه  هــای اخیــر، گســترش مأموریــت ایــن نهــاد از اقتصــادی به 
سیاســی، فرهنگــی و اجتماعــی، منجــر بــه قدرتمنــد و مؤثرتر شــدن این 
 )DIASU( نهــاد شــده اســت. آژانــس توســعه بین  المللــی ایاالت متحــده
ــکا اســت کــه در بیــش از  ــرزی آمری ــاد توســعه  ای برون م ــن نه مهم تری
۱۰۰ کشــور فعالیــت دارد. ایــن نهــاد در موضوعــات اقتصــادی، آمــوزش، 
ــان  ــی، زن ــوق بشــر، حکمران بهداشــت، محیط زیســت، دموکراســی، حق
ــکا  ــد آمری ــازوی قدرتمن ــت DIASU ب ــد. در حقیق ــت می  کن و... فعالی
ــدف  ــت. ه ــان اس ــورهای جه ــلطه در کش ــوذ و س ــترش نف ــرای گس ب
ــاه در  ــت و رف ــای امنی ــکا، ارتق ــت آمری ــای خارجــی دول ــه کمک ه اولی
ــات اقتصــادی، سیاســی و  ــت ثب ــق تقوی ــی از طری ــی و جهان ســطح مل
افزایــش اعتمادبه نفــس کشــورهای درحال توســعه عنــوان می شــود. 
بــه ایــن منظــور ســرمایه گذاری در توســعه جهانــی بــرای امنیــت ملــی 
ــن کشــور از  ــت ای ــی اســت.کمک های خارجــی دول ایاالت متحــده حیات
ــع  ــه نف ــده )DIASU( ب ــی ایاالت متح ــعه  بین الملل ــس  توس ــق آژان طری
ــد  ــت از رش ــا حمای ــس ب ــت. آژان ــده اس ــتغال ایاالت متح ــاد و اش اقتص
ــاوم و  ــای مق ــه ایجــاد بازاره اقتصــادی در کشــورهای درحال توســعه، ب
ــرای صــادرات آمریــکا کمــک می کنــد. به عــاوه ایــن آژانــس  قوی تــر ب
ــرای  ــتراتژیک ب ــه اس ــواد اولی ــن م ــای تأمی ــعه زنجیره ه ــدف توس باه
صنایــع خــاص ایاالت متحــده از کشــورهای درحال توســعه فعالیــت 
همــراه  بــه  ایاالت متحــده  توســعه  بین المللــی   آژانــس  می کنــد. 
ــوی  ــی ق ــری جهان ــک رهب ســازمان های همــکار و دولت هــای دیگــر، ی
ــت و  ــت. وضعی ــرده اس ــم ک ــی فراه ــای بین الملل ــعه و کمک ه در توس
مکانیســم های کمــک در طــول زمــان تغییــر کــرده و منجــر بــه بهبــود 
اثربخشــی کمک هــای توســعه ای و برنامه هــای توســعه بین المللــی 
ــدام  ــدف دو اق ــورهای ه ــس در کش ــت. آژان ــده اس ــده ش ایاالت متح
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ــی«  ــرمایه گذاران آمریکای ــرای س ــور ب ــردن آن کش ــذاب ک ــی »ج کل
ــزرگ  ــرکت های ب ــی ش ــه جهان ــره عرض ــورها در زنجی ــام کش و »ادغ
آمریکایــی« را انجــام می دهــد. در طــول ایــن ســال ها بســیاری از 
ــده اند و  ــی خارج ش ــر حمایت ــس از چت ــت آژان ــت حمای ــورهای تح کش
دیگــر نیــازی بــه کمــک  ندارنــد و تعــدادی هــم در حــال توانمنــد شــدن 
ــرمایه گذاری ها  ــده س ــی ایاالت متح ــعه بین الملل ــس توس ــتند. آژان هس
ــر  ــه منج ــوده اســت ک ــی نم ــی طراح ــه صورت ــود را ب ــای خ و برنامه ه
ــد از  ــدت می شــوند و بع ــدت و بلند م ــداری اقتصــادی در میان م ــه پای ب
ــاه اتفــاق نمی افتــد.  قطــع کمک هــا هــم کاهــش رشــد اقتصــادی و رف
ــوان  ــکا به عن ــده اند؛ آمری ــی ش ــیار رقابت ــی بس ــای جهان ــروزه بازاره ام
ــادرات  ــعه ص ــظ و توس ــرای حف ــان ب ــزرگ جه ــده ب ــن صادرکنن دومی
ــی  ــای آمریکای ــی کااله ــد دارد. از طرف ــای جدی ــه بازاره ــاز ب ــود نی خ
دارای کشــش درآمــدی باالیــی هســتند؛ به عبارت دیگــر هــر چــه 
کشــورها ثروتمندتــر بشــوند، صــادرات آمریــکا بــه آن هــا افزایــش پیــدا 
ــه در ۱۰ ســال گذشــته تقریبــاً دو ســوم رشــد  می کنــد. به عنــوان نمون
صــادرات کاالهــای آمریکایــی بــه شــرکای آژانــس توســعه بــوده اســت. 
لــذا رشــد صــادرات یــک عامــل حیاتــی بــرای خــروج اقتصــاد آمریــکا از 
ــه  ــی ایاالت متحــده ب ــس  توســعه  بین الملل ــر اســت. آژان ــای اخی رکوده
دنبــال ایجــاد رشــد ســریع، پایــدار و مســئوالنه در کشــورهای شــریک 
ــای  ــت بازاره ــاد کان، تقوی ــات اقتص ــت؛ ثب ــوارد اس ــن م ــق ای از طری
مالــی، افزایــش دسترســی بــه انــرژی، تقویــت کشــاورزی، بهبــود محیــط 
کســب وکار بــرای مشــاغل خصوصــی، ارتقــای آموزشــی، بهبــود خدمــات 

ــا.  ــک در بحران ه ــه و کم ــتی، مقابل بهداش
جمع  بندی

ــوذ اقتصــادی  ــروژه نف ــر پ ــا و طــرح مارشــال شــروعی ب بازســازی اروپ
ــکا  ــود. آمری ــان ب ــف جه ــورهای مختل ــکا در کش ــده آمری ایاالت متح
ــت  ــازی در حاکمی ــوذ، شبکه س ــعه نف ــال توس ــه دنب ــرح ب ــن ط در ای
ــی،  ــای آمریکای ــرای کااله ــازار ب ــعه ب ــاد وابســتگی، توس کشــورها، ایج
ــم  ــرای حاک ــازی ب ــا، زمینه س ــم در اروپ ــوذ کمونیس ــری از نف جلوگی
ــی  ــود. یک ــود و... ب ــع خ ــرای صنای ــه ب ــواد اولی ــن م ــدن دالر و تأمی ش
از نقــاط قــوت و علــل موفقیــت ایــن طــرح، ارائــه یــک طــرح جامــع و 

اجرایــی کــردن آن از مســیر یک نهــاد متولــی قدرتمنــد بــود. از طرفــی 
ــادی در  ــد اقتص ــت از رش ــه حمای ــته ب ــکا وابس ــادی آمری ــد اقتص رش
ــر  کشــورهای درحال توســعه اســت کــه ایــن روش یــک اســتراتژی مؤث
ــای  ــه برنامه ه ــت. البت ــوده اس ــان ب ــول زم ــکا در ط ــت آمری ــرای دول ب
ــاً به صــورت مســتقیم از  ــی ایاالت متحــده الزام ــس توســعه بین الملل آژان
ــکا پشــتیبانی نمی کننــد بلکــه آن هــا برنامه هــای  رشــد اقتصــادی آمری
دیگــری را تکمیــل می کننــد کــه توســط خــود کشــورها و ســایر 
خصوصــی  ســرمایه های  جــذب  و  تأمیــن  بــرای  کمک کننــدگان 
ــه سیاســت های  ــز ب ــر چی ــل از ه ــد اقتصــادی قب ــود. رش ــام می ش انج
ــرای تکمیــل و بهبــود ایــن  خــود کشــورها بســتگی دارد کــه آژانــس ب
ــرفت  ــاده پیش ــورها آم ــه کش ــد. هنگامی ک ــاش می کن ــت ها ت سیاس
ــاوری،  ــرمایه، فن ــد س ــس می توانن ــای آژان ــتند، برنامه ه ــادی هس اقتص
ایــده  و دانــش الزم بــرای کمــک بــه توســعه، اجــرای برنامه هــای رشــد 
اقتصــادی و بهبــود حاکمیــت و قوانیــن را در اختیــار آن هــا قــرار دهــد. 
ــک  ــد ی ــی مانن ــا بحران ــوک ی ــا ش ــورها ب ــه کش ــاوه هنگامی ک به ع
ــرو هســتند، کمک هــای  ــا اغتشــاش روب فاجعــه طبیعــی، همه گیــری ی
کوتاه مــدت آژانــس می توانــد در بــه حداقــل رســاندن خســارت ها 
کمــک کنــد و آن هــا را بــه مســیر خــود بازگردانــد تــا رشــد اقتصــادی 
ادامــه یابــد. کمک هــای آژانــس توســعه بین المللــی ایاالت متحــده هــم 
از طــرف مــردم آمریــکا و هــم بــرای مــردم آمریــکا اســت. به بیان دیگــر 
ــن می شــود و  ــکا تأمی ــت آمری ــس توســط دول ــای آژان ــه فعالیت ه هزین
ــش  ــور و افزای ــعه کش ــد و توس ــرای رش ــا ب ــن فعالیت ه ــل ای در مقاب
رفــاه مــردم آمریــکا اســت. جمهــوری اســامی ایــران امــروز تبدیــل بــه 
یــک قــدرت منطقــه ای شــده و جایــگاه جدیــدی در مناســبات منطقــه 
ــعه  ــس توس ــات آژان ــه تجربی ــه ب ــا توج ــت. ب ــرده اس ــان پیداک و جه
ــک  ــا داشــتن ی ــران ب ــی ایاالت متحــده، جمهــوری اســامی ای بین الملل
ــترش  ــرای گس ــد ب ــی قدرتمن ــاد متول ــک  نه ــاد ی ــع و ایج ــرح جام ط
ــل  ــی از قبی ــه اهداف ــد ب ــه می توان ــادالت اقتصــادی در ســطح منطق تب
ــاد  ــتغال، ایج ــه ای، اش ــی و منطق ــاه در ســطح مل ــت و رف ــای امنی ارتق
بــازار صادراتــی بــرای کاالی ایرانــی، تأمیــن مــواد اولیــه بــرای صنایــع 
داخلــی، خــروج از رکــود از طریــق رشــد صــادرات، بی اثــر شــدن 

ــد. ــت یاب ــور دس ــی کش ــت غذای ــن امنی ــا و تأمی تحریم ه

اقتصاد و سیاست

علیرضا بیغم
کارشناسی اقتصاد دانشگاه قم

چالـش ها و معضالت خصوصـی سـازی

ــارت اســت از  ــه عب ــک سیاســت اقتصــادی اســت ک خصوصی ســازی ی
ــه بخــش خصوصــی کــه اغلــب از طریــق  ــت ب فــروش دارایی هــای دول
ــی و  ــخاص حقیق ــه اش ــی ب ــرکت  های دولت ــهام ش ــت س ــال مالکی انتق
حقوقــی خصوصــی در بــازار ســهام صــورت می  پذیــرد. خصوصــی ســازی 
نیــز ماننــد ســایر موضوعــات اقتصــادی مزایــا و معایبــی دارد کــه بــه آن 
اشــاره خواهیــم کــرد: نخســت بهبــود کارایــی اســت تــا بتــوان بهتریــن 
بهــره  وری را از آن کارآمــدی داشــت؛ بحــث اصلــی خصوصی ســازی ایــن 
اســت کــه شــرکت  های خصوصــی بــا انگیــزه  ی کســب ســود بیشــتر، بــا 
ــه اســتفاده  ی بهینــه از منابــع، هزینه هــا را بــه صــورت  توجــه جــدی ب
ــری را  ــی باالت ــل توجهــی کاهــش می  دهنــد و از ایــن رهگــذر کارای قاب
بــه ثبــت می  رســانند. برخــاف صنایــع دولتــی کــه معمــوالً ســودی را 
بیــن مدیــران خــود تســهیم نمی  کننــد، مدیــران بنگاه  هــای خصوصــی 
بــه دلیــل اهــداف و انتظــارات طبیعــی ســهامداران در راســتای کســب 
ســود و ارتبــاط معنــی  داری کــه تامیــن ایــن انتظــارات بــا حفــظ شــغل 
و مزایــای جبــران خدمتشــان دارد، بــه ایجــاد ســود حداکثــری 
عاقه  منــدی باالیــی نشــان می  دهنــد. گاهــی سیاســتمداران نــگاه 
ــان  ــد بدین  س ــازی دارن ــه  ی خصوصی  س ــه گزین ــی ب ــدت سیاس کوتاه م
ــوع  ــه موض ــر ب ــز دیگ ــر چی ــش از ه ــت بی ــن اس ــا ممک ــه دولت  ه ک
ــادی  ــال زی ــر احتم ــن ام ــع همی ــه تب ــد. ب ــر کنن ــدی فک ــات بع انتخاب
ــه  ــز ب ــت نی ــک دول ــت تمل ــای تح ــران بنگاه  ه ــا مدی ــود دارد ت وج
ــا را  ــه بنگاه  ه ــاخت  ها ک ــود زیرس ــا بهب ــط ب ــرمایه  گذاری  های مرتب س
در بلندمــدت منتفــع می ســازد، توجهــی ننمــوده و منابــع را مســتقل از 
مبانــی کارشناســی بــه ســوی پروژه هایــی کــه میــزان محبوبیــت باالتــر، 
ولــو آنــی و جــذب آرای بیشــتر بــرای دولــت را باعــث می  شــود، هدایــت 
نماینــد. درحالــی کــه بخــش خصوصــی بیشــتر بــه حیــات بلنــد مــدت 
ــا  ــه صــورت مســتمر ســعی دارد ت خویــش می  اندیشــد و ازهمیــن رو ب
ــا تضمیــن حضــورش  ــد کــه ب ــی ســرمایه  گذاری نمای ــر روی پروژه  های ب
ــث  ــم در بح ــیار مه ــورد بس ــد. م ــینه نمای ــز بیش ــود را نی ــازار س در ب
و  تولیدکننــدگان  میــان  رقابــت  افزایــش  خصوی  ســازی،  مزایــای 
ــع  ــا رف ــازی ب ــوالً خصوصی س ــت؛ معم ــون اس ــدگان گوناگ عرضه  کنن
انحصارهــای دولتــی در کنــار مقررات زدایــی همــراه اســت. ایــن امــر بــه 
بنگاه  هــای بیشــتری اجــازه ورود بــه صنعــت و محیــط بــازار را می  دهــد 
کــه یکــی از پیامدهــای آن افزایــش رقابــت در بــازار می  باشــد. رقابتــی 
کــه می  توانــد بــا تحریــک نــوآوری و خاقیــت شــرکت  ها بــه بزرگتریــن 
عامــل بهبــود در کارایــی و ارتقــای بهــره  وری و نهایتــاً کیفیــت خدمــات 
و محصــوالت تولیــدی بــدل شــود. اصــل رقابــت ایــن گونــه اســت کــه 
هرچــه رقابــت میــان بازیگــران بیشــتر باشــد محصــول و نتیجــه  ی کار، 
بازدهــی یــا کیفیــت و بهــره  وری بســیار گران  بهاتــری دربرخواهــد داشــت 
کــه ایــن طــرز از اندیشــه و عمــل، کامــا در مقابــل اندیشــه  ی 
ــرای  ــد و ب ــرای رش ــی ب ــع اصل ــه مان ــرد ک ــرار می  گی ــری ق انحصارگ
رســیدن بــه خصوصی  ســازی کارآمــد اســت. گاهــی دولت  هــا بــه 
ــه  ــر ب ــا کم ــروش دارایی  ه ــق ف ــت از طری ــد دول ــش درآم ــور افزای منظ
بخــش  بــه  دارایی هــا  فــروش  همــت خصوصی  ســازی می  بندنــد؛ 
ــد  ــاد می  کن ــا ایج ــرای دولت  ه ــه  ای ب ــل  ماحظ ــد قاب ــی درآم خصوص
ــی اجــرای سیاســت  های توســعه  ای  ــن مال ــق تامی ــد از طری کــه می  توان

ــه  ــی ک ــار مزایای ــا در کن ــد. ام ــا نمای ــه آن  ه ــی ب ــایان توجه ــک ش کم
بــرای امــر خصوصی  ســازی گفتــه شــد ممکــن اســت معایــب و 
زیان  هایــی بــرای جامعــه، سیاســت و اقتصــاد دربرداشــته باشــد. از ایــن 
ــودن مدیریــت  ــه ایجــاد انحصــار طبیعــی و مشــکل ب ــوان ب میــان می  ت
تنظیــم انحصارهــای خصوصــی اشــاره کــرد؛ شــواهد و تجــارب جهانــی 
ــاد  ــث ایج ــع باع ــازی در برخــی صنای ــه خصوصی س ــد ک نشــان می  ده
انحصارهــای خصوصــی شــده اســت. بــرای مثــال آب آشــامیدنی 
ــا احــداث خــط راه آهــن هزینــه  ی ثابــت قابــل توجهــی  لوله  کشــی و ی
دارد کــه عرصــه را بــرای ورود بنگاه  هــای جدیــد و رقابــت تنــگ 
می  نمایــد. بنابرایــن خصوصی ســازی چنیــن صنعتــی، تنهــا یــک 
انحصــار خصوصــی را ایجــاد می کنــد کــه ممکــن اســت مشــوق تعییــن 
ــری  ــدگان باشــد. جلوگی ــرای اســتثمار مصرف کنن ــر ب ــای باالت قیمت ه
ــارت  ــم و نظ ــه تنظی ــاز ب ــاری ، نی ــدرت انحص ــتفاده از ق ــوء اس از س
ــده  ــد بســیار پیچی ــت خواهــد داشــت کــه می  توان مســتمر توســط دول
باشــد و یــا ناکارآمــد باشــد. از چشــم  اندازی دیگــر، خصوصــی ســازی در 
برخــی صنایــع ممکــن اســت بــه تکــه تکــه شــدن آن  هــا بیانجامــد کــه 
کمتریــن آثــار منفــی آن کاهــش بــازده نســبت بــه مقیــاس و افزایــش 
ــازی  ــال خصوصی س ــرای مث ــد. ب ــت می  باش ــت صنع ــی مدیری پچیدگ
ــه  ــه شــبکه  ی یکپارچــه  ی راه آهــن ب راه آهــن درانگلســتان باعــث تجزی
شــرکت های زیرســاخت و عملیــات راه آهــن متعــدد شــد و ایــن مســئله 
ــچ  ــه هی ــد ک ــب ش ــی را موج ــاد مناطق ــترده و ایج ــی گس ناهماهنگ
شــخصی مســولیت آن هــا را برعهــده نمی  گرفــت. گاهی خصوصی  ســازی 
منجــر بــه افتــادن در دام کوتــاه مدت  گرایــی می  شــود بدیــن معنــا کــه 
ــارهای  ــاس فش ــی براس ــران دولت ــت مدی ــن اس ــه ممک ــور ک همان  ط
ــات  ــه انتخاب ــوط ب مــوردی و اهــداف کوتاه مــدت همچــون الزامــات مرب
ــران  ــد؛ مدی ــده بگیرن ــگاه را نادی ــی  تر بن ــدت و اساس ــد م ــع بلن مناف
ــی  ــاه مدت  گرای ــت در دام کوت ــن اس ــز ممک ــی نی ــرکت  های خصوص ش
ــا  ــود دارد ت ــز وج ــال نی ــن احتم ــر ای ــارت دیگ ــه عب ــوند. ب ــار ش گرفت
رضایــت  ســریع  تر  جلــب  بــرای  اقتصــادی  بنگاه  هــای  مدیــران 
ــا غافــل شــدن از تمرکــز و ســرمایه  گذاری در پروژه هــای  ســهامداران ب
ــودهای  ــد س ــه می  توان ــند ک ــی باش ــال راهبردهای ــه دنب ــه، ب آینده  نگران
ــه  کوتــاه مــدت و آنــی را بــه دنبــال داشــته باشــد. امــا چــرا عــده  ای ب
ــری از  ــی را در پیگی ــه اهداف ــد و چ ــت می  دهن ــازی اهمی خصوصی  س
ایــن سیاســت اقتصــادی دنبــال می  کننــد؟ در پاســخ بایــد گفــت 
ــادی  ــت اقتص ــک سیاس ــد ی ــان ش ــه بی ــور ک ــازی همانط خصوصی  س
ــوان  ــن می  ت ــت. بنابرای ــدف نیس ــاری از ه ــه  ای ع ــچ برنام ــت و هی اس
ــد  ــب می کنن ــت تعقی ــن سیاس ــورها از ای ــه کش ــی ک ــن اهداف مهم  تری
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ــت آن در  ــه  ی دخال ــل هزین ــت و تقلی ــتم دول ــش سیس ــل نق ــه تقلی ب
فعالیت هــای اقتصــادی، کاهــش هزینه هــای بودجــه ای دولــت در 
رابطــه بــا پرداخــت یارانه هــا و انجــام هزینه هــای ســرمایه ای، گســترش 
رقابــت و بهبــود کارایــی عملکــرد شــرکت های دولتــی، گســترش بــازار 
ســرمایه، گســترش مالکیــت وســیع سهام،کســب درآمــد مالــی جهــت 
ــردن بوروکراســی اداری، کاهــش انحصــارات  ــل ک ــت، حداق ــه دول خزان
دولــت در راســتای انحصارزدایــی و افزایــش کارایــی بخــش دولــت اشــاره 
ــردن  ــاده ک ــازی و پی ــه خصوصی  س ــیدن ب ــت رس ــا جه ــود. دولت  ه نم
ایــن سیاســت اقتصــادی روش هایــی متــداول، همچــون عرضــه  ی ســهام 
بــه عمــوم مــردم و عرضــه ســهام بــه گروه هــای خــاص بوســیله  ی بــازار 
بــورس و ســرمایه، تفکیــک واحدهــای مشــمول واگــذاری بــه واحدهــای 
ــب مشــارکت بخــش  ــت، جل ــا مدیری ــر و واگــذاری مالکیــت ی کوچک ت
ــی و  ــای دولت ــاز واحده ــورد نی ــد م ــرمایه گذاری جدی ــی در س خصوص
عقــد واگــذاری مدیریــت یــا اجــاره  ی دارایی هــا وجــود دارد. امــا جــدا از 
تعاریــف کلــی از خصوصی  ســازی بررســی خصوصی  ســازی شــکل 
ــم  ــل و فه ــران در تکمی ــاد ای ــده در اقتص ــه ش ــش گرفت ــا پی ــه ی گرفت
ــه  ــوان ب ــا بت ــد ت ــک می  کن ــیار کم ــده بس ــه ش ــث گفت ــر مباح بهت
ــن موضــوع دســت  ــم ای ــه فه ــه ب ــرای نمون ــی رســید و ب نتیجــه  ای کل
ــف و  ــار ضع ــوارد دچ ــی م ــازی در برخ ــرا خصوصی  س ــه چ ــت ک یاف
شکســت گشــته و ماجراهــای کارخانــه  ی هفت  تپــه و امثــال هفت  تپه  هــا 
بــه یــک پدیــده  ی مــورد مناقشــه  ی اجتماعــی و سیاســی می  انجامــد و 

اقتصــادی  ســاختار 
ــت  ــور را تح ــک کش ی
ــد؟  ــرار می  ده ــر ق تاثی
یشــه  ی  ند ا
در  خصوصی ســازی 
ایــران در پــی عــدم 

تحقــق 
کــه  پیش بینی هایــی 
از تاســیس شرکت های 
ایــران  در  دولتــی 
در  می رفــت  انتظــار 
مطــرح   ۲۶۳۱ ســال 
ــی از  ــا اتفاقات ــد، ام ش
ــت  ــگ هش ــه جن جمل
ــه   ــراق علی ــاله  ی ع س
تحریم هــای  و  ایــران 
اقتصــادی مانــع اصلــی 
ایــن  اجــرای 
ــا  ــد . ام ــت ها ش سیاس
ــگ  ــان جن ــس از پای پ

ایــن مســئله در ســر لوحــه  ی کارهــای دولت  هــای پســین قــرار گرفــت 
ــه  ــه ب ــا توج ــی و ب ــون اساس ــول ۱۳۴ و ۱۳۸ قان ــه اص ــه ب ــا توج و ب
ــعه  ــه اول )۱۳۷۱-۱۳۶۸( توس ــای ۷۳-۴، ۱ -۸، ۲-۸، ۳ - ۸ برنام بنده
بــه طــور رســمی  دنبــال شــد . امــا بنــا بــه دالیلــی اهــداف ایــن سیاســت 
محقــق نشــد؛ نخســت آنکــه در روش هــای واگــذاری تنهــا بــه چنــد نــوع 
ــی کــه می توانســت اشــاره شــود  ــه، روش های روش اشــاره  شــد. از جمل
ــه در  ــی ک ــایر روش های ــارکت و س ــرارداد مش ــده، ق ــاره، مزای روش اج
بندهــای پیــش اشــاره شــده اســت.  دوم واگــذاری بــه گروه هــای خــاص 
ــود  و ســوم  ــه طــور کامــل مغایــر ب ــه اهــداف برنامــه ب ــا توجــه ب کــه ب
ــه  ــدار ک ــت خری ــه دول ــهام ب ــده  ی س ــت عرضه کنن ــل دول ــه تبدی اینک
ــی در  ــازی حت ــر خصوصی س ــا در ام ــن کاره ــر از خطرناک   تری ــن ام  ای
حــال حاضــر بــوده و خواهــد بــود ، زیــرا طبــق آمارهــای موجــود در دو 
ــذاری را  ــل واگ ــهام شــرکت های قاب ــه صــد در صــد س ــال اول برنام س
ــدی  ــال بع ــه س ــی س ــا ط ــت. ام ــرده اس ــداری ک ــی خری بخش خصوص
ــای  ــوص نهاده ــه خص ــی ب ــای دولت ــد و بخش ه ــوس ش ــد معک رون
ــران و  ــدند . ای ــرکت ها ش ــن ش ــهام ای ــدار س ــی خری ــی  غیردولت عموم
نظــام اقتصــادی ایــران بــا مشــکات و موانعــی در امــر خصوصی  ســازی 
ــی  ــای کل ــد در برنامه  ه ــواره بای ــا هم ــه دولت  ه ــوده ک ــه ب ــز مواجه نی

خودشــان بدان  هــا توجــه نمــوده و تــاش در جهــت رفــع آنــان کننــد 
ــول  ــا در بســتر حــل ایــن مشــکات، مشــکات اقتصــادی دیگــر معل ت
آن  هــا خواهــد بــود برطــرف گــردد یــا بــه حداقــل ممکــن کاهــش پیــدا 
کنــد. ایــن مشــکات را می تــوان به طــور خاصــه به شــرح زیــر عنــوان 
ــرش  ــاره پذی ــت درب ــط دول ــی  توس ــازی عموم ــدم فرهنگ س ــرد؛ ع ک
ــاد  ــودن اقتص ــی ب ــت رقابت ــر در حال ــاه باالت ــوص رف ــه در خص جامع
نســبت بــه حالــت انحصــاری یــا عــدم آمادگــی جامعــه جهــت برقــراری 
ــازی  ــت خصوصی س ــرای سیاس ــدم اج ــی . دوم ع ــه مدن ــرایط جامع ش
براســاس قانــون مــدون، ســوم مشــخص نبــودن روش هــای واگــذاری یــا 
طــی نکــردن روش  هــای واگــذاری بــه شــکلی درســت، مشــخص نبــودن 
اهــداف کمــی و کیفــی در سیاســت های یــاد شــده، مشــکات مربــوط 
ــودن فضــای اقتصــاد  ــه نامناســب ب ــه ب ــرایط اقتصــاد کشــور ک ــه ش ب
کشــور بــاز می گــردد و همیشــه یــک نــوع تشــنج در محیــط اقتصــادی 
ــد زد،  ــن خواه ــه آن دام ــتاب  زدگی  ها ب ــود و ش ــاس می  ش ــران احس ای
نکتــه  ی بعــد مشــکات سیاســی کــه شــامل تاثیر گــذاری ایــن سیاســت 
ــر گروه هــای خــاص سیاســی جامعــه، مقاومــت نیروهــای کارگــری و  ب
ــی؛  ــرکت های دولت ــاختاری ش ــکات س ــود، مش ــدی و… می ش کارمن
ــن  ــالمی نداشــته اند، بنابرای ــت س ــن شــرکت ها باف ــه ای ــت ک ــن عل بدی
خریــد  جهــت  چندانــی  جذابیــت  و  نداشــته  ســودآوری  تــوان 
ــازار  ــدان ب ــی از فق ــکات ناش ــد، مش ــرار نگرفته  ان ــی ق بخش خصوص
ــان مشــکات  ــادار و در پای ــورس اوراق به ســرمایه منســجم و ضعــف ب
جنبه هــای  از  ناشــی 
ایــن  بــه  نظارتــی 
ــه  مفهــوم کــه هیچ گون
اجرایــی  شــیوه  ی 
نظــارت  جهــت 
نشــده  پیش بینــی 
همچنیــن  اســت. 
به دلیــل اینکــه طــی 
قانــون اهــداف کمــی و 
سیاســت  کیفــی 
نشــده  پیش بینــی 
ــکان  ــود، در عمــل ام ب
نظــارت از بیــن نرفتــه 
همچنیــن  اســت. 
هیچ گونــه جریمــه ای 
روی  تخلفــات  بابــت 
توســط  داده 
ی  ه ها ســتگا د
ه  ر کننــد ا گذ ا و
ن  گا نــد یا گیر
ــا  ــه ب ــکاری دارد ک ــکلی راه ــر مش ــا ه ــت. ام ــده اس ــی نش پیش بین
حوصلــه و بررســی همــه جانبــه   می  تــوان بــدان رســید و از ایــن جهــت 
ــی  ــای اصل ــی از مولفه ه ــد. یک ــل نمی  باش ــل راه  ح ــز غیرقاب ــچ چی هی
ــاد  ــا فس ــدی ب ــارزه ج ــازی، مب ــمت خصوصی س ــه س ــت ب ــرای حرک ب
اســت. چنانچــه فســاد و رانت جویــی بویــژه در نظــام اقتصــادی، رفتــار 
ــع  ــرای توزی ــی ب ــه روش ــازی ب ــد، خصوصی س ــه باش ــک جامع ــب ی غال
ــود و  ــل می ش ــاص تبدی ــروه خ ــک گ ــن ی ــاز بی ــای امتی ــت و اعط ران
ــه  ــود ک ــی می ش ــای دولت ــن انحصاره ــی جایگزی ــای خصوص انحصاره
تبعاتــی بــس ناگوارتــر از انحصارهــای دولتــی بــه همــراه خواهــد داشــت. 
ــت  ــده در لیس ــرکت های باقی مان ــاره ش ــازی درب ــازمان خصوصی س س
واگــذاری، یــک گروه بنــدی دقیــق بــر اســاس وضعیــت مالــی و 
اقتصــادی شــرکت ها و حــوزه فعالیــت آن  هــا انجــام دهــد. فراهــم آوردن 
ــیدگی  ــا، رس ــی در واگذاری ه ــرمایه گذاران خارج ــارکت س ــرایط مش ش
ــه وضعیــت شــرکت های رد دیــون شــده، بازســازی ســاختاری پیــش  ب
ــه  ــرکت های دارای مصوب ــال ش ــد انح ــریع در فرآین ــذاری، تس از واگ
انحــال از دیگــر مــواردی اســت کــه مــی توانــد بــه اصــاح روش هــای 

واگذاری در کشور منجر شود.

اقتصاد و سیاست

از واژه  ی پولشــویی ایــن گونــه اســتنباط می  شــود کــه پــول کثیــف یــا 
غیــر مشــروعی در طــی یــک فراینــدی تطهیــر می  شــود و ظاهــر مشــروع 
بــه خــود می  گیــرد. منظور از پــول کثیــف در ادبیــات پولشــویی، عوایدی 
اســت کــه از فعالیــت مجرمانــه حاصــل می  شــود. مجرمــان بــه منظــور 
ــان  ــط مجری ــان توس ــیوه  ی فعالیتش ــوع و ش ــایی ن ــری از شناس جلوگی
قانــون، بــا انجــام فعالیت  هایــی کــه ممکــن اســت توســط خودشــان یــا 
ــن  ــا حــد ممک ــوده را ت ــای آل ــرد، منشــأ پول  ه ــر انجــام گی ــراد دیگ اف
ــل  ــا و منشــأ ایــن پول   هــا قاب ــه طورکلــی اگــر ردپ مخفــی می  کننــد. ب
پیگیــری نباشــد، مفهــوم پولشــویی معنــا پیــدا می  کنــد. پــس در نتیجه، 
ــد  ــام آن، عوای ــی انج ــه در ط ــت ک ــی اس ــی غیرقانون ــویی فعالیت پولش
ــد.  ــروعیت می  یاب ــون، مش ــاف قان ــال خ ــی از اعم ــای ناش و درآمده
ــه شــعبده  بازی و تردســتی دارد؛  پدیــده  ی پولشــویی شــباهت زیــادی ب
کار هــردو ناپدیــد کــردن، تغییــر شــکل دادن، مشــکل تشــخیص دادن 
واقعیــت و ظاهــر واقعــی بــه چیــزی بخشــیدن اســت. دربــاره  ی منشــأ 
اصطــاح پولشــویی دو نظــر وجــود دارد. برخــی معتقدنــد کــه ریشــه  ی 
اصطــاح پولشــویی بــه مالکیــت مافیــا بــر شــبکه  ای از رختشــویخانه  های 
ــاالت متحــده در دهــه ۱۹۳۰ برمی  گــردد. آن  هــا پول  هــای  ماشــینی ای
ــواد مخــدر و  ــری، فحشــا، قمــار و قاچــاق م ــی از اخــاذی و باج  گی کان
مشــروبات الکلــی بــه دســت می  آوردنــد کــه الزم بــود صورتــی مشــروع 
ــن  ــه ای ــیدن ب ــرای رس ــک راه ب ــد، ی ــا بدهن ــن پول  ه ــه ای ــی ب و قانون
ــه  ــای ب ــب و کاره ــا در کس ــن پول  ه ــن ای ــان انداخت ــه جری ــدف ب ه
ــا  ــی ب ــای غیرقانون ــن درآمده ــن ای ــی و آمیخت ــروع و قانون ــر مش ظاه
درآمدهــای مشــروعی بــود کــه از ایــن فعالیت  هــا بــه دســت می  آوردنــد. 
ــود  ــدی ب ــای نق ــب و کاره ــه کس ــینی از جمل ــویخانه  های ماش رختش
ــر داشــت.  ــی انکارناپذی ــی، مزیت ــا توســط ســران مافیای ــد آنه ــه خری ک
در مقابــل برخــی بــر ایــن باورنــد کــه انتســاب ریشــه  ی ایــن اصطــاح 
بــه فعالیــت گروه  هــای مافیایــی دهــه ۱۹۳۰ بیشــتر بــه یــک داســتان 
شــبیه اســت و وجــه تســمیه پولشــویی از آن روســت کــه پــول ســیاه یــا 
ــا یــک مجموعــه نقــل و انتقــال شســته و تمیــز و پــاک  غیــر قانونــی ب
می  شــود. بــه هــر حــال، پولشــویی اصطــاح بــه نســبت تــازه  ای اســت 
کــه نخســتین بــار در جریــان رســوایی واترگیــت در ســال ۱۹۷۳ پدیــدار 
ــی  ــی و قانون ــوب حقوق ــک چارچ ــه در ی ــه  ای ک ــتین دفع ــد و نخس ش
مطــرح شــد، در ســال ۱۹۸۲ در دادگاهــی در آمریــکا بود و پــس از آن در 
ســطح گســترده  ای بــه کار رفــت و کاربــرد متداولــی در سرتاســر جهــان 
ــه  ــروع در جامع ــورت نامش ــد بص ــه می  توان ــی ک ــواع پول های ــت. ان یاف

مطــرح باشــد بــه ســه گــروه پول هــای کثیــف یــا پول هــای 

ــیم  ــتری تقس ــای خاکس ــیاه و پول ه ــای س ــون و پول ه ــه خ ــته ب آغش
می شــود؛ پــول کثیــف یــا آغشــته بــه خــون، بــه مجموعــه درآمدهــای 
ــر عملیــات قاچــاق موادمخــدر،  نامشــروعی اطــاق می  گــردد کــه در اث
ــد.  ــت می  آی ــا بدس ــد آن  ه ــتی و مانن ــات تروریس ــان، اقدام ــاق انس قاچ
ــه  ــوی ک ــه نح ــت، ب ــاق کاال اس ــل از قاچ ــای حاص ــیاه، پول  ه ــول س پ
درآمدهــای حاصــل از قاچــاق کاال و شــرکت در معامــات پرســود 
دولتــی کــه خــارج از عــرف طبیعــی صــورت می  گیــرد، باعــث پیدایــش 
ــای حاصــل  ــز درآمده ــول خاکســتری نی ــول می شــود. پ ــل پ ــن قبی ای
از فــروش کاال یــا انجــام دادن کارهــای تولیــدی اســت ولــی از نظــارت 
ــورت  ــات ص ــرار از مالی ــرای ف ــوالً ب ــه معم ــد ک ــان می  مان ــت پنه دول
ــویی  ــه پولش ــوان ب ــویی می  ت ــواع پولش ــر ان ــه  ی دیگ ــرد. از نمون می پذی
ــرد  ــورد کارب ــروز م ــت ام ــان سیاس ــه در جه ــرد ک ــاره ک ــوس اش معک
ــود  ــاش می  ش ــوس، ت ــویی معک ــل پولش ــت. در عم ــه اس ــرار گرفت ق
ــی مشــروعی کــه حامــی کارهــای نامشــروع کــه شــامل  ــع مال ــا مناب ت
ــند را  ــش می  باش ــان داع ــد حامی ــتی مانن ــای تروریس ــان گروه  ه حامی
پنهــان کننــد. معمــوالً دولت  هــای برخــی از کشــورها بخشــی از منابــع 
ــکاری  ــتی و تبه ــای تروریس ــت از گروه  ه ــرف حمای ــود را ص ــی خ مال
ــاوت  ــه تف ــد ک ــش آی ــوال پی ــن س ــت ای ــن اس ــال، ممک ــد. ح می  کنن
ــه برداشــت  ــا اختــاس چیســت. اختــاس ب و وجــه تمایــز پولشــویی ب
ــورت  ــه ص ــب ب ــه اغل ــود ک ــه می  ش ــی گفت ــوال دولت ــی ام ــر قانون غی
منظــم یــا سیســتماتیک صــورت می  گیــرد. افــراد مختلــس یــا بــا تغییــر 
ــا  ــت ی ــا ســرمایه  گذاری ســرمایه  ی راکــد دول ــا ب ــه ی حســاب  های روزان
تشــبث مربوطــه فعــل اختــاس را انجــام می  دهنــد و ســود حاصــل از 
آن را توســط رونــد پولشــویی، مشــروع جلــوه می  دهنــد. امــا پولشــویی 
ــای  ــل از کاره ــود حاص ــل س ــا تبدی ــی ی ــا مال ــردن منش ــم ک ــه مبه ب
ــه  ی  ــه گفت ــا ب ــروع ی ــر مش ــه ظاه ــی ب ــه دارایی  های ــاد ب ــاف و فس خ
خودمــان تبدیــل ظاهــر یــک پــول حــرام بــه حــال اطــاق می  گــردد. 
چهــار گونــه پولشــویی قابــل شناســایی اســت؛ نخســت پولشــویی درونی 
ــه و در  اســت کــه شــامل پول  هــای کثیــف کــه از فعالیت  هــای مجرمان
داخــل خــاک یــک کشــور می  شــود کــه در همــان کشــور بــه اصطــاح 
ــی(  ــونده )صادرات ــار ش ــویی مه ــود. دوم پولش ــته می  ش ــویی، شس پولش
کــه شــامل پول  هــای کثیــف بــه دســت آمــده از فعالیت  هــای مجرمانــه 
کــه در داخــل خــاک یــک کشــور کســب و خــارج از آن کشــور تطهیــر 
ــد  ــی( می  باش ــونده )واردات ــویی واردش ــورد پولش ــومین م ــود. س می  ش
ــاط  ــایر نق ــه در س ــت مجرمان ــه از فعالی ــت ک ــی اس ــامل پول  های و ش
بدســت آمــده و در داخــل خــاک کشــور مــورد نظــر شســته می  شــود. 
نکتــه  ی حائــز اهمیــت ایــن اســت کــه تمامــی مشــاغلی کــه بــا پــول نقد 
ــا یکســری مشــاغل  ــد در معــرض پولشــویی هســتند ام ســر و کار دارن
ــد حاصــل  ــرای پنهان  ســازی عوای ــه اینکــه پوششــی مناســب  تر ب ــا ب بن
ــتر  ــد، بیش ــاغل دارن ــایر مش ــه س ــبت ب ــی نس ــای غیرقانون از فعالیت  ه
ــوان  ــاغل می  ت ــه  ی آن مش ــد. از جمل ــرار دارن ــویی ق ــرض پولش در مع
ــازار ســهام و اوراق  ــی، ب ــاری مال سیســتم  های بانکــی و موسســات اعتب

رویا بابایی، زهرا خدابندهلو
کارشناسی علوم سیاسی دانشگاه بین المللی امام خمینی)ره(

ــول کثیـف ــی،شستن پـ پولشویـ
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ــه، بنگاه  هــای خــودرو، آژانس  هــای مســافرتی،  قرضــه، بنگاه  هــای خیری
عتیقــه و جواهــر فروشــی، شــرکت هــای بیمــه و صرافــی هــا را یــاد کرد.  
فــردی کــه قصــد پولشــویی دارد بایــد مراحلــی را طــی کنــد تــا بتوانــد 
ــذاری  ــد؛ جای  گ ــودش برس ــروع خ ــته  ی نامش ــه خواس ــت ب ــا موفقی ب
ــق  ــت از تزری ــارت اس ــه عب ــت ک ــدام اس ــن اق ــه از ای ــتین مرحل نخس
ــا  ــمی ب ــبکه  های رس ــه ش ــه ب ــای مجرمان ــل از فعالیت  ه ــد حاص عوای
هــدف تبدیــل آن از حالــت نقــدی بــه ابزارهــا و دارایی  هــای مالــی اعــم 
ــای  ــا بوســیله آن، کااله ــه خــارج از کشــور منتقــل شــود ی از اینکــه ب
ــن  ــد. دومی ــپرده  گذاری نماین ــا س ــا در بانک  ه ــداری و ی ــا ارزش خری ب
مرحلــه الیه  گــذاری اســت کــه در طــی ایــن مرحلــه درآمدهای نامشــروع 
ــر  ــت غی ــر وضعی ــه منظــور تغیی ــی ب ــای مبادالت ــا یکســری فعالیت  ه ب
قانونــی بــه اجــرا در می  آیــد؛ جداســازی عوایــد حاصــل از فعالیت  هــای 
مجرمانــه از منشــأ. مرحلــه  ی پایانــی ادغــام می  باشــد کــه طبــق آن فــرد 
ــری مشــروع و  ــردن پوشــش ظاه ــم ک ــرای فراه ــاش ب پولشــوی در ت
توجیــه قانونــی بــرای عوایــد حاصــل از فعالیت هــای مجرمانــه می  باشــد 
ــای  ــا یکســری فعالیت  ه ــی ب ــر قانون ــر وجــوه غی ــارت دیگ ــه عب ــا ب و ی
تجــاری و قانونــی بــه بدنــه  ی اصلــی اقتصــاد ترکیــب می  گــردد. فــردی 
ــب  ــن کار کس ــام ای ــزه  اش از انج ــد، انگی ــام می  ده ــویی انج ــه پولش ک
پــول و ســود بیشــتر اســت و حجــم پولــی کــه در ایــن عملیــات بدســت 
ــد  ــام می  دهن ــویی انج ــه پولش ــرادی ک ــت. اف ــاد اس ــیار زی ــد بس می  آی
معمــوالً  مدل  هــای عملیاتی  شــان در غالــب  شــرکت  های پوششــی 
ــور  ــی کش ــع مال ــوی مناب ــت و ش ــان شس ــه هدفش ــت ک ــوری اس و ص
ــتی  ــک تروریس ــک گروه ــا ی ــروه ی ــک گ ــه ی ــی ک ــا هنگام ــت.  ام اس
مــورد حمایــت مالــی قــرار می  گیــرد، انگیزه  شــان از ایــن کار بــه هــدف 
ــی و سیاســی اســت. منشــأ  ــا عقیدت رســیدن یــک جنبــش فکــری و ی
ــه  ــد ب ــرار می  گیرن ــت ق ــورد حمای ــا م ــن گروه  ه ــا آن، ای ــه ب ــی ک وجه
ــی، در  ــورد صــورت قانون ــی.  در م ــی و غیرقانون دو صــورت اســت: قانون
مطالــب گذشــته اشــاره شــد کــه یکســری از دولت  هــا  بخشــی از منابــع 
مالــی خــود را بــرای حمایــت از گروه  هــای تروریســتی و تبهــکاری قــرار 
ــرای  ــی، گروه  هــای تروریســتی ب می  دهنــد و در مــورد صــورت غیرقانون
ــروش و  ــه ف ــدام ب ــاص اق ــرایط خ ــری ش ــود در یکس ــی خ ــن مال تأمی
ــرای  ــه ب ــی ک ــا حجــم پول ــد. ام ــواد مخــدر و انســان می  کنن قاچــاق م
ــدک  ــرد ان ــرار می  گی ــتفاده ق ــورد اس ــا م ــن گروه  ه ــی ای ــن مال تأمی
اســت؛ زیــرا اکثــرا منابــع و تجهیزاتــی کــه نیــاز دارنــد، دراختیارشــان 
ــت  ــورد حمای ــای تروریســتی را م ــه گروه  ه ــرادی ک ــد. اف ــرار می  دهن ق
مالــی قــرار می  دهنــد، اکثــرا در غالــب  یــک ســازمان یــا خیریــه هســتند 
یــا یــک فــرد. درنتیجــه اگــر یــک گــروه یــا گروهــک تروریســتی مــورد 
حمایــت مالــی قــرار بگیــرد منجــر بــه عملیــات تروریســتی خواهــد شــد. 
می  پذیــرد؛  انجــام  گوناگونــی  روش  هــای  بــه  پولشــویی  عمــل 
ــه آن  ــه ب ــا gnirutcurts ک ــردن ی ــزی ک ــه روش پی ری ــمورفینگ ک اس
اســمورفینگ )gnfirumS( نیــز گفتــه می شــود، یکــی از روش هــای 
گمــارش در فرآینــد پولشــویی اســت کــه طــی آن پــول نقــد بــه دســت 
ــدک شکســته  ــر ان ــه مقادی ــی، ب ــای غیرقانون ــق فعالیت ه ــده از طری آم
می شــود تــا ســوءظن ها بــه پولشــویی برطــرف شــود. در واقــع 
بــا پولشــویی بــه طــور معمــول  ســازمان ها و نهادهــای مبــارزه 
ــی  ــورد بررس ــت را م ــای هنگف ــول و تراکنش ه ــزرگ پ ــای ب حجم ه
ــدان  ــر نه چن ــا مقادی ــوند، ام ــویی ش ــع از پولش ــا مان ــد ت ــرار می دهن ق
ــرد.   ــرار نمی گی ــازمان ها ق ــن س ــه ای ــورد توج ــی م ــول خیل ــزرگ پ ب
روش دیگــر قاچــاق پــول نقــد می  باشــد کــه یکــی دیگــر از روش هــای 
پولشــویی، قاچــاق پــول نقــد )gnilggums hsac klub( اســت. در ایــن روش 
ــوزه ای  ــه ح ــی ب ــوزه حاکمیت ــک ح ــی از ی ــور فیزیک ــه ط ــد ب ــول نق پ
مالــی مقصــد همچــون  و در موسســات  منتقــل می شــود  دیگــر 
ــه در  ــود ک ــپرده گذاری می ش ــاحلی )knab erohsffo( س ــای فراس بانک ه
ــن  ــان کاری و پوشــیدگی بیشــتر اســت و قوانی ــا، ســطوح نه آن بانک ه
مبــارزه بــا پولشــویی بــه انــدازه  ی بانک هــای معمولــی در آنهــا رعایــت 
ــی  ــز مال ــک مرک ــی در ی ــد بانک ــه واح ــاحلی ب ــک فراس ــود. بان نمی ش
ــک  ــک بان ــه ی ــق ب ــت آن متعل ــه مالکی ــود ک ــه می ش ــی گفت بین الملل
غیــر مقیــم بــوده و بــا پذیــرش ســپرده از بانک هــای خارجــی یــا ســایر 
واحدهــای فراســاحلی، بــه عملیــات بانکــی می پــردازد. بانکــداری 

فراســاحلی بــه عملیــات بانکــی  اطــاق می شــود کــه توســط یــک بانــک 
ــب  ــه اغل ــی ک ــرزمین اصل ــر از س ــرزمینی غی ــا س ــه ی ــع در منطق واق
جزایــر متعلــق بــه دولــت حاکــم بــر ســرزمین اصلــی بــه شــمار می رونــد 
ــا پــول خارجــی و در مقیــاس بــزرگ انجــام  ــا اشــخاص غیرمقیــم و ب ب
می شــود. هم اکنــون حــدود ۵۷ کشــور یــا منطقــه فراســاحلی اقتصــادی 
ــن،  ــن، بحری ــوان چی ــان می ت ــن می ــه از ای ــود دارد ک ــان وج در جه
برمــودا، جزایــر ویرجیــن، دومینیکــن، هنگ کنــگ، ژاپــن، ماکائــو، 
پانامــا، فیلیپیــن، ســنگاپور، تایلنــد، لوکزامبــورگ، اروگوئــه، ســوئیس و 
ــی  ــاب های بانک ــن حس ــرد. همچنی ــام ب ــکا را ن ــه در آمری ــد منطق چن
ــچ  ــه هی ــه ب ــود ک ــه می ش ــی  گفت ــاب های بانک ــه حس ــاحلی ب فراس
ــتن  ــا داش ــت. ب ــد گرف ــق نخواه ــی تعل ــچ مالیات ــا هی ــه آنه ــوان ب عن
ــوه  ــی وج ــه جابه جای ــبت ب ــوان نس ــاحلی می ت ــی فراس ــاب بانک حس
ســنگین اقــدام کــرد. حســاب های بانکــی فراســاحلی مزایــای بســیاری 
ــداری  ــج، بانک ــف رای ــای مختل ــه ارزه ــاب ب ــاح حس ــه افتت ــد ک دارن

ــدور  ــی، ص ــای بین الملل ــدور حواله ه ــت ص ــوی دارای قابلی ــی ق اینترنت
دســته چک هــای بین المللــی و صــدور کارت هــای ویــزا و مســترکارت از 
ــای فراســاحلی شــفافیت  ــه بانک ه ــل ک ــن دلی ــه ای ــه آن اســت. ب جمل
ــاح  ــا افتت ــه در آنه ــاب هایی ک ــد، حس ــری دارن ــررات کمت ــر و مق کمت
ــرای پنهــان کــردن درآمدهــای اعــام  نشــده مــورد  ــب ب می شــوند اغل
حوزه هــای  میــادی،   ۱۹۸۰ دهــه  از  می گیرنــد.  قــرار  اســتفاده 
حاکمیتــی کــه بــه افــراد غیرمقیــم در مقیــاس گســترده خدمــات مالــی 
ــه  ــر گرفت ــاحلی در نظ ــی فراس ــز مال ــوان مراک ــه عن ــد، ب ــه می دهن ارائ
می شــوند. از دیگــر روش هــای پولشــویی، راه انــدازی کســب  و کارهایــی 
ــود. در  ــا می ش ــت جابه ج ــور هنگف ــه ط ــد ب ــول نق ــه در آن پ ــت ک اس
ــر  ــه طــور معمــول انتظــار دارد مقادی ــن روش، کســب  و کاری کــه ب ای
ــد، از  ــت کن ــد دریاف ــول نق ــورت پ ــه ص ــود را ب ــد خ ــادی از درآم زی
ــه  ــدی ک ــای نق ــپرده گذاری پول ه ــرای س ــود ب ــی خ ــاب های بانک حس
ــن  ــد. چنی ــتفاده می کن ــتند اس ــی هس ــای غیرقانون ــل فعالیت ه حاص
ــد و  ــت می کنن ــاز )ylnepo( فعالی ــور ب ــه ط ــب ب ــی اغل کســب  و کارهای
خــود را بــه یــک کار محــدود نمی کننــد و در ایــن راه، در کنــار اینکــه 
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ــای  ــد، از راه کاره ــد در می آورن ــول نق ــای مشــروع خــود، پ از فعالیت ه
ــز  ــول را نی ــن پ ــد و ای ــول نقــد کســب می کنن ــز پ ــی خــود نی غیرقانون
حاصــل فعالیت هــای مشــروع خــود جلــوه می دهنــد. کســب  و کارهایــی 
کــه خدمــت ارائــه می دهنــد )sessenisub ecivreS( در بهتریــن موقعیــت 
بــرای پولشــویی از ایــن روش هســتند. ایــن کســب  و کارها تقریبــاً دارای 
هزینــه  ی متغیــر صفــر هســتند و نســبت بزرگــی بیــن درآمــد و 
ــه ســختی  ــل، ب ــن دلی ــه همی ــا وجــود دارد و ب ــر آنه ــای متغی هزینه ه
می تــوان رابطــه ای میــان پولشــویی و اختــاف میــان درآمدهــا و 
ــان ســاده تر، یکــی  ــه زب ــن کســب وکارها متصــور شــد. ب هزینه هــای ای
ــه،  ــا ن ــت ی ــاده اس ــاق افت ــویی اتف ــه پولش ــخیص اینک ــای تش از راه ه
ــا کســب  و کار اســت.  ــک شــرکت ی ــای ی ــا و هزینه ه مقایســه درآمده
ــای او  ــا درآمده ــاز ب ــک خودروس ــای ی ــر هزینه ه ــه اگ ــوری ک ــه ط ب
ــا  ــتر از هزینه ه ــیار بیش ــا بس ــًا درآمده ــد )مث ــته باش ــی نداش همخوان
باشــد( و تفــاوت میــان ایــن دو قابــل توجــه باشــد، جــای شــک وجــود 

دارد کــه شــاید پولشــویی دلیــل ایــن اختــاف درآمدهــا و هزینه هاســت 
ــه  ــد ب ــه می دهن ــت ارائ ــه خدم ــی ک ــا در کســب  و کارهای ــر. ام ــا خی ی
ــتند  ــن هس ــیار پایی ــوالً بس ــر معم ــای متغی ــه هزینه ه ــل ک ــن دلی ای
نمی تــوان حتــی از اختــاف قابــل توجــه میــان درآمدهــا و هزینه هــای 
ــال  ــرای مث ــرد. ب ــویی ب ــه پولش ــان ب ــی گم ــب  و کارهای ــن کس چنی
پوســت،  کــردن  برنــزه  ســالن های  پارکینگ هــا،  بــه  می تــوان 
ــی  ــب  و کارهای ــوان کس ــه عن ــتوران ها ب ــهربازی ها و رس ــا، ش کارواش ه
ــد از طریقــی کــه توضیــح داده  ــد و می توانن ــه می کنن کــه خدمــت ارائ
شــد اقــدام بــه پولشــویی کننــد اشــاره کــرد. روش بعــدی، روش 
پولشــویی مبتنــی بــر تجــارت )gnirednual desab-edarT( اســت و بدیــن 
ــروش دســتکاری  ــت کــه صورت حســاب های خریــد و ف صــورت اس
می شــوند تــا از ایــن طریــق، انتقــال پــول بــه درســتی صــورت نگیــرد 
پنهانــی در پشــت پرده و در پوشــش حســاب های  و عملیات هایــی 
دستکاری شــده صــورت گیــرد. بــرای مثــال، بــازار هنــر )tekram tra( بــه 
ــازار  ــرا ب ــم شــده اســت. زی ــرای پولشــویی مته ــده آل ب ــل ای ــک حام ی
 evitcejbus( هنــر جنبه هــای منحصــر بــه فــردی همچــون ارزش ذهنــی

ــدار و فروشــنده  ی  ــت خری ــودن هوی eulav( کارهــای هنــری و پنهــان ب
اثــرات هنــری در جریــان حراج هــا دارد کــه ایــن جنبه هــا باعــث 
ــیس  ــود. تاس ــام ش ــر انج ــازار راحت ت ــن ب ــویی در ای ــوند پولش می ش
 )tsurT( و تراســت ها )ynapmoc llehs( ــذی ــا کاغ شــرکت های صــوری ی
ــوری،  ــرکت ص ــد. ش ــی کنن ــول را مخف ــی پ ــدگان واقع ــد دارن می توانن
شــرکتی اســت کــه هیچ گونــه کســب  و کار فعالــی را اداره نمی کنــد یــا 
هیچ گونــه دارایــی قابــل توجهــی نــدارد. ایــن دســته از شــرکت ها لزومــاً 
ــورد  ــه م ــد مجرمان ــرای مقاص ــواردی ب ــا در م ــتند ام ــی نیس غیرقانون
اســتفاده قــرار می گیرنــد. ایــن شــرکت ها می تواننــد بــه عنــوان 
ابــزاری بــرای نقــل و انتقــاالت مالــی بــدون آنکــه خــود وظیفــه خــاص 
یــا دارایــی قابــل توجهــی داشــته باشــند اســتفاده شــوند. شــرکت های  
کاغــذی دارای مقاصــد تجــاری مشــروع هــم می تواننــد باشــند. ممکــن 
اســت بــرای مثــال نقــش امانتــدار در یــک تراســت را داشــته باشــند و 
ــن  ــند. ای ــود نباش ــاب های خ ــری روی حس ــت دیگ ــچ فعالی ــر هی درگی
ــد.  ــدود می کن ــت را مح ــدار در تراس ــرف امانت ــوولیت ط ــاختار مس س
ــار  ــراکت از ب ــک ش ــد در ی ــن می توانن ــذی همچنی ــرکت های کاغ ش
مســئولیت شــرکا یــا ســرمایه گذاران بکاهنــد یــا بخشــی از یــک تجــارت 
را در مقابــل ریســک باقــی قســمت های آن مصــون بدارنــد. ایــن 
شــرکت ها می تواننــد بــرای انتقــال امــوال و دارایــی از یــک شــرکت بــه 
ــرار از مســئولیت و بدهی هــای شــرکت قبلــی  ــرای ف ــد ب شــرکتی جدی
ــی  ــان  آور و مخرب ــرات منفــی، زی اســتفاده شــوند. پولشــویی همــواره اث
همچــون اخــال و بی  ثباتــی در اقتصــاد، تخریــب بازارهــای مالــی، فــرار 
ــول و  ــای پ ــش تقاض ــور، کاه ــی از کش ــورت غیرقانون ــه ص ــرمایه ب س
کاهــش معینــی در نــرخ ســاالنه  ی تولیــد ناخالــص ملــی، ورشکســتگی 
بخــش خصوصــی، کاهــش بهــره  وری در بخــش واقعــی اقتصــاد، افزایــش 
ــی  ــش خارج ــب بخ ــدان، تخری ــاد ب ــازی و بی  اعتم ــک خصوصی  س ریس
ــد نرخ  هــای ارز  ــر درآمــد، ایجــاد بی  ثباتــی در رون اقتصــاد، توزیــع نابراب
ــر اقتصــاد  ــد ب و بهــره و ســرانجام تضعیــف امنیــت اقتصــادی را می  توان
ــا  ــارزه ب ــرای مب ــورها ب ــد. کش ــته باش ــراه داش ــه هم ــوری ب ــر کش ه
یکســری  می  افتــد  اتفــاق  آن  پــی  در  کــه  جرائمــی  و  پولشــویی 
ــروه  ــه گ ــوان ب ــی ت ــه م ــد ک ــی تشــکیل دادن ــن الملل ــازمان  های بی س
اقــدام مالــی در مبــارزه بــا پولشــویی )FTAF(، گــروه اگمونــت متشــکل 
از واحدهــای اطاعــات مالــی )PUORG TNOMGE(، صنــدوق بیــن 
ــا  ــارزه ب ــر مب ــل، دفت ــی ســازمان مل ــه جهان ــول ) FMI(، برنام ــی پ الملل
مــواد مخــدر )CDONU(، کمیتــه ضــد تروریســم )CTC(، انجمــن بیــن 
ــای اوراق  ــی بورس ه ــن الملل ــازمان بی ــه)SIAI( و س ــام بیم ــی نظ الملل
بهــادار )OCSOI( اشــاره کــرد. همچنیــن شــایان ذکــر اســت کــه 
ــال ۱۹۸۸  ــه در س ــن( ک ــدر )وی ــواد مخ ــا م ــه ب ــیون مقابل کنفدراس
تصویــب شــد، اشــاره بــه موضــوع قاچــاق مــواد مخــدر بــه عنــوان جــرم 
مقــدم و اشــاره بــه مفهــوم پولشــویی دارد و نیــز کنفدراســیون مقابلــه بــا 
ــا  ــال ۲۰۰۰، ب ــا در س ــو ایتالی ــی در پارلم ــازمان  یافته  ی فرامل ــرم س ج
عنــوان جــرم انــگاری پولشــویی تصویــب شــد. کنفدراســیون مقابلــه بــا 
تأمیــن مالــی تروریســم کــه در ســال ۱۹۹۹ تصویــب شــد ســازمان  های 
تروریســتی و اعمــال تروریســتی را جــرم می  شناســد و همچنیــن 
ــور  ــه منظ ــال ۱۹۹۹ ب ــی، در س ــت مل ــورای امنی ــه ۱۳۷۳ ش قطعنام
ــتی  ــات تروریس ــی از حم ــی ناش ــن الملل ــت بی ــح و امنی ــد صل تهدی
ــام  ــی ن ــدات بین  الملل ــازمان  ها و معاه ــن س ــه  ی ای ــد و هم ــب ش تصوی
ــتقیم و  ــورت مس ــه ص ــویی ب ــش پولش ــور کاه ــه منظ ــده ب ــرده ش ب
ــه  ای از رخــداد پولشــویی در  ــه گون غیرمســتقیم تاســیس شــدند کــه ب
ــد.  ــر نظــارت بیشــتر و ممانعــت آن دارن ــاش ب حــوزه  ی کاری خــود ت
گــروه ویــژه اقــدام مالــی در پولشــویی بــه اختصــارFTAF، یــک ســازمان 
بیــن دولتــی اســت کــه در ســال ۱۹۸۹ بــا ابتــکار جــی۷ بــا نگــرش بــه 
ــد.  ــاده ش ــاد نه ــویی بنی ــا پولش ــارزه ب ــرای مب ــعه ب ــت های توس سیاس
ــارزه بــا تأمیــن مالــی  ــه کارزار مب ــال ۲۰۰۱ ب ایــن ســازمان در س
ــاده ای اســت  ــتورالعمل ۴۰ م ــک دس تروریســم پیوســت.FTAF دارای ی
کــه کلیــه جنبه هــای مبــارزه بــا پولشــویی را در برمی  گیــرد. از ابتــدای 
ــن  ــه کشــورهای عضــو ای ــود ک ــت FTAF، مشــخص ب ــه فعالی شــروع ب
ســازمان دارای سیســتم های مالــی و قانونــی متفــاوت بــا یکدیگــر 
ــرای  ــند و ب ــته باش ــانی داش ــای یکس ــد معیاره ــند و نمی توانن می باش
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مبــارزه بــا پولشــویی از رفتــار یکســانی پیــروی کننــد؛ بنابرایــن، 
ــم  ــه ه ــته شده اســت ک ــی نوش ــه صورت ــی FTAF ب ــتورالعمل اجرای دس
ــی  ــادالت پول ــه مب ــم اینک ــد و ه ــا باش ــه اعض ــط کلی ــرا توس ــل اج قاب
ــعه اقتصــادی  ــع توس ــد و مان ــی کشــورهای عضــو را محــدود نکن قانون
ــازمان های  ــی، س ــای قضای ــامل اعض ــازمان ش ــن س ــود. ای ــورها نش کش
ــازمان های  ــت س ــته و در نهای ــای وابس ــر، اعض ــای ناظ ــه ای، اعض منطق
ــزارش ســالیانه FTAF در مجمــوع ۱۹۴  ــر اســاس گ ــه ب ناظــر اســت ک
ــان آن هــا ۳۵  کشــور در سراســر جهــان را پوشــش می دهــد کــه از می
کشــور به عنــوان اعضــای قضایــی و ۲ ســازمان کمیســیون اروپــا و 
کشــورهای عضــو همــکاری خلیــج فــارس CCG به عنــوان ســازمان های 
ــزان  ــورها در می ــدی کش ــرای رتبه  بن ــد. ب ــت می کنن ــه ای فعالی منطق
پولشــویی می  تــوان از معیارهــای زیــر اســتفاده نمــود؛ ۱( فقــدان 
شــفافیت ۲( ســطح بــاالی فســاد ۳( کمبــود در چارچــوب شــاخص  های 
ــوق  ــف در حق ــم ۵( ضع ــی تروریس ــن مال ــک و تأمی ــری ریس اندازه  گی
سیاســی و حاکمیــت قانــون. در کشــور اســکاتلند قانــون عدالــت کیفــری 
مصــوب ۱۹۸۷ و قانــون عوایــد ناشــی از جــرم، مصــوب ۱۹۹۵ مقرراتــی 
را در امــر مبــارزه بــا پولشــویی پیش  بینــی کرده  انــد و در قانــون عدالــت 
کیفــری اســکاتلند پنــج نــوع عمــل در ارتبــاط بــا پولشــویی جــرم لحــاظ 
شــده اســت. در مالــزی بــرای مبــارزه بــا جــرم پولشــویی یــک کمیتــه 
ملــی هماهنــگ متشــکل از ســیزده وزارتخانــه و ســازمان دولتی تشــکیل 
ــو  ــی عض ــازمان های اصل ــی از س ــزی یک ــزی مال ــک مرک ــه بان ــده ک ش
ایــن کمیتــه اســت. در میــان کشــورهای خاورمیانــه نیــز کــه ســازمان 
ــخیص  ــده تش ــویی نگران  کنن ــا پولش ــاط ب ــا را در ارتب ــد آنه ــل متح مل
ــا  ــی و کم ــده عرب ــارات متح ــان، ام ــورهای لبن ــه کش ــوان ب داده، می  ت
بیــش مصــر و بحریــن اشــاره نمــود کــه البتــه اعــام شــده اســت اردن، 
ــد تحــت نظــارت و  ــز بای ــت، عمــان، قطــر، عربســتان و ســوریه نی کوی
کنتــرل قــرار گیرنــد. در ایــن کشــورها نیــز تاش  هایــی برضــد پولشــویی 
ــرفته  ترین  ــی از پیش ــه دارای یک ــان ک ــور لبن ــت. کش ــان اس در جری
ــز  ــا  FTAFنی ــکاری ب ــد از هم ــه می  باش ــی در خاورمیان ــای مال نظام  ه
ــرم  ــر ج ــی ب ــی را مبن ــال ۲۰۰۱ قانون ــرده اســت و در س ــودداری ک خ
ــی  ــارات متحــده عرب ــرده اســت. در ام ــب ک ــناختن پولشــویی تصوی ش
نیــز قانــون مبــارزه بــا پــول شــویی در ســال ۲۰۰۴ بــه تصویــب هیــأت 
ــه  ــاده ب ــه در ۲۵ م ــون ک ــن قان ــت و ای ــیده اس ــارات رس ــران ام وزی
ــویی  را تحــت  ــا پولش ــارزه ب ــی مب ــه  ی مل ــک کمیت ــید ی ــب رس تصوی
ریاســت بانــک مرکــزی امــارات پیش  بینــی کــرده اســت و پولشــویي را 
در مــاده ۲ جــرم دانســته و در مــاده ۱۳ مجازات  هایــی را از جملــه 
ــت.  ــرده اس ــی ک ــوال پیش  بین ــادره ام ــس و مص ــدی و حب ــزای نق ج

آمریــکا اولیــن کشــوری بــود کــه پولشــویی را جــرم دانســت. ایــن کشــور 
قوانیــن متعــددی در مبــارزه بــا پولشــویی و همچنیــن جرائمــی کــه ســر 
منشــأ آنهــا بــه پولشــویی برمی  گــردد را تصویــب کــرد از جملــه 
ــرکوب  ــون س ــوب ۱۹۷۹، قان ــی مص ــون رازداری بانک ــه قان ــوان ب می  ت
پولشــویی مصــوب ۱۹۹۳ و قانــون کنتــرل جرائــم ســازمان یافتــه ۱۹۷۰ 
اشــاره کــرد. ایــران نیــز هماننــد ســایر جوامــع قانون مبــارزه با پولشــویی 
را در قانــون جــزای خــود در ســال ۱۹۸۶ تصویــب کــرد. یکــی دیگــر از 
اقدامــات ایــران در خصــوص مبــارزه بــا پولشــویی، ســاخت زیــر 
ســاخت  های مناســب بــرای بانک  هــا و موسســات مالــی بــوده اســت امــا 
از جملــه عواملــی کــه اقتصــاد ایــران درگیــر پولشــویی اســت، می  تــوان 
ــرار  ــتری، ف ــش خاکس ــی و بخ ــاد زیرزمین ــهم اقتص ــودن س ــزرگ ب ب
ــی،  ــگ مالیات  ده ــدان فرهن ــران، فق ــاد ای ــترده در اقتص ــی گس مالیات
قــرار گرفتــن بــر ســر راه ترانزیــت قاچــاق مــواد مخــدر، کاال و انســان و 
ــول هــای کثیــف در  ــرد. بزرگــی و حجــم پ ــام ب ضعــف نظــام بانکــی ن
اقتصــاد ایــران در ســال ۹۹، حــدود ۲۱ درصــد از کل نقدینگــی اســت. 
ــارد  ــزار میلی ــش از ۲۰۰۰ ه ــی را بی ــی فعل ــهم نقدینگ ــر س ــی اگ یعن
ــاد  ــف در اقتص ــای کثی ــدازه پول  ه ــی ان ــم، بزرگ ــر بگیری ــان در نظ توم
می  رســد. تومــان  میلیــارد  هــزار   ۰۴۲ بــه  ایــران 
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جمهــور دانشــجویی  علمــی  گاهنامــه  

انجمــن علمــی علــوم سیاســی دانشــگاه بین المللــی امــام خمینی)ره( ســال چهــارم/ شــماره چهــارم/ پاییــز ۱۳۹۹

ــن  ــع همی ــت. در واق ــت اس ــیس دول ــر تأس ــی از عناص ــت یک حاکمی
ــت در  ــد. حاکمی ــخص می کن ــا مش ــر انجمن ه ــت را از دیگ ــر دول عنص
ــن اقتــدار  ــه معنــای عالی تری ــه  ی حقوقــی و سیاســی کاســیک ب نظری
ــز بنیان گــذار اندیشــه  ی سیاســی مــدرن  ــاس  هاب ــت اســت. توم در دول
اســت. لویاتــان هابــز نخســتین بیانیــه  ی حاکمیــت در تاریــخ اندیشــه  ی 
سیاســی انگلســتان بــود. او در ایــن کتــاب، اندیشــه  ی حاکمیــت حقوقــی 
را بــه کمــال رســاند. اندیشــه  ی سیاســی تومــاس هابــز را می تــوان آغــاز 
نوعــی در فلســفه  ی سیاســی دانســت کــه کانــون آن انگلســتان بــود و از 
ســده هفدهــم تــا ســده های هیجدهــم و نوزدهــم بــا جــان الک، دیویــد 
ــا جنبشــی کــه  هیــوم، جــان اســتوارت میــل و جرمــی بنتــام، و نیــز ب
ــد، اندیشــه سیاســی،  ــخ اندیشــه روشــنگری اســکاتلند خوانده ان در تاری
ــته  ی  ــن رو، در نوش ــت. از ای ــدی یاف ــط جدی ــادی بس ــی و اقتص حقوق
حاضــر جهــت درک هرچــه بهتــر اندیشــه سیاســی هابــز بــه زمینه هــای 
اجتماعــی و تاریخــی زندگــی وی، و بررســی و تحلیــل مفاهیــم بنیــادی 

ــم.  ــه  ی او می پردازی اندیش
مقدمه

ــام  ــه ن ــان آزاد اطاعــات را ب ــا جری ــی ی وقتــی ملتــی، آزادی هــای مدن
ــرد.  ــه خــود می گی ــی تدافعــی ب ــد، وقتــی حالت امنیــت محــدود می کن
وقتــی بــه تــداوم کنتــرل ســفت  و ســخت مرزهــا بــرای دفــاع از خــود در 
برابــر تهدیدهــای تروریســتی یــا مهاجــران غیرقانونــی اصــرار مــی ورزد. 
ــق دارد، مســیر اســتداللی را  ــدار مطل ــد کــه اقت ــا می کن ــی ادع ــا وقت ی
ــون، ۱۳۹۸،  ــز برمی گردد.)تامپس ــاس هاب ــه توم ــه ب ــد ک ــال می کن دنب
ص۷۸( بســیاری تومــاس هابــز )۱۶۷۹-۱۵۸۸( فیلســوف و صاحب نظــر 
ــی  ــرداز سیاس ــتین نظریه پ ــتان را نخس ــم انگلس ــرن هفده ــی ق سیاس
مــدرن می دانند)زیبــاکام، ۱۳۹۵، ص۴۹(. دغدغــه  ی اصلــی هابــز 
ــی  ــم اجتماع ــظ نظ ــش آن در حف ــی و نق ــی سیاس ــت فرمان روای ماهی
بــود. جــای تعجبــی نــدارد کــه او چنیــن دغدغــه ای داشــت، زیــرا فــردی 
از عصــر الیزابــت بــود کــه در ســال آرمــادا دیــده بــه جهــان گشــوده بــود 
ــه  ــد یافت ــا رش ــی دوران تودوره ــت و آزار مذهب ــال های وحش و در س
ــزل از حکومــت تو دورهــا  ــه دنبالــش هــم دوران گــذار پر تزل ــود کــه ب ب
ــه و  ــش از هم ــه بی ــود. آن چ ــیده ب ــتیوارت ها فرارس ــت اس ــه حکوم ب
باواســطه در ســال های بلــوغ در او اثــر گذاشــت، فرقه گرایــی سیاســی 
و مذهبــی حــاد و فزاینــده و بــه دنبــال آن کشــمکش میــان چارلــز اول 
ــدی از  ــکل جدی ــه ش ــه روی آوردن او ب ــر ب ــه منج ــود ک ــان ب و پارلم
نوشــتار سیاســی در ۱۶۲۸ شــد و پــروژه ای را در ذهــن او شــکل داد کــه 
ــده،  ــود)ادوارد و تاونزن ــان در ۱۶۵۰ ب ــار لویات ــره اش انتش ــن ثم مهم تری
۱۳۹۸، ص۷۷(. هابــز بــه کاربــرد روش اســتقرایی و تجربه گرایــی نامــور 
ــه  ــی تجرب ــترس بررس ــه از دس ــته ک ــید گذش ــود. او می اندیش ــده ب ش
ــت.  ــی ارزش اس ــی ب ــخ به طورکل ــای تاری ــا درس ه ــت، ی ــده اس دور ش
هابــز به نــدرت بــا اشــاره بــه تاریــخ اســتداللی را مطــرح کــرد. لویاتــان 
ــت. او  ــده اس ــیار متقاعدکنن ــه بس ــا و تجرب ــر از تعریف ه ــاس پ در اس
می گفــت ســاختن یــک دولــت مســتلزم عملــی کــردن قواعــد و اصــول 
معینــی اســت کــه اعتبــار علمــی و بنابرایــن ابــدی دارنــد، پــس عقــل 
بیــش از تاریــخ قابــل اتکاســت)عالم، ۱۳۹۴، ص۲۳۵(. او اســتدالل کــرد 
رفتــار انســان را واکنــش رو بــه احســاس، کــه شــکلی از حرکــت اســت، 

ــد  ــه مطلوب ان ــی ک ــه چیزهای ــبت ب ــان ها نس ــد. انس ــن می کن معی

ــی  ــور منف ــوب به ط ــای نامطل ــه چیزه ــبت ب ــه نس ــت، و ب ــور مثب به ط
ــع  ــوان طب ــاده، می ت ــه س ــن نکت ــدن همی ــا فهمی ــد. ب ــش می کنن واکن
ــع و  ــرای آن طب ــوع اجتمــاع سیاســی مناســب ب و سرشــت انســان و ن
ــی از  ــت اصل ــز، غای ــم انداز هاب ــناخت. از چش ــی ش ــت را به خوب سرش
ــگ  ــی و جن ــع طبیع ــز از وض ــی گری ــی و سیاس ــی مدن ــکیل زندگ تش
ــز  ــت اســت. هاب ــکلی از دول ــر ش ــایه ه ــت در س ــاد امنی ــی و ایج داخل
ــت و حاکمیــت و  ــان، ضــرورت تشــکیل دول ــر عمــده خــود، لویات در اث
پیدایــش حقــوق و قانــون و تکالیــف حــکام و اتبــاع را از سرشــت و نهــاد 
ــا وضــع  آدمــی و وضــع طبیعــی مســتقر پیــش از پیدایــش دولــت )و ب
ــر  ــت( اســتنتاج می کنــد. ب طبیعــی محتمــل در صــورت فروپاشــی دول
ایــن اســاس آدمیــان در غیــاب دولــت موجوداتی تبهــکار، خودخــواه، آزاد 
و بی بندوبــار هســتند و زندگــی در آن وضــع طبیعــی و غیرمدنــی، ناامــن 
ــراری  ــت، برق ــی حاکمی ــت اصل ــت. غای ــانه اس ــکنت بار و ددمنش و مس
آرامــش و امنیــت اســت کــه نیازمنــد آمــوزش اطاعــت و وظیفه شناســی 
ــت  ــن امنی ــت تامی ــرد دول ــن کارک ــت. مهم تری ــردم اس ــوم م ــه عم ب
همگانــی و جلوگیــری از بازگشــت بــه وضــع طبیعــی و جنگــی اســت و 
ایــن مهــم نیازمنــد انحصــار و اطــاق حاکمیــت در هــر شــکلی از دولــت 

و حکومــت است.)بشــیریه، ۱۳۹۶، صــص۴۰۴۱(.
وضع  طبیعی

ــن اســت: شــناخت معلول هــا  ــز از فلســفه می کنــد ای تعریفــی کــه هاب
ــتدالل  ــیله  ی اس ــه وس ــان ب ــه معلولش ــا ب ــناخت علت ه ــت و ش ــه عل ب
ــا  ــات ب ــی جمــع کــردن معلوم درســت، اســتدالل و فکــر درســت، یعن
هــم یــا جــدا کــردن آن هــا از یکدیگــر، بــه عبــارت دیگــر فلســفه یعنــی 
تجزیــه و ترکیــب و تجزیــه و ترکیــب تنهــا بــه اجســام تعلــق می گیــرد 
و غیــر از جســم هــر چــه هســت موضــوع فلســفه و علــم نمی توانــد شــد 
و مربــوط بــه دیــن و ایمــان اســت. )فروغــی، ۱۳۹۶، ص۳۷۲(. مقدمــات 
اصلــی فلســفه سیاســی هابــز در نــگاه شــاخص او بــه طبیعــت بشــری 
نهفتــه اســت کــه پشــتوانه آن هــم نــگاه مکانیکــی و جهــان اســت. هابــز 
ــًا  ــد و گزارشــی کام ــاده در حرکــت می دان ــان را کًا متشــکل از م جه
مکانیــزه از روان شناســی بشــر عرضــه می کنــد. احســاس زاده ی تمــاس 
اندام هــای حســی و مــاده بیرونــی اســت، حاصلــش چــه دیــدن باشــد، 
چــه لمــس کــردن، چــه چشــیدن، چــه شــنیدن و چــه بوییــدن، همــه 
محتــوای ذهــن حاصــل دریافت هــای حســی اســت. ایــن تخیــل را هــم 

جواد شیخی
کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه عامه طباطبایی)ره(

 حاکمیت در اندیشه  سیاسی توماس هابـز
توضیــح می دهــد کــه هابــز آن را حــس رو بــه زوال می خواند)کلوســکو، 
و  خودپرســت  موجــودی  انســان  او،  عقیــده  بــه  ۱۳۹۷، ص۱۰۳(. 
ــان او از  ــه جه ــت، زیراک ــودی تنهاس ــان موج ــت. انس ــور اس خودمح
ــاص  ــای خ ــا و آرزوه ــت. لذت ه ــاوت اس ــودات متف ــر موج ــان دیگ جه
خــود را دارد و بــه هیــچ نظــم، اخاقــی باشــد یــا سیاســی، تعلــق خاطــر 
ــده دارای عقــل اســت و قــوه  ــدارد. امــا برخــاف دیگــر موجــودات زن ن
تعقــل انســان از جانــوران مشــخص مــی کنــد. امــا ایــن عقــل، انفعالــی 
اســت درحالی کــه اغــراض نفســانی او فعــال و نیرومنــد اســت. اختــاف 
ــود.  ــان ها می ش ــل انس ــوه تعق ــاف در ق ــبب اخت ــانی س ــراض نفس اغ
ــن  ــود دارد. ای ــی وج ــزه برتری جوی ــزه غری ــان انگی ــن در انس همچنی
ــش  ــروت، دان ــب ث ــرای کس ــم ب ــا ه ــت ب ــه رقاب ــان ها را ب ــزه، انس انگی
ــود دارد.  ــدرت وج ــرای ق ــارزه ای ب ــه، مب ــاند. خاص ــار می کش و افتخ
ــران  ــردن دیگ ــع ک ــرای مطی ــش ب ــد و کوش ــرت و حس ــه، نف درنتیج
ــی و  ــوای بدن ــاظ ق ــان ها را از لح ــت انس ــا طبیع ــت. ام ــاد اوس در نه
ــد  ــی باش ــد مدع ــس نمی توان ــه هیچ ک ــده ک ــر آفری ــان براب ــی چن ذهن
ــوی  ــدارد. اگــر کســی از لحــاظ جســمی ق چیــزی دارد کــه دیگــران ن
ــت  ــد، و "طبیع ــر باش ــر و زیرک ت ــت تیزت ــن اس ــری ممک ــت، دیگ اس
انســان چیــزی اســت کــه بــا وجــود آن کــه ممکــن اســت بپذیــرد کــه 
بســیاری دیگــر از انســان ها شــوخ طبع تر، ســخنورتر، داناترنــد، امــا 
به دشــواری قبــول خواهــد کــرد کــه دیگــری عاقل تــر باشــد، زیــرا کــه 
قــوه تعقــل و هــوش خــود را در خــود می بینــد امــا قــوه تعقــل هــوش 
ــز  ــم، ۱۳۹۳، صــص۱۸۳-۱۸۴(. هاب ــد او دور اســت" )عال دیگــران از دی
معتقــد اســت کــه انســان ها موجوداتــی ســتیزنده هســتند کــه میــل و 
ــش و  ــی جنب ــذا، زندگ ــاند. ل ــتیزه می کش ــه س ــا را ب ــان آن ه اشتهایش
حرکــت از شــادکامی در ارضــای امیــال و اشتهاهاســت. امــا ایــن چیــزی 
نیســت کــه یک بــار اتفــاق بیفتــد. امیــال و اشــتهاهای مــا دچــار وقفــه 
نمی شــوند؛ بــه محــض این کــه ارضــاء شــدند، دوبــاره ســر برمی آورنــد، 
ــی  ــادکامی وضع ــن ش ــد. بنابرای ــب می کنن ــددی را طل ــای مج و ارض
پایــدار نیســت. شــادکامی بــه معنــای حرکــت و پیشــرفت دائمــی امیــال 
ــز اول  ــه چی ــتیابی ب ــت و دس ــر اس ــز دیگ ــه چی ــزی ب ــا از چی و آرزوه
ــد و  ــاز می کن ــز دوم ب ــه چی ــبت ب ــر نس ــتغال خاط ــرای اش ــا راه ب تنه
ــه  ــه ب ــا اســت ک ــل و تمن ــد اســت می ــز معتق همین طــور الی آخــر. هاب
فکــر مهمیــز می زنــد. میــل و تمنــا اهدافــی را کــه آرزومنــدش هســتیم 
تامیــن می کننــد،  امــا بــه محــض مشــخص شــدن یــک هــدف،  ذهــن 
در جســت وجوی وســایلی بــرای رســیدن بــه آن هــدف برمی آیــد. 
هابــز معتقــد اســت کــه وســایل ضــروری بــرای ارضــای امیــال کمیــاب 
ــود دارد.  ــایل وج ــن وس ــب ای ــرای کس ــی ب ــن رقابت ــتند و بنابرای هس
بنابرایــن شــخص نه تنهــا بایــد نگــران تامیــن ایــن وســایل باشــد، بلکــه 
بایــد نگــران حفــظ آن هــا از دســتبرد دیگــران هــم باشــد، کــه نیازمنــد 
قــدرت است)کلوســکو، ۱۳۹۷، صــص۱۰۴۱۰۶(. هابــز بــر خــاف غالــب 
ــر  ــراد بش ــه اف ــت ک ــد اس ــتبدادی معتق ــان حکومت هــای اس مدافع
طبیعتــاً بــا هــم  برابرنــد. درحــال طبیعــی، پیــش از آن کــه دولتــی بــه 
وجــود آمــده باشــد، هــر فــردی میــل دارد آزادی خــود را حفــظ کنــد و 
درعیــن حــال بــر دیگــران تســلط یابــد. هــر دوی ایــن امیــال و غریــزه 
صیانــت نفــس ناشــی می شــود. از تعــارض ایــن امیــال جنــگ همــه بــر 
ــاه  ــی و کوت ــار و حیوان ــد کــه زندگــی را نکبت ب ــد می آی ضــد همــه پدی
می ســازد. در حــال طبیعــی نــه مالکیــت وجــود دارد و نــه عدالــت و نــه 
بی عدالتــی؛ بلکــه فقــط جنــگ وجــود دارد و زور و نیرنــگ در جنــگ در 
دو فضیلــت عظمــی هستند)راســل، ۱۳۹۵، ص۶۹۹(. در وضــع طبیعــی 
)وضــع پیشاسیاســی( هــم آزاد هســتند، یعنــی هرچــه را کــه بخواهنــد و 
طلــب کننــد می تواننــد بدســت آورنــد، امــا طلــب کــردن خواســته های 
انســان ها بــا یکدیگــر تعــارض پیــدا می کننــد. یعنــی در وضــع طبیعــی 
ــد کــه دشمن شــان چــه کســی اســت  خــود انســان ها تصمیــم می گیرن
ــد.  ــان را برمی گزینن ــا دشمن ش ــه ب ــوه مقابل ــز نح ــان ها نی ــود انس و خ
ازنظــر هابــز شــرارت هایی کــه در وضــع طبیعــی رخ می  دهــد محصــول 
و مناســبت یکســان موجــودات آزاد اســت. به عبارت دیگــر، چــون 
ــرور  ــم ش ــه ه ــبت ب ــی نس ــتند، یعن ــول آزاد هس ــان ها علی االص انس

ــراد  ــان اف ــار می ــمکش تمام عی ــرایط کش ــن ش ــت ای ــتند. تح ــز هس نی
ناگزیــر اســت. جنــگ همــه علیــه همــه. کشــمکش ســه دلیــل خــاص 
ــرای ارضــاء امیال شــان  دارد؛ نخســت، رقابــت از چیزهایــی کــه افــراد ب
ــت  ــا رقاب ــر آن چیزه ــر س ــن ب ــتند، و بنابرای ــاب هس ــد کمی ــاز دارن نی
ــه  ــن دارد ک ــه ای ــتگی ب ــخصی بس ــر ش ــدرت ه ــون ق ــد. چ می کنن
ــدا  ــت پی ــراد اهمی ــد اف ــد، عقای ــر می کنن ــه فک ــاره او چ ــران درب دیگ
می کنــد و بنابرایــن علــت دوم کشــمکش می شــود. هابــز ایــن  را 
افتخــار و جــال می نامــد. اگــر کســی کــس دیگــری را خــوار بشــمارد، 
آن  کــس دیگــر انگیــزه ای پیــدا می کنــد کــه بــه آن شــخص اول ضربــه 
ــه  ــرد و درنتیج ــر بب ــش را باالت ــران مقام ــم دیگ ــا در چش ــد ت وارد کن
ــأ  ــد. منش ــر کن ــش را بیش ت ــای نیازهای ــرای ارض ــی اش ب ــد توانای بتوان
ســوم کشــمکش تــرس اســت. حفــظ خویشــتن برتریــن خیــر در نظــام 
اخاقــی هابــزی اســت. مــا صرف نظــر از دیگــر اعتقــادات و ارزش هایمان، 
ــی  ــم. زندگ ــی کنی ــم و زندگ ــده بمانی ــد زن ــان می خواه ــگان دلم هم
ــه  ــه هم ــیدن ب ــرای رس ــی ب ــدارد، و زندگ ــودش ن ــر از خ ــی باالت غایت
دیگــر اهــداف و مقاصــد ضــروری اســت. چــون شــخص ســایرین را بــه 
چشــم دشــمن می نگــرد و می ترســد کــه بــه او حملــه کننــد و احتمــاالً 
ــت را او  ــه نخس ــه ضرب ــد ک ــدا می کن ــزه ای پی ــس انگی ــند، پ او را بکش
وارد آورد. جوهــره  ی وضــع طبیعــی هابــز فقــدان فرمان روایــی سیاســی 
اســت، و بنابرایــن عواملــی کــه برشــمردیم می توانــد اوج بگیــرد و کار را 
ــکو، ۱۳۹۷،  ــرج برسانند)کلوس ــار و هرج وم ــمکش تمام عی ــک کش ــه ی ب
ــی موردنظــر  ــوان وضــع طبیع ــور خاصــه می ت صــص۱۰۷_۱۰۸(. به ط
هابــز را در مــوارد زیــر برشــمرد: ۱( انســان موجــودی اجتماعــی نبــود؛ 
۲( خواســت ها و آرزوهــای انســان ســیری ناپذیر بــود؛ ۳( خودپرســتی و 
ــا همنوعــان  احســاس ناامنــی انســان، او را واداشــت جنگــی بی پایــان ب
بــه راه انــدازد؛ ۴( انســان در شــرایط تنهایــی، بینوایی، پســتی، ددمنشــی 
ــت و  ــود نداش ــت وج ــح و امنی ــرد؛ ۵( صل ــی می ک ــی زندگ و به کوتاه

ــم، ۱۳۹۳، ص۱۸۵(. جــان انســان همیشــه در خطــر بود)عال
قرارداداجتماعی

هابــز، در کنــار جــان الک و ژان  ژاک روســو، عمومــاً بزرگ تریــن 
نظریه پــرداز قــرارداد اجتماعــی در نظــر گرفتــه می شود)کلوســکو، 
۱۳۹۷، ص۹۹(. از نظــر هابــز، تــرس از مــرگ و ناامنــی خاســتگاه میــل 
ــت، از  ــی اس ــع طبیع ــدن از وض ــرون آم ــرای بی ــرارداد ب ــتن ق ــه بس ب
ــه  ــه ب ــت ک ــی اس ــی و عامل ــاس عقای ــن احس ــرس عالی تری ــن رو، ت ای
کاربــرد خــرد بــه  عنــوان عقایــی را ممکــن می ســازد و چنان کــه یکــی 
از مفســران گفتــه اســت، انســان، از ایــن حیــث کــه عقــل خــود را بــکار 
مــی گیــرد، نمی ترســد، بلکــه از ایــن حیــث کــه می ترســد عقــل خــود 
را بــکار می گیرد)طباطبایــی، ۱۳۹۳، صــص۱۲۲-۱۲۳(. بــرای حــل 
ایــن وضعیــت )وضــع طبیعــی( دو راه حــل وجــود دارد: راه حــل اول ایــن 
اســت کــه آزادی خــود را کنــار بگذاریــم و بــرده ی دیگــری شــویم. تــا از 
جانمــان را حراســت کنــد و جــز حفــظ جــان خواســته دیگــری نداشــته 
ــه  ــه هم ــه علی ــی ک ــل. گروه ــن راه ح ــاب ای ــورت انتخ ــیم. در ص باش
ــن  ــل می رســد. راه حــل دوم ای ــه حداق ــد تعدادشــان ب شــرارت می ورزن
اســت کــه از وضــع طبیعــی بــه وضــع مدنــی )سیاســی( حرکــت کنیــم، 
یعنــی بــرای حفــظ نفــع و جــان همــگان، همــه افــراد به طــور مســاوی 
از بخشــی از آزادی هــای خــود صرف نظــر کننــد و به این ترتیــب امنیــت 
ــده  ــان ها بن ــل دوم انس ــاب راه ح ــورت انتخ ــم. در ص ــت می آوری بدس
ــظ  ــه موجــب حف ــی هســتند ک ــده قانون یکدیگــر نمی باشــند، بلکــه بن
ــن قوانیــن اگرچــه بخشــی از آزادی هــای  جــان همــگان مــی شــود. ای
ــی را ممکــن  ــداوم زندگ ــن حــال ت ــا درعی ــا را محــدود می ســازد، ام م
ــرد:  ــف ک ــه تعری ــدگاه را این گون ــن دی ــون از ای ــوان قان می ســازند. می ت
قاعــده  ی تهدیدکننــده حــدی از آزادی و عطاکننــده ی امنیــت و تــداوم 
ــه در راه حــل دوم  ــداوم زندگــی ک ــون و ت ــراد از بندگــی قان زندگــی. م
ــون  ــزی قان ــر چی ــد و ه ــاال می باش ــف ب ــا تعری ــون ب ــد، قان ــرح ش مط
محســوب نمی شــود. هابــز بیــان می کنــد کــه چگونــه افــراد بشــر بــرای 
گریــز از ایــن بدی هــا بــه دامــن جوامعــی پنــاه می برنــد کــه هــر یــک 

اندیشه و سیاست
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انجمــن علمــی علــوم سیاســی دانشــگاه بین المللــی امــام خمینی)ره( ســال چهــارم/ شــماره چهــارم/ پاییــز ۱۳۹۹

تابــع یــک حاکــم مرکزی هســتند. 
ــه  ــد ک ــود می کن ــن وانم وی چنی
ایــن امــر وســیله یــک پیمــان 
اجتماعــی واقــع می شــود. گویــا 
ــد  ــم می آین ــراد فراه ــده ای از اف ع
ــا  ــم ی ــه حاک ــد ک ــق می کنن و تواف
ــد  ــه ای انتخــاب کنن ــت حاکم هیئ
ــال  ــراد اعم ــر اف ــت ب ــه حکوم ک
کننــد و جنــگ عمومــی را خاتمــه 
ــز  ــل، ۱۳۹۵، ص۶۹(. هاب دهد.)راس
در انسان شناســی خــود، فــرد را 
ــد  ــی می دان ــودی ضداجتماع موج
ــود  ــذار ش ــود واگ ــه خ ــر ب ــه اگ ک
از هیــچ ضابطــه ای تبعیــت نکنــد، 
اســت.  خطرنــاک  موجــودی 
یــک  در  بایــد  انســان ها  پــس 
ــد  ــه  ی سیاســی  زندگــی کنن جامع
ــود  ــای خ ــی از آزادی ه ــه بخش ک
کرده اند)کلوســکو،  واگــذار  را 

ــری  ــوال، تصوی ــه اح ــاً در هم ــی تقریب ــرارداد اجتماع ۱۳۹۷، ص۹۸(. ق
تخیلــی از آنچــه پیــش از تکویــن جامعــه مدنــی، یعنــی جامعــه و دولــت 
برقــرار بــوده، ارائــه می  دهد)مکللنــد، ۱۳۹۷، ص۴۲۸(. در نظریــه  ی 
ــدف آن  ــده و ه ــته ش ــی بس ــع طبیع ــی در وض ــرارداد اجتماع ــز، ق هاب
فــرار از مــرگ فجیــع و ایجــاد امنیــت اجتماعــی تحــت نظــارت لویاتــان 
ــه  ــت ک ــی اس ــی وضع ــع طبیع ــت)طباطبایی،۱۳۹۳،ص۱۱۴(. وض اس
ــرده  ــدا ک ــن پی ــای آن، تکوی ــی ویژگی ه خــرد سیاســی، از مجــروح نف
و انســان بــا پیوســتن بــه قــرارداد اجتماعــی نظــم قانونــی ایجــاد کــرده 
تــا آزادی مطلــق وضــع اجتماعــی را بــا اجبارهــای دولــت محــدود کنــد. 
ــه  ــه کار را ب ــت ک ــگی اس ــوزه  ی اندیش ــتین آم ــز نخس ــه  ی هاب اندیش
ــر اســتقرار جامعــه ای کامــًا غیرمذهبــی و بی اعتقــاد  نحــوی روشــن، ب
ــی را  ــی و اجتماع ــکل سیاس ــد مش ــا بتوان ــد. ت ــا می نه ــدا بن ــه خ ب
ــرارداد  ــه  ی ق ــت، ۱۳۹۷، ص۴۸(. نظری ــوی و حقیق ــل کند)میرموس ح
ــی چــه  ــه  وضــع مدن اجتماعــی در خصــوص گــذر از وضــع طبیعــی ب
در وجــه توصیفــی آن در اندیشــه هابــز و چــه در وجــه تجویــزی آن در 
اندیشــه  ی روســو نظریــه ای در بــاب نخســتین گام در راه عقانــی شــدن 
سیاســت اســت. انســان ها در تعقیــب خیــر و صــاح و ســعادت عمومــی 
ــرارداد  ــه  ی ق ــد. در نظری ــت می زنن ــی دس ــه  ی مدن ــکیل جامع ــه تش ب
اجتماعــی دولــت دســتگاهی اســت کــه آدمیــان بــرای تأمیــن ســعادت 
خــود می ســازند. دولــت وقتــی حاصــل قــرارداد تلقــی شــود هــر گونــه 
خصلــت رمــز و راز آلــود خــود را از دســت مــی دهــد. تاســیس دولــت 
ــرارداد اجتماعــی  ــه  ی ق ــراد اســت. در نظری ــی اف ــرارداد عقان حاصــل ق
هابــز گــذار از وضــع طبیعــی بــه وضــع مدنــی بــه معنــای گــذار از وضــع 
ــن  ــت. بنابرای ــی اس ــط جمع ــاط و رواب ــت ارتب ــه وضعی ــرد ب ــزوای ف ان
قــرارداد اجتماعــی نخســتین گام در راه عقانــی کــردن زندگــی سیاســی 

است)بشــیریه، ۱۳۸۳، ص۴۶(.
قانون   و   حکمران

هابــز معتقــد بــود اگــر کــه بایــد در دولــت صلــح و آرامــش باشــد، مــردم 
ــران  ــان حکم ــون فرم ــر او، قان ــه  نظ ــد و ب ــت کنن ــون اطاع ــد از قان بای
اســت، کــه اختیــار اجرایــی آن را نیــز دارد. حکمــران بــه هیــچ   رو تابــع 
ــد  ــد، می توان ــد کن ــد در بن ــم می توان ــه حک ــرا آنک ــت، زی ــون نیس قان
خــاص کنــد؛ و بنابرایــن هــر آن کــه فقــط بــه خــود بنــد شــده اســت، 
بــه هیــچ چیــز بنــد نشــده  اســت. هابــز گفــت: »هیــچ قدرتــی از قــدرت 
ــد از  ــران بای ــا حکم ــت. ام ــتر نیس ــون بیش ــذاردن قان ــران در گ حکم
قوانیــن خداونــد و قوانیــن طبیعــی پیــروی کنــد، و از ایــن لحــاظ فقــط 
در برابــر خداونــد مســئول و پاســخگو اســت«. حکمــران بایــد از عــرف 
ــه رســمیت  ــز ب ــی را نی ــوق و دیرینگ ــد و حق ــروی کن ــز پی و ســنن نی
بشناســد. بــه عقیــده هابــز قــدرت و اختیــارات حکمــران در مــورد همــه 
وظایــف حکومتــی مطلــق اســت. افــزون بــه اختیــار گــذاردن و اجــرای 

ــوای  ــارات ق ــال اختی ــی اِعم ــون، یعن قان
مقننــه و مجریــه، و مقــام اصلــی قضایــی 
صــص۲۴۸-  ،۱۳۹۴ اســت.)عالم،  هــم 

.)۲۴۹
حاکمیت

 لویاتــان هابــز نخســتین بیانیــه حاکمیــت 
در تاریــخ اندیشــه سیاســی انگلســتان 
بــود. او در ایــن کتــاب اندیشــه حاکمیــت 
حقوقــی را بــه کمــال رســاند. هابــز گفــت: 
»حکومــت تأسیســی باشــد یــا اکتســابی، 
ــا  ــت را ب ــدرت حاکمی ــار و ق ــردم اختی م
ــا  ــرد ی ــک م ــت ی ــه دس ــدف ب ــن ه ای
کــه  می ســپارند  مــردان  از  انجمنــی 
در ســایه قــدرت و در صلــح و امنیــت 
ــا  ــا آن ه ــرس او ی ــد و از ت ــی کنن زندگ
ــرای  ــادار بماننــد«. ب ــه پیمــان خــود وف ب
بایــد هرگونــه  ایــن هــدف حکمــران 
وســیله و قــدرت الزم را در اختیــار داشــته 
ــان  ــکار عمــل را از مخالف ــارت، ابت ــا مه ــز، ب باشــد)همان، ص۲۵۵(. هاب
خــود ســلب می کنــد. او می گویــد اگــر خــوب در امــور اندیشــه کنیــد، 
ــت  ــق، در نهای ــت مطل ــک حاکمی ــه ی ــیدن ب ــا رس ــد، ب آن گاه می توانی
ــی دســت  ــت طبیع ــل تصــور در وضعی ــی قاب ــر آزادی طبیع ــه حداکث ب
ــع، ایجــاد  ــز، در واق ــاور هاب ــه ب پیــدا کنید)مکللنــد، ۱۳۹۷، ص۴۴۲(. ب
حکومــت از طریــق به دســت آوردن و تملــک، تفــاوت چندانــی بــا ایجــاد 
ــربازان  ــم س ــی می گویی ــدارد. وقت ــذاری ن ــق بنیان گ ــت از طری حاکمی
ــه رســمیت شــناختن حاکــم  یــک ارتــش شکســت خــورده در مــورد ب
ــد؛ در  ــد آورده ان ــری را پدی ــرارداد معتب ــیده و ق ــق رس ــه تواف ــد ب جدی
ــر  ــور ب ــق مزب ــه تواف ــرد ک ــرح ک ــراد را مط ــن ای ــوان ای ــورد آن می ت م
ــوان در رد  ــز، نمی ت ــاور هاب ــه ب ــت. ب ــه اس ــکل گرفت ــرس ش ــه ت پای
ــت.  ــخنی گف ــده، س ــگ پدیدآم ــه جن ــه در میان ــراردادی ک ــار ق اعتب
ــرس  ــطه ی ت ــه واس ــا ب ــه ی قرارداده ــم، هم ــک بنگری ــر نی ــون اگ چ
ــد  ــاه باش ــواه پادش ــه حاکم)خ ــان، ص۴۴۴(. وظیف ــکل گرفته اند)هم ش
ــه  ــی اســت ک ــدف و غایت ــان ه ــن هم ــه ای از کســان( تامی ــا مجموع ی
ــی  ــت؛ یعن ــده اس ــذار ش ــه وی واگ ــق آن ب ــرای تحق ــم ب ــدرت حاک ق
ــه  ــف ب ــی مکل ــون طبیع ــم به موجــب قان ــردم؛ و حاک ــت م ــن امنی تامی
ــد کــه  ــه خداون ــد، و تنهــا ب ــه خداون انجــام آن وظیفــه و پاســخ گویی ب
ــا  ــت در این ج ــراد از امنی ــا م ــد. ام ــت، می باش ــون اس ــع آن قان صان
ــز  ــری را نی ــای دیگ ــه نعمت ه ــه هم ــت بلک ــان نیس ــظ ج ــرف حف ص
ــی  دربرمی گیــرد کــه آدمیــان می تواننــد به واســطه کار و کوشــش قانون
خــود و بــدون ایجــاد خطــر یــا ضــرر بــرای دولــت بــه دســت آورند)هابز، 
ــه  ــه ب ــژه ای ک ــر حــق وی ــورد ه ــز در م ۱۳۹۶، ص۳۰۱(. اســتدالل هاب
ــری،  ــد، شــکل ســودنگرانه دارد)طاه حکمــران خــود اختصــاص می  ده
ــرای  ــودن ب ــد و مضــر ب ــر، مــاک مفی ــارت  دیگ ۱۳۹۲، ص۱۸۲(. به عب
جامعــه و فــرد مهــم اســت و ایــن مــاک همــان ســودگرایی اســت کــه 
بعدهــا به صــورت مکتــب اصالــت فایــده درآمــد. هابــز گذشــته را کنــار 
ــد،  ــی می کن ــت داشــتن معرف ــام منفع ــذارد و ضابطــه خــود را بن می گ
زیــرا تنهــا منفعــت داشــتن )ســود و ضــرر داشــتن( قابــل  اثبــات اســت. 
منفعــت داشــتن بــا نتایــج کارهــا در ارتبــاط اســت یعنــی ضابطــه فقــط 

ــتانی، ۱۳۹۴، ص۱۰۴(. ــت )اردس ــه اس تجرب
اوصاف و حاکمیت

ــاف  ــه ی اوص ــز هم ــه هاب ــم ک ــاره کنی ــه اش ــن نکت ــه ای ــت ب الزم اس
ــا  ــیله ی نهاده ــه وس ــه ب ــت ک ــه ی حاکمی ــه اولی ــت را از نمون حاکمی
برقــرار شــده اخــذ کــرده اســت . ایــن اوصــاف همــان اوصــاف حاکمیتــی 
ــی آن  ــت طبیع ــی در وضعی ــان های عقان ــانه های انس ــه نش ــت ک اس
ــد؛ ۱- نخســتین  ــذار می کنن ــم خــود واگ ــه حاک ــه ب ــه طــور داوطلبان ب
ــت  ــاس حاکمی ــه براس ــراردادی ک ــه ق ــت ک ــت آن اس ــت حاکمی صف
ــد.۲-  ــار می کن ــی را بی اعتب ــای قبل ــه قرارداده ــود، هم ــیس می ش تاس

ــد از روی  ــز نمی توان ــم هرگ ــه حاک ــم آن اســت ک ــت حاک ــن صف دومی
ــر از  ــن ام ــد. ای ــب کن ــت جل ــه حاکمی ــبت ب ــود را نس ــق خ ــب ح تقل
ــف  ــق تعری ــدق آن مطاب ــن رو ص ــرد از ای ــأت می گی ــرارداد نش ــاد ق مف
ــورد  ــی در م ــت اکثریت ــی اس ــز کاف ــده هاب ــود.۳- به عقی ــل می ش حاص
ــرارداد  ــردن ق ــدا ک ــار پی ــرای اعتب ــم، ب ــه حاک ــی ب ــال حــق طبیع انتق
ــه  ــن ک ــز، همی ــتدالل هاب ــق اس ــند. طب ــق برس ــه تواف ــی، ب اجتماع
ــی در  ــرارداد اجتماع ــن ق ــرای تدوی ــه ب ــد ک ــوه بپذیرن ــان بالق مخالف
ــدان معناســت  ــن ب ــی کننــد، ای یــک جــا جمــع شــوند و شــور و رایزن
ــه طــور تاکتیکــی پذیرفتنــد کــه در مــورد در محــدوده ی  کــه آن هــا ب
اکثریــت عمــل کننــد.۴- هابــز به خوبــی می دانســت کــه اگــر تصــورش 
ــوان  ــن می ت ــه یقی ــت ب ــت بشــری درســت باشــد، آن وق ــاره طبیع درب
گفــت کــه انســان ها گاهــی از حکومتــی کــه حاکمان شــان بــرای 
ــات  ــرد. اقدام ــد ک ــی خواهن ــاس نارضای ــد، احس ــدارک دیده ان ــا ت آن ه
ــزار او محســوب  ــردی اســت کــه حاکــم کارگ ــات ف ــم، اقدام ــک حاک ی
ــور  ــی این ط ــه وقت ــد ک ــن فهمی ــوان چنی ــه می ت ــن گفت می شــود. از ای
ــه مــن وارد آمــده  ــا اقدامــات حاکــم خســارتی ب ــه نظــر برســد کــه ب ب
ــن خســارت را  ــن ای ــه م ــرد ک ــرض ک ــن ف ــوان چنی اســت، آن گاه می ت
ــن آســیب  ــز خــودم مســئول ای ــس ج ــود وارد آورده ام، و هیچ ک ــه خ ب
ــه  ــرد ک ــری ک ــور نتیجه گی ــوان این ط ــه می ت ــن گفت ــت. ۵- از ای نیس
ــت  ــن عدال ــاس موازی ــر اس ــد ب ــز نمی توانن ــم هرگ ــک حاک ــاع ی اتب
ــان  ــل خودش ــل عم ــه دلی ــم را ب ــا حاک ــرا آن ه ــد، زی ــدام کنن او را اع
ــرد  ــور ک ــوان تص ــی را نمی ت ــل حقوق ــچ اص ــد و هی ــازات می کنن مج
کــه مجــازات یکــی را بــه دلیــل عمــل دیگــری توجیــه کنــد. ۶- بدیهــی 
اســت، حاکــم نــوع اقداماتــی را کــه بایــد در جهــت صلــح داخلــی انجــام 
ــور  ــژه در ام ــد به وی ــی عقای ــود چندگونگ ــد. وج ــن می کن ــود، تعیی ش
دینــی و سیاســی یکــی از مهم تریــن عوامــل برهم زننــده ی صلــح 
اســت. ازایــن رو، حاکــم از حــق ممیــزی ایــن دو دســته عقایــد برخــوردار 
ــی و  ــد مذهب ــزی عقای ــم ممی ــی حاک ــف اصل ــی از وظای ــت. ۷- یک اس
ــز  ــاالً هاب ــت. احتم ــادت اس ــکال عب ــواع اَش ــاره ان ــری درب تصمیم گی
ــر  ــار تغیی ــه اجب ــراد ب ــی اف ــادات درون ــوان اعتق ــه نمی ت ــت ک می دانس
داد، امــا یقینــاً حاکــم می  توانــد دربــاره نحــوه  ی انجــام مراســم عبــادی 
در انظــار عمومــی تصمیــم بگیــرد. ۸- احــکام دادگاه هــای عــادی دایــر 
ــداد شــود.  ــم قلم ــان احــکام شــخص حاک ــد هم ــم، بای ــرو حاک در قلم
ــن او  ــه ی قوانی ــه هم ــا  اینک ــد؛ کم ــق دارن ــه او تعل ــا ب ــه ی دادگاه ه هم
محســوب می شــوند . ۹- شمشــیر عدالــت درعین حــال شمشــیر جنــگ 
اســت. وقتــی طرفیــن قــرارداد اجتماعــی شمشــیر را در دســتان حاکــم 
ــان در مقابــل  قــرار می دهنــد، منظورشــان ایــن اســت کــه حاکــم از آن
ــن اگــر  ــد. بنابرای ــل دشــمنان خارجــی حفاظــت کن یکدیگــر و در مقاب
ــه  ــوط ب ــور مرب ــورد ام ــری در م ــم را در خصــوص تصمیم گی حــق حاک
ــغ  ــع اســاس حاکمیــت را از او دری ــکار کنیــم، در واق ــح ان جنــگ و صل
ــخصاً  ــی را ش ــور مملکت ــد ام ــی نمی توان ــچ حاکم ــم. ۱۰- هی کرده ای
اداره کنــد. همــه ی حکومت هــا بــه نــام شــخص حاکــم خوانــده 
ــال،  ــا این ح ــد(. ب ــه کار می کنن ــاز ب ــاه آغ ــام پادش ــه ن ــوند) و ب می ش
ــش  ــی پی ــق کارگزاران ــود را از طری ــور خ ــه ام ــور اســت ک ــم مجب حاک
ــه از حــق مشــورت  ــد ک ــن تصــور کن ــد چنی ــرد. هیچ کــس نمی توان بب
ــه مشــورت  ــزم ب ــه حاکــم برخــوردار اســت و این کــه حاکــم مل دادن ب
بــا کســی باشــد، اصــوالً غیــر قابــل تصــور اســت. بدیــن ترتیــب انتخــاب 
خدمت گــزاران ســلطنت تنهــا خــاص حاکــم اســت و او براســاس اراده ی 
شــخصی می توانــد افــراد را منصــوب یــا عــزل کنــد. ۱۱- ممکــن اســت 
ــد.  ــاداش بدهن ــزاران پ ــه خدمت گ ــد ب ــی گاه بخواهن ــان گاه  و ب حاکم
ــد.  ــرافی برخوردارن ــای اش ــذاری لقب ه ــرد واگ ــق منحصربه ف ــذا از ح ل
ــوی  ــاب جواب گ ــذاری الق ــوص واگ ــت وی در خص ــاً الزم نیس مطمئن

کســی باشــد)مکللند، ۱۳۹۷، صــص۴۵۱۴۶۱(.
نتیجه  گیری

ــتان آن  ــی در انگلس ــتدالل سیاس ــاخص اس ــلوب ش ــه اس ــه س ــز ب هاب
ــی و  ــرارداد اجتماع ــانه ی ق ــکل آزادمنش ــی، ش ــق اله ــی ح دوره، یعن
ــرد.  ــه ک ــح، حمل ــا صری ــه طــور تلویحــی ی ــون اساســی باســتانی، ب قان
نبایــد انتظــار داشــت کــه وی بــه ایــن ترتیــب بــه شــخصیتی محبــوب 

و پرطــرف دار تبدیــل شــده باشــد. آینــده درســتی ایــن موضــع را اثبــات 
ــرز  ــن ط ــد و ای ــاک بودن ــز بیمن ــر از هاب ــزاب درگی ــه ی اح ــرد. هم ک
ــا  ــه آن ه ــان ب ــود، چــون لویات ــرد ب ــًا از روی خ ــا محتم ــورد آن ه برخ
کمتــر تســا مــی داد، امــا در این صــورت چــه چیــزی از هابزگرایــی باقی 
مانــد؟ آثــار هابــز بــرای کســانی کــه نگــران ثبــات اجتماعــی و سیاســی 
جامعه شــان اند، به روشــنی آموزش هــای فراوانــی دربــردارد، اگرچــه 
چنــدان اطمینانــی بــه ایــن آموزش هــا وجــود نــدارد. از بســیاری جهــات 
ــازد  ــرد می آغ ــم از ف ــرال اســت. او ه ــرداز لیب ــک نظریه پ ــز ی ــم هاب مه
کــه دارای حقــی نســبت بــه همــه چیزهایــی کــه بــرای حفــظ خــودش 
الزم دارد. حفــظ خویشــتن نخســتین نفــع فــردی اســت کــه از جامعــه 
ــد  ــام اســتدالل می کن ــدرت تم ــا ق ــز ب ــرد. هاب سیاســی نشــأت نمی گی
کــه جامعــه چیــزی نیســت جــز مجموعــه ای از افــراد. بــه دلیــل شــرایط 
هولنــاک وضــع طبیعــی، افــراد توافــق می کننــد کــه حکومتــی شــکل 
دهنــد کــه قصــد از آنــان پیشــبرد اهدافــی اســت کــه از پیــش وجــود 
ــده ای دارد و  ــدود اجبارکنن ــد مح ــت مقاص ــر، دول ــار دیگ ــته اند. ب داش
ــتند. در  ــده هس ــار کنن ــدود و اجب ــم مح ــش ه ــن نهادهای ــرای همی ب
تمامــی ایــن جنبه هــا، هابــز لیبــرال اســت. درواقــع او شایســته قــدری 
اعتبــار اســت چــون پیشــگام ایــن رویکــرد شــاخص بــه مســائل سیاســی 
ــل  ــت در مقاب ــن امنی ــرار گرفت ــز ق ــه هاب ــا ب ــد م ــن نق ــود. جدی تری ب
آزادی در پارادایــم سیاســی اوســت. او انســان یــا بــه عبــارت صحیح تــر 
شــهروندان را وادار بــه انتخــاب میــان یکــی از دو گزینــه آزادی و امنیــت 
می کنــد. اگــر کــه طالــب امنیــت هســتند، بایــد آزادی و حقــوق دیگــر 
ــروا  ــروا واگــذار و از آن هــا چشم پوشــی کننــد و فرمان ــه فرمان خــود را ب
ــروا  ــه فرمان ــادام ک ــد. م ــم می کن ــه را فراه ــات جامع ــل ثب ــز در مقاب نی
قــادر اســت امنیــت شــهروندان را تامیــن نمایــد، آنــان حــق هیچ گونــه 
ــن  ــت از ای ــد. برون رف ــه وی ندارن ــان را علی ــت و طغی ــراض، مخالف اعت
ــرای فاســفه  ــت ب ــان آزادی و امنی بن بســت و ایجــاد نوعــی ســنتز می
ــام  ــک نظ ــی ی ــا طراح ــا ب ــد ت ــه ای ش ــت دغدغ ــم سیاس ــدی عال بع
مطلــوب، بتــوان ضمــن برقــراری و حفــظ امنیــت، آزادی شــهروندان را 

نیــز بــه رســمیت شــناخت.
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جمهــور دانشــجویی  علمــی  گاهنامــه  

انجمــن علمــی علــوم سیاســی دانشــگاه بین المللــی امــام خمینی)ره( ســال چهــارم/ شــماره چهــارم/ پاییــز ۱۳۹۹

دوره  ی  بــه  حکمرانــی  اشــکال  از  یکــی  عنــوان  بــه  دموکراســی 
دولتشــهرهای یونــان باســتان بــاز می  گــردد. امــا دموکراســی بــه معنــای 
نویــن در اواخــر ســده  ی هجدهــم و اواســط ســده  ی بیســتم ظهــور پیــدا 
کــرد. اندیشــمندان و نظریه  پــردازان گوناگــون، همچــون ســاموئل 
ــن  ــل ای ــه تحلی ــوج ســوم دموکراســی ب ــاب م ــز در کت ــون نی هانتینگت
ــاز دموکراســی  ها  ــه اســت و نحــوه  ی شــکل  گیری و آغ موضــوع پرداخت
ــت.  ــرار داده اس ــی ق ــورد بررس ــان را م ــون جه ــورهای گوناگ در کش
ــون در  ــاموئل هانتینگت ــدگاه س ــه دی ــت ک ــدد اس ــتار، درص ــن نوش ای
ــون در  ــد. هانتینگت ــرار ده ــن ق ــورد تببی ــی را م ــوص دموکراس خص
ــاس،  ــن اس ــردازد. برای ــی می  پ ــای دموکراس ــف موج  ه ــه تعری ــدا ب ابت
ــای  ــي از رژیم  ه ــله گذراهای ــارت از سلس ــدن عب ــی ش ــوج دموکراس م
ــای خاصــي صــورت  ــه در زمان  ه ــه دموکراتیــک ک ــر دموکراتیــک ب غی
پذیرفتــه اســت و همچنیــن گذارهــاي مشــخصي را در همــان زمــان در 
جهــت مخالــف بــه همــراه آورده اســت. ایــن موج  هــا همچنیــن موجــب 
ــای  ــدن نظام  ه ــی ش ــش دموکراس ــم و بی ــا ک ــدن و ی ــی ش رواج لیبرال
سیاســی شــده اســت. بــه زعــم هانتینگتــون در دنیــای جدیــد ســه مــوج 
دموکراســی برخاســته اســت و هــر مــوج در شــمار اندکــی از کشــورها 
ــا  ــی رژیم  ه ــذار بعض ــوج، گ ــر م ــش ه ــان پیدای ــیده و در زم ــر بخش اث
ــر  ــه ه ــون ب ــت. اکن ــاده اس ــاق افت ــک اتف ــر دمکراتی ــوی غی ــه س را ب
ــال  های  ــه  ی س ــوج در فاصل ــن م ــوج اول؛ ای ــم: م ــوج می  پردازی ــه م س
ــل  ــکا و فرانســه ریشــه دارد. در اوای ۱۹۲۸-۱۹۲۶، در انقاب  هــای آمری

قــرن بیســتم هنگامــی کــه حــق رای اکثریــت بــه مــردان ســفید پوســت 
ــاز شــد. ســپس  ــاالت متحــده اعطــا شــد، دموکراســی جکســوني آغ ای
ــادا، اســترالیا، ایتالیــا و آرژانتیــن  ــه کشــورهای فرانســه، انگلیــس، کان ب
ــن  ــت. ای ــترش یاف ــادی گس ــال ۱۹۰۰ می ــر از س ــور دیگ ــد کش و چن
مــوج، در اوج خــود در اتریــش و عثمانــی در ســال ۱۹۱۸ تســری پیــدا 
ــان وجــود  ــوج در اوج خــود ۹۲ دموکراســی در جه ــن م ــرد. طــي ای ک
داشــت. امــا پــس از مــوج بازگشــت یعنــی هنگامــی کــه موســولینی در 
ایتالیــا بــه قــدرت رســید، مــوج بازگشــت آغــاز شــد تعــداد کشــورهای 
ــری،  ــای توتالیت ــت و حکومت  ه ــش یاف ــه ۱۲ کشــور کاه ــک ب دمکراتی
کمونیســتی و میلیتاریســتی در ۱۹۴۲ و فرونشســتن مــوج اول مانــع از 
ــا وجــود  ایجــاد حکومت  هــاي دمکراتیــک شــد. کشــور ســوئیس هــم ب
ــق رأی  ــان ح ــه زن ــادی ب ــال ۱۷۹۱ می ــوج در س ــن م ــور در ای حض
اعطــا کــرد. مــوج دوم؛ پــس از پیــروزی متفقیــن در جنــگ دوم جهانــی 
آغــاز شــد. اشــغال نیروهــای بیگانــه، نهادهــای دمکراتیــک را در آلمــان 
ــال ۱۹۶۲،  ــش داد. در س ــره افزای ــن و ک ــش، ژاپ ــا، اتری ــی، ایتالی غرب
ــا ســال ۱۹۷۰ و بازگشــت  ۳۶ کشــور دمکراتیــک وجــود داشــت کــه ت
ــیه،  ــار روس ــه فش ــی ک ــت. در حال ــش یاف ــور کاه ــه ۲۹ کش ــوج ، ب م
جرقه  هــای دموکراســی را در چکســلواکی و مجارســتان را خامــوش 
ــه  ی  ــل و کاســتاریکا در اواخــر ده ــز برزی ــن نی ــکای التی ــرد. در آمری ک
۴۰ بــه دموکراســی پیوســتند. در چهــار کشــور دیگــر آمریــکای التیــن، 
آرژانتیــن، کلمبیــا، پــرو و ونزوئــا تجربــه  ی دموکراتیــک پیــدا شــد امــا 
ــا  ــد. ام ــزل روی آوردن ــه دموکراســی محــدود و متزل ــرو ب ــن و پ آرژانتی
عللــی کــه باعــث شــد مــوج هــای اول و دوم  فــرو بنشــینند از دیــدگاه 
هانتینگتــون بدیــن شــرح اســت؛ نخســت ضعــف ارزش  هــای دمکراتیــک 
در نظــر گروه  هــای نخبــگان و عامــه  ی مــردم. دوم بحــران اقتصــادی یــا 
از همــه پاشــیدگی کــه کشــمکش  های اجتماعــی را شــدت می  بخشــید. 
ــپ  ــای چ ــا گروه  ه ــی غالب ــی و سیاس ــدن اجتماع ــی ش ــوم دوقطب س
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دمـوکراسی از نـگاه ساموئـل هانتینگتون

ــه  کار  ــای محافظ ــم گروه  ه ــارم تصمی ــادی. چه ــات اقتص ــرای اصاح ب
ــای  ــتن جنبش  ه ــار گذاش ــور کن ــه منظ ــاال ب ــه ب ــط ب ــه  ی متوس طبق
چــپ و مردمــی و گروه  هــای پاییــن از قــدرت سیاســی. پنجــم بــه هــم 
خــوردن نظــم و قانــون بــر اثــر تروریســم و شــورش. ششــم مداخلــه بــه 
صــورت نمایــش دادن اثــرات از هــم پاشــیدگی و یــا ســقوط نظام  هــای 
ــرات از هــم  ــه صــورت نمایــش دادن اث ــم تسلســل ب دموکراتیــک. هفت
ــوج ســوم در ســال  ــک. م ــای دموکراتی ــا ســقوط نظام  ه پاشــیدگی و ی
ــی  ــرات تاریخ ــد و تغیی ــاز ش ــپانیا آغ ــال و اس ــاب پرتغ ــا انق ۱۹۷۴ ب
ــن در دهــه ی ۸۰ آســیا و اقیانوســیه را  ــکای التی دموکراتیــک در آمری
ــی  ــس از فروپاش ــا پ ــرق اروپ ــا ۱۹۹۹ در ش ــود و از ۱۹۸۶ ت ــاد نم ایج
شــوروی بــود. در آمریــکای التیــن، کلمبیــا، کاســتاریکا، تــا ســال ۱۹۷۸ 
ــی  ــرا باق ــا ســال ۱۹۹۵ اقتدارگ ــی ت ــط هائیت ــد و فق ــک بودن دموکراتی
ــه وجــود  ــوج ســوم دموکراســی را ب ــه م ــی ک ــع، علت  های ــد. در واق مان
ــر  ــوج اول کمت ــل م ــا عل ــوج دوم و ب ــی م ــای اساس ــا علت  ه ــد ب آوردن
تفــاوت داشــت. اهمیــت نســبی ایــن علــل عــام، از جــا بــه   جایــی و نیــز 
ــرد.  ــرق می  ک ــف ف ــورهای مختل ــرا، در کش ــف اقتدارگ ــای مختل نظام  ه

ــت.  ــاوت می  یاف ــم گاه تف ــوج ســوم ه ــا در دوران م ــت نســبی آنه اهمی
شکســت نظامــی، توســعه اقتصــادی، بحران  هــای اقتصــادی کــه در پــی 
ــدن  ها  ــی ش ــده  ی دموکراس ــل عم ــد، از عل ــدا ش ــي پی ــای نفت ضربه  ه
ــه خصــوص تسلســل در دموکراســی شــدن  ها  ــل خارجــی ب ــود. عوام ب
بعــدی تأثیــر بســیار داشــتند. در هــر کشــور بــه خصــوص، دموکراســی 
ــه خــاص آن  ــی ک ــاوه عوامل ــه ع ــام ب ــل ع ــب عل ــر ترکی ــر اث شــدن ب
ــوم  ــوج س ــور م ــون، ظه ــاموئل هانتینگت ــد. س ــل آم ــود حاص ــور ب کش
ــارت اســت از؛  ــه عب ــد ک ــی دان ــل م ــد عام دموکراســی را ناشــی از چن
کاهــش مشــروعیت رژیم  هــای اســتبدادی بــه دلیــل افزایــش انتظــارات 
عمومــی. دوم رشــد اقتصــادی و مدرن  ســازی اقتصــاد کشــورهای درحــال 
ــینی،  ــرخ شهرنش ــش ن ــون افزای ــاخص  هایی چ ــش ش ــعه و افزای توس
آمــوزش و پــرورش و ایجــاد طبقــه متوســط. تغییــر در کلیســای 
ــای  ــا حکومت  ه ــت ب ــردی و مخالف ــوق ف ــر حق ــد ب ــک و تأکی کاتولی
ــاالت  ــد فشــار ای ــل ســاختاری مانن ــش عوام ــر و اســتبدادي. نق توتالیت
متحــده بــر شــوروی بــر ســر مســائل حقــوق بشــر. دیگــر عواملــی چــون 
ــی  ــردن موضوعات ــی ک ــرای سیاس ــاالن ب ــی و فع ــای بین  الملل تاش  ه
ــی.  ــطح بین  الملل ــم در س ــر و تروریس ــوق بش ــون حق چ
نکتــه  ی دیگــر، ایــن کــه کارشناســان  از بهــار عربــی نیــز 
ــد و  ــاد می  کنن ــی ی ــارم دموکراس ــوج چه ــوان م ــه عن ب
ــه دنبــال ایــن موضــوع هســتند کــه چــه زمانــی ایــن  ب
مــوج دموکراســی افــول می  کنــد. در ادامــه بایــد گفــت: 
هانتینگتــون بــه اهمیــت عوامــل منفــرد )الیــت( در 
گــذار بــه دموکراســی اعتقــاد داشــت. بــه ســخنی دیگــر، 
دموکراســی  ها نــه بــه وســیله  ی علــل بلکــه بــه وســیله  ی 
ــال  ــد انتق ــر وی، فرآین ــوند. از نظ ــاد می  ش ــل ایج عوام
بــه رژیــم دموکراتیــک براســاس انتخــاب نخبــگان انجــام 
ــان  ــاس پیم ــام براس ــد ادغ ــه فراین ــی ک ــد، درحال می  ش
بیــن نخبــه و اجمــاع صــورت می  گرفــت. بــه بــاور 
ــن  ــه پایی ــاال ب ــول از ب ــر و تح ــدا تغیی ــون، ابت هانتینگت
توســط نخبــگان صــورت می  گیــرد. در مرحلــه  ی بعــدی 
جــا بــه   جایــی، اصــاح رژیــم و مذاکــره انجــام می  شــود و 
در پایــان، جایگزینــی و فروپاشــی رژیم  هــای اقتدارگــرا و 
اســتبدادی رخ می  دهــد. بــه طــور کلــی، کشــورها بــرای 
پیشــبرد و تحکیــم نظام  هــای سیاســی دموکراتیــک 
ــه رو هســتند؛ نخســت  ــوع مشــکل رو ب ــا ســه ن خــود ب
ــی  ــون اساســی و انتخابات ــد قان ــای جدی ــتقرار نظام  ه اس
ــی و  ــواه اقتدارگرای ــات هواخ ــردن مقام ــه  کن ک در ریش
ــاح  ــا اص ــو ی ــک، لغ ــراد دموکراتی ــردن اف ــن ک جایگزی
قوانیــن کــه بــا دموکراســی ســازگاری ندارنــد، واژگونــی 
ــد  ــی مانن ــای اقتدارگرای ــردن نهاد  ه ــون ک ــا دگرگ و ی
پلیــس مخفــی. دســته  ی دوم، مشــکات جنبی هســتند و 
تــا حــدی طــرز حکومــت چــه دموکراتیــک یــا اقتدارگــرا، 
ــان  ــاد و فرمانروای ــال زی ــه احتم ــرا ب ــان اقتدارگ حاکم
دموکراتیــک هــم قــادر بــه رفــع ایــن مشــکات باشــند. 
ــرد  ــدا ک ــیوع پی ــوم ش ــوج س ــه در م ــکاتی ک ــا مش ام
ناحیــه ای،  منازعــات  شــامل، شــورش  های عمومــی، 
فقــر، عــدم ثبــات اقتصــادی - سیاســی، تــورم، وام 
خارجــی و نــرخ رشــد پاییــن اقتصــادی. دســته  ی 
ســوم، اســتقرار کــم و بیــش حکومــت دموکراتیــک 
ــی  ــکات اصول ــده  ی مش ــه دربردارن ــود ک ــاد می  ش ایج
ــکاتی  ــرا از مش ــی اقتدارگ ــای سیاس ــام ه ــتند. نظ هس
ــازده  ی ناقــص و  ــز، ب ــا متمرک ــری کام چــون تصمیم  گی
اتــکا بــه اجــرا و نمایــش مشــروعیت. دیگــر مشــکات از 
ــود ماننــد کنــدی  خصوصیــات نظام  هــای دموکراتیــک ب
ــی  ــت و آمادگ ــری، قابلی ــی در تصمیم  گی ــه، ناتوان و وقف
بــرای عــوام فریبــی، تحــت ســیطره  ی منافــع اقتصــادی 

ــودن. مقــررات قطعــی ب
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هانــا آرنــت در ۱۴ اکتبــر ســال ۱۹۰۶ در هانوفــر آلمــان بــه دنیــا آمــد. 
ــي  ــوري سیاس ــته  ی تئ ــاالت متحــده رش ــال  ها در دانشــگاه  هاي ای او س
تدریــس می  کــرد و از چندیــن کشــور، ده  هــا دکتــراي افتخــاري گرفــت، 
و برنــده  ی جایــزه  ی آلمانــي زبــان لســینگ و فرویــد شــد. آرنــت در پــي 
ــگاه سیاســت در زندگــي انســان  ــه  ی سیاســي انســان و جای فهــم تجرب
ــه  اي اســت مســتقل کــه  ــه  ی سیاســي تجرب اســت، از نظــر آرنــت تجرب
بایــد در خــودش شــناخته شــود، امــا در ایــن عصــر در علــوم اجتماعــي 
رایــج مســخ شــده اســت. سیاســت از نظــر آرنــت کنش  هــا و کردارهــاي 
عمومــي انسان  هاســت کــه آزادي و اختیــار و فاعلیــت انســان را در خــود 
نهفتــه دارنــد. گرایــش اصلــي اندیشــه  ی سیاســي آرنــت، آزادي و عرصــۀ 
ــوالي در  ــه س ــه گون ــت انســان  ها هم ــر آرن آزادي انســان هســت. از نظ
ــه دو  مــورد خــود و جهــان پیرامــون مــي پرســند کــه ایــن ســواالت ب
دســته  ی تجربــی و معنــوی تقســیم مي  شــود. در ســواالت تجربــي، بــه 
ــاي حســي  ــاره برخــي وجــوه دنی ــي درب ــا توضیحات ــات ی ــال اطاع دنب
مــي باشــند و ســواالت معنــوی در حــول معنــا می  باشــد. اگرچــه آرنــت 
ــه نظــر مي  رســد فیلســوف سیاســت را  ــي ب ــد ول ــه صراحــت نمي  گوی ب
ــاي  ــه، هموطن  ه ــد؛ نخســت اینک ــار وجــه مي  دان ــي داراي چه در زندگ
اینکــه،  دوم  مي  ســازد.  بهره  منــد  خودشناســي  نعمــت  از  را  خــود 
فیلســوف یــک منتقــد اجتماعــي اســت و ســوم آنکــه، آرنــت اســتدالل 
ــت و  ــتر اس ــي بیش ــي زندگ ــان یکپارچگ ــوف نگهب ــه فیلس ــرد ک مي  ک
بــر خــاف اغلــب شــهروندانش کــه عمومــاً بــه عائــق مــادي خویــش 
مشــغولند، تصویــر واضحــي از ظرفیت  هــاي بشــر دارد و در آخــر آرنــت 
مي  گویــد کــه فیلســوف حافــظ قلمــروی عمومــي اســت و یکپارچگــي آن 
را حفــظ مي  کنــد. آزادي علــت هم  زیســتي مــردم اســت. هانــا آرنــت دو 
گونــه زندگــي بــراي انســان  ها قائــل اســت. زندگــي نظرورزانــه و زندگــي 
عمــل ورزانــه. بــا وجــود تاکیــدي کــه آرنــت در کتــاب وضــع بشــري بــر 
زندگــي عمل  ورزانــه دارد بــه مــرور زمــان بــه ویــژه پــس از محاکمــه  ی 
آیشــمان، آرنــت بــه زندگــي نظرورزانــه و اندیشــه نیــز اهمیــت زیــادي 
ــودن آدمــي  ــه واســطه  ی آفریــده ب ــگاه آرنــت، طبیعــت بشــر ب داد. از ن
ــف  ــل شــناخت و تعری ــل قاب ــه طــور کام ــودن وي، ب ــده ب ــه آفرینن و ن
ــاد  ــاي ایج ــر توانایي  ه ــه واســطه شــمول ب ــي وضــع بشــر ب نیســت ول
شــده توســط انســان  ها قابــل بررســي و شــناخت اســت. وضــع بشــري 
ــط اختصاصــا  ــوع محی ــه درمجم ــي اســت ک ــام فعالیت  های ــوع تم مجم
انســاني بوجــود آورده اســت. آرنــت قلمرویــي ســه گانــه بــراي جوامــع 
انســاني قائــل اســت کــه تحلیــل هــاي خــود را بــا تاکیــد بــر ایــن ســه 
قلمــرو خصوصــي، عمومــي و اجتماعــي انجــام مي  دهــد. از ایــن دیــدگاه 
مي  تــوان امــر شــخصي را مربــوط بــه قلمــروی خصوصــي، امــر اجتماعــي 
را مربــوط بــه قلمــروی اجتماعــي و امــر سیاســي را مربــوط بــه قلمــروی 
ــي پیشــا سیاســي  ــي دانســت. وي قلمــروی خصوصــي را قلمروی عموم
دانســته و زحمــت را کــه فعالیتــي انســاني بــه منظــور بــرآورده کــردن 
ــه  ــوط ب احتیاجــات انســان و تامیــن نیازهــاي معیشــتي وي اســت مرب
ــل و  ــرو عم ــي، قلم ــرو عموم ــر وي، قلم ــد. از منظ ــرو مي  دان ــن قلم ای
ــه واســطه اســتدالل و اقنــاع در ایــن  گفتــار اســت و تصمیــم گیــري ب
قلمــرو صــورت مي  پذیــرد. آزادي، برابــري و جهــان انســاني مشــترک در 
ــا اســتفاده از روش  ــت و ب ــدگاه آرن ــن قلمــرو ایجــاد مي  شــوند. از دی ای

پدیدارشناســانه ایــن دو قلمــرو در یونــان باســتان ریشــه دارنــد ولــي بــا 
تنــگ شــدن قلمــرو عمومــي و کــم شــدن تمایــز و تشــخص انســان  ها و 
جایگزینــي رفتــار بــه جــاي عمــل و کــردار و تعریــف برابــري بــه صــورت 
ــت  ــر آرن ــت. از نظ ــکل گرف ــي ش ــرو اجتماع ــي، قلم ــي اجتماع همرنگ
گســترش قلمــرو اجتماعــي منجــر بــه کمرنــگ شــدن تشــخص و هویــت 
و فردیــت بشــر شــده و روزمرگــي و تکــرار جایگزیــن وقایــع برجســته در 
دوره هــاي تاریخــي شــده، بوروکراســي جایگزیــن حکومــت افــراد گشــته 
و مدیریــت جایگزیــن حکومــت کــردن مي  شــود. مالکیــت خصوصــي بــه 
ثــروت شــخصي فروکاســته شــده و نهایتــا قلمــرو خصوصــي در قلمــرو 
اجتماعــي مســتحیل گشــته و در آزادي و برابــري محدودیــت ایجــاد مــي 
شــود. ســه توانایــي عمــده  اي کــه در خلــق ســاختار جهــان و زندگــي 
عمل  ورزانــه  ی انســاني و قلمــروی ســه گانــه  ی بســیار موثرنــد، زحمــت، 
کار و عمــل مــي باشــد. در ســازمان سیاســي آزادی مهــم اســت؛ بــدون 
ــت،  ــود سیاس ــت وج ــود، عل ــد ب ــي خواه ــي بي  معن ــي سیاس آن زندگ
آزادي اســت. سیاســت مهمتریــن شــکل ظهــور آزادي هســت. از منظــر 
آرنــت، دروغ از عوامــل اساســي اســت کــه آزادي را بــه خطــر انداختــه و 
آن را بــه دو دســته دروغ در قالــب تبلیغــات و دســتکاري در واقعیــت، و 
دروغ در فرآینــد تصمیــم ســازي بــه صــورت دســتکاري در واقعیــت بــا 
هــدف تطبیــق واقعیــت بــا نظریــه دســته بنــدي مي  کنــد. وي نافرمانــي 
ــر وي  ــد. از نظ ــودمند مي  دان ــال س ــن ح ــي در عی ــران ول ــي را بح مدن
ــال  ــهروندان در قب ــي ش ــئولیت اخاق ــاس مس ــر اس ــي ب ــي مدن نافرمان
ــر رضایــت صــورت مــي گیــرد. افــراد در  ــون و جامعــه اي مبتنــي ب قان
نافرمانــي مدنــي ســاختار حکومــت را قبــول دارنــد و هدفشــان اصــاح 
ــه یکــي از اســتادان و  ــر ک ــر از فلســفه هایدگ ــت متاث ــور اســت. آرن ام
نزدیکانــش بــود، از منظــري پدیدارشناســانه بــه ایــن مفاهیــم و حــوادث 
ــه داده اســت.  ــي ارائ ــاي عمیق ــل ه ــه و تحلی ــا پرداخت ــا آنه ــط ب مرتب
ــي  ــه بررس ــش ب ــه بخ ــت در س ــم، آرن ــمه  هاي توتالیتاریس در سرچش
و مطالعــه یهودســتیزي، امپریالیســم و توتالیتاریســم مي  پــردازد. در 
ــن  ــه  هاي ای ــانه ریش ــي پدیدارشناس ــا روش ــتیزي وي ب ــود س ــث یه بح
امــر را مــورد موشــکافي قــرار داده و میــان نفــرت از یهودیــان بــه واســطه 
تضادهــاي دینــي، و یهودســتیزي بواســطه تفکــرات نژادپرســتانه تفــاوت 
ــن  ــطه دی ــه واس ــان ب ــرت از یهودی ــر وي، نف ــود. از منظ ــل مي  ش قائ
مي  توانــد بــا تغییــر دیــن یهودیــان از بیــن بــرود ولــي از دیــدگاه نــژادي 
یــک یهــودي همــواره اصالتــي یهــودي دارد و لــذا در ایــن حالــت یــک 
ــد. از  ــي یاب ــودن خاص ــودي ب ــر یه ــد از ش ــچ گاه نمي  توان ــودي هی یه
ــت  ــه دس ــت ب ــي دس ــادي و اجتماع ــي، اقتص ــل سیاس ــر وي عوام نظ
ــب  ــده و موج ــدید ش ــتي تش ــتیزي و نژادپرس ــا یهودس ــد ت ــم دادن ه
ــه دو  ــان را ب ــود. او یهودی ــان ش ــراي یهودی ــران ب ــختي و بح ــاد س ایج
دســته یهودیــان نودولــت و مطــرود تقســیم بنــدي کــرده کــه یهودیــان 
ــه  ــد در جامع ــه پذیرفته  ان ــتند ک ــان هس ــته از یهودی ــت آن دس نودول
ــودن بصــورت گروهــي  ــا ایــن حــال بواســطه یهــودي ب ادغــام شــوند ب
ــي  ــان مطــرود، یهودیان ــوند. یهودی ــي ش ــه م ــه پذیرفت خــاص در جامع
ــع  ــه واق ــت جــدا شــده  اند و ب ــان نودول هســتند کــه از جامعــه و یهودی
از حقــوق شــهروندي برخــوردار نیســتند و یــا حقــوق شهروندیشــان در 
معــرض خطــر اســت. از دیــدگاه وي، بــا غلبــه  ی قلمــروی اجتماعــي بــر 
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اندیشـه سیاسـی هانـا آرنـت

ــره  ــان از دای ــر سیاســي، مســاله یهودی ــي ب ــورات اجتماع ــي و ام عموم
قانــون بیــرون آمــد. در بحــث مربــوط بــه امپریالیســم، وي نــژاد پرســتي 
ــا  ــر ملت  ه ــلطه ب ــراي س ــم ب ــي امپریالیس ــزار اجرای ــي را اب و بوروکراس
ــاي  ــت ه ــر مل ــم ب ــژادي حاک ــت، اندیشــه  ی ن ــدگاه آرن ــد. از دی مي  دان
اســتعمارگر بــر اثــر امپریالیســم بــه نژادپرســتی مبــدل شــد و ملت  هــاي 
اســتعمارگر خــود را در مرتبــه  اي نــژادي باالتــر از ملــت هــاي مســتعمره 
ــتعمرات،  ــر مس ــان ب ــتیاي آن ــوذ و اس ــر نف ــر اث ــه ب ــتند ک می  دانس
تفکــرات نژادپرســتانه تکویــن شــد. آرنت میــان اســتبداد و توتالیتاریســم 
تفــاوت قائــل شــده و نتیجــه و حاصــل یــک حکومــت توتالیتــر را نابودي 
ــي شــکل  گیري حکومت  هــاي  ــل اصل ــد. وي دلی زندگــي انســاني مي  دان
توتالیتــر را ظهــور توده  هــا بــه واســطه  ی فروپاشــي و اضمحــال 
ســاختارهاي طبقاتــي کــه بــر مبنــاي منافــع و مشــترکات جمعي شــکل 
گرفتــه بودنــد مي  دانــد و تــوده را جمعیتــي تــک افتــاده، منــزوي و تنهــا 
ــه  ــترک، ک ــداف مش ــا و اه ــل نیازه ــه دلی ــه ب ــه ن ــد ک ــف مي  کن تعری
ــب  ــي خــاص در قال ــت هــدف اقلیت ــي در خدم ــه واســطه خــأ هویت ب
ســازماني سیاســي قــرار مي  گیرنــد. دموکراســي توده  هــا، در واقــع 
ــل  ــي اصی ــاف دموکراس ــر خ ــته و ب ــي داش ــد دموکراس ــردي ض کارک
ــود.  ــت مي  ش ــت اقلی ــه حکوم ــر ب ــت، منج ــت اس ــت اکثری ــه حکوم ک
ــه  ــر هســتند ک ــاي توتالیت ــي حکومت  ه ــي اصل ــرور دو ویژگ ــغ و ت تبلی

از دیــدگاه آرنــت حتــي از ایدئولــوژي نیــز موثرترنــد. تــوده هــا بواســطه 
انــزوا و تنهایــي از خــرد جمعــي بي  بهــره بــوده و لــذا بــه تخیــل بیــش 
ــراي  ــي ب ــزار کارای ــات اب ــن واســطه، تبلیغ ــد. بدی ــا مي  دهن ــل به از عق
ــي  ــري جعل ــات، تصوی ــد. تبلیغ ــا مي  باش ــان آنه ــه اذه ــت دادن ب جه
ــود.  ــت مي  ش ــوده ثب ــان ت ــرور در اذه ــه م ــه ب ــه داده ک ــت ارائ از واقعی
ــط  ــده توس ــق ش ــي خل ــان جعل ــن جه ــر ای ــازمان توتالیت ــي س از طرف
ــرور و  ــان ت ــن می ــد. در ای ــا مي  زن ــت ج ــاي واقعی ــه ج ــات را ب تبلیغ
ــک و  ــول ایدئولوژی ــه اص ــیدن ب ــق بخش ــور تحق ــه منظ ــز ب ــاب نی ارع
ــوده و  ــر، ت ــاي توتالیت ــي رود. در حکومت  ه ــکار م ــي ب ــاي جعل دروغ  ه
بویــژه هــواداران حکومــت جلــوه  اي ظاهــري بــه حکومــت بخشــیده کــه 
تصویــري متفــاوت از واقعیــت هــم بــراي ناظــران خارجــي و هــم خــود 
ــا  ــر ب ــع توتالیت ــد. در جوام ــاد مي  نمای ــري ایج ــه توتالیت ــاي جامع اعض
ــزوا و حــس تنهایــي و تــک افتادگــي  ــه دلیــل ان ــوده ب وجــود اینکــه ت
بــه ایــن جنبــش مي  پیوندنــد، هیــچ گونــه هویــت و تشــخص نمي  یابــد 
بلکــه برعکــس هویــت و شــخصیت مــردم در قالــب هــدف یــا شــخصیتي 
ــه  ــران آن جامع ــا رهب ــر ی ــان رهب ــه هم ــر ک ــه توتالیت خــاص در جامع
ــت، وجــود اهــداف مشــترک و  هســت فروکاســته مي  شــود. از نظــر آرن
پیوندهــاي اجتماعــي در کنــار امیــد بــه آغــازي تــازه بهتریــن موانــع و 

راه  هــاي مقابلــه بــا توتالیتاریســم اســت.

اندیشه و سیاست
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ــه  ــد ب ــدازه میخواهن ــر ان ــدگان ه ــا هجوکنن ــد ت ــکا: بگذاری رس  پوبلی
امــور انســانی بخندنــد، بگذاریــد متألهــان آنهــا را نفریــن کننــد، بگذاریــد 
ــگام گســیخته  ــدوی و ل ــدازه می  تواننــد حیــات ب مالیخولیایی  هــا هــر ان
ــات پســت  ــر و حیوان ــا انســان را تحقی ــد آنه ــد، بگذاری را ســتایش کنن
ــا  ــه ب ــد ک ــه در می  یابن ــه تجرب ــم ب ــاز ه ــد. انســان  ها ب را تحســین کنن
ــدان  ــه ب ــی را ک ــان  تر چیزهای ــیار آس ــد بس ــر می  توانن ــک یکدیگ کم
ــد  ــا پیون ــاً ب ــه صرف ــن ک ــازند و ای ــم س ــود فراه ــرای خ ــد ب ــاز دارن نی
ــر  ــه از ه ــد ک ــاب ورزن ــی اجتن ــد از خطرهای ــه می  توانن ــت ک نیروهاس

ــپینوزا(  ــد. )اس ــان می  کن ــو تهدیدش س

ــی  ــتی سیاس ــه راس ــی را ب ــر سیاس ــه ام ــت و آنچ ــی چیس دموکراس
ــت؟  ــرده اس ــازیخانه ک ــاس سرنوشت  س ــه    ی حس ــه نقط ــد در چ می  کن
ــک ســاختار خــاص  ــه ی ــه شــکلی از حکومــت اســت و ن دموکراســی ن
اجتماعــی بلکــه کنــش مردمــی اســت کــه می  خواهنــد بی  ســاالر 
ــود  ــاف خ ــد ن ــد و بن ــوری بگذرن ــبات امپرات ــی مناس ــند و از تمام باش
ــاره  ــن ب ــتین راس در ای ــد. کریس ــرمایه  داری ببرن ــکمپرخور س را از ش
ــد:  ــد و می  نویس ــتناد می  کن ــیر اس ــادان ژاک رانس ــم ن ــاب معل ــه کت ب
ــه  ــه کمــی اســت و ن ژاک رانســیر، معنایــی از قــدرت را می  رســاندکه ن
وابســته بــه کنتــرل؛ قــدرت توانمنــدی یــا تواناســازی  اســت. تــوان مردم 
ــای  ــراوردن دغدغه  ه ــرای ب ــش ب ــیوه  های کن ــف ش ــرای کش ــادی ب ع
معمــول. دموکراســی کنــش تمامــی ســوبژه  هایی اســت کــه گویــا دیگــر 
ــود را  ــق خ ــد ح ــاش می  کنن ــه ت ــد بلک ــهم بمانن ــد بی  س نمی  خواهن
ــد  ــن باورن ــر ای ــرا ب ــد؛ زی ــه کنن ــالمت  آمیز مطالب ــه  ای غیرمس ــه گون ب
ــد  ــت نمی  آورن ــزی بدس ــی چی ــمی حکومت ــتم  های رس ــه در سیس ک
ــد.  ــه کنن ــوق نداشــته  ی خــود را مطالب ــری حق ــد از مجــرای دیگ و بای
آن  هــا هــر لحظــه بیــش از پیــش بــه ایــن مســئله امیــد می  آورنــد کــه 
ــد  ــر می  رس ــه نظ ــیک  اند. ب ــی الیگارش ــتم  های نمایندگ ــی سیس تمام
ــه  ای  ــرم حکومــت دیگــر مهــم نباشــد و هــر شــکلی از حکومــت گون ف
ــاوت خــود را نشــان  ــه شــکل  هایی متف ــد باشــد کــه ب ــوری جدی امپرات
می  پوشــد.  جدیــدی  مزّورانــه  ی  ردای  زمانــی  هــر  در  و  می  دهــد 
ــتر  ــروز بیش ــری ام ــتم  های رای  گی ــل از سیس ــئله  ی تجلی ــاً مس اساس
ــز  ــد: در پایی ــژک می  نویس ــاوی ژی ــت. اس ــبیه اس ــه ش ــک لطیف ــه ی ب
ــود:  ۲۰۰۷ بحثــی عمومــی در جمهــوری چــک در جــوش و خــروش ب
ــای  ــف نصــب راداره ــردم )حــدود ۰7٪( مخال ــب م ــت غال اگرچــه اکثری
ارتــش آمریــکا روی قلمــروی سرزمینشــان بودنــد. امــا حکومــت بــه ایــن 
ــاره  ی  ــه درب ــای اینک ــا ادع ــت، ب ــدگان حکوم ــه داد. نماین ــروژه ادام پ
ــا  ــا امنیــت ملــی ارتبــاط دارد نبایــد ب چنیــن موضــوع حساســی کــه ب
ــد.  ــی را رد کردن ــت همه  پرس ــرد؛ درخواس ــری ک ــری تصمیم  گی رای  گی
نیــز گفتنــد: کار را بایــد بــه کارشناســان نظامــی ســپرد. اگــر در مســائل 
ــا  ــردد گوی ــال گ ــتمگرانه  ای اعم ــازی س ــن تخصصی  س ــم چنی ــر ه دیگ
دیگــر هیــچ جایــی بــرای رای مــردم نیســت و یــک الیگارشــی پنهــان در 
پــس تمــام شــعارهای دموکراتیــک وجــود دارد زیــرا حکومــت همــواره 
ــی  ــری نهای ــرد و همیشــه تصمیم  گی ــه خــود می  گی ــه ب ــی مطلق خصلت
در مــوارد مســائل گوناگــون را برعهــده  ی بوروکراســی خــود می  گــذارد 
ــا  ــد. ب ــری باش ــی تصمیم  گی ــت نهای ــت مرجعی ــرده اس ــادت ک ــرا ع زی
ــرده  ــه ک ــا را احاط ــه ج ــا هم ــوری گوی ــی امپرات ــن فضای ــیم چنی ترس

اســت و جامعــه  ای کنترلــی ســاخته اســت کــه همــه جــا را تبدیــل بــه 
زنــدان کــرده اســت. میشــل فوکــو برایــن بــاور اســت کــه زنــدان درســت 
در مقابــل درهایــش شــروع می  شــود. بــه محــض اینکــه از خانــه  ی خــود 
بیــرون بیاییــد زنــدان شــروع می  شــود. فضــای اجتماعــی همــوار اســت؛ 
ــه ایــن معنــا کــه شــیاربندی انضباطــی پــاک شــده اســت، بلکــه  نــه ب
بــه ایــن معنــا کــه آن شــیارچه در سراســر جامعــه بســط یافتــه اســت. 
ــدان کجاســت بلکــه امــروز  ــگار اصــا مهــم نیســت کــه زن ــه واقــع ان ب
همــه جــا زنــدان اســت و بــرای بــرون رفــت از ایــن فضــا بایــد چــه در 
داخــل زنــدان کاســیک و چــه بیــرون از آن بــه دنبــال آزادی گشــت. 
ــاوت  ــچ تف ــع هی ــه در واق ــدم ک ــن معتق ــری: م ــو نگ ــول آنتونی ــه ق ب
ــر  ــدارد. از نظ ــود ن ــی وج ــکال زندگ ــه اش ــدان و بقی ــان زن ــی می اساس
ــرد  ــرد از آن حاصلــی نمی  ب ــدان اســت هنگامــی کــه ف مــن زندگــی زن
یــا زمــان زندگــی آزادانــه در دســت او نیســت. بایــد در زمــان زندگــی 
ــدان آزاد  ــا بیــرون از زن ــدان ی ــوان در زن ــرا می  ت را از آن خــود کــرد؛ زی
ــرای  ــی را ب ــد امکان ــه می  توان ــت، بلک ــدان آزادی نیس ــدان فق ــود. زن ب
ــای  ــه  ی فضاه ــه کلی ــری آن ب ــا و تس ــت میله  ه ــروع آزادی   از پش ش
اجتماعــی باشــد و چنیــن چیــزی وقتــی محقــق می  شــود کــه کنــش 
ــذر  ــه از رهگ ــری ک ــد. ام ــترک باش ــر مش ــازنده  ی ام ــر س ــوبژه  ها، ب س
تخطــی اساســاً خــاق و مولــدش از هــر نظــم ســاخت یافتــه  ای، تحقــق 
ــدم  ــک ع ــاً ی ــازد اساس ــترک را می  س ــر مش ــه ام ــزی ک ــد. چی می  یاب
ــوری  ــبات امپرات ــی مناس ــی و هماهنگ ــانه و همگون ــارن هستی  شناس تق
ــزد. چیــزی از جنــس رس پوبلیــکا )چیــز  ــه هــم می  ری ــه یکبــاره ب را ب
عمومــی یــا امــر عمومــی، ســهمی کــه مــردم بــه صورتــی دســته جمعــی 
ــاً  ــون اساس ــن از قان ــی گرفت ــه پیش ــل ب ــد( و می ــه می  کنن آن را مطالب
ــا  ــه گوی ــازاد ک ــر م ــه  ی قســمی ام ــه منزل ــی و ب ــانه  ی حکومت بهره  کش
ــد،  ــرریز می  کن ــوری س ــاختار امپرات ــه از س ــت ک ــزی اس ــان چی هم
ــه  ــی ک ــد و دریای ــوران می  کن ــاره ف ــه یکب ــه ب ــانی ک ــون آتشفش همچ
ــه  ای عظیــم روح و جانــش  دچــار ســونامی می  شــود و زمینــی کــه زلزل
را می  لرزانــد. تاریــخ خــود را بــه منزلــه  ی انبوهــی از درگیری  هــا و 
مواجهــات عرضــه مــی  دارد و شــاید چنیــن بــه نظــر برســد کــه فاتحــان 
جنــگ، تاریــخ را می  نویســند امــا بایــد در ایــن جملــه  ی کوتــاه آنتونیــو 
نگــری کمــی ژرف  اندیشــی کــرد: هیچکــس هرگــز واقعــا فاتــح جنــگ 
ــگاه  ــا هیچ ــرا آنه ــند، زی ــان نمی  نویس ــا فاتح ــخ را صرف ــود. تاری نمی  ش
تمامیــت اجتماعــی را از آن خــود نمی  ســازند بلکــه امــر مــازادی همــواره 
ــخند  ــه ریش ــرد و آن را ب ــان را نمی  پذی ــخ فاتح ــه تاری ــت ک در کار اس
می  گیــرد و بــه دنبــال برســاختن تاریخــی غیرفاتحانــه اســت. امــر مــازاد 
در کســوت همــه  ی آن  هایــی ظاهــر می  شــود کــه در دل نظــام سیاســی 
ــی  ــک جهان ــال آزادی از ســاز و برگ  هــای ایدئولوژی ــه دنب ــه ب امپراتوران
ــت  ــد بدس ــد تول ــه در ب ــی ک ــه حق ــردد. آزادی ن ــرمایه  دارانه می  گ س
ــه  ــی ب ــور نامعلوم ــه ط ــه ب ــناختی ک ــه چشــم  اندازی معادش ــم و ن آوری
ــا همــواره پیشــاپیش شــروع  ــی م ــرا رهای ــه می  شــود زی ــق انداخت تعوی
ــا کناتــوس اســت. جنبشــی کــه فعــال بودگــی  شــده اســت. ایــن همان
ــوبژکتیویه  ی همیشــه  ــد. س ــوق می  یاب ــی تف ــل بودگ ــر منفع از راه آن ب
فعــال تــاش می  کنــد کــه در ســیاالن دائــم باشــد و در زندگــی بــرای 
ــدان رهیــده اســت کــه مــدام همچــون  او زمانــی از قیــد و بندهــای زن
ــاده  ی  ــردد. م ــر گ ــوری ظاه ــن امپرات ــرای برانداخت ــداوم ب ــی م کوشش
ــازد  ــی را برمی  س ــر سیاس ــه ام ــت و انچ ــوده اس ــت ت ــی سیاس حقیق
چیــزی اســت کــه گسســت مســتمر، هویــت اصلــی آن اســت. قــدرت 
برســازنده   بایــد بــه دنبــال آن باشــد کــه بــا ورود بــه ســاحت اســتثنایی 
ــد  ــادره  ی سیاســت را دریاب رخدادخیــز، امــر محــال را ممکــن کنــد و ن
و تــاش کنــد کــه نــه فقــط منتظــر رخــداد کــه بــرای بوجــود آوردن 
ــری  ــی هایدگ ــک تلق ــد  در ی ــازنده   نبای ــدرت برس ــد. ق ــاش کن آن ت
ــاره  ــی را دوب ــد زندگ ــه بای ــد بلک ــودن زیســت کن ــرگ ب ــه م ــرای روب ب

محمدرضا حیدری
پژوهشگر حوزهی فلسفه و اندیشه

ــکا؛ اراده انبوه خلق رس پوبلی
ــه از انســان ســوبژه  ای  ــی  رود ک ــر م ــه دام هایدگ ــادن ب ــد. افت ــده کن زن
مطیــع ســازد کــه بــه جــای کنــش فعاالنــه بــه گونــه  ای شــاعرانگی و بــه 
قــول آگوســتو ایلومیناتــی بــه درون گوش  ســپاری گــردن نهــد. آنتونیــو 
ــا  ــه م ــت ک ــیاهی اس ــار س ــر، م ــه هایدگ ــت ک ــاور اس ــن ب ــری برای نگ
ــت  ــدد گرف ــپینوزا م ــر از اس ــای هایدگ ــه ج ــد ب ــدو بای ــه می  کن را خف
ــدرت  ــه ق ــد. آنچ ــب می  کن ــدی ترغی ــه زیســتن در توانمن ــا را ب ــه م ک
برســازنده بایــد بیامــوزد ایــن اســت کــه بــه قــول دلــوز: هنــر، مقاومــت 

ــر مــرگ، بردگــی، رســوایی و شرمســاری.  اســت: مقاومــت در براب

تولــد اســپینوزا؛ فصــل فراموشــی کاتخــون: اتیــن بالیبــار معتقــد 
اســت کــه اســپینوزا نخســتین نظریه    پــرداز جنبش  هــای تــوده  ای اســت و 
انبــوه خلــق شــاید در تلقــی انتونیو نگــری از هستی  شناســی اســپینوزایی 
ریشــه داشــته باشــد. هیچکــس مطمئــن نیســت کــه انبــوه خلــق دقیقــا 
ــون  ــول اســپینوزا، هیچکــس تاکن ــه ق ــرا ب ــد زی ــد بکن چــه کار می  توان
ــی  ــه انجــام دادن چــه کارهای ــادر ب ــدن ق ــوم نداشــته اســت کــه ب معل
ــه قصــد دارد  ــه  ای مزوران ــه گون ــوری ب ــه امپرات ــم ک ــا می  دانی اســت ام
ــهروندان زاده  ــد: ش ــپینوزا می  گوی ــد. اس ــدود کن ــان  ها را مح ــوان انس ت
نمی  شــوند، بلکــه ســاخته می  شــوند و ایــن ســاخته شــدن بــرای انبــوه 
خلــق بایــد چیــزی باشــد متفــاوت برســاخت رام  کننــده  ی امپراتــوری که 
ــه  ــد ب ــق بای ــوه خل ــی  دارد. انب ــه م ــی نگ ــت انفعال ــوبژه  ها را در حال س
دنبــال شــدن انقابــی باشــد کــه از نظــرگاه ژیــل دلــوز چیــزی نیســت 
جــز ایســتادن در برابــر امــر برنتافتنــی و امیــد بــه اینکــه تنهــا راه رهایی 
ــد:  ــاره می  نویس ــن ب ــری در ای ــو نگ ــت. آنتونی ــدنی اس ــن ش ــک چنی ی
ایــن هســتی کــه خودمــان را در آن می  یابیــم، شــدن گشــوده اســت؛ نــه 
شــدنی بســته و محــدود، هســتی کــه از پیــش تصویــر نشــده اســت بلکه 
ــا  ــه عکــس هســتی اســت کــه تولیــد می  شــود. شــدن انبــوه خلــق ب ب
درون مانــدگاری موجودیــت می  یابــد و درون مانــدگاری چیــزی نیســت 
ــی ســاختارهای  ــا تمام ــارزه ب ــودن. مقاومــت و مب ــزی ب ــه چی جــز علی
ــه اینکــه حرکــت  ــاور ب ــن شــکل ممکــن و ب ــوری در رادیکال  تری امپرات
و آفریــدن فقــط درون ایــن جهــان، همیــن پاییــن، ممکــن اســت. درون 
مانــدگاری یعنــی اعتقــاد بــه اینکــه هــر آنچــه انجــام می  دهیــم چیــزی 
بیــش از تاثیرگــذاری بــر هســتی  مان نیســت و ایــن هســتی گونــه  ای در 
عمــل مــداوم زیســتن اســت. درون مانــدگاری کاربســت  های اطاعــت از 
امپراتــوری را از هــم می  پاشــاند و آرمانشــهرهای واهــی را پــس می  زنــد 
و تــاش می  کنــد کــه در جهــت آفریــدن دنیایــی برآیــد کــه از هرگونــه 
تلقــی آرمانشــهرگرایانه تهــی باشــد. جامعــه  ی سیاســی محصــول میــل 
از فــوران میل  هــا و بدن  هــا  اســت و امپراتــوری تــاش می  کنــد 
ــال  ــور دج ــه از ظه ــد و همچــون کاتخــون )شــخصی ک ــری کن جلوگی
و در نتیجــه ظهــور مســیح جلوگیــری می  کنــد. قدرتــی بازدارنــده کــه 
ــوبژه  ها  ــت س ــرده اس ــادت ک ــه ع ــد( ک ــظ می  کن ــود را حف ــع موج وض
ــازدارد همــه  ی انســان  ها را در ســاختاری خــاص محــدود  را از کنــش ب
کنــد. کاتخــون مفهومــی بحــث برانگیــز اســت و ریشــه  ای یونانــی دارد 
ــع ظهــور  ــه شــخصی اشــاره می  شــود کــه مان ــات مســیحی ب و در الهی
ــون  ــی کاتخ ــردد. بازدارندگ ــیح می  گ ــور مس ــه ظه ــال و در نتیج دج
امــکان هرگونــه گسســتی را ملغــی می  کنــد. امــا دریغــا کــه روزی فــرا 
ــد و  ــرون می  زن ــه    ای ب ــرکوب  ها از گوش ــا و س ــه خفقان  ه ــد ک می  رس
کاتخــون خــوش نــام قصــه  ی مــا باخــره روزی بایــد بــه عصــر فراموشــی 
خــود گام گــذارد و در مکانــی ناشــناس ســکنی گزینــد. آشــوب از درون 
ــی آزادی از  قهــری کــه حــاد شــده ســربرمی  آورد لیــک انبســاط انقاب
بطــن آشــوبی فــوران یافتــه راه خویــش را می  گشــاید. کاتخــون گمــان 
ــو و کارل  ــز، روس ــاس هاب ــا توم ــدن ب ــین ش ــا همنش ــه ب ــد ک می  کن
ــی  ــرارداد اجتماع ــا ق ــی ی ــات سیاس ــه  ای الهی ــد گون ــمیت می  توان اش
ــازدارد  ــا میــل   انســان  ها را از زندگــی ب ــا قــدرت مطلقــه  ای برســازد ت ی
ــه  ــه ب ــول ســنکا، آنک ــه ق ــه ب ــن اســت ک ــن اســت ای ــا آنچــه مبره ام
ــد و  ــی حکومــت کن ــی طوالن ــرای مدت ــد ب ــکا دارد نمی  توان خشــونت ات
ــد  ــم می  زن ــاره انفجــاری را رق ــه یکب ــق ب ــوه خل انباشــت توانمنــدی انب
کــه بــرج و بــاروی کاتخــون را بــه یکبــاره برمی  چینــد. پذیــرش 
سیاســت اســپینوزایی بــه معنــای طــرد هرگونــه تلقــی قراردادگرایانــه، 
ــز دیگــر هراســی  ــان هاب ــا روســویی از سیاســت اســت. لویات ــزی، ی هاب

ــدازد بلکــه میــل تکینــه  ی ســوبژه  های انباشــت شــده  ــر دل  هــا نمی  ان ب
ــدازد  ــاالی کاتخــون می  ان ــر قامــت بلندب اســت کــه دلهــره    ای عجیــب ب
ــان مــی  آورد  ــه ارمغ ــوری ب ــرای امپرات و دل پیچــه  ی درمان  نشــدنی را ب
و شــکم پرخــور امپراتــوری را از هــم می  پاشــاند. عصــر مــرگ کاتخــون، 
ــوری  ــه دیکتات ــروز دیگــر ب شــروع سیاســت اســپینوزایی اســت کــه ام
ایــن کاتخــون خاتمــه بخشــیده اســت و مــی  رود کــه بــا صدایــی رســا بــر 
گوش  هــا بخوانــد کــه بــه قــول هورکهایمــر، وقتــی حتــی دیکتاتورهــای 
زمانــه بــه خــرد متوســل می  شــوند، منظورشــان ایــن اســت کــه 
تانک  هــای بیشــتری دارنــد. اگــر انبــوه خلــق ســربه ابتــذال بازدارندگــی 
و  باقــی نمی  مانــد  او  آزادی در  اثــری  آورد دیگــر  فــرود  کاتخــون 
ــت از  ــه  ی اوج اطاع ــود و در نقط ــک می  ش ــت نزدی ــگاه شکس ــه پرت ب
ــی  ــتی انقاب ــه راس ــق را ب ــوه خل ــه انب ــرد. آنچ ــرار می  گی ــوری ق امپرات
ــت  ــرمایه  داری پس ــبات س ــی مناس ــه آزادی از تمام ــل ب ــد می می  کن
ــه شــیوه  ای غیرمنتطــره از  مــدرن اســت و رقــم زدن مــرگ کاتخــون ب
ــوه  ــچ انب ــا هی ــد م ــکال درون ماندگاراســپینوزایی. از دی راه کنــش رادی
ــچ  ــان هی ــرای آزادی، بدین  س ــر در آزادی و ب ــدارد مگ ــود ن ــی وج خلق
ــا  ــق ازاد ب ــوه خل ــرایط تاریخــی انب ــی دارای ارزش نیســت و ش کاتخون
ایــن واقعیــت روبــه روســت کــه انبــوه خلــق در جریــان تولیــد کــردن 
ــه  ــداوم ب ــب شــیوه  ای مســتمر و م ــای مشــترک در قال ــه و نهاده تجرب
خویشــتن ســاختار می  بخشــد. اســپینوزا گفــت کــه هیــچ دولتــی درون 
دولــت وجــود نــدارد؛ می  توانیــم بیفزاییــم مگــر بــرای انبــوه خلــق آزاد. 
ــه  اســپینوزا معتقــد اســت کــه انســان آزاد کمتــر از هــر چیــز دیگــر ب
مــرگ می  اندیشــد و خــردورزی نــه غــور در مــرگ کــه تامــل در زندگــی 
ــوری  اســت. و امــکان برســاختن زندگــی خــارج از کاربســت  های امپرات
ــال آن اســت. ســاختن  ــه دنب ــق ب ــوه خل ــه انب ــزی اســت ک همــان چی
ــف  ــق تعری ــا طب ــت. انقاب  ه ــق اس ــوه خل ــت انب ــود واقعی ــا خ همان
ــق از آب  ــه موف ــی ک ــش از زمان ــا پی ــه ت ــی و نامشــروع  اند البت غیرقانون

درآینــد.

ــی، )در  ــدرای یونان ــروزه های ــرمایه  داری: ام ــدرای س ــرگ های م
اســاطیر یونانــی هایــدرا اســم هیوالیــی اســت مارشــکل و ســاکن دریــا و 
دارای ســرهای بســیار اســت.همین کــه یــک ســر هایــدرا قطــع میشــد 
دو ســر دیگــر جایــش در می  آمــد. ســرانجام هراکلــس جــای هایــدرا را 
پیــدا کــرد و و بــا اســتفاده از تیرهــای آتشــین او را از آشــیانه  اش بیــرون 
کشــید  و بــا همــکاری یولئــوس توانســت ســرهای هایــدرا را یکــی یکــی 
بریــده و جاهــای بریــده شــده را بــا آتــش بســوزاند تــا ســرهای جدیــد به 
وجــود نیایــد.( شــمایل ســرمایه  داری را بــه خــود گرفتــه اســت. چنیــن 
بــه نظــر می  رســد کــه هرگونــه تــاش مــا بــرای از بیــن بــردن هایــدرا 
بــه رشــد بیشــتر ســرهای او منجــر می  گــردد و امیــدی بــرای شکســت 
دادن هایــدرا وجــود نــدارد. ولــی گویــا امــروز هیــچ هراکلســی تــوان آن 
را نــدارد کــه عــزم از پــای درآوردن هایــدرای امــروزی را کنــد و هیــچ 
ــی  ــروز در جهان ــا ام ــازی بشــتابد. م ــه ی ــرار نیســت ب یولئوســی هــم ق
ــر  ــرمایه همه  گی ــدرای س ــیطره  ی های ــه در آن س ــم ک ــی می  کنی زندگ
شــده اســت و اذهــان بشــر را بــه جایــی رســانده اســت کــه بــه جــای 
مقاومــت علیــه ســاز و کار بی  رحمانــه  ی او بــه صــدای خامــوش اعتــراض 
ــاد برده  ایــم کــه ایــن ماییــم کــه  خــود رضایــت دهنــد. مــا امــروز از ی
ــه  ای  ــد را در جامع ــم امی ــه می  توانی ــم ک ــن مایی ــرمایه  ایم. ای بحــران س
جســت و جــو کنیــم کــه در آن امیــدی وجــود نــدارد. ایــن ماییــم کــه 
ــم.  ــرزه درآوری ــه ل ــا را ب ــاییم و ثبات  ه ــت  ها را بگش ــم بن  بس می  توانی
ــرا در  ــود زی ــی نمی  ش ــدی راض ــه ناامی ــکال ب ــادی رادی ــه  ی انتق اندیش
صــورت افتــادن بــه دام یــأس و خمودگــی دیگــر اساســاً برایــش زندگــی 
ــم  ــه می  توانی ــزی شــبیه اســت ک ــه چی ــا ب ــدارد و تنه ارزش زیســتن ن
ان را حیــات نباتــی شــی  واره شــده بنامیــم. در ایــن بیــن تنهــا و 
ــوبژه  ای  ــازد. س ــد را برس ــکان امی ــد ام ــی می  توان ــوبژه  ای انقاب ــا س تنه
ــاال نیســت بلکــه عمــل خودجــوش  ــی از ب ــه فکــر چانه  زن ــر ب ــه دیگ ک
خــود را از بطــن جامعــه شــروع می  کنــد. عملــی خودانگیختــه کــه در 
ــال  ــه دنب تــاش اســت ســهم خــود راطلــب کنــد. چنیــن ســوبژه  ای ب
ــه  ــت و ب ــرمایه  دارانه اس ــای س ــر از فض ــی غی ــود آوردن فضای ــه وج ب
مثابــه  ی رادیکالیســم موجــود در عمــل خاقانــه  ی خــود جهانــی دیگــر 

اندیشه و سیاست
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ــدرای  ــاد های ــی از انقی ــرای رهای ــه  ای ب ــه راه میان ــازد. هیچگون می  س
ســرمایه  داری وجــود نــدارد؛ زیــرا آنچــه امــروز بــا آن مواجهیــم خصــم 
همیشــگی تغییــر اســت. دموکراســی دقیقــا همــان چیــزی اســت کــه 
مــرگ هایــدرارا موجــب می  شــود امــا نــه دموکراســی همچــون شــکلی 
ــت  ــی از عاملی ــا حالت ــل ی ــی عم ــبیه نوع ــزی ش ــه چی ــت بلک از حکوم
سیاســی. چیــزی شــبیه یــورش دمــوس یــا مــردم. یــورش علیــه تمامــی 
ســاختارهایی کــه ســلطه را در شــهر همیشــگی کرده  انــد. یــورش بــرای 
ســاختن وضعیتــی عــاری از ســلطه. عمــل سیاســی دمــوس بــه لحظه  ای 
ــد  ــه می  یاب ــان ادام ــت زم ــا گذش ــه ب ــردد، بلک ــدود نمی  گ ــاص مح خ
ــاده  ی  ــا آن  هــا مواجــه می  شــود آم ــه ســبب موانعــی کــه ب و همــواره ب
ــه  ی موجــود را  ــه ظاهــر عادالن ــون ب ــوران اســت. دمــوس معاصــر قان ف
ــت  ــری اس ــن ام ــت از قوانی ــه اطاع ــت ک ــد اس ــرا معتق ــرد زی نمی  پذی
پروبلماتیــک، زیــرا قانــون اغلــب چیــزی نیســت مگــر خواستکســی کــه 
ــه  ــن نتیج ــه ای ــروزی ب ــی ام ــوبژه  ی انقاب ــد. س ــل می  کن آن را تحمی
رســیده اســت بایــد در مقابــل قوانیــن ســتمگرانه مقاومــت کنــد. 
ــی  ــره  ی زمخت ــون چه ــروز همچ ــرمایه  داری ام ــتمگرانه  ی س ــن س قوانی
اســت بــا جراحــی پاســتیک بــرای خــود ظاهــری زیبــا ســاخته اســت 
ــون  ــص قان ــه ن ــان خــود دم از احتــرام ب ــه ظاهــر مهرب ــا چهــره  ی ب و ب
ــی  ــرم قانون ــود ج ــل خ ــت عم ــس و پش ــه و در پ ــا مخفیان ــد ام می  زن
انجــام می  دهــد. امــروز ســوبژه  ی انقابــی بــرای بــه وجــود آوردن امیــد 
ــدون  ــی ب ــه  ای دموکراس ــا گون ــود ام ــل ش ــی متوس ــه دموکراس ــد ب بای
ــرمایه  داری را  ــه س ــیده  ای ک ــو کش ــای ات ــدون کارکتره ــا. ب دموکرات  ه
ــا او  تقبیــح می  کننــد امــا گــه گــداری ســر ســفره  ی او می  نشــینند و ب
ــد:  ــان می  گوی ــو در وصفش ــن بدی ــه آل ــانی ک ــوند. کس ــذا می  ش ــم غ ه
ــه ســرمایه  داری  ــدی ب ــه تن ــرا ب ــد؛ زی ــه شــگفتی می  اندازی ــرا ب شــما م
ــن در  ــد. م ــه پرســش نمی  بری ــا آن را سرراســت ب ــد ام ــی می  تازی کنون
ــان، آن  ــا وجــود انتقادهات ــرم کــه شــما ب ــت چنیــن نتیجــه می  گی نهای
ــما را  ــه ش ــد ک ــن می  دهی ــی ت ــت در جهان ــه زیس ــد و ب را می  پذیری
ــه ســرمایه   نمی  دهــد و همچــون  ــن ب مــی  آزارد. دموکراســی راســتین ت
ــه  ــواره ب ــه هم ــی  آورد بلک ــی را در نم ــرای رهای ــارزه ب ــده  ای ادای مب ع
ــه  ــرا ب ــود. زی ــه  ای انارشــیک خواهــد ب ــال  فعال  ســازی مجــدد تکان دنب
ــر  ــدارد. سیاســت، دقیق  ت ــچ آرخــه  ای ن ــوا ژاک رانســیر، سیاســت هی ق
ــی  ــام دموکراس ــود ن ــه خ ــت آنچ ــن اس ــت. ای ــیک اس ــم آنارش بگوی
ــت  ــال برســاختن دول ــه دنب ــه ب ــرادی ک ــی اف ــه آن اشــاره دارد. تمام ب
دموکراتیــک هســتند ایــن نکتــه را از یــاد برده  انــد کــه دولــت سیاســی، 
در هــر شــکل آن، بــا اقــدام انقابــی ســازنده آشــتی  ناپذیر اســت و هــر 
انقابــی پــس از بــه پیــروزی رســیدن و بــه وجــود آوردن دولتــی جدیــد 
ــد.  ــین می  افت ــت پیش ــای دول ــان تمامیت  خواهی  ه ــه دام هم ــاره ب دوب
شــاید بتــوان در ایــن شــرایط همصــدا بــا مارکــس ایــن جملــه را تکــرار 
ــود.  ــد می  ش ــی ناپدی ــت سیاس ــتین دول ــی راس ــه در دموکراس ــرد ک ک
ســوبژه  ی انقابــی، بــرای گشــودن فضاهــای امیــد قــرار نیســت دولتــی 
ــی  ــوبژه  ای در پ ــن س ــه چنی ــل بنشــاند بلک ــت قب ــای دول ــد را ج جدی
ــر در آن از  ــه دیگ ــت ک ــترک اس ــتی مش ــه  ای هس ــود آوردن گون بوج
ــترک  ــای مش ــت  و ابزاره ــری نیس ــچ خب ــی هی ــه  ی دولت ــوه  ی قهری ق
ــرار نمی  گیــرد و  ــار عــده  ی محــدودی ق ــه صــورت انحصــاری در اختی ب
زمین  هــا ملــک طلــق حکومتگــران نمی  شــود. فضایــی کــه دیگــر در آن 
بوروکراســی دولتــی موضوعیتــی نــدارد تــا بتوانــد بــا کاغــذ بــازی همــه 
چیــز را بــه نــام خــود بزنــد و شناســنامه  ی مــردم بی  ســهم را مصــادره 
ــروز همچــون شــهروند صاحــب  ــا دی ــی بســازد کــه ت کنــد و پناهندگان
ــا  ــه  ای گوســفندان ی ــا امــروزه همچــون گل ــد ام کرامــت انســانی بوده  ان
ــود آوردن  ــه وج ــد. ب ــتاب بگریزن ــا ش ــد ب ــا ناگزیرن ــوند ی ــح می  ش ذب
یــک هســتی مشــترک غیــر حکومتــی امــروز چیــزی اســت کــه امــکان 
ــه وجــود  امیــد را محقــق خواهــد کــرد و فضایــی غیــر سرمایه  ســاالر ب
خواهــد آورد. ایــن همــان چیــزی اســت کــه می  توانیــم بــه آن بگوییــم 
ــردن  ــان ک ــرمایه و عری ــره  ی س ــاب از چه ــیدن نق ــکا. برکش ِرس پوبلی
خــوی واقعــی آن امــروز بیــش از هــر زمــان دیگــری ضــروری بــه نظــر 
می  رســید زیــرا پشــت تریبــون همــه لبخنــد می  زنیــد و بــرای پیشــبرد 
ــول  ــه ق ــد ب ــتناد می  کنن ــی اس ــکام اخاق ــه اح ــود ب ــوم خ ــداف ش اه
ــدس  ــاب مق ــه کت ــه مقاصــدش ب ــرای رســیدن ب شکســپیر، شــیطان ب

اســتناد می  کنــد. برانداختــن نقــاب ســرمایه حقیقــت سیاســت را 
آشــکارخواهد کــرد. حقیقــت سیاســت دقیقــا همــان چیــزی اســت کــه 
ــه کــرده  کــه میــان دو فضــای تثبیــت شــده رخ می  دهــد. چیــزی خان
در یــک لــوال یــا شــکافی کــه بــه یکبــاره دهــان بــاز می  کنــد و کلیــت 
فضــای مســلط بــر جامعهــرا از هــم می  گســلد. فضــای رخدادخیــز بیــن 
ــی  ــت زندگ ــه حقیق ــت ک ــط سیاس ــه فق ــت ن ــا حقیق ــی ثبوت  ه تمام
ــه  ــت ک ــر اس ــای تغیی ــردن در دل امکان  ه ــه ک ــا خان ــط ب ــت. فق اس
ــگی  ــمن همیش ــی دش ــی و روزمرگ ــد و یکنواخت ــا می  یاب ــی معن زندگ
هرگونــه امیــدی بــرای زندگــی اســت. امیــد داشــتن پیــش از هــر چیــز 
ــه  ی  ــش فعاالن ــروع کن ــورت ش ــه در ص ــت ک ــر اس ــزی تغیی ــک فانت ی
ــد. امــروزه آپاراتــوس دولــت خــود را  ــا مــردم واقعیــت می  یاب دمــوس ی
بــه اربــاب جامعــه بــدل ســاخته در حالــی کــه بایــد خدمتگــزار جامعــه 
ــانی  ــه کس ــد و همیش ــزار باش ــد خدمتگ ــی نمی  توان ــچ دولت ــد. هی باش
ــد و  ــت می  کنن ــک زیس ــای ایدئولوژی ــه در فضاه ــد ک ــن را می  پذیرن ای
ــه  ــت را توجی ــه کســری  های حکوم ــال آن هســتند ک ــه دنب همیشــه ب
کننــد. دولــت هــم بــه دنبــال عادی  ســازی همــه چیزاســت و در تــاش 
اســت از مــردم ســوبژه  های یکســان و یکنواخــت و هــم شــکل بســازد. 
هرکســی در چهارچــوب مــورد نظــر دولــت نگنجــد بــه زور در آن 
چهارچــوب جــا داده می  شــود همچــون پروکســتوس کــه راهزنــی بــود 
ــا قطــع  ــا کشــیدن آن  هــا ی ــه تختــی می  بســت و ب ــش را ب کــه قربانیان
کــردن پاهایشــان آنــان را بــه انــدازه تخــت درمــی  آورد. اســتانداردهای 
ســوبژکتیویته  ها  بــا  را  کار  همیــن  امــروز  دولتــی  بی  رحمانــه  ی 
می  کنــد. هرچــه در ســاخت او جــا نشــود بریــده می  شــود و دور 
انداختــه می  شــود. ســوبژه  ی ناهمســان و متفــاوت همــان چیــزی اســت 
ــد  ــه وضعیت  هــای رخدادخیــز را دارد و می  توان کــه امــکان چســبیدن ب
ــر  ــروزی ب ــز پی ــاوت رم ــود آورد. تف ــد بوج ــرای امی ــدی ب ــای جدی فض
هایــدرای ســرمایه   اســت. ســوبژه  هایی کــه تــوان ان را داشــته باشــند تــا 
بــا کنــش منحصــر بــه فــرد و خاقانــه  ی خــود تــک تــک ســرهای هایدرا 
ــه  ــد. ب را قطــع کننــد و در ادامــه اجــازه  ی رشــد تصاعــدی آن را بگیرن
ــای اساســی  اند و  ــت، شــباهت  ها هرچــه باشــند تفاوت  ه ــا آرن ــول هان ق
ــه در  ــال می  ســازد ک ــوده عناصــری فع ــاوت از ســوبژه  های خم ــن تف ای
پــی آن  انــد کــه بــه شــکل نامحــدودی از کاراکتــر انســان روزمــره فراتــر 
ــی درخشــان  ــا جمات ــن نوشــته را ب ــوان ای ــاید بت ــرانجام ش ــد. س برون
ــت  ــی بی  حرک ــای اجتماع ــر نیروه ــرد: اگ ــان ب ــه پای ــور ب ــری لوف از هان
بــوده، اگــر بــه هیــچ شــکلی بســیج نشــوند، اگــر متــوازن باشــند، اگــر 
ــد.  ــی می  مان ــوک باق ــک بل ــت همچنانی ــد، دول ــی کنن ــر را خنث یکدیگ
ــت  ــرگ دول ــاز و ب ــکافی در س ــچ ش ــه. هی ــراً یکپارچ ــوک ظاه ــک بل ی
ــن  ــد و در ای ــود نمی  آی ــه وج ــی ب ــچ جنبش ــد، هی ــود نمی  آی ــه وج ب
ــل  ــز عم ــه ج ــدارد ب ــود ن ــی وج ــکان سیاس ــچ ام ــد هی ــای راک دوره  ه

ــرش ســاختارش. ــت و پذی درون دول

 .I همــواره در نقــد و بررســی یــک پدیــده، عوامــل گوناگونــی دخیــل بــوده
ــه و  ــه تجزی ــدام ب ــز از راه و روش خــود اق ــی نی ــای متفاوت و دیدگاه  ه
ــده  ــا پدی ــداد و ی ــک روی ــل رخ دادن ی ــا و دالی ــن متغیره ــل ای تحلی
ــه  ــد. در بررســی اتفاقــات جنــگ جهانــی دوم، چــه تاریــخ را ب کرده  ان
ــخصی دارد و دارای  ــدأ مش ــه مب ــه نقط ــم ک ــی ببینی ــی خط صورت
هدفمنــدی و غایتمنــدی اســت و بــر روی ایــن خــط پیــش مــی  رود و 
ــه  ــتند، و چ ــته هس ــه گذش ــتگی ب ــتگی و وابس ــوادث دارای پیوس ح
تاریــخ را بــه صــورت دایــره  ای بدانیــم و معتقــد باشــیم حوادثــی کــه 
در گذشــته رخ داده  انــد در آینــده یــا زمــان حــال نیــز بــا اندکــی تغییــر 
کــه مقتضیــات زمانــه اســت، روی می  دهنــد، نیــاز بــه بررســی 
تأثیــرات جنــگ جهانــی اول بــر جنــگ جهانــی دوم داریــم. بســیاری از 
صاحب  نظــران یکــی از علــل درگیــری آلمــان نــازی و فرانســه را 
ــک حکومــت  ــل ی ــاوت ماهــوی سیســتم سیاســی )تقاب ــر تف عــاوه ب
توتالیتــر و یــک حکومــت لیبــرال دموکــرات(، مقابلــه فاشیســم آلمــان 
بــا امپریالیســم فرانســه و اتحــاد فرانســه و بریتانیــا و کینه  هایــی 
ــد و  ــه دل گرفتن ــگ ۱۸۷۰-۱۸۷۱ ب ــه فرانســویان از جن ــد ک می  دانن
احســاس تفــوق طلبــی کــه آلمانیــان )پروســی  ها( پــس از ایــن جنــگ 
ــه و غایتمنــدی  ــارز توجــه خط  انگاران ــه نمونه  هــای ب داشــتند، از جمل
بــه تاریــخ در تحلیــل جنــگ جهانــی دوم اســت. در ایــن نوشــته ســعی 
ــه آن شــده  ــه توجــه کمــی ب ــی ک ــه یکــی از عوامل ــن اســت ب ــر ای ب
اســت، پرداختــه شــود؛ یعنــی موضــوع ترکیــه. همان  طــور کــه از تیتــر 
مطلــب بــر می  آیــد، اســم انتخــاب شــده مربــوط بــه دو دوره تاریخــی 
ــی اول و آلمــان  ــی در جنــگ جهان ــوری عثمان ــاوت اســت؛ امپرات متف
ــن نوشــته ســعی می  شــود نقــش  ــی دوم. در ای ــازی در جنــگ جهان ن
ــر  ــا ارتــش ترکیــه و تأثیــر آن ب تحــوالت قــدرت ارتــش امپراتــوری ت
شکســت آلمــان در دومیــن جنــگ جهانــی مــورد بررســی قــرار گیــرد. 
ــمالی،  ــره ش ــعت در نیمک ــع وس ــر مرب ــا ۲۵۴'۹۷۷ کیلومت ــه ب ترکی
نیمکــره شــرقی، در غــرب قــاره آســیا، در کنــار دریاهــای مدیترانــه )در 
جنــوب(، ســیاه )در شــمال(، اژه )در غــرب( و مرمــره )در شــمال 
ــوروی در  ــرق، ش ــران در ش ــورهای ای ــا کش ــده و ب ــع ش ــی( واق غرب
ــان و بلغارســتان در  شــمال شــرقی، ســوریه و عــراق در جنــوب و یون
شــمال غربــی مــرز مشــترک دارد. فتــح قســطنطنیه توســط ســلطان 
محمــد فاتــح )دوم( در۱۴۵۳ میــادی و شکســت امپراتــوری بیزانــس 

در تشــکیل یــک امپراتــوری بــزرگ اســامی-ترک در حــوزه  ی آســیای 
میانــه، سرمنشــأ تحــوالت بــزرگ در روابــط بین  الملــل عصــر مذکــور 
گردیــد. در ابتــدای قــرن نوزدهــم، امپراتــوری عثمانــی در اروپــا شــامل 
کلیــه جزایــر بالــکان، بــه اســتثنای ســاحل باریــک دالمــاس، بــود. ایــن 
امپراتــوری در آســیا، آناتولــی، ارمنســتان، شــام )ســوریه فعلــی(، میــان 
رودان)عــراق فعلــی(، و در آفریقــا مصــر و طرابلــس )لیبــی( را در تصرف 
داشــت، و بــرای خــود حــق ســیادت در تونــس و الجزایــر را قائــل بــود 
ولــی در آســتانه  ی جنــگ جهانــی اول بخــش اعظــم ایــن ســرزمین  ها 
ــت امپراتوری  هــای روســیه و اتریش-مجارســتان در  ــت دخال ــه عل را ب
امــور داخلــی عثمانــی از دســت داد. دخالــت امپراتــوری تــزاری روســیه 
در امــور داخلــی امپراتــوری عثمانــی در ســال  های منتهــی بــه جنــگ 
جهانــی اول، ایدئولــوژی کمونیســتی شــوروی و تداخــل آن بــا فرهنــگ 
اســامی-ترکی کشــور ترکیــه در فاصلــه زمانــی بیــن دو جنــگ جهانی 
و بعــد از آن و در نهایــت تفــوق طلبــی شــوروی در دوران پســاجنگ و 
جنــگ ســرد و درگیــری آن  هــا بــر ســر تنگه  هــای بســفر و داردانــل ، 
ــا را در  ــه روس  ه ــبت ب ــا نس ــدورت ترک  ه ــادی و ک ــواره بی  اعتم هم
پــی داشــته اســت؛ بــه همیــن دلیــل بــر ویلهلــم دوم، امپراتــور آلمــان، 
آشــکار بــود کــه در دوران جنــگ بــزرگ می  تــوان بــا تطمیــع 
ترک  هــا، آن  هــا را علیــه روســیه تــزاری وارد نبــرد کــرد؛ از همیــن رو، 
بــا آغــاز جنــگ، قیصــر بــه ســفیر آلمــان کــه نفــوذ زیــادی در رجــال 
عثمانــی بــه ویــژه انورپاشــا، صدراعظــم و طلعت  بیــک داشــت، دســتور 
ــی  ــژه وعــده و تطمیــع دولــت عثمان ــه هــر وســیله ممکــن به  وی داد ب
ــرکان مشــکات  ــه ت ــد ک ــه روســیه وا دارد.  هــر چن ــرد علی ــه نب را ب
ــه آن  ــگ علی ــه جن ــب ب ــزاری داشــتند و راغ ــا روســیه ت ــده  ای ب عدی
بودنــد امــا حمایــت دو دولــت انگلیــس و فرانســه از عثمانــی در برابــر 
ــد آن  هــا در پیوســتن  ــح، عامــل تردی ــدات روســیه در دوران صل تهدی
ــود. در روز دوم  ــن دول محــور، در ابتــدای جنــگ ب ــوای متحدی ــه ق ب
ــه  ــور مخفیان ــی، به  ط ــان در عثمان ــفیر آلم ــم، س اوت ۱۹۱۴، وانگنهای
عهدنامــه  ی اتحــاد بــا دولــت عثمانــی را منعقــد ســاخت، البتــه 
صدراعظــم عثمانــی در اخبــار عمومــی اعــام کــرد کــه دولــت عثمانــی 
ــه عبــور  ــی ب ــت عثمان ــد. عــدم اجــازه دول در جنــگ بی  طــرف می  مان
ــب  ــه در تعقی ــل ک ــفر و داردان ــای بس ــی از تنگه  ه ــتی انگلیس دو کش
ــا و  ــت بریتانی ــل دول ــه مث ــه ب ــد و مقابل ــی بودن ــتی  های آلمان کش
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ــام امپراتــور عثمانــی موجــب کــدورت دو  توقیــف چنــد کشــتی بــه ن
ــگ و  ــه جن ــی ب ــوری عثمان ــمی امپرات ــر و ورود رس ــت از یکدیگ دول
ــه  ــی ب ــوری عثمان ــا ورود امپرات ــن شــد. ب ــه متفقی اعــان جنــگ علی
جنــگ، ارســال مهمــات، اســلحه و آذوقــه بــه روســیه تقریبــا مســدود 
شــد؛ چــرا کــه دریــای بالتیــک در زمســتان بــا یخبنــدان مواجــه شــده 
ــن  ــازد؛ همچنی ــن می  س ــتی  ها را غیرممک ــری کش ــور و پهلوگی و عب
بــه علــت عــدم وجــود راه  آهــن سراســری و مفیــد اســتفاده از ایــران در 
ــود. حتــی در صــورت وجــود  ــر نب ــزرگ اول امکان  پذی دوران جنــگ ب
خــط راه  آهــن و امــکان بهــره  وری دول متفــق از آن، بــه علــت جنــگ 
ــکان  ــه، ام ــی در منطق ــدرت عثمان ــور پرق ــی، و حض ــیه و عثمان روس
ــت  ــد. دول ــیه را دارا بودن ــه روس ــا ب ــیدن محموله  ه ــری از رس جلوگی
ــا ترکیــه در  روســیه بــه علــت جنــگ در دو جبهــه، جبهــه جنوبــی ب
ــوی  ــت ق ــا دو دول ــی  اش ب ــه غرب ــگ در جبه ــاز و جن ــرحدات قفق س
ــی  ــات و شکســت  های فراوان ــار زحم ــتان دچ ــان و اتریش-مجارس آلم
شــده بــود و حضــور تــرکان در کنــار متحدیــن موجــب تغییــر موازنــه 
قــوا بــه نفــع آنــان شــده بــود. هرچنــد کــه نبــرد تــرکان و روســیه در 
ــر  ــش از 1۰۰۰۰۰ نف ــی بی ــی و تلفات ــا شکســت عثمان ــاز ب ــه قفق منطق
ــوری  ــود کــه نقــش امپرات ــر آن ب ــه اینجــا ســعی ب ــا ب ــود. ت همــراه ب
عثمانــی در تضعیــف روســیه تــزاری و علــت برتــری آلمــان و اتریــش-
مجارســتان بــر آن بــه طــور مشــخص پررنــگ گــردد؛ در ادامــه مطلــب 
ســعی بــر آن اســت کــه نقــش و تأثیــر عــدم وجــود امپراتــوری عثمانی 
در جنــگ جهانــی دوم، دولــت ضعیــف جمهــوری ترکیــه و عــدم ورود 
ــان در جبهــه شــوروی بررســی  ــه نفــع متحدیــن در شکســت آن آن ب
ــه نظامــی  ــا حمل ــی دوم در اول ســپتامبر ۱۹۳۹ ب شــود. جنــگ جهان
آلمــان نــازی بــه لهســتان شــروع شــد. هرچنــد کــه جنــگ در تاریــخ 
مذکــور بــه شــکل رســمی آغــاز شــد امــا سیاســت تفوق  جویــی آلمــان 
ــر  ــدن هیتل ــا روی کار آم ــردد. ب ــال  های ۱۹۳۵-۱۹۳۶ بازمی  گ ــه س ب
در ســال ۱۹۳۳ و شــعارهای نازی  هــا مبنــی بــر تحقیــر شــدن آلمــان 
توســط دیگــر ملــل اروپایــی و یهودیــان در پایــان جنــگ اول جهانــی، 
بازســازی ارتــش بــه شــیوه  ای نوین در دســتور کار قــرار گرفــت. اگرچه 
قــوای نظامــی آلمــان در پــی معاهــده ورســای بــه شــکل چشــمگیری 
ــدرت آن را  ــش ق ــا افزای ــازی و ی ــکان بازس ــود و ام ــه ب ــش یافت کاه
نداشــت امــا دول بریتانیــا و فرانســه بــه علــت جلوگیــری از احســاس 
تحقیــر بیشــتر توســط آلمانی  هــا و انتقــام آنــان، اقــدام بــه آســان  گیری 
ــی و  ــن امــر موجــب افزایــش پنهان ــد کــه ای ــه آلمــان کردن نســبت ب
آشــکار نیروهــای نظامــی تعلیــم دیــده و ادوات و ماشــین  آالت جنگــی 
ــات نظامــی و  ــی، تحقیق ــع نظام پیشــرفته آلمــان شــد. توســعه صنای
و  باتجربــه  ژنرال  هــای  وجــود  و  آلمــان  نظامیــان  نظریه  پــردازی 
ــک،  ــتاین، ب ــل، مانش ــان، روم ــال گودری ــد فیلدمارش ــی همانن خاق
ــوس،  ــن، پائول ــب، لیســت، روندشــتت، ویتزلب ــل، لی کســرلینگ، کایت
ــروی  ــمگیر نی ــری چش ــث برت ــم باع ــورنر و ِگِری ــدل، ش ــت، م کایس
ــم  ــا را در بی ــه آن  ه ــود ک ــی ب ــایر دول اروپای ــر س ــان ب ــی آلم نظام
جنــگ بــا آلمــان نــازی گذاشــته و آنــان را بــه دیپلماســی ســهل  گیرانه 
بــر توســعه  طلبی آلمــان ســوق داده بــود. بــرای شکســت آلمــان نــازی 
در جریــان جنــگ علــل متفاوتــی ذکــر شــده اســت؛ از جملــه توقــف 
ــای  ــه نیروه ــروج دادن ب ــازه خ ــرک و اج ــا در دانک ــاعت نیروه ۷۲ س
ــوری  ــن، فردمح ــا و ژاپ ــش ایتالی ــردی متحدان ــتباه راهب ــا، اش بریتانی
ــرمای  ــی او، س ــتباهات تاکتیک ــوا و اش ــخص پیش ــون ش ــور پیرام کش
روســیه، عــدم تجهیــز ســپاه آفریقــا و غیــره. همانگونــه کــه در ابتــدا 
توضیــح داده شــد، جنــگ دوم جهانــی از جنــگ بــزرگ جــدا نبــوده و 
ــابهات  ــه تش ــوان ب ــادالت می  ت ــی از مع ــی برخ ــه  ی تطبیق ــا مقایس ب
زیــادی رســید. در هــر دو جنــگ جهانــی آلمــان پیش  بینــی درگیــری 
در دو جبهــه را کــرده بــود؛ در ســال ۱۹۱۳ در پــی درخواســت ژنــرال 
مولتکــه، قــوای نظامــی آلمــان در زمــان صلــح از ۶۲۳ هــزار نفــر بــه 
ــه بیــش از یــک و نیــم میلیــون  ــراد زیرپرچــم ب ۸۲۰ هــزار نفــر و اف
نفــر افزایــش داده شــد کــه ایــن قانــون بــه آلمــان اجــازه مــی  داد در 
دو جبهــه قــادر بــه نبــرد باشــد. در جنــگ جهانــی دوم نیــز پیش  بینــی 
وقــوع نبــرد در دو جبهــه در نظــر گرفتــه شــده بــود؛ بــه گونــه  ای کــه 
کمتــر از یــک ســال پــس از تهاجــم آلمــان بــه لهســتان، در تاریــخ ۱۰ 

ــس گذشــت  ــن پ ــرد؛ همچنی ــه ک ــز حمل ــه فرانســه نی ــی ۱۹۴۰ ب م
حــدودا یــک ســال آلمــان جبهــه وســیعی را در شــرق علیــه شــوروی 
ــات نظامــی آلمــان در دو جنــگ،  ــاز کــرد. از دیگــر تشــابهات اقدام ب
نحــوه حملــه نظامــی آن بــه فرانســه و روســیه اســت؛ در ســال ۱۸۹۷ 
ــا  ــه ۱۹۸۱ ت ــرال اشــلیفن، رئیــس ســتاد مشــترک آلمــان، از ژانوی ژن
۱۹۰۶ طــرح حملــه بــه فرانســه از طریــق بلژیــک، هلنــد و لوکزامبورگ 
را بــه تهیــه و تصویــب رســاند. طــرح اشــلیفن در دو مرحلــه، کار حملــه 
ــا توجــه بــه خطــوط  ــود. براســاس طــرح وی، ب را پیش  بینــی کــرده ب
ــک  ــاک بلژی ــی وارد خ ــای آلمان ــوزل نیروه ــی مســتحکم موز-م دفاع
ــه را از  ــای فرانس ــه نیروه ــی مجموع ــورت درب چرخش ــه ص ــده، ب ش
پشــت محاصــره و پــس از انهــدام آن  هــا، در مرحلــه دوم نقشــه، 
ــوای  ــد و ق ــت می  کردن ــیه حرک ــمت روس ــه س ــا ب ــه نیروه مجموع
ــوای  ــز، ق ــی دوم نی ــگ جهان ــاختند. در جن ــدم می  س ــیه را منه روس
آلمــان در جهــت دور زدن خــط دفاعــی مســتحکم ماژینــو، اقــدام بــه 
حملــه از خــاک بلژیــک و هلنــد کردنــد. قــوای نظامــی آلمــان کــه از 
ــرد و تانک  هــای قدرتمنــد امــا  ــوژی نظامــی بهــره می  ب آخریــن تکنول
بــا قابلیــت حرکــت ســریع طراحــی کــرده و ســاخته بــود، بــا بهره  گیری 
ــو  ــه زان ــق ب ــه موف ــه برق  آســا طــی تنهــا ۶ هفت از روش جنگــی حمل
ــن ۱۹۴۰  ــخ ۲۵ ژوئ ــد و فرانســه در تاری ــش فرانســه ش در آوردن ارت
ــا ۲۲  ــخ، ت ــن تاری ــس از ای ــام داشــت. پ تســلیم رســمی خــود را اع
ژوئــن ســال بعــد کــه آلمــان عملیــات بارباروســا را بــه اجــرا در بیــاورد، 
اقــدام بــه تجهیــز نیروهــا و حرکــت آن  هــا بــه ســمت جبهــه روســیه 
ــی در  ــوری عثمان ــه امپرات ــترده  ای ک ــش گس ــه نق ــه ب ــا توج ــرد. ب ک
ــگ  ــرد، در جن ــا ک ــرقی ایف ــه ش ــی اول در جبه ــگ جهان ــان جن جری
ــی دوم، دول متفــق و دول متحــد تــاش بســیاری در کشــاندن  جهان
ــس و  ــای انگلی ــتند. دولت  ه ــود داش ــمت خ ــه س ــه ب ــوری ترکی جمه
ــد  ــعی کردن ــوی،ترکی )۱۹۳۹( س ــرارداد آنلگو-فرانس ــی ق ــه ط فرانس
خــود را بــه دولــت جمهــوری ترکیــه نزدیــک نماینــد. در ایــن قــرارداد 
ذکــر شــده بــود در صــورت حملــه بــه ترکیــه، انگلیــس و فرانســه خــود 
ــن در صــورت  ــد؛ همچنی ــن کشــور می  دانن ــاع از ای ــه دف ــد ب را متعه
ــز در  ــس نی ــه و انگلی ــر فرانس ــی، اگ ــان و رومان ــگ در یون ــوع جن وق
حــال جنــگ باشــند، ترکیــه موظــف اســت بــه ایــن دو کشــور کمــک 
ــرای  ــعی در اج ــی دوم س ــگ جهان ــول جن ــه در ط ــه ک ــد. ترکی کن
ــگ  ــن جن ــان از طرفی ــه یکس ــظ فاصل ــه و حف ــی بی  طرفان دیپلماس
ــد، بلکــه در ســال  ــد نمان ــور پایبن ــه پیمــان مذک ــا ب ــه تنه داشــت، ن
۱۹۴۱ اقــدام بــه انعقــاد پیمــان دوســتی بــا آلمــان نــازی کــرد. از نظــر 
ــه شــوروی، بلکــه در  ــه ب ــه در جهــت حمل ــه ن ــت ترکی آلمــان، اهمی
جهــت اســتفاده از مرزهــای آن بــرای رســاندن تجهیــزات بــه نیروهــای 
کودتاچــی عراقــی علیــه حاکمیــت بریتانیــا بــه رهبــری رشــید عالــی 
ــح دارای  ــان صل ــی در زم ــوای ترک ــال ۱۹۳۸، ق ــود. در س ــی ب گیان
۰۰۰'471 ســرباز، ۲۰۰۰۰ افســر شــامل ۱۱ ســپاه، ۲۳ لشــگر، یــک تیــپ 
اکثــر  ماننــد  تیــپ ســواره  نظام تشــکیل مــی  داد.  زرهــی، ســه 
ــاح  های  ــه را س ــش ترکی ــاح  های ارت ــده س ــر، عم ــورهای دیگ کش
ــروی  ــد. نی ــی اول تشــکیل می  دادن ــگ جهان ــه جن ــوط ب ــی مرب قدیم
هوایــی ترکیــه در ســال ۱۹۳۷ را ۱۳۱ فرونــد هواپیمــا کــه غالــب آنــان 
فرســوده و کهنــه بودنــد و ۳۰۰ خلبــان آمــوزش دیــده کــه بــا توجــه 
بــه هواپیماهــای مــدرن غربــی و آب و هــوای اروپــای غربــی آمــوزش 
ــد؛ ارنســت فیلیپــس در کتــاب خــود،  ــد، تشــکیل می  دادن دیــده بودن
ــوای  ــام ق ــا تم ــان ب ــر آلم ــت: »اگ ــه اس ــر، گفت ــد هیتل ــن امی آخری
تهاجمــی خــود بــه ایــن منطقــه )ترکیــه و خاورمیانــه( حملــه می  کــرد، 
ــه  ــه ترکی ــه ک ــر آنچ ــتری از ه ــای بیش ــداد هواپیماه ــب تع ــه مرات ب
می  توانســت گــردآوری کنــد، در فضــای هوایــی ایــن منطقــه هواپیمــا 
می  داشــت ...« در ایــن بیــن امــا نیــروی دریایــی جمهــوری بــا داشــتن 
ــی ۶ زیردریایــی، دو  ــن( ، ۴ ناوشــکن، ۵ ال ــاووز )گوب یــک ناوشــکن ی
ــا  ــوری ب ــق موت ــروب، ۲ ناوچــه، ۳ قای ــاو ســبک، ۳ کشــتی مین رزمن
قابلیــت اژدر افکنــی، ۴ کشــتی مینگــذار و یــک کشــتی تفحصــی بــه 
مجمــوع ۸۰۰ افســر و ۰۰۰'4 ســرباز، ضعیف  تریــن بخــش ارتــش ایــن 
جمهــوری را تشــکیل می  دادنــد. مجمــوع ارتــش ضعیــف ایــن کشــور، 
سیاســت بی  طرفانــه ترکیــه و تمرکــز بــر ملی  گرایــی و پیــروی 

ــد  ــث آن ش ــمی باع ــتعماری و امپریالیس ــت  های اس ــردن از سیاس نک
ــدن  ــخص ش ــگام مش ــگ و هن ــن جن ــان ای ــا پای ــور ت ــن کش ــه ای ک
طــرف پیــروز قطعــی، وارد مهلکــه نشــود هرچنــد کــه نیم  نگاهــی بــه 
تســلط بــر تــرکان شــوروی داشــته و خصومت  هــای تاریخــی و 
ایدئولوژیــک نیــز بــا ایــن کشــور داشــته اســت. امــا در ضعــف تاکتیکی 
آلمــان از نظــر دیپلماســی مــورد اســتفاده و نقشــه  های جنگــی 
ــه جنــگ هزینــه  زا آفریقــا و عــدم تجهیــز  ــه ورود ب ــوان اشــاره ب می  ت
ــال  ــه دنب ــوان متحــد داشــت؛ ب ــه عن ــاختن آن ب ــراه س ــه و هم ترکی
ــا  ــه جبهــه آفریقــا و نبردهــای ســنگین ب ورود ایتالیــای موســولینی ب
نیروهــای اســتعماری بریتانیــا و شکســت و تلفــات ایتالیایی  هــا، 
ــه  ــی ب ــزات آلمان ــد ســپاه و تجهی موســولینی درخواســت ارســال چن
ــل  ــه قاب ــت. نکت ــی داش ــر را در پ ــت هیتل ــه موافق ــرد ک ــا را ک آفریق
تأمــل در ایــن اســت کــه اگــر آلمــان بــه جــای تقویــت بیــش   از انــدازه 
ســایر متحدیــن خــود، بــه تقویــت ارتــش ترکیــه می  پرداخــت، شــاید 
نتیجــه جنــگ متفــاوت از آنچــه رقــم خــورد، می  بــود. همانطــور کــه 
گفتــه شــد در هنــگام زمســتان، امــکان اســتفاده از بنــادر شــوروی در 
دریــای بالتیــک فراهــم نمی  باشــد و ارســال محمولــه بــه ایــن کشــور 
بســیار ســخت می  شــود. اگــر ارتــش آلمــان موفــق بــه پوشــش ضعــف 
ارتــش ترکیــه و تجهیــز آن می  شــد، و اگــر دســتگاه دیپلماســی 
آلمــان بــه رهبــری فــون ریبن  تــروپ و ســفیر آلمــان در ترکیــه، فــون 
پاپــن، می  توانســتند ترکیــه را بــه عنــوان متحــد خــود همــراه ســازند، 
ــش    ــار ارت ــل در اختی ــفر و داردان ــای بس ــگ اول، تنگه  ه ــد جن همانن
ــن داده  ــتی  های متفقی ــور کش ــازه عب ــت و اج ــرار می  گرف ــه ق ترکی
ــه علــت موقعیــت  ــه ب ــز ک ــن کشــور ایــران نی ــد؛ همچنی نمی  ش
لجســتیکی  اش و ارســال محمولــه بــه اســتالینگراد و شــوروی در 
محاصــره، مــورد اســتفاده قــوای متفــق قــرار گرفــت و اشــغال شــد، در 
ــغال در  ــه اش ــه، ب ــه در منطق ــش ترکی ــگ ارت ــور پررن ــورت حض ص
ــه  ــات و آذوق ــال مهم ــط ارس ــع خ ــه قط ــق ب ــه موف ــد و ترکی نمی  آم

ــه ذکــر اســت کــه  ــه شــوروی می  شــد. شــایان ب انگلیــس و آمریــکا ب
بــا توجــه بــه موضــع دیپلماتیــک ایــران نســبت بــه آلمــان و بالعکــس، 
کــه موضــع دوســتانه  ای را در پــی داشــت، بــه هنــگام اتحــاد ترکیــه و 
آلمــان، و حضــور نظامــی پررنــگ ترکیــه، اشــغال ایــران توســط ایــن 
کشــور بســیار بعیــد بنظــر می  رســد. بــا قطــع خطــوط ارســال مهمــات 
متفقیــن از ایــران بــه ســوی شــوروی توســط ترکیــه، ارتــش شــوروی 
ناچــار بــه تســلیم بــه در برابــر ارتــش آلمــان می  شــد یــا بــه شــکلی 
ــش  ــه ارت ــرد ک ــه می  ک ــی مواج ــان وضعیت ــا هم ــان را ب ــی آن حداقل

آلمان در زمستان سال  های ۱۹۴۱ و ۱۹۴۲ با آن مواجه شد.
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نقد و سیاست

ایــران تنهــا قربانــی سیاســت هــای آمریکا نیســت

اتاقــی کــه درآن اتفــاق مافتــاد

ــی ــز تیل ــمند، چارل اندیش

فیلــم مــن عصبانــی نیســتم

بخش هفتم

نقد و سیاست

از دیربــاز کتاب  هــای خاطــرات، زندگی  نامــه، ســفرنامه یــا دســت 
نوشــته  ها، بویــژه بــرای آن دســته از افــرادی کــه در جرگــه  ی سیاســت 
حضــور داشــته  اند مــورد توجــه  ی ویــژه قــرار گرفتــه اســت و پژوهنــدگان 
ــات  ــق و اطاع ــه حقای ــیدن ب ــرای رس ــه، ب ــن عرص ــدان ای و عاقه  من
ــتناد  ــا اس ــا بدان  ه ــه ی ــب مراجع ــن کت ــه ای ــواره ب ــر هم ــته اول  ت دس
ــتند را  ــی هس ــت سیاس ــوع و ماهی ــه در موض ــی ک ــد. کتاب  های می  کنن
ــته  ها  ــت نوش ــته از دس ــرد: آن دس ــیم ک ــته تقس ــه دو دس ــوان ب می  ت
کــه توســط یــک شــخص سیاســی کــه بــه صــورت مســتقیم در میــدان 
ــه  ــا ب ــت ی ــه   اس ــاختار و مجموع ــوی از س ــور دارد و عض ــت حض سیاس
ــب  ــته  ی دوم کت ــرار دارد و دس ــان ق ــگاه فرمانروای ــی در جای ــور کل ط
خاطراتــی کــه توســط فــردی کــه ممکــن اســت سیاســی نبــوده و بــه 
عنــوان یــک شــهروند، بــازرگان، جهانگــرد و بــه طــور کلــی در جایــگاه 
ــی  ــا و حــوادث سیاســی اجتماعــی محیــط پیرامون ــران، رخداده فرمانب
ــر درآورده اســت. بنابرایــن هــردوی ایــن  ــه رشــته  ی تحری خــودش را ب
ــخ  ــی جهــت پژوهــش در تاری ــا دارای ارزش بســیار خوب دســته کتاب  ه
بــوده امــا کتبــی کــه توســط فرمانروایــان نوشــته شــده، بی  شــک دارای 
ارزش دوچندانــی اســت و شــخص نویســنده در آن کتــاب می  توانــد بــه 
افشــای اســرار، رازهــا و اطاعــات مهــم، پرده  بــرداری از حقایــق پشــت 
ــه  ــگاه حاکمیــت ب ــرده و رویدادهایــی کــه ممکــن اســت توســط جای پ
صورتــی دیگــر جلــوه کــرده بــوده باشــد، مخاطــب را مــورد توجــه قــرار 
دهــد. هرچنــد نبایــد فرامــوش کــرد کــه هــر شــخصی کــه بــه نوشــتن 
کتــب خاطــرات مبــادرت مــی  ورزد همــواره از حــب و بغــض، لغــزش و 
خطــا مصــون نیســت و ممکــن اســت اطاعــات نادرســتی را عمــداً یــا 
ــگاه  ــن ن ــد. بنابرای ــرار ده ــدگان ق ــدگان و خوانن ــار آین ــهواً در اختی س
یکســویه داشــتن بــه ایــن کتاب  هــا و دســت نوشــته  ها منجــر بــه خطــا 
رفتــن مــا در فهــم و پــردازش یــک موضــوع می  گــردد. بــرای نمونــه بــه 
ــور و ســقوط ســلطنت  ــم، ظه ــی چــون خاطــرات اســداهلل عل کتاب  های
ــت  اهلل هاشــمی رفســنجانی،  ــوی از حســین فردوســت، خاطــرات آی پهل
ــر، خاطــرات محمدعلــی فروغــی، خاطــرات اردشــیر  نبــرد مــن از هیتل
زاهــدی، خاطــرات کیــم ســونگ ایــل، آشــتی از بی  نظیــر بوتــو، 
خاطــرات دکتــر مصــدق، خاطــرات خلیــل ملکــی، خاطــرات رزمنــدگان 
ــر  ــران، دخت ــر ای ــن پس ــون نورالدی ــاله همچ ــی هشت  س ــگ تحمیل جن
شــینا، آن بیســت و ســه نفــر و... و هــزاران دیگــر ایــن دســت کتاب  هــا 
ــز از  ــاد نی ــاق افت ــه در آن اتف ــی ک ــاب اتاق ــرد. کت ــاره ک ــوان اش می  ت
ایــن دســت کتــاب خاطــرات اســت کــه دربردارنــده  ی خاطــرات جــان 
ــپ  ــد ترام ــت دونال ــفید در دول ــی کاخ س ــت مل ــاور امنی ــون، مش بولت
ــه  کار حــزب جمهوری  خــواه  ــون یکــی از چهره  هــای کهن می  باشــد. بولت
اســت کــه مناصــب و مســئولیت  های گوناگونــی را در دولت  هــای 
ــا  ــان اینه ــه از می ــت ک ــته اس ــده داش ــده برعه ــاالت متح ــف ای مختل
ــکا در ســازمان ملــل متحــد  ــاالت متحــده آمری ــم ای منصــب ســفیر دائ
ــی  ــه  ی سیاس ــای او در کارنام ــن جایگاه  ه ــته  ترین و مطرح  تری از برجس
اوســت. وی کــه فارغ  التحصیــل رشــته  ی حقــوق از دانشــگاه ییــل 
ــت  ــی و سیاس ــت مل ــه  ی امنی ــه ۱۹۸۰ کارش را در زمین ــت در ده اس
خارجــی در دولــت دونالــد ریــگان آغــاز کــرد و در دولــت جــرج بــوش 
پســر نیــز از معاونیــن وزارت خارجــه و همــواره از حامیــان حملــه 
ــلیحات  ــین دارای تس ــرد صــدام حس ــان می  ک ــه اذع ــود ک ــراق ب ــه ع ب

اتمــی و کشــتار جمعــی اســت. روحیــه  ی بولتــون و رویکــرد وی در امــر 
ــه و براســاس رئالیســم تهاجمــی  سیاســت خارجــی بشــدت جنگ  طلبان
ــرد را  ــن رویک ــوان ای ــش می  ت ــاب خاطرات ــای کت ــای ج ــت و در ج اس
ــه  ــری ک ــن تصوی ــرد. مهمتری ــاهده ک ــی مش ــه خوب ــته  هایش ب در نوش
ــه نشســت  ــیم، ب ــته باش ــم داش ــون می  توانی ــان بولت ــا از ج ــا ایرانی  ه م
و کنفرانســی بــا حضــور اعضــای ســازمان تروریســتی مجاهدیــن خلــق 
ــرنگونی  ــن س ــده داد، جش ــا وع ــش علن ــه در آن همای ــردد ک بازمی  گ
ــمس ۲۰۱۹  ــا کریس ــان ب ــران را همزم ــامی ای ــوری اس ــم جمه رژی
ــز  ــاب نی ــر انق ــتا رهب ــن راس ــرد. در ای ــد ک ــزار خواهن ــران برگ در ته
ــی محاسبات  ســنجی  ــد کــه توانای ــراد فرمودن ســخنرانی طعنه  آمیــزی ای
ــد. یکــی از مهمتریــن ویژگی  هــای  ــر ســوال بردن ــکا را زی سیاســی آمری
شــخصیتی جــان بولتــون در امــر سیاســت، بی  اعتنایــی مفــرط نســبت 
بــه نهادهــا و ســازمان  های بین  المللــی اســت و نقــش آن  هــا را در امــور 
ــرای  ــت. ب ــورد می  دانس ــر و بی  م ــل غیرموث ــم بی  المل ــل و نظ بین  المل
ــوریه  ــه س ــی ک ــه و بمباران ــی حمل ــاب، در پ ــش دوم کت ــه در بخ نمون
ــل متحــد  ــرکل ســازمان مل ــود، دبی ــکا محتمــل شــده ب ــب آمری از جان
در انتقــاد از ایــن حملــه گفــت کــه مجــوز شــورای امنیــت را نداشــته 
ــت  ــی اس ــت و غیرقانون ــازگار نیس ــل س ــوق بین  المل ــا حق ــن ب و بنابرای
ــد.  ــخرآمیز می  دان ــرکل را تمس ــان دبی ــن اذع ــون ای ــا بولت ــه در اینج ک
بــا اینکــه بولتــون توانســت بــا اعمــال نفــوذ حــزب جمهوری  خــواه وارد 
ــا  ــات جــدی ب ــا دچــار کژســلیقگی  ها و اختاف ــپ شــود ام ــت ترام دول
ترامــپ و دیگــر همــکاران خــود شــد و رویکــرد جنگ  طلبانــه  ی او 
چیــزی نبــود کــه بــرای ترامــپ مطلــوب بــوده باشــد. بدین  ســان پــس 
ــود  ــب خ ــی از منص ــت مل ــاور امنی ــگاه مش ــور در جای ــال حض از یکس
ــپ و  ــه ترام ــانه  ای علی ــای رس ــا فعالیت  ه ــس از آن ب ــتعفا داد و پ اس
ــن  ــران در ای ــون درخصــوص ای سیاســت  های او پرداخــت. رویکــرد بولت
ــام  ــکا از برج ــروج آمری ــوع خ ــت. در موض ــی اس ــیار خواندن ــاب بس کت
ــد جــدی  ــران، یــک تهدی ــان می  کــرد جمهــوری اســامی ای چنیــن بی
ــرای منافــع ایــاالت متحــده، رژیــم صهیونیســتی و دولت  هــای عربــی  ب
حاشــیه  ی خلیــج فــارس اســت و بشــدت معتقــد بــود بــا هیــچ توافقــی 
ــران را مهــار  ــوان برنامه  هــای هســته  ای و تســلیحاتی و نظامــی ای نمی  ت

ــاد ــاق افتـ ــه درآن اتف ــی ک اتاقـ

محمد مهدی کریم نیا
کارشناسی علوم سیاسی دانشگاه بین المللی امام خمینی)ره(
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ــون  ــم بولت ــه زع ــرد. ب ــم ک ــر رژی ــه تغیی ــادرت ب ــه مب ــر آنک ــرد مگ ک
ــب  ــه موج ــت ک ــده اس ــاالت متح ــرای ای ــاری ب ــق ننگ  ب ــام تواف برج
ــای  ــش برنامه  ه ــال کاه ــنگین در قب ــای س ــه تحریم  ه ــت ک ــده اس ش
ــی اســت  ــن در حال ــود و ای ــته ش ــران برداش هســته  ای و تســلیحاتی ای
ــای  ــه جاه  طلبی  ه ــان ب ــام همچن ــرده  ی برج ــت پ ــران در پش ــه ای ک
ــا  ــه بن ــی اســت ک ــون در حال ــای بولت ــن ادع ــد. ای ــه می  ده ــود ادام خ
ــور  ــه ط ــران ب ــی، ای ــی اتم ــس بین  الملل ــمی آژان ــای رس ــر گزارش  ه ب
کامــل بــه تعهــدات خــود پایبنــد بــوده اســت. همچنیــن بولتــون بــدون 
ــه  ــلیحات ب ــام  آور تس ــروش سرس ــان ف ــا کتم ــن و عم ــر گرفت در نظ
ــه  ــه ب ــت حمل ــه جه ــعودی و برخــی از کشــورهای منطق عربســتان س
یمــن، حمایــت ایــران از مــردم منطقــه بــرای مبــارزه بــا تروریســت  های 
ــده اســت. فشــار  ــت از تروریســم خوان ــد داعــش را حمای ــری مانن تکفی
ــکا  ــروج آمری ــنگین، خ ــان و س ــای بی  ام ــال تحریم  ه ــری و اعم حداکث
از برجــام تمــام چیــزی بــود کــه بولتــون از ترامــپ جهــت کمرشــکاندن 
ــوان  ــه می  ت ــن گون ــن ای ــت و بنابرای ــم می  خواس ــقوط رژی ــران و س ای
نتیجــه گرفــت کــه سیاســت  های تهاجمــی کــه بولتــون اتخــاذ می  کــرد 
و بشــدت بــر ترامــپ تاثیــر می  گذاشــت بــه مــزاج مخالفیــن جمهــوری 
اســامی و بویــژه برانــدازان رژیــم و ســلطنت  طلبان خــوش آمــد و بدیــن 
ــن  ــی از مهمتری ــون یک ــم دوره  ی کاری بولت ــاهده می  کنی ــت مش جه
ــوری  ــف جمه ــی مخال ــن ایران ــای معاندی ــه گروه  ه ــی اســت ک دوره  های
اســامی، همیــاری و همدلــی مجدانــه  ای بــا سیاســت  های ایــاالت 
متحــده آمریــکا داشــتند و همچنیــن در انتخابــات ۲۰۲۰ آمریــکا بیــش 

ــرد  ــن رویک ــد. همی ــپ بودن ــروزی ترام ــان پی ــا، خواه ــر گروه  ه از دیگ
ــم  ــپ و تی ــد ترام ــب می  ش ــون موج ــه  ی بولت ــی و جنگ  خواهان تهاجم
سیاســت خارجــی او را از هرگونــه  ی عمــل دیپلماتیــک و مذاکره  مآبانــه 
ــی از  ــد. وی در بخش  های ــن زن ــا دام ــه تنش  ه ــازد و ب ــع و دور س من
کتــاب بــه تناقضــات موجــود در سیاســت خارجــی دولــت ترامــپ بــا کره 
ــمالی  ــره  ش ــده  ی ک ــد: در پرون ــد. وی می  نویس ــاره می  کن ــمالی اش ش
ــه  ــواره ب ــکا( هم ــابق آمری ــاع س ــر دف ــس) وزی ــز متی ــی، جیم و جنوب
ــود دارد.  ــی وج ــرای دیپلماس ــی ب ــه راه ــه همیش ــت ک ــپ می گف ترام
مــن از دیــدار ترامــپ و کیــم جونــگ اون ) رهبــر کــره شــمالی( نگــران 
ــت  ــن گف ــه م ــو ب ــن حــال پمپئ ــا ای ــودم. ب ــه آن دلخــور ب و نســبت ب
ــور وی در  ــدای حض ــدار، از ابت ــن دی ــرای ای ــپ ب ــیفتگی ترام ــه ش ک
دولــت وجــود داشــته اســت. بولتــون در بخــش دیگــری از ایــن کتــاب، 
ــال  ــکا در قب ــه آمری ــر خارج ــو، وزی ــک پمپئ ــز مای ــگاه انتقاد آمی ــه ن ب
ــام  ــپ اع ــد : ترام ــاره می کن ــمالی اش ــره  ش ــپ در ک سیاســت های ترام
ــران صــورت  ــا ای ــق ب ــان تواف ــا در جری ــه بر خــاف آنچــه اوبام ــرد ک ک
داد، مــن نظــر اکثریــت ســنا را در خصــوص هر گونــه توافــق هســته ای بــا 
کــره  شــمالی جلــب خواهــم کــرد! در آن زمــان پمپئــو بــرای مــن پیغــام 
فرســتاد کــه او ) ترامــپ( پــر از فریــب اســت. ایــن کتــاب را بایــد خوانــد. 
اظهــارات بولتــون چــه درســت و چــه اشــتباه، بایــد خوانــده شــود و بــا 
توجــه بــه اســناد و اخبــار معتبــر دیگــر یــه نتیجه  گیــری کلــی در مــورد 
ــازده زمانــی کــه جــان  سیاســت خارجــی دوران ترامــپ بویــژه در آن ب

ــوده، رســید.  بولتــون عهــده  دار منصــب مشــاورت امنیــت ملــی ب

ــی  ــت، پژوهش ــکا نیس ــت  های آمری ــی سیاس ــا قربان ــران، تنه ــاب ای کت
ــه  ــی در ده ــام جهان ــوالت نظ ــی تح ــت آینده  پژوه ــا موضوعی ــت ب اس
ــن  ــه در ای ــا ک ــوده اســت ت ــر آن ب ــا ب ــام تاش  ه ــادی و تم ۲۰۲۰ می
ــت  ــدت دول ــع بلندم ــا بررســی اهــداف و مناف ــا ب پژوهــش علمــی، تنه
امریــکا در آینــده  ی تحــوالت نظــام جهانــی و همچنیــن بررســی ســیر 
ــکا در دوران ســی ســاله  ی پساشــوروی،  ــت امری سیاســت خارجــی دول
بــا نگاهــی واقع  بینانــه، محتمل  تریــن فرضیــات قابــل پیش  بینــی 
ــان  ــل می ــژه تحــوالت ناشــی از تقاب ــه وی ــی، ب ــام جهان از تحــوالت نظ
ــران، روســیه و  ــی، یعنــی ای ــکا و ســه قــدرت مســتقل نظــام جهان امری
چیــن را در دهــه ۲۰۲۰ میــادی بررســی کنــد. نــگارش کتــاب ایــران، 
تنهــا قرانــی سیاســت  های امریــکا نیســت در مهرمــاه ۱۳۹۷ آغــاز شــده 
و در اردیبهشــت ۱۹۹۸ بــه پایــان رســید و در نهایــت در اســفند ۱۹۹۸ 
کتــاب در تهــران توســط انتشــارات آثــار فکــر بــه چــاپ رســیده اســت. 
ــای  ــدادی از پیش  بینی  ه ــال، تع ــه ح ــا ب ــه ت ــت ک ــر اس ــه ذک الزم ب
کتــاب، مــن جملــه، عــدم موفقیــت ایــران در مذاکــرات بــا اروپــا بــرای 
ایجــاد کانال  هــای مالــی میــان ایــران و اروپــا، حملــه ارتــش ترکیــه بــه 
ــی  ــاز اعتراضــات خیابان ــراق، آغ منطقــه کردنشــین شــمال ســوریه و ع
ــل روســیه و ترکیــه در ارمنســتان،  ــت تقاب ــان و عــراق و در نهای در لبن

ــه وقــوع پیوســته اســت. متأســفانه ب

خالصه  ای از کتاب

توســعه  ی پــر شــتاب چیــن، نــه فقــط در حوزه  هــای اقتصــادی بلکــه در 
ــی و  ــی، صنعت ــای نظام ــتراتژیک همچــون حوزه  ه ــای اس ــام حوزه  ه تم
ــدار  ــدرت پای ــک ق ــی ی ــدون شــک شــاکله  های اصل ــه ب ــک ک تکنولوژی
ــه شــمار می  آینــد، از ظهــور ابرقدرتــی بــزرگ در شــرق جهــان خبــر  ب
می  دهــد. بنابرایــن تردیــدی نیســت کــه کشــور چیــن، تــا پایــان دهــه 
ــا تــداوم رشــد فعلــی، بــه چالشــی بــزرگ در برابــر  ۲۰۲۰ میــادی و ب
ســلطه  ی بامنــازع دولــت امریــکا بــر نظــام جهانــی تبدیــل خواهــد شــد 
ــی  ــا کارآمــدی ســازمان  های بین  الملل ــه ن ــا توجــه ب ــز ب ــت نی و در نهای
در مهــار مناســبات سیاســی جهــان، جنــگ ســرد دیگــری را بــه امریــکا 
تحمیــل خواهــد کــرد. حــال پرســش اینجاســت کــه آیــا دولــت امریــکا 
ــن رو  ــز و از ای ــاً هرگ ــت؟ مطمئن ــد پذیرف ــدی را خواه ــن تهدی چنی
می  بایســت کــه سیاســت مهــار قــدرت چیــن را محــور سیاســت 
ــن  ــا چی ــت. ام ــادی دانس ــه ۲۰۲۰ می ــکا در ده ــت امری ــی دول خارج
ــاه، راه شکســت  ــه متوقــف خواهــد شــد؟ در پاســخی بســیار کوت چگون
چیــن از ایــران و روســیه مــی گــذرد. وابســتگی شــدید اقتصــاد چیــن 
ــده  ی  ــن وارد کنن ــه بزرگ  تری ــع چیــن را ب ــه واردات نفــت کــه در واق ب
نفــت در جهــان، بــا واردات روزانــه نزدیــک بــه ۸ میلیــون بشــکه نفــت 
ــرژی  ــی بیانگــر شــدت ضعــف امنیــت ان ــه خوب تبدیــل کــرده اســت، ب
ــن منظــر، بســیار بدیهــی اســت  ــن و از ای اقتصــاد چیــن اســت. بنابرای
کــه اگــر دولــت امریــکا بتوانــد، بــازار جهانــی نفــت را بــه کنتــرل مطلــق 
خــود درآورد، می  توانــد بســیار ســاده و تنهــا بــا اســتفاده از کارت فشــار 
بــه امنیــت انــرژی چیــن و همچنیــن بــازی بــا کارت  هــای اقتصــادی و 
تجــاری، دولــت اقتدارگــرای چیــن را، یــا ســاقط کنــد و یــا بــه دولتــی 

فرمانبــردار تبدیــل نمایــد. البتــه پــر واضــح اســت کــه ســلطه  ی امریــکا 
ــرل  ــه کنت ــد ک ــر ســاده  ای نیســت و هرچن ــت، ام ــی نف ــازار جهان ــر ب ب
نســبی دولــت آمریــکا، بــر تجــارت جهانــی نفــت غیــر قابــل انــکار اســت. 
بــا ایــن حــال امــا وجــود دو کشــور نفت  خیــز مســتقل از آمریــکا، یعنــی 
ــون  ــش از ۱۰ میلی ــه بی ــادرات روزان ــت ص ــا ظرفی ــیه، ب ــران و روس ای
بشــکه نفــت کــه بــه ســادگی تمــام، تــوان تامیــن پایــه  ی امنیــت انــرژی 
ــر  ــر غی ــت ام ــن را در نهای ــی، چی ــم نفت ــًا تحری ــد، عم ــن را دارن چی
ممکنــی تبدیــل کــرده اســت. پــس حداقــل از ایــن چشــم  انداز شــکی 
نیســت کــه کشــور چیــن تــا مادامــی کــه دو کشــور ایــران و روســیه را 
در کنــار خــود داشــته باشــد، کمــاکان بــه پیشــرفت و توســعه  ی قــدرت 
خــود ادامــه خواهــد داد. البتــه اتحــاد تاکتیکــی میــان ایــران، روســیه و 
ــای شــرقی،  ــر قدرت  ه ــرای دیگ ــه ب ــن بلک ــرای چی ــط ب ــه فق ــن، ن چی
ــن  ــاس ای ــه اس ــه ب ــی ک ــه ایرادات ــا هم ــز ب ــیه نی ــران و روس ــی ای یعن
اتحــاد وارد بــود، امــا در نهایــت خــوب عمــل کــرد. چــرا کــه ایــن اتحــاد 
تاکتیکــی بــه هــر یــک از قدرت  هــای شــرقی، ایــن تــوان را داد تــا کــه 
ــع اســتراتژیک خــود را  ــی، مناف ــه  ی آمریکای ــد در نظــام یک  جانب بتوانن
تامیــن کننــد و بــر خــاف دهــه ۲۰۰۰ میــادی کــه دهــه  ی یکه  تــازی 
آمریــکا در فشــار بــه دولت  هــای مســتقل جهــان در دوران پساشــوروی 
بــه شــمار مــی  رود، فشــارهای امریــکا بــر متحدیــن شــرقی را در دهــه 
ــًا مشــهود اســت  ــه کام ــه طــوری ک ــر ســازند. ب ــادی بی  اث ۲۰۱۰ می
برخــاف دهــه ۲۰۰۰ میــادی کــه دولــت روســیه بــا موجــی از 
انقاب  هــای رنگــی و مخملــی در ســه ناحیــه  ی اروپــای شــرقی، قفقــاز 
ــه  ــر س ــود را در ه ــوذ خ ــه  ی نف ــد و دامن ــرو ش ــه روب ــیای میان و آس
منطقــه از دســت داد و همچنیــن ایــران بــا نفوذ در دو کشــور همســایه  ی 
خــود، یعنــی عــراق و افغانســتان در حلقــه  ی متحدیــن آمریــکا محاصــره 
ــرار گرفــت و چیــن نیــز در  ــد مســتقیم جنــگ ق ــر تهدی شــد و در براب
فراینــد اســتحاله  ی ایدئولوژیــک، اســتقال سیاســی و اقتصــادی خــود را 
ــرل  ــت کنت ــی تح ــام جهان ــت در نظ ــادی و پیوس ــعه اقتص ــدای توس ف
ــاد  ــادی، اتح ــه ۲۰۱۰ می ــوالت ده ــا در تح ــود، ام ــرده ب ــکا ک امری
تاکتیکــی ســه کشــور چیــن، ایــران و روســیه، عمــًا ســیر تحــوالت را 
ــار در دوران  ــرای نخســتین ب ــم زد و ب ــه نفــع ســه متحــد شــرقی رق ب
پساشــوروی، امریــکا را در تقابــل بــا دول شــرقی در موضــع ضعــف قــرار 
ــی در فرجــام جنــگ نیابتــی  ــه خوب ــه    ی واضــح ایــن ضعــف ب داد. نمون
ســوریه نمایــان اســت. جنگــی کــه علیرغــم تمــام فشــارهای آمریــکا، امــا 
در نهایــت بــا اتحــاد تاکتیکــی ایــران و روســیه و پشــتیبانی مالــی چیــن 
از ایــران بــا ایجــاد ســاز و کار تعدیــل تحریم  هــای اقتصــادی، در نهایــت 
ــید و  ــان رس ــه پای ــکا ب ــر امری ــرقی ب ــن ش ــل اراده  ی متحدی ــا تحمی ب
ــا  ــرد. ب ــت ک ــه تثبی ــادالت خاورمیان ــن شــرقی را در مع ــدرت متحدی ق
ــان  ــزرگ نقطــه پای ــن پیــروزی ب ایــن حــال امــا شــکی نیســت کــه ای
فشــارهای آمریــکا بــه متحدیــن شــرقی نیســت و بــه نظــر می  رســد کــه 
بــا پایــان نســبی جنــگ ســوریه، آمریــکا نیــز، درســت بــا درک ناتوانــی 
خــود در تقابــل بــا اتحــاد تاکتیکــی ایــران، روســیه و چیــن، بــه دنبــال 
آن باشــد تــا کــه بــا سیاســت شــکاف در میــان متحدیــن شــرقی، مــوج 
ــران، روســیه و  ــدرت مســتقل ای ــه هــر ســه ق ــدی از فشــارها را ب جدی
ــد.  ــل نمای ــک تحمی ــه گام و منف ــه  ای، گام ب ــکلی مرحل ــه ش ــن، ب چی
فشــاری کــه البتــه بــه نظــر می  رســد، ایــن بــار هــر ســه قــدرت شــرقی 
را از پــای در خواهــد آورد. در ایــن بیــن البتــه ســیر تحــوالت نیــز بــر 
ــت،  ــن اس ــًا روش ــه کام ــوری ک ــه ط ــذارد. ب ــه می  گ ــا صح ــن ادع ای
امریــکا در نخســتین گام از سیاســت شــکاف در اتحــاد تاکتیکــی شــرقی، 
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ســرمایه  گذاری  وعــده  ی  و  روس  هــا  تطمیــع  سیاســت  بــا  عمــًا 
ســعودی  ها در روســیه و همچنیــن بــه رســمیت شــناختن منافــع 
بلندمــدت روســیه در ســوریه بــه شــرط قطــع روابــط تاکتیکــی میــان 
ایــران و روســیه، مقدمــات شــکاف میــان ایــران و روســیه را پدیــد آورد 
و همچنیــن در گام دوم سیاســت شــکاف در اتحــاد تاکتیکــی شــرقی، بــا 
ــت پکــن را در دو  ــن، دول ــه چی ــر علی اعــام جنــگ تجــاری صــوری ب
راهــی انتخــاب میــان حجــم تجــارت نزدیــک بــه یــک تریلیــون دالری 
بــا امریــکا و یــا تــداوم همــکاری تاکتیکــی بــا ایــران، مجبــور بــه انتخــاب 
تنهــا یــک گزینــه کــرد. و البتــه بســیار روشــن اســت کــه چیــن، تــداوم 
تجــارت یــک تریلیــون دالری بــا امریــکا را انتخــاب خواهــد کــرد. حال و 
ــت و  ــده اس ــل ش ــا تبدی ــی تنه ــه قدرت ــران ب ــکاف، ای ــن ش ــس از ای پ
امریــکا نیــز بــا سیاســت موســوم بــه نفــت در برابــر غــذا، بــه دنبــال آن 
ــای اقتصــادی از  ــر ســخت  ترین تحریم  ه ــران را در براب ــه ای ــا ک اســت ت
ــراق  ــز ع ــر کشــور نفت  خی ــز ب ــر نی ــای در آورد. سیاســتی کــه پیش  ت پ
ــاکله  ی  ــت ش ــد و در نهای ــال ش ــالهای۲۰۰۳_۱۹۹۶ اعم ــال س در خ
سیاســی و اقتصــادی عــراق را بــه فروپاشــی کشــاند و حــال جهانــی را 
بــه انتظــار فروپاشــی سیاســی و اقتصــادی ایــران نشــانده اســت. در ایــن 
شــرایط البتــه بدیهــی اســت کــه حکومــت ایــران نیــز بــا اتخاذ سیاســت 
ــد  ــه امی ــه ب ــا، در تاشــی نومیدان ــر تحریم  ه ــت انقباضــی در براب مقاوم
ــکا  ــت در امری ــر دول ــار تغیی ــه انتظ ــا ب ــد و ی ــرایط باش ــر در ش تغیی
ــا سیاســتمداران دموکــرات امریکایــی،  ــد ب ــا کــه شــاید بتوان بنشــیند ت
ــزل  ــو متزل ــق ول ــه یــک تواف ــه مذاکــرات برجــام ب ــر ســر بازگشــت ب ب
دســت یابــد. غافــل از آنکــه اوالً سیاســت خارجــی دولــت امریــکا، یــک 
ــز،  ــا نی ــر دولت  ه ــا تغیی ــًا ب ــه عم ــت ک ــد اس ــًا ممت ــت کام سیاس
تغییــری نخواهــد کــرد و دومــاً اینکــه دولــت امریــکا، سال  هاســت کــه 
بــا اتخــاذ سیاســت پــل طایــی )جــذب و تعامــل بــا جریــان الیــگارش 
نظــام( عمــًا بخــش قابــل توجهــی از هســته  ی سیاســتگذاری حکومــت 
ایــران را بــه ابــزار قــدرت خــود تبدیــل کــرده و تــداوم مقاومــت انقباضی 
ــد. کمــا  ــل کرده  ان ــی تبدی ــر ناممکن ــه ام ــران را ب از ســوی حکومــت ای
اینکــه امریــکا در کنــار سیاســت پــل طایــی، بــا بــازی پلیــس خــوب و 
بــد امریکایــی، اروپایــی نیــز و بــا سیاســت ایجــاد امیــد کاذب در 
مذاکــرات بــا اروپــا بــرای حفــظ برجــام، ابعــاد فرسایشــی تحریم  هــا بــر 
ایــران را تشــدید کــرده و فرصــت تصمیم  گیــری انســجام یافتــه و 
ــر  ــه نظ ــه ب ــت. البت ــرده اس ــلب ک ــران س ــت ای ــه را از حکوم یکپارچ
می  رســد کــه امریــکا، در کنــار آنچــه کــه گفتــه شــد، برنامــه  ای جــدی 
ــران نیــز،  ــا ای ــرای تشــدید مشــکات داخلــی در کشــورهای متحــد ب ب
مشــخصاً  نیروهــای محــور مقاومــت )عــراق، لبنــان و یمــن( دارد و بــه 
ــران،  ــادی ای ــی و اقتص ــره سیاس ــا محاص ــه ب ــا ک ــت ت ــال آن اس دنب
فشــارها بــر ایــران را تشــدید کنــد. بــا ایــن حــال امــا تردیــدی نیســت 
کــه ایــران، می    بایســت منتظــر فشــارهای بیشــتری باشــد. زیــرا 
مســاله  ی محدودیــت زمانــی امریــکا در مهــار قــدرت چیــن، در نهایــت 
ســیر تحــوالت را بــر خــاف رونــد معمــول و قابــل انتظــار پیــش خواهــد 
بــرد؛ بــه بیــان دیگــر، اگــر حکومــت ایــران بتوانــد در یــک بــازه  ی زمانــی 
ــق خواهــد  ــز موف ــن نی ــه مقاومــت شــود، عمــًا چی ــق ب ــی، موف طوالن
شــد تــا کــه موقعیــت خــود را بــه عنــوان ابرقــدرت شــرق در معــادالت 
ــه  ــد ک ــاب می  کن ــرایط ایج ــن رو ش ــد. از ای ــت کن ــی تثبی ــام جهان نظ
طــرف امریکایــی بــا ابزارهــای قوی  تــری، نســبت بــه تحریم  هــای 
اقتصــادی، فشــار بــه ایــران را دنبــال کنــد. و ایــن مســاله بدان معناســت 
کــه حکومــت ایــران می  بایســت کــه منتظــر تحمیــل زود هنــگام جنــگ 
نظامــی بــه ایــران باشــد و از آنجایــی کــه امریــکا بنــا بــه دالیلــی مــن 
جملــه، حفــظ تعــادل و تــوازن قــدرت در تقابــل بــا چیــن، تــوان آغــاز 
ــی  ــال قدرت ــه دنب ــه ب ــه نظــر می  رســد ک ــدارد، ب ــران را ن ــا ای جنــگ ب
منطقــه  ای، در تحمیــل جنــگ مســتقیم بــه ایــران باشــد و اگــر از ایــن 

منظــر بــه مســاله نــگاه کنیــم، خواهیــم دیــد، تنهــا کشــوری کــه تــوان 
ــت !  ــتان اس ــور پاکس ــران را دارد، کش ــه ای ــی ب ــگ نظام ــل جن تحمی
ــرای  ــبی ب ــت مناس ــی از موقعی ــرایط فعل ــد در ش ــه هرچن ــوری ک کش
ــن  ــواهد و قرائ ــا ش ــت، ام ــوردار نیس ــران برخ ــه ای ــگ ب ــل جن تحمی
ــه  ــا درک ب ــت ب ــز درس ــی نی ــرف امریکای ــه ط ــت ک ــی از آن اس حاک
ــرای تحمیــل جنــگ  همیــن مســاله، در حــال آماده  ســازی پاکســتان ب
نظامــی بــه ایــران اســت. سیاســتی کــه دقیقــاً بــه مــوازات خــروج امریکا 
از برجــام و تحمیــل سیاســت نفــت در برابــر غــذا بــه ایــران، آغــاز شــده 

اســت. در بررســی دقیق  تــر 
مشــکات پاکســتان، البتــه 
چیــزی  هــر  از  بیــش 
مــرزی  تنــش  مســاله  ی 
ــر  ــر س ــد ب ــتان و هن پاکس
و  کشــمیر  مناقشــه  ی 
همچنیــن درگیــری ارتــش 
پاکســتان بــا شــبه نظامیان 
طالبــان در منطقــه قبایلــی 
همچنیــن  و  فــدرال 
ــی  خیبرپختونخــوا خودنمای
ــش را  ــن پرس ــد و ای می  کن
کــه  می  ســازد  مطــرح 
ــتان،  ــش پاکس ــور ارت چط
تــوان آغــاز جنــگ در تنهــا 
ــا  ــود ب ــبتاً آرام خ ــرز نس م
ایــران را دارد؟ در پاســخ بــه 
ــت  ــد گف ــش بای ــن پرس ای
و  ســعودی  محــور  کــه 
ــه  ــاً ب ــز دقیق ــی نی امریکای
دنبــال حــل همین مشــکل 
و آرام  ســازی مــرز پاکســتان 
افغانســتان  و  هنــد  بــا 
ــه  ــوری ک ــه ط ــتند. ب هس
ســرمایه  گذاری  وعــده  ی 
میلیــارد   ۰۰۱ هنگفــت 
ــد  ــعودی  ها در هن دالری س
ــت  ــاش دول ــن ت و همچنی
امریــکا بــرای توافــق بــا 
افغانســتان  در  طالبــان 
حاکــی از آن اســت کــه 
ــه  ــا ک ــکا قصــد دارد ت امری
ــناختن  ــه رســمیت ش ــا ب ب
در  طالبــان  منافــع 
افغانســتان، مناقشــات میان 
ــل و  ــت کاب ــان و دول طالب

ــک مناقشــه  ی  ــه ی ــی ب ــک مناقشــه  ی نظام ــاد را از ی ــت اســام آب دول
ــع  ــزار تطمی ــا اب ــد را ب ــت هن ــن دول ــد و همچنی ــل کن ــی تبدی سیاس
ــه  ی  ــی مناقش ــرک نظام ــه ت ــور ب ــی مجب ــار بین  الملل ــادی و فش اقتص
کشــمیر و تبدیــل ایــن مناقشــه، بــه یــک مناقشــه  ی صرفــاً سیاســی و 
بین  المللــی کنــد کــه بدیــن ترتیــب، عمــًا ارتــش پاکســتان در هــر دو 
منطقــه  ی مــرزی در شــرق و شــمال پاکســتان آزاد خواهــد شــد و تــوان 
ــاب  ــن حس ــا ای ــد آورد. ب ــت خواه ــه دس ــران را ب ــا ای ــگ ب ــوه جن بالق
پاکســتان تــا حملــه بــه ایــران، تنهــا بــه انــدازه  ی یــک کودتــا در اســام 
آبــاد فاصلــه خواهــد داشــت کــه تحقــق چنیــن چیــزی، بــا توجــه بــه 

ــرای  ــختی ب ــًا کار س ــتان، عم ــعودی  ها در پاکس ــترده  ی س ــوذ گس نف
ریــاض نیســت! بــا ایــن حــال امــا بــه نظــر مــی رســد کــه ایــران نــه فقط 
در منطقــه  ی مــرزی بــا پاکســتان، بلکــه در آذربایجــان ایــران نیــز مــی 
بایســت کــه خــود را آمــاده  ی جنــگ بــا پانتــرکان آذربایجانــی کنــد کــه 
ــل  ــس از تقاب ــژه پ ــه وی ــه ب ــت لجســتیکی ترکی ــا حمای ــدون شــک ب ب
ایــران و ترکیــه در شــمال ســوریه و قفقــاز و همــکاری ایــران و روســیه 
ــرل  ــه کنت ــه ب ــران را ب ــرب ای ــمال غ ــه ش ــه، منطق ــا ترکی ــل ب در تقاب
ــه  ــه گفت ــه همانطــور ک ــد آورد. البت ــرک درخواهن ــان پانت ــی طلب جدای
ایــران،  حکومــت  ســقوط  شــد، 
مقدمــه  ای اســت بــر فشــار بــه روســیه! 
ــر واضــح اســت کــه  ــن بیــن پ و در ای
ــیه  ــت روس ــه دول ــار ب ــکا در فش امری
نیــز حســاب ویــژه  ای را بــر روی تقابــل 
ــاجنگ  ــکو در پس ــکارا و مس ــان آن می
ســوریه و بــازی ترک  هــا بــا کارت 
حمایــت از جدایــی طلبــان چچنــی در 
برابــر حمایــت روس  هــا از جدایــی 
ــرده  ــاز ک ــه ب ــرد در ترکی ــان ُک طلب
اســت و بــه دنبــال آن اســت تــا کــه بــا 
درگیــر کــردن دولــت روســیه در قفقاز 
ــق  ــر مناط ــن دیگ ــمالی و همچنی ش
مقدمــات  روســیه،  مسلمان  نشــین 
و  الیگارشــیک  دولــت  فروپاشــی 
ــه  ــن و تجزی ــر پوتی ــزل والدیمی متزل
ــه  ــه ب ــازد. کماینک ــا س ــیه را مهی روس
ــر دو  ــل ه ــن تقاب ــد، ای ــر می  رس نظ
قدرت روســیه و ترکیه را در ارمنســتان 
ــن حتــی از  ــر ســازد. بنابرای ــز درگی نی
ایــن منظــر، مــی بایســت کــه خــروج 
ــوریه را  ــمال س ــه ش ــکا از منطق امری
کــه عمــًا امریکایی  هــا را بــه نــوار 
ــا  ــا و روس  ه ــان ترک  ه ــی در می حائل
ــاً بخشــی از  ــود، دقیق ــرده ب ــل ک تبدی
ــده  ی  ــزی ش ــت از پیش  برنامه  ری سیاس
ایجــاد تقابــل   امریــکا در سیاســت 
میــان ترکیــه و روســیه و آغــاز تنــش 
در چچــن دانســت کــه در نهایــت 
روســیه را بــا توجــه بــه بن  بســت 
هــای سیاســی در مســکو، بــرای تکــرار 
ــرد.  ــد ک ــاده خواه ــی آم ــاب رنگ انق
کمــا اینکــه در ایــن بیــن امریــکا نیــز 
موفقیــت  ریســک  افزایــش  بــرای 
تــاش  روســیه  در  رنگــی  انقــاب 
خواهــد کــرد تــا کــه بــا ابــزار تحریــم 
ــت الیگارشــیک مســکو را بیــش از  ــی و گازی روســیه، دول اقتصــاد نفت
ــًا بدیهــی اســت کــه  ــن بیــن کام پیــش تحــت فشــار بگــذارد و در ای
ــر روی نفــت و  ــه ایــن مقصــود، حســاب ویــژه  ای را ب ــرای دســتیابی ب ب
گاز ایــران در پســا جمهــوری اســامی و ونزوئــا در دوران پســا مــادورو 
و همچنیــن جمهــوری آذربایجــان و ترکمنســتان بــاز کــرده اســت کــه 
در ایــن صــورت، شــکی نیســت کــه دیگــر مجالــی بــرای بقــای دولــت 
والدیمیــر پوتیــن و حــزب روســیه متحــد باقــی نخواهــد مانــد. کنتــرل 
امریــکا بــر دو کشــور نفت  خیــز ایــران و روســیه، یعنــی کنتــرل مطلــق 
امریــکا بــر تجــارت جهانــی نفــت! و از ایــن رو امریــکا می  توانــد کــه در 

آخریــن گام از سیاســت خــود، بــا تحریــم نفتــی چیــن، اقتصــاد 
ــود  ــه  ی خ ــترده و همه  جانب ــم گس ــا تحری ــن را ب ــاط  یافته  ی چی انبس
ــن شــوک  ــا قطــع واردات و صــادرات چیــن، بزرگ  تری ــرو ســازد و ب روب
ــه  ــد و آنجاســت ک ــل نمای ــن تحمی ــه کشــور چی ــخ را ب اقتصــادی تاری
بایــد دیــد جامعــه  ی تــازه بــه توســعه رســیده چیــن کــه انــدک زمانــی 
ــذ  ــای لذی ــم غذاه ــه طع ــرون آورده و ب ــن بی ــر را از ت اســت رخــت فق
ــر تحریم  هــای همــه جانبــه  عــادت کــرده اســت، چــه واکنشــی در براب
ــف  ــار ضع ــن در کن ــه چی ــم در حالی  ک ــت؟ آن  ه ــد داش ــکا خواه امری
ــی،  ــت غذای ــف امنی ــا مشــکات اساســی چــون، ضع ــرژی، ب ــت ان امنی
تشــدید فاصلــه طبقاتــی، بحــران اختافــات قومــی، شــکل گیــری طبقــه 
میلیونــر چینــی، دگراندیشــان بــه ویــژه لیبرالیســت چینــی و همچنیــن 
آلترناتیــو موفــق و دموکراتیــک تایــوان در برابــر حــزب توتالیتــر و 
اقتدارگــرای کمونیســت چیــن روبروســت کــه کار را بــرای بقــای دولــت 
اتوکراتیــک و الیگارشــیک چیــن ســخت خواهــد کــرد. در ایــن شــرایط 
ــره  ــا از کارت ک ــه تحریم  ه ــخ ب ــز در پاس ــن نی ــه چی ــی ک ــه بدیه البت
ــس  ــد. پ ــتفاده کن ــکا اس ــت امری ــل امنی ــد متقاب ــرای تهدی ــمالی ب ش
ــا  ــکا ب ــًا واضــح اســت کــه مذاکــرات امری ــن منظــر، کام ــل از ای حداق
دولــت کــره شــمالی و تــاش بــرای عــادی ســازی روابــط دو کشــور بــه 
ــا انتظــار ســقوط  ــن حــال ام ــا ای ــه اســت. ب چــه منظــور شــکل گرفت
ســریع چیــن نیــز، بــا همــه  ی آنچــه کــه گفتــه شــد، انتظــار بیهــوده  ای 
اســت. چــرا کــه حــزب کمونیســت چیــن بــا توجــه بــه تــاش تحســین 
ــا همــه  ــه خــرج داده اســت، ب ــن ب ــزی کــه در راه توســعه  ی چی برانگی
نارســایی  ها امــا در نهایــت بــاز هــم محبــوب اســت و پشــتوانه  ی مردمــی 
باالیــی دارد. بنابرایــن انتظــار مــی  رود کــه دولــت چیــن پــس از ســرکوب 
ــن  ــه مأم ــه ب ــو ک ــگ و ماکائ ــگ کن ــری هن ــرل قه ــان و کنت مخالف
ــل شــده اســت، در نخســتین پاســخ  ــان حــزب کمونیســت تبدی مخالف
جــدی بــه تحریم  هــا، بــرای تامیــن فــوری نیــاز نفتــی و غذایــی چیــن 
ــه کنــد.  ــه مغولســتان و منطقــه  ی ســیبری حمل ــه شــکلی برق  آســا ب ب
منطقــه  ای بکــر و بــا تراکــم جمعیتــی بســیار انــدک و البتــه بــا منابــع 
ــت  های  ــن دش ــه و همچنی ــعه یافت ــه و توس ــل توج ــی و گازی قاب نفت
حاصل  خیــز کــه تــوان تامیــن امنیــت غذایــی و انــرژی چیــن را خواهنــد 
داشــت. بنابرایــن می  بایســت کــه حملــه بــه شــرق روســیه را نخســتین 
پاســخ جــدی چیــن بــه تحریم  هــای امریــکا دانســت کــه در نهایــت بــا 
تــوازن نســبی قــدرت، در میــان چیــن و امریــکا بحــران جهانــی ناشــی از 
تقابــل ایــن دو ابــر قــدرت را وارد فــاز جــدی تــر و خطرناک  تــری خواهــد 
ــد  ــا تهدی ــن شــرایط، ب ــن در ای ــه نظــر می    رســد چی ــه ب ــرد. چــرا ک ک
اتمــی کشــور ژاپــن بــه دنبــال امتیــاز گرفتــن از امریــکا  برآیــد و امریــکا 
نیــز درســت در حالــی کــه بنــا بــه تــوان بازدارندگــی اتمــی و نظامــی 
چیــن، تــوان جنــگ بــا چیــن را نــدارد، درســت هماننــد حمله پاکســتان 
بــه ایــران، بــه دنبــال کارت  هــای منطقــه  ای بــرای تحمیــل جنــگ بــه 
ــا  ــن؟ کشــوری ب ــر از ژاپ ــی بهت ــن بیــن چــه کارت ــن باشــد و در ای چی
مردمانــی ناسیونالیســت، جنگجــو، ثروتمنــد، توســعه  یافته و بــا صنعتــی 
ــر و  ــگ ویرانگ ــک جن ــل ی ــرای تحمی ــی ب ــوان کاف ــه از ت ــدرن ک م
ــا  ــن ب ــت و همچنی ــوردار اس ــن برخ ــزرگ چی ــور ب ــه کش ــی ب فرسایش
توجــه بــه جنایــات جنگــی ژاپــن در چیــن در خــال جنــگ جهانــی دوم 
ــا  ــه ب ــت ک ــور اس ــور، مجب ــان دو کش ــی می ــداد جنگ ــورت رخ ، در ص
ــط  ــوری توس ــی منچ ــات جنگ ــاص جنای ــرس قص ــدرت و از ت ــام ق تم
ارتــش چیــن، در برابــر ارتــش قدرتمنــد چیــن بایســتد. مقاومتــی کــه 
هرچنــد بــه قیمــت جــان ده  هــا میلیــون ژاپنــی تمــام خواهــد شــد، امــا 
در نهایــت چیــن را متوقــف خواهــد کــرد، تــا کــه امریــکا بتوانــد جــام 
شــراب پیــروزی را ســر بکشــد و تبدیــل شــدن بــه یگانــه رهبــر مطلــق 

و بامنازع نظام جهانی را جشن بگیرد. 

نقد و سیاست
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جمهــور دانشــجویی  علمــی  گاهنامــه  

انجمــن علمــی علــوم سیاســی دانشــگاه بین المللــی امــام خمینی)ره( ســال چهــارم/ شــماره چهــارم/ پاییــز ۱۳۹۹

چارلــز تیلــی در منطقــه لومبــارد شــهر ایلینویــز، در نزدیکــی شــیکاگو 
ــر از دانشــگاه  ــدرک لیســانس هن ــا م ــد شــد. او در ســال ۱۹۵۰ ب متول
هــاروارد فارغ التحصیــل شــد. در جنــگ کــره بــه عنــوان مســئول 
پرداخــت در یــک اســکادران آبــی - خاکــی، در نیــروی دریایــی آمریــکا 
خدمــت کــرد. تیلــی در ســال ۱۹۵۸ دکتریــن فلســفی خودش در رشــته 
ــاب  ــگام »انق ــرد. هن ــل ک ــاروارد کام ــگاه ه ــی را در دانش جامعه شناس
هــاروارد« در تحلیــل شــبکه های اجتماعــی، تیلــی دانشــجوی دپارتمــان 
ــروک  ــی ب ــور ل ــر ویکت ــای دکت ــه گفته ه ــا ب ــود. بن ــی ب ــط اجتماع رواب
کــه از دانش آموختــگان چارلــز تیلــی در دانشــگاه میشــیگان می  باشــد، 
تیلــی یــک بــار اذعــان داشــته اســت کــه ســابقا دســتیار اســتاد پیتریــم 
ســوروکین بــوده اســت. پیتریــم ســوروکین بــه همــراه تالکــوت پارســونز 
ــره  ــن، در زم ــه نظــر بســیاری از متخصصی ــس، ب و جــورج ســی. هومن
ــی،  ــای تیل ــق گفته ه ــد. طب ــی می باش ــی جامعه شناس ــران جهان رهب
رایــج بــود کــه ســوروکین در ســاعات اولیــه صبــح بــا او تمــاس بگیــرد 
و بــا لهجــه روســی بگویــد: »آقــای تیلــی، کاس امــروزم را شــما بایــد 
تدریــس کنیــد« و تلفــن را قطــع کنــد و او را در وحشــت غــرق کنــد. 
تیلــی بــه ســختی کاس هــای درس را تدریــس می کــرد بــدون آن کــه 
حتــی کوچک تریــن ایــده ای داشــته باشــد کــه ســوروکین در طــول روز 
مشــغول چــه کاری اســت. تیلــی همچنیــن برنامــه داشــت تــا ســوروکین 
وظیفــه اســتاد راهنمــای تــز و رســاله دکترایــش را بــه عهــده گیــرد امــا 
ــابه  ــه ای مش ــنید جمل ــی را می ش ــای تیل ــوروکین ایده ه ــه س ــار ک هرب
»بســیار جالــب اســت آقــای تیلــی امــا بــه نظــرم افاطــون آن را بهتــر 
گفــت« بیــان می کــرد. تیلــی آزمــون اولیــه هــاروارد را بــه علــت آن کــه 
ــی  ــردود شــد. تیل ــت، م ــه جلســه نرف ســاعت آن را فرامــوش کــرد و ب
ــور و  ــون م ــه برینگت ــه اش رو ب ــر پایان نام ــی ب ــرای راهنمای ــرانجام ب س
ــم  ــه پیتری ــت ک ــان می داش ــه اذع ــا همیش ــس آورد، ام ــورج هومن ج
آلکســاندروویچ ســوروکین شــخصیت بزرگــی اســت؛ هرچنــد کــه 
ــخ دوری  ــته« در تاری ــخصیت های برجس ــه  »ش ــه از نظری ــی همیش تیل
ــرد،  ــی« را رد می ک ــه اجتماع ــه »مبادل ــی نظری ــه تیل ــت. اگرچ می جس
امــا وی هومنــس را بــه عنوان یکــی از پدیدآورنــدگان نظریــه مبادله و در 
زمــره بهتریــن نویســندگان در تاریــخ جامعه شناســی می دانســت؛ او در 
نشســت انجمــن جامعه شناســان آمریــکا هنــگام دریافــت جایــزه »بــورس 
تحصیلــی برجســته« )کــه او همیشــه بــه دانشــجویانش می گفــت اســم 
اصلــی آن جایــزه »ســوروکین« اســت( گفــت آرزو می کــرد کــه هومنــس 
زنــده بــود تــا می توانســت از او تشــکر کنــد. تیلــی در ۲۹ آپریــل ۲۰۰۸ 
در منطقــه برانکــس شــهر نیویــورک بــر اثــر تــورم ســلول های خونــی از 
دنیــا رفــت. پــس از مــرگ پروفســور تیلــی، لــی ســی. بولینگــر، رئیــس 
ــی  ــای واقع ــه معن ــرد: »او ب ــام ک ــه ای اع ــا در بیانی ــگاه کلمبی دانش
ــخ  ــی در تاری ــی مردم شناس ــات و مبان ــاختار منازع ــث س ــه، مباح کلم
ــاتید  ــی از اس ــفورس یک ــرح داد.« آدام اش ــد آورد و ش ــی را پدی سیاس
دانشــگاه میشــیگان نیــز تیلــی را بــه عنــوان »بــه وجــود آورنــده و پــدر 

ــز  ــت. چارل ــرده اس ــف ک ــم« توصی ــت و یک ــرن بیس ــی ق جامعه شناس
تیلــی بــرادر ریچــارد اچ. تیلــی و همســر پروفســور لوســی اِی. تیلــی بود؛ 
هرچنــد تیلــی و همســرش هرگــز طــاق نگرفتنــد، امــا در هنــگام مــرگ 
ــرادر  ــر، ب ــر دو نف ــد. ه ــی می کردن ــه زندگ ــورت جداگان ــه ص ــز ب چارل
ــی در  ــتند. تیل ــته هس ــگاران برجس ــی، از تاریخ ن ــز تیل ــر چارل و همس
دانشــگاه های دالویــر، هــاروارد، تورنتــو، میشــیگان، کالــج جدیــد )کالــج 
خصوصــی در نیویــورک( و کلمبیــا بــه تدریــس پرداختــه اســت. او بیــن 
ــال ۱۹۶۹- ــخ و از س ــتاد تاری ــوان اس ــه عن ــال های ۱۹۶۹-۱۹۸۴ ب س
۱۹۸۱ بــه عنــوان اســتاد جامعه شناســی در دانشــگاه میشــیگان مشــغول 
ــکار  ــال های ۱۹۸۱-۱۹۸۴ هم ــن س ــت؛ وی بی ــوده اس ــس ب ــه تدری ب
پروفســور تئــودور ام. نیوکامــب بــود. همچنیــن در دانشــگاه کلمبیــا نیــز، 
در زمینــه علــوم اجتماعــی، در کنــار جــوزف ال. باتنوایــزر مشــغول بــه 
فعالیــت بــوده اســت. تیلــی بــه همــراه هریســون وایــت، نقــش کلیــدی 
ــد  ــج جدی ــه ای« در کال ــی رابط ــب »جامعه شناس ــش مکت را در پیدای
نیویــورک ایفــا کــرده اســت. وی در طــول دوران کاری اش ۵۱ کتــاب و 
بیــش از ۶۰۰ مقالــه بــه انتشــار رســانده اســت. او عضــو اکادمــی ملــی 
ــکا  ــع فیلســوفان آمری ــکا، مجم ــوم آمری ــر و عل ــوم، فرهنگســتان هن عل
ــی  ــوده اســت.کارهای علمــی تیل ــات جامعه شناســی ب و انجمــن تحقیق
چندیــن موضــوع را در علــوم اجتماعــی تحــت پوشــش قــرار مــی داد کــه 
تأثیراتــی فراتــر از جامعه شناســی، بــر رشــته های تاریــخ و علــوم سیاســی 
ــای  ــی در تحلیل ه ــای کم ــتفاده از روش ه ــت اس ــه عل ــت. وی ب گذاش
ــه ســمت  ــا، حرکــت ب تاریخــی، روش شناســی فهرست نویســی رویداده
روش هــای رابطــه ای و شــبکه اجتماعــی در تحقیــق، توســعه فرآینــد و 
ــی،  ــات سیاس ــه منازع ــن مطالع ــا و همچنی ــه ای تحلیل ه ــم پای مکانیس
جنبش هــای اجتماعــی، تاریــخ کار، تشــکیل دولــت، انقاب هــا، فرآینــد 
دموکراسی ســازی، نابرابــری و جامعه شناســی شــهری، بــه عنــوان یکــی 
شــخصیت های اصلــی پیشــرفت جامعه شناســی تاریخــی بــه شــمار مــی 

آید.                                                                           تیلی در 
کتــاب »اجبــار، ســرمایه و دولت هــای اروپایــی« )۱۹۹۰( ســعی کــرد بــا 
ــای ســده های  ــاوری از اروپ ــی و فن بررســی تحــوالت سیاســی، اجتماع
میانــی تــا کنــون، موفقیــت بی ســابقه دولت-ملت هــا بــه عنــوان 
ــه دوران  ــزش را ب ــی تمرک ــد. تیل ــح ده ــی توضی ــب سیاس ــوي غال الگ
پــس از فروپاشــی امپراتــوری روم معطــوف کــرده اســت. در ایــن دوران، 
تشــکیات دولتــی عمومــا غیررســمی بودنــد و اربابــان محلــی بــر مناطق 
ــای خــود،  ــان از درآمده ــی داشــتند. دهقان نســبتا کوچکــی حکمفرمان
جهــت بهره بــری از امنیــت و حمایــت پیشــنهاد شــده از طــرف اربابــان 
ــای  ــا و قلعه ه ــن زمین ه ــان، ای ــرور زم ــه م ــی، دســت کشــیدند. ب محل
بــرای  بزرگ تــری  ارتش هــای  بــه  و  شــدند  مســتحکم  فئودالــی 
ــد. ارتش هــای  ــا دشــمنان داخلــی و خارجــی نیــاز پیــدا کردن مقابلــه ب
ــز  ــوق بیشــتری نی ــا حق ــا متعاقب ــی بیشــتری داشــتند ام ــزرگ کارای ب
ــعه  ــه توس ــی ب ــای فئودال ــد. زمین ه ــت می ش ــا پرداخ ــه آن ه ــد ب بای
ــط  ــه توس ــدند ک ــام ش ــر ادغ ــای بزرگت ــد و در امپراتوری ه ــه دادن ادام
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ــات از  ــب مالی ــاهان در قال ــپس پادش ــد. س ــی می ش ــاهان حکمران پادش
ــا  ــا، آن ه ــن مالیات ه ــع ای ــرای وض ــد. ب ــول می کردن ــای پ ــردم تقاض م
ــه  ــا ب ــا داشــتند؛ بن ــرای محاســبه و جمع آوری ه ــه تشــریفاتی ب ــاز ب نی
همیــن دلیــل اقــدام بــه تشــکیل مؤسســات دولتــی کردنــد. در اســتدالل 
تیلــی دولت  هــا چهــار فعالیــت زیــر را انجــام می  دهنــد: نخســت 
ــی  ــی خارج ــدات احتمال ــا تهدی ــا ی ــذف رقب ــی ح ــازی؛ یعن جنگ  س
در خــارج از ســرزمین  های خــود. دوم دولت  ســازی؛ حــذف رقیبــان 
ــت؛ از  ــوم حفاظ ــود. س ــرزمین  های خ ــیان در درون س ــی و شورش داخل
بیــن بــردن تهدیــدات احتمالــی بــرای مــردم و چهــارم اســتخراج یعنــی 
انجــام کارهایــی بــرای اجرایــی کــردن ۳ فعالیــت قبلــی مثــل دریافــت 
و جمــع آوری مالیــات. ایــن چهــار فعالیــت می  تواننــد اشــکال مختلفــی 
ــد طــرح  ــا همانن ــن فعالیت  ه ــه ای ــا این  ک ــا ادع ــی ب داشــته باشــند. تیل
ــه  ــد، ب ــه می  کنن ــت  کار عرض ــازمان  های جنای ــه س ــت ک ــی اس حمایت
ــازمان  یافته  ــونت  های س ــدگاه خش ــت از دی ــار فعالی ــن چه ــی ای بررس
ــازی  ــه »دولت  س ــکیل نظری ــث تش ــدگاه باع ــن دی ــود. ای ــد ب عاقه  من
غارتگــر« می  شــود. در مخالفــت بــا فردگرایــی و تجزیــه و تحلیــل 
ــه  ــه ب ــود ک ــن ب ــر ای ــی ب ــد کار تیل ــاجره  آمیز، تأکی ــتهای مش سیاس
پاســخ ایــن پرســش برســد کــه چگونــه پویایــی اعتراض  هــای اجتماعــی 
بــا زمینه  هــای سیاســی، اقتصــادی و اجتماعــی آنهــا گــره خــورده اســت. 
ــا را  ــول آن  ه ــر معم ــت غی ــات پیشــین، ماهی ــه در مطالع همان  طــور ک
مــورد بحــث قــرار داده بــود، تیلــی بــه جمــع  آوری مدارکــی پرداخــت که  
ــدون  نشــان دهــد آن  هــا معمــوالً از ســازماندهی مشــاجرات سیاســی ب
ــی  ــل توجه ــر قاب ــدا  تأثی ــی در ابت ــوند. کار تیل ــی می  ش ــونت ناش خش
در مطالعــه جنبش  هــای اجتماعــی داشــت؛ جالــب اســت کــه تیلــی در 
ــرد.  ــاب می  ک ــی اجتن ــای اجتماع ــا جنبش  ه ــدن ب ــر ش ــدا از درگی ابت
»مــن در حــدود بیســت ســال  از نوشــتن دربــاره جنبش  هــای اجتماعــی 
دوری کــردم زیــرا احســاس کــردم کــه شــرایطی غیردقیــق و متورمــی 
ــه را تیلــی در مصاحبــه ۲۰۰۷ گفتــه اســت.  حاکــم اســت«، ایــن جمل
»جنبــش اجتماعــی بــه نظــر مــن شــبیه بــه یــک شــکل خــاص تاریخی 
ــی  ــار جمع ــی و انحص ــارزات انتخابات ــد مب ــت مانن ــی اس ــر سیاس از نظ
ــال  ــی در ح ــه تیل ــی ک ــی.« هنگام ــورت جهان ــه ص ــه ب ــه ن ــذا، البت غ
ــس )مشــاجره  ــوب انگلی ــاره تحــول سیاســت محب ــی درب نوشــتن کتاب
محبــوب در بریتانیــا ۱۷۵۸-۱۸۳۴( بــود، ایــده مشــخص کــردن محــل 
تولــد جنبش  هــای اجتماعــی از نظــر زمــان و مــکان بــه ذهــن او خطــور 
ــه  ــاجره  آمیز ک ــاع مش ــل ۸۰۸۸ اجتم ــه و تحلی ــد تجزی ــرد. در رون ک
ــی  ــاب هســتند، تیل ــن کت ــی ای ــا پایه  هــای اصل ــه و تحلیل  ه ــن تجزی ای
ــادی در  ــردم ع ــی م ــای جمع ــم در نحــوه ادع ــر مه ــک تغیی متوجــه ی
برابــر قــدرت عمومــی شــد و همیــن باعــث خلــق چیــزی شــد کــه مــا 

امــروزه بــه آن جنبــش اجتماعــی می  گوییــم. »مــن نمی  توانــم کمکــی 
ــل  ــم، چــون حداق ــی در انگلســتان کن ــای اجتماع ــدن جنبش  ه ــه دی ب
ــه  ــا در ده ــتند ام ــود نداش ــرن ۱۸ وج ــط ق ــا اواس ــا ت ــن جنبش  ه ای
۱۸۳۰ جنبش  هــای اجتماعــی شــکل غالــب و سیاســت عامه    پســند 
ــاره  ــن باعــث شــد کــه مــن نوشــته  هایم درب ــد؛ همی ــردم شــده بودن م
ــم  ــروع کن ــی ش ــای غرب ــی را  اول از اروپ ــای اجتماع ــخ جنبش  ه تاری
و بعــد دربــاره جنبش  هــای اجتماعــی کل جهــان بنویســم. تیلــی 
ــوان  ــه عن ــی ب ــای اجتماع ــکال اعتراض  ه ــه اش ــف هم ــای تعری ــه ج ب
او  می  کنــد.  اســتفاده  تعریــف محدودتــری  از  اجتماعــی،  جنبــش 
اســتدالل می کنــد کــه جنبــش اجتماعــی  عناصــر مشــترکی بــا دیگــر 
اشــکال منازعــات سیاســی ماننــد کودتــا، مبــارزات انتخاباتــی، اعتصــاب 
ــی  ــای اجتماع ــه جنبش  ه ــار دارد ک ــن اظه ــا دارد. او همچنی و انقاب  ه
ــق اســتعمار،  ــده و از طری ــه وجــود آم ــس از ســال ۱۷۵۰ ب در غــرب پ
ــد. جمعیت  هــای محلــی احتمــاالً  تجــارت و مهاجــرت گســترش یافته  ان
ــد و  ــه می  کنن ــی را تجرب ــای اجتماع ــردن، جنبش  ه ــزه ک ــا دموکراتی ب
در صــورت موفقیــت، آن را در مبــارزات سیاســی خــود قــرار می  دهنــد، 
ــات  ــه مطالب ــازمان  یافته ک ــداوم و س ــردم بصــورت م ــی م ــاش عموم ت
جمعــی مــردم را هــدف قــرار می  دهــد را می  توانیــم جنبــش اجتماعــی 
ــه  ــه کار گرفت ــر ب ــی از اشــکال زی ــات سیاســی ترکیب ــم. در اقدام بنامی

می  شــود:
اجتماعــات  خــاص،  هــدف  بــا  ائتاف  هــای  و  انجمن  هــا  تشــکیل 
ــه  ــرات، ارائ ــبانه، تظاه ــت  های ش ــمی، گش ــت  های رس ــی، نشس عموم
دادخواســت، اظهــارات در رســانه های عمومــی، نوشــتن کتــاب، اعامیــه 
ــی  ــش اجتماع ــات جنب ــا را اقدام ــن متغیره ــه ای ــه مجموع ــه ک و مقال
اجتماعــی  جنبش  هــای  در  شــرکت  کنندگان  حضــور  می  نامیــم. 
ــه خــود  ــان ب نمایانگــر شایســتگی، اتحــاد، تعــداد و تعهــد )WUNC( آن
و حوزه  هــای انتخاباتــی خودشــان اســت کــه آن را نمایشــگرهای 
WUNC می  نامیــم. یــک جنبــش حداقــل از ســه مؤلفــه تشــکیل شــده 
اســت: گروهــی از مدعیــان، موضــوع ادعــا و جمعــی از گونه  هــای 
ــن و  ــی معی ــیوه های عملیات ــی، ش ــش اجتماع ــات جنب ــف. اقدام مختل
ــی،  ــات عموم ــل: جلس ــتند؛ از قبی ــی هس ــای اجتماع ــاص جنبش  ه خ
ــای  ــا و ائتاف  ه ــبانه، انجمن  ه ــای ش ــمی، مراقبت  ه ــای رس اجتماع  ه
ــه و  ــتن اعامی ــت و نوش ــه دادخواس ــرات، ارائ ــاص، تظاه ــدف خ ــا ه ب
ــاره نمــاد WUNC، تیلــی می نویســد ایــن اصطــاح عجیــب  ــه. درب مقال
ــت. در  ــنا اس ــا آش ــزی کام ــان  دهنده چی ــا نش ــد ام ــر می رس ــه نظ ب
ــار  ــامل رفت ــن اســت ش ــی منظــور از شایســتگی ممک ــش اجتماع جنب
موقــر و حضــور روحانیــون و مــادران دارای فرزنــد باشــد؛ وحــدت 

نقد و سیاست



112113

جمهــور دانشــجویی  علمــی  گاهنامــه  

انجمــن علمــی علــوم سیاســی دانشــگاه بین المللــی امــام خمینی)ره( ســال چهــارم/ شــماره چهــارم/ پاییــز ۱۳۹۹

ــود و  ــان داده می ش ــعارها نش ــا و ش ــا، آوازه ــودن آگهی ه ــی ب ــا یک ب
ــا  ــدن در خیابان  ه ــع   ش ــا جم ــت و ی ــاء دادخواس ــق امض ــداد از طری تع
ــارکت  ــا مش ــکار و ی ــای آش ــا فداکاری  ه ــد ب ــود؛ تعه ــخص می  ش مش
قابــل مشــاهده توســط افــراد مســن تبلیــغ می شــود. ایــن نمــاد، نمــاد 
ــداف  ــای سیاســی مهمــی را در خصــوص اه ــرا پیام  ه مهمــی اســت زی
ــی  ــد. تیل ــل می  کن ــی منتق ــش اجتماع ــک جنب ــردم ی ــت م و خصوصی
ــی  ــای اجتماع ــط جنبش  ه ــده توس ــرح ش ــای مط ــوع ادع ــه ن ــن س بی
ــار  ــت اظه ــاره هوی ــای درب ــت  های ادعاه ــود: نخس ــل می  ش ــز قائ تمای
ــه  ــد ب ــه بای ــم ک ــکیل می دهی ــد را تش ــروی واح ــک نی ــا ی ــه م دارد ک
ــا  ــل چریکی  ه ــام مث ــک ن ــتار ی ــا خواس ــن ادعاه ــد و ای ــاب بیای حس
یــا برنده  هــای المــاس یــا شــهروندان دولتــی علیــه ایکــس ).( 
ــترک و  ــته مش ــرای خواس ــتادگی ب ــت. دوم ایس ــان اس ــرای خودش ب
ــرای  ــد، ب ــات می  کن ــر اثب ــی دیگ ــران سیاس ــا بازیگ ــباهت  هایی را ب ش
ــان مســتقر، شــهروندان مناســب،  ــای محــروم، بازرگان ــت ه ــال اقلی مث
گروه  هــا یــا طرفــداران وفــادار رژیــم. ادعاهــای برنامــه شــامل حمایــت 
ــای  ــط ادعاه ــنهادی توس ــا پیش ــی ی ــات واقع ــا اقدام ــت ب ــا مخالف ی
جنبشــی اســت. برجســتگی نســبی هویــت، ســابقه و ادعاهــای برنامــه 
ــل توجهــی در جنبش  هــای اجتماعــی، در میــان مدعیــان  ــه طــور قاب ب
ــأ  ــی منش ــاوت اســت. تیل ــرکات، متف ــای ح ــا و در فازه درون جنبش  ه
ــت  ــه در آن فعالی ــی ک ــم مل ــی را در رژی ــای اجتماع ــات جنبش  ه اقدام
می  کننــد، قــرار می  دهــد. تیلــی بــا تعریــف رژیم  هــا بــه عنــوان 
میــزان ظرفیــت دولــت و دموکراســی در یــک کشــور معیــن، اســتدالل 
ــق  ــه طری ــا از س ــورد مناقشــه توســط رژیم  ه ــات م ــه اقدام ــد ک می  کن
ــل و  ــل تحم ــن، قاب ــرو معی ــن قلم ــا تعیی ــا ب ــرد: رژیم  ه ــکل می  گی ش
اقدامــات ممنوعــه، آن  هــا را کنتــرل می  کننــد؛ رژیم  هــا مدعیــان بالقــوه 
و بالفعــل ادعاهــا هســتند؛ و رژیم  هــا جریان  هــای مختلفــی از مســائل، 
رویدادهــا و اقدامــات دولتــی را تولیــد می  کننــد کــه جنبش  هــای 
اجتماعــی حــول آن  هــا بــاال و پاییــن می  رونــد. تیلــی همچنیــن 
جنبش  هــای  میــان  پیچیــده  ای  رابطــه  کــه  می  کنــد  اســتدالل 
ــث  ــازی باع ــود دارد. دموکراتیک  س ــازی وج ــی و دموکراتیک  س اجتماع
ترویــج جنبش  هــای اجتماعــی می  شــود، امــا بــه هیچ  وجــه همــه 
جنبش  هــای اجتماعــی از دموکراســی طرفــداری نکــرده و آن را ترویــج 
نمی  کننــد. ایــن تمایــز بســیار مهــم اســت. تیلــی دربــاره توهــم اینکــه 
جنبش هــای اجتماعــی خودشــان دموکراســی را بــه وســیله جداســازی 
ــد، هشــدار  جنبش  هــای اجتماعــی از پیامدهــای جنبــش ترویــج داده ان
ــی    ــدار دموکراس ــش طرف ــک جنب ــه ی ــرد ک ــتدالل ک ــد. وی اس می  ده
ــه عواقــب ضــد دموکراتیــک منجــر شــود. یــک مثــال  ممکــن اســت ب
ــت باعــث تکــه  ــه در نهای ــا باشــد ک ــا نئولیبرال  ه ــا ی ــد لیبرال  ه می  توان
تکــه شــدن ائتاف  هــای جویــای دموکراســی می  شــوند. بالعکــس  ، 
ــد  ــات ض ــام اقدام ــا انج ــد ب ــی می  توان ــد دموکراس ــش ض ــک جنب ی
ــات  ــل توســط مقام ــات متقاب ــا اقدام دموکراتیــک توســط شــهروندان ی

ــر  ــای ضــد مهاج ــد. جنبش  ه ــا ده ــک را ارتق ــج دموکراتی ــی  ، نتای دولت
ــه  ــازی همیش ــد دموکراتیک  س ــت. هرچن ــه آن اس ــک نمون ــق، ی ناموف
باعــث ترویــج جنبش  هــای اجتماعــی می  شــود زیــرا هــر یــک از عناصــر 
ــکل  گیری  ــد. ش ــارکت دارن ــی مش ــای اجتماع ــت جنبش  ه آن در فعالی
ــرح  ــراد، ط ــا و اف ــن دولت  ه ــر بی ــده و منظم  ت ــدی ش ــط طبقه  بن رواب
ادعاهــای مبتنــی بــر حقــوق را عملــی، قابــل مشــاهده و جــذاب 
عمومــی  سیاســت  های  در  وظایــف  و  حقــوق  گســترش  می  کنــد. 
جنبش  هــای  کارایی  هــای  کارزارهــا،  در  مشــارکت  ترویــج  باعــث 
ــف  ــوق و وظای ــری حق ــود. براب ــش )WUNC( می  ش ــی و نمای اجتماع
در سیاســت  های عمومــی باعــث تقویــت ائتاف  هــای میــان رده  ای 
و ادعــای هویت  هــای جدیــد می  شــود. افزایــش مشــاوره الــزام  آور، 
ــه  ــی را ب ــداز جنبش  های ــم ان ــت، چش ــت  های دول ــه سیاس ــه ب ــا توج ب
ــی  ــای دولت ــراد در تصمیم  گیری  ه ــی از اف ــه برخ ــی  آورد ک ــت م دس
ــت  ــا رعای ــی ب ــای اجتماع ــه، جنبش  ه ــد. در نتیج ــر می  کنن ــار نظ اظه
حقــوق امــن اجتمــاع، تشــکل   و صــدای جمعــی اعطــا شــده از طــرف 
دموکراســی، رشــد می  کننــد. در دهــه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰، تیلــی بــا مطالعــه 
ــای  ــه پدیده  ه ــهوری در زمین ــرداز مش ــهرها، نظریه  پ ــه ش ــرت ب مهاج
شــهری شــد؛ وی بــا جوامــع بــه عنــوان شــبکه  های اجتماعــی برخــورد 
ــونت  ــود، »خش ــزارش خ ــه گ ــا ارائ ــی ب ــال ۱۹۶۸، تیل ــرد. در س می  ک
ــدن  ــد آم ــه پدی ــر ب ــاور منج ــیون آیزنه ــه کمیس ــا«، ب ــی اروپ اجتماع
نهــادی در دولــت جانســون شــد کــه بــه بررســی ناآرامی  هــای شــهری 
ــات  ــن گزارش ــت. ای ــی می  پرداخ ــوق مدن ــای حق ــان جنبش  ه در می
ــدان  ــط کارمن ــه توس ــکا« ک ــونت در آمری ــاب خش ــد اول »کت در جل
کمیســیون ویرایــش شــده، افــزوده شــده اســت. مطالعــات وی در مــورد 
سیاســت  های مشــاجره  آمیز در قــرن نوزدهــم اروپــا و خشــونت  های 
موجــود در ایــاالت متحــده، بیانگــر ارتبــاط نزدیــک عاقــه او بــه شــهرها 
و جوامــع، و مطالعــه جنبش  هــای اجتماعــی و خشــونت جمعــی 
ــترک  ــزه مش ــه »جای ــی از جمل ــز مختلف ــی جوای ــز تیل ــد. چارل می  باش
ــرای  ــزه آمالفــی« ب ــه شناســی در ســال ۱۹۸۲، »جای ــروت« در جامع ث
ــتگی  ــزه شایس ــال ۱۹۹۴، جای ــی در س ــوم اجتماع ــی و عل جامعه  شناس
ــورس تحصیلــی برجســته« در  ــرای »ب انجمــن جامعه  شناســی شــرقی ب
ــن  ــته« انجم ــی برجس ــورس تحصیل ــه  ای ب ــزه حرف ــال ۱۹۹۶، »جای س
ــزه کارل  ــرد، »جای ــت ک ــال ۲۰۰۵ دریاف ــکا در س ــی آمری جامعه  شناس
ــوم سیاســی  ــی عل ــی انجمــن بین  الملل ــچ« در سیاســت  های تطبیق دوی
ــوک« در  ــیدنی ه ــا س ــا کاپ ــی بت ــود ف ــزه یادب ــال ۲۰۰۶، »جای در س
ســال ۲۰۰۶ و »جایــزه آلبــرت او هیرشــمن« از شــورای تحقیقــات علــوم 
اجتماعــی در ســال ۲۰۰۸. وی همچنیــن دارای دکتــرای افتخــاری را از 
دانشــگاه اراســموس روتردام در ســال ۱۹۸۳، انســتیتو سیاســی دانشــگاه 
ــو در ۱۹۹۵، دانشــگاه استراســبورگ  ــس در ۱۹۹۳، دانشــگاه تورنت پاری
در ۱۹۹۶، دانشــگاه ژنــو در ۱۹۹۹، دانشــگاه کــرت در ۲۰۰۲، دانشــگاه 
کبــک در مونتــرال در ۲۰۰۴ و دانشــگاه میشــیگان در ســال ۲۰۰۷ 
ــی  ــل جامعه  شناس ــجویان فارغ  التحصی ــد. دانش ــال ۲۰۰۱ می  باش در س
ــت وی،  ــس از درگذش ــد. پ ــال نامیدن ــور س ــی را پروفس ــا، تیل کلمبی
شــورای تحقیقــات علــوم اجتماعــی میزبــان کنفرانســی در ســال ۲۰۰۸ 
ــات و  ــا و مؤسســه تحقیق ــی دانشــگاه کلمبی ــت مال ــا حمای ــه ب ــود ک ب
سیاســت  های اجتماعــی و اقتصــادی، بــه احتــرام وی: »جشــنی از 
زندگــی و آثــار چارلــز تیلــی« در ایــن کنفرانــس SSRC  )مرکــز تحقیقات 
علــوم اجتماعــی( صنــدوق چارلــز تیلــی و لوئیــز تیلــی را بــرای تاریــخ 
ــخنرانی  هایی از  ــس س ــن کنفران ــرد. در ای ــام ک ــی اع ــوم اجتماع عل
ــت،  ــگ کالهــون، هریســون وای ــه: کری جامعه  شناســان برجســته از جمل
داگ مــک آدام، امانوئــل والرشــتاین، ویلیــام ســیول، جــک گلدســتون، 
ســیدنی تــارو، بــاری ولمــن و ویویانــا زلیــزر ارائــه شــد. در ســال ۲۰۱۰، 
دو نشــریه »تاریــخ علــوم اجتماعــی« و »جامعه  شناســان آمریــکا« یــک 
ــد. نســخه دوم  ــش اختصــاص دادن ــی و کارهای ــه تیل ــژه را ب شــماره وی
ــش شــد و شــامل مشــارکت  های جــورج  ــر ویرای ــاس کول توســط آندری
ــم ووس، راجــرز  ــل گــروس، جــک ال گلدســتون، کی ــز، نی اشــتاین مت
بروباکــر، مصطفــی امیربایــر و ویویانــا زلیــزر بــود. در ســال ۲۰۱۰، مجلــه 
ــا عنــوان »شــهرها، ایــاالت،  تئــوری و جامعــه نیــز شــماره ویــژه  ای را ب

ــی اختصــاص داد. ــه کار تیل ــون« ب ــاد و قان اعتم

ــت.  ــی اس ــی سیاس ــر اجتماع ــا ژان ــی ب ــی ایران ــتم فیلم ــی نیس عصبان
ایــن فیلــم بــه کارگردانــی رضــا درمیشــیان، تنهــا نماینــده  ی ســینمای 
ــن  ــم برلی ــی فیل ــنواره  ی بین  الملل ــن جش ــصت و چهارمی ــران در ش ای
ــد اســت کــه از  ــام نوی ــه ن ــاره  ی دانشــجویی ب ــم درب ــود. داســتان فیل ب
ــد  ــت. نوی ــده اس ــراج ش ــی اخ ــای سیاس ــت فعالیت  ه ــه عل ــگاه ب دانش
ــم آوردن  ــر فراه ــه خاط ــه ب ــت ک ــی اس ــتاره  دار و اخراج ــجوی س دانش
ــا  ــه ب ــای جامع ــا بی  اخاقی  ه ــی ب ــی در رویاروی ــرایط زندگ ــل ش حداق
خــود تمریــن می  کنــد تــا عصبانــی نباشــد و تــاش می  کنــد تــا دختــر 
مــورد عاقــه  اش، ســتاره را از دســت ندهــد. ایــن فیلــم اشــارات صریحــی 
ــژاد دارد.  ــه هشــت ســال دوران ریاســت جمهــوری محمــود احمدی  ن ب
عصبانــی نیســتم را احتمــاالً می  بایســت بــه عنــوان بحــث برانگیزتریــن 
فیلــم تاریــخ ســینمای ایــران معرفــی نمــود. اثــری کــه در ســال ۱۳۹۲ 
ســاخته شــد امــا بافاصلــه حتــی در همــان دوره از جشــنواره  ی فیلــم 
فجــر از بخــش جوایــز کنــار گذاشــته شــد و پــس از آن نیــز بــه طــور 
کامــل توقیــف شــد. نویــد بــه واســطه  ی فعالیت  های سیاســی از دانشــگاه 
اخــراج شــده و حــاال گرفتــار جامعــه  ای شــده کــه بــه هیــچ وجــه ســر 
ســازگاری بــا او نــدارد. نویــد کــه بــه دلیــل مشــکات شــخصی  اش بــه 
اختــاالت روانــی دچــار شــده و بــرای مهــار عصبانیــت خــود بــه مصــرف 
ــد  ــا بتوان ــه کار مــی بنــدد ت قــرص روی آورده، تمــام تــاش خــود را ب
در مقابــل جامعــه  ی ویــران پیرامونــش کــه در آن همــه چیــز بــا دزدی 
و  داللــی  پیــش مــی  رود، رفتــار متعادلــی از خــود بــه نمایــش بگــذارد. 
ــه چشــم نمی  خــورد و در  ــه نقطــه  ی روشــنی از اخــاق ب ــه  ای ک جامع
آن همــه در پــی چیــره شــدن بــر یکدیگــر بــرای کســب یــک زندگــی 
بهتــر می  باشــند؛ نقطــه  ی قــوت دیگــر ایــن فیلــم اســتفاده از بازیگرانــی 
ــی نقــش خــود را ایفــا کننــد.  ــه خوب اســت کــه توانســته  اند کامــل و ب
فیلمبــرداری ایــن فیلــم ســینمایی کامــا خاکســتری اســت. رنگ  بنــدی 
کادرهــا نــا امیــدی و نبــود خنــده در ایــن جامعــه را کامــا واضــح بیــان 
می  کنــد. واقع  گرایــی و دوری از آرمان  گرایــی بــه تنهایــی توجیــه 
ــتِم  ــی نیس ــرار گرفتن“عصبان ــته ق ــای بس ــت دره ــرای پش ــی ب خوب
درمیشــیان بــود کــه کنایه  هــا و بیــان فضــای فکــری و سیاســی دوره  ی 
هشــت ســاله  ی ریاســت جمهــوری احمدی  نــژاد، محــور اصلــی فیلــم را 
ــگاه  ــجوی دانش ــد، دانش ــی نوی ــه  ی زندگ ــه در آیین ــود ک ــامل می  ش ش
ــت  ــاک اس ــا پ ــه عمیق ــی ک ــد جوان ــد و نوی ــد ش ــده خواه ــران، دی ته
ــا واقعیــت زندگــی  اش  ــد ام ــول هــر کاری کن ــرای پ و حاضــر نیســت ب
ــه  ــی  اش روب ــدارد و زندگ ــاط ن ــزی در بس ــچ چی ــه هی ــت ک ــن اس ای
ــهری  ــف ش ــی کثی ــانه  های زندگ ــر از نش ــراف او پ ــت. اط ــودی اس ناب
ــه  ــه ب ــم ک ــم می  بینی ــی اســت. در فیل ــای چــون دزدی و دالل ــا کاره ب
ــچ  ــه هی ــاع جامع ــون اوض ــود چ ــم می  ش ــنهادهای دزدی ه ــد پیش نوی
ــه  ــس ب ــته و هرک ــی نگذاش ــال او باق ــرای او و امث ــز دزدی ب ــی ج راه
ــد،  ــاب می  خوان ــد کت ــر اســت. نوی ــه فق ــوم ب ــن راه وارد نشــود محک ای
ــر  ــده اســت، عاشــق دکت او کتاب  هــای شــریعتی را بارهــا و بارهــا خوان
ــام  ــا تم ــه او ب ــد ک ــوان دی ــاده می  ت ــی س ــا نگاه ــت و ب ــدق اس مص
ــد  ــی می  کن ــه زندگ ــی ک ــد در جای ــرق دارد. نوی ــش ف ــان اطراف جوان
دوهــم اتاقــی بــا نام  هــای وحیــد و رضــا دارد. ایــن دو جــوان نماینــده  ی 
دو قشــر فکــری متفــاوت می  باشــند؛ وحیــد جــزء آن دســته از افــرادی 
ــگ  ــر جن ــا آن س ــه ب ــرد و همیش ــا را نمی  پذی ــه محدودیت  ه ــت ک اس

دارد و رضــا کــه می  توانــد نمایانگــر شــخصیت خــود کارگــردان، یعنــی 
رضــا درمیشــیان باشــد، نماینــده  ی مــوج دیگــری از جامعــه بــه تصویــر 
آمــده صاحــب اثــر اســت شــخصی کــه محدودیت  پذیــر بــوده و خســته از 
جنگیــدن اســت. امــا نویــد شــبیه هیچکــدام از آنــان نیســت. او شــخصی 
ســردرگم اســت کــه نــه در گــروه اول قــرار می  گیــرد و نــه گــروه دوم. 
ــه  ای هســتند  ــر تشــکیل  دهنده  ی جامع ــن ســه نف ــارت دیگــر ای ــه عب ب
ــی  ــکانس داخل ــد! در س ــی می  دان ــران کنون ــیان آن را ای ــه درمیش ک
ــدام  ــد "م ــه می  گوی ــنویم ک ــی را می  ش ــتاره، دیالوگ ــدر س ــودروی پ خ
راه هــا رو می  بندنــد و میگــن از اینجــا بــرو یــا از اونجــا بــرو بــه عبــارت 
دیگــر پــدر ســتاره بــه جبــر روزگار آشناســت امــا ناچــار بــه سرســپردگی 
ــی  ــم زمان ــم فیل ــکانس  های مه ــی از س ــت. یک ــودن اس ــده ب ــرای زن ب
اســت کــه نویــد بــه طــور کامــل از جامعــه  ی خویــش ناامیــد شــده، از 
ــا  ــرود ام ــارج از کشــور ب ــه خ ــا او ب ــه ب ــد ک ــتاره درخواســت می  کن س
ســتاره می  گویــد کــه اینجــا میهــن ماســت و نویــد در پاســخ می  گویــد 
ــال  ــر س ــا ه ــود ام ــت می  ش ــز درس ــه چی ــد هم ــه گفته  ان ــه همیش ک
بدتــر میشــه ! شــاید بتــوان ایــن پیــام را کلیــت ســخن درمیشــیان در 
ســاخت ایــن عنــوان دانســت. جامعــه  ای کــه هــر ســال بیــش از گذشــته 
ــاق در آن  ــردد و اخ ــادی می  گ ــی و اقتص ــی  های اخاق ــار فروپاش دچ
هــر روز یــک گام بــه عقــب بــر مــی  دارد و در نهایــت آدمــی را بــا ایــن 
ــا می  توانــم عصبانــی نباشــم؟! در جایــی  پرســش مواغجــه می  ســازد: آی
دیگــر نویــد بــه دکتــر خــود می  گویــد: مــن از شــنیدن بــوق بیــزارم و 
دوســت دارم بــرای پاســخ بــه اشــخاصی کــه ایــن کار را انجــام می  دهند، 
رفتــار پرخاشــگرانه و تنــدی را اتخــاذ کنــم. بــوق می  توانــد نمــاد تــاش 
بــرای اصاحــی باشــد کــه ایــن روزهــا هماننــد یــک اعتــراض خاموشــی 
ــه  ــه وی ب ــت ک ــب اینجاس ــه جال ــت و نکت ــر اس ــه بی  تأثی ــد ک می  باش
دنبــال برخــورد بــا صاحبــان قانــون نیســت بلکــه بــه دنبــال اشــخاصی 
ــه راه  ــد ک ــان می  کنن ــم گم ــوز ه ــتند و هن ــواب هس ــه در خ ــت ک اس
ــار  ــم فش ــه و ک ــای اصاح  طلبان ــکل برخورده ــه مش ــن هم ــرار از ای ف
ــد در ســکانس  ــا نوی ــدر ســتاره ب ــه پ ــس از مواجه ــت پ اســت. در نهای
ــز  ــال انگی ــای خی ــا دنی ــل ی ــی از تخی ــی و رویای ــی ذهن ــی نماهای پایان
ــا ســتاره  اش می  بینیــم کــه روزی جایــی محقــق گشــته اســت کــه  او ب
ــا  ــه بهبــود اوضــاع مملکــت اســت ! درســت ی ایــن همــان امیــدواری ب
ــرای بقــای خــود مجبــور اســت کــه  غلــط، انســان هســتیم و انســان ب
خــودش امیــد را بــرای خــودش بســازد! علــی رغــم تمــام ممیزی  هــا و 
ــی نیســتم فیلمــی اســت کــه توانســت آن ارتباطــی  سانســور  ها، عصبان
ــر آن  ــد. ه ــرار کنن ــا مخاطــب برق ــم ســازنده می  خواســتند ب ــه تی را ک
چیــزی کــه حقیقــت در آن وجــود داشــته باشــد حتــی در ســخت  ترین 
شــرایط راه خــودش را پیــدا می  کنــد. فیلــم بــا آنکــه در زمان  هایــی در 
ــاده  روی می  کنــد،  حرکت  هــای ســریع دوربیــن و کات  هــای زیــادش، زی
ــق را  ــک عش ــتان ی ــاص داس ــی خ ــا نگاه ــا ب ــود ت ــق می  ش ــا موف ام
ــط و  ــکات را بس ــی آن مش ــد و در پ ــد بزن ــی پیون ــکلی سیاس ــه مش ب
ــه ســاخته  ی درمیشــیان  ــه چگون ــد. ســوال اینجاســت ک گســترش ده
توانســته تــا ایــن حــد بــا مخاطــب ارتبــاط الزم رابرقــرار کنــد؟ پاســخ 
ســاده اســت؛ زمانــی کــه شــما حقیقــت زندگــی مــردم بویــژه جوانــان را 
بــه نمایــش بگذاریــد و بــه نوعــی صــدای آنهــا باشــید، خــود بــه خــود 

ــد. ــاط می  گیرن ــا آن ارتب ــردم ب م
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جمهــور دانشــجویی  علمــی  گاهنامــه  
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فرهنگ و سیاست

فمینیســم در فرهنــگ سیاســی ایــران

اتفاقــات هالیــوود و بسترســازی 

بخش هشتم

فرهنگ و سیاست

فــارغ از تمــام گمانــه زنی هــا، این کــه ویــروس منحــوس کرونــا 
ســاخته دســت بشــر اســت یــا نــه را  بــه پژوهشــگران حــوزه بیولــوژی 
و ویروسشناســی میســپاریم و بــه عقــب برمیگردیــم. بــه چندیــن ســال 
ــا را هــم نشــنیده  ــام کرون ــی کــه هیچ کــدام از مــا حتــی ن پیــش، زمان
ــرایطی در  ــن ش ــم روزی چنی ــم نمی کردی ــرش را ه ــا فک ــم. اص بودی
جهــان حاکــم شــود و عدهــی زیــادی بــه خاطــر ایــن موضــوع از جــان 
ــه  ــن ب ــرون رفت ــرای بی ــان ب ــردم جه ــام م ــه تم ــور اینک ــپارند. تص بس
ماســک احتیــاج داشــته باشــند، کمــی عجیــب و دور از ذهــن بــود امــا 
ــری  ــا در اوج بی خب ــی م ــه همه ــی ک ــش وقت ــال پی ــد س رخ داد. چن
ــاز  ــات را آغ ــن اتفاق ــرش ای ــرای پذی ــازی ب ــوود زمینه س ــم، هالی بودی
کــرده بــود. در ادامــه ایــن مقالــه بــه چیســتی، چرایــی و چگونگــی ایــن 
ــی  ــورت کان روی زندگ ــه ص ــه ب ــی ک ــر اتفاق ــم. ه ــد می پردازی فرآین
تمــام مــردم یــک جامعــه اثــر منفــی بگــذارد، می توانــد آن هــا را علیــه 
دســتگاه حاکــم یــا منشــا ایجــاد آن اتفــاق، بشــوراند. بــه ایــن معنــا کــه 
ــن  ــل شــود، ای ــی تحمی ــه مردم ــی  علی ــاق منف ــک اتف ــان ی ــر ناگه اگ
امــکان وجــود دارد کــه بــه طــور بســیار ســریع از مواجــه بــا آن موضــوع، 
ــا  ــذا دولت ه ــوند. ل ــد و موجــب مشــکاتی ش ــل نشــان دهن عکس العم
ــاش  ــیعی، ت ــل وس ــر عم ــام ه ــش از انج ــزرگ، پی ــازمان های ب و س
ــل  ــرای عام ــازی ب ــی، زمینه س ــد اصل ــاز فرآین ــل از آغ ــا قب ــد ت می کنن
را ایجــاد کننــد و طیفــی از مــردم را پیــش از مواجــه بــا عمــل اصلــی، 
ــوند  ــث می ش ــل باع ــن عم ــد. ای ــنا کنن ــه آن آش ــبیه ب ــزی ش ــا چی ب
ــه  ــی در جامع ــش ناگهان ــاد تن ــدن « و ایج ــوکه ش ــکان » ش ــه ام ک
کاهــش بیابــد. ایــن کار بــه نوعــی فرآینــد را آرام آرام بــه مــردم تحمیــل 
می کنــد. اتفــاق، تصمیــم یــا عملــی کــه احتمــاال نامناســب و خــارج از 

ــاج  ــازی هایی احتی ــن زمینه س ــه چنی ــوال ب ــت، معم ــه اس ــور جامع تص
ــه او.  ــه شــخصی نزدیــک ب دارد. مثــل دادن خبــر فــوت یــک نفــر ب

ــا و  ــار حکومت ه ــت، در رفت ــدل سیاس ــن م ــیاری از ای ــای بس نمونه ه
ــد.  ــز کارســاز بوده ان دولت هــا مشــاهده شــده کــه بســیاری از آن هــا نی
ــون  ــی صــدام حســین در تلویزی تحــرکات عــراق و صحبت هــای جنجال
ــاب  ــراق خط ــی ع ــمن اصل ــران را دش ــه ای ــوی ک ــه نح ــراق ب ــی ع مل
می کــرد و بــه مــردم عــراق می گفــت کــه ایرانی هــا از مــا کینــه دارنــد 
و بــا مــا دشــمن هســتند. او ایــن زمینــه ســازی را پیــش آغــاز جنــگ 
تحمیلــی در شــروع کــرده بــود تــا مــردم را بــرای پذیــرش هزینه هــای 
ــز  ــن مرک ــم تری ــوود مه ــد. هالی ــاده کن ــگ، آم ــی از جن ــنگین ناش س
ــي  ــي صادرات ــر فرهنگ ــن عناص ــي از موثرتری ــا و یک ــازي در دنی فیلمس
ــزار مهمــی  ایالــت متحــده امریــکا بــه جهــان خــارج است. هالیــوود اب
ــد در  ــم می خواه ــای صهیونیس ــه دنی ــت ک ــکاری اس ــج اف ــرای تروی ب
جهــان نمایــان باشــد. عنصــر قــوی بصــری و جذابیت هایــی کــه هالیــوود 
ــودکان و  ــژه ک ــردم بوی ــترده ای از م ــف گس ــت، طی ــرده اس ــاد ک ایج
جوانــان را بــه ســمت ایــن بــازار کشــیده و بســتری را فراهــم ســاخته که 
بــه راحتــی، تمــام آنچــه کــه صاحبــان ایــن تشــکیات می خواهنــد، در 
قالــب داســتان هایی جــذاب و تماشــایی بــه مــردم القــا  شــود. مخاطــب 
ــدان  ــد و ب ــول می کن ــزاره ای را قب ــوم و گ ــه باشــد، مفه ــه متوج بی آنک
می اندیشــد آن هــم در مســیری کــه از پیــش برایــش ســاخته اند. 
ایــن ماجــرا، حقیقــت و درون مایــه اصلــی هالیــوود اســت. ســوال ایــن 
ــد؟ به  ــی می کن ــا پیش بین ــازد ی ــده را می س ــوود آین ــه هالی ــت ک اس
طــور قطــع یکــی از دالیلــی کــه ســبب می شــود از هالیــوود بــه عنــوان 
ســینمایی یــاد شــود کــه بــرای دنیــا نســخه های راهبــردی می پیچــد و 
نــگاه بــه آینــده دارد، همیــن فیلم هایــی اســت کــه در آن اتفاقــات آینــده 
پیــش از وقــوع بــه تصویــر کشــیده می شــود. در ســینمای هالیــوود بــه 
ویــژه آن بخــش از ایــن ســینما کــه موســوم بــه ســینمای آخرالزمانــی 
اســت بــه طــور ویــژه بــه مضامیــن و موضوعاتــی پرداختــه شــده اســت 
کــه در آن یــک ویــروس خطرنــاک یــا یــک موجــود خطرنــاک بــه دلیــل 
ــه  ــطح جامع ــه در س ــی عامدان ــطه اقدام ــه واس ــا ب ــانی ی ــای انس خط

ــازی اتفاقات ــوود و بسترس هالی
علی بزرا
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ــان  ــئله آخرالزم ــه مس ــوود ب ــگاه هالی ــاً ن ــد. اساس ــدا می کن ــیوع پی ش
ــن  ــاری از ای ــدام از آث ــچ ک ــچ گاه در هی ــت و هی ــاک اس ــی خوفن نگاه
دســت عاقبــت دنیــا بــا حضــور یــک منجــی ختــم بــه خیــر نمی شــود 
یــا دســت کــم می تــوان گفــت در اغلــب آثــار هالیــوود عاقبــت خوشــی 
ــی هالیــوود  ــار آخرالزمان ــرای دنیــا ترســیم نشــده اســت. در اغلــب آث ب
جامعــه در حــال مبــارزه بــا موجــود یــا موجــودات بیگانــه ای اســت کــه 
ــه  ــر ب ــرات دیگ ــا از ک ــه ی ــی ک ــد؛ موجودات ــه کرده ان ــه بشــریت حمل ب
ــر  ــان بش ــه ج ــنده ب ــی کش ــطهی ویروس ــه واس ــا ب ــد ی ــن آمده ان زمی
ــت  ــم از آن دس ــنده ه ــای کش ــوع بیماری ه ــده اند. موض ــه ش انداخت
ــه  ــه وجــه آخرالزمــان توجــه دارد ب موضوعاتــی اســت کــه در نهایــت ب
ــینما اســت.  ــای س ــدگان دنی ــه کنن ــت تهی ــورد حمای ــل م ــن دلی همی
ــان،  ــه بوس ــاری ب ــیوع، گســترش، قط ــی زد، ش ــگ جهان ــای جن فیلم ه
ــی  ــهورترین فیلم های ــانه ام، مش ــک افس ــن ی ــه و م ــون، محمول ۱۲ میم
ــا،  ــن روایت ه ــدام از ای ــده اند. هرک ــاخته ش ــاره س ــه دراین ب ــتند ک هس
بــه نحــوی بــه یــک بیمــاری کشــنده کــه تمــام دنیــا را درگیــر می کنــد، 
ــال و روز  ــا ح ــادی ب ــباهت زی ــا، ش ــی از آن ه ــا یک ــد ام ــاره کرده ان اش
فعلــی دنیــا دارد و ایــن معمــا را در ذهــن اندیشــمندان حــوزه فرهنــگ 
ــل، از  ــال ها قب ــوود، س ــا هالی ــه آی ــت ک ــرده اس ــاد ک ــت ایج و سیاس
ــه؟ و آن فیلــمContagion  محصــول ســال   ــا ن ــا خبــر داشــته ی کرون
میباشــد۲۰۱۱؛ روشــن ترین زمینه ســازی بــرای رونمایــی از کرونــا. 
ــه  ــی ک ــت. ویروس ــام MEV-1 اس ــه ن ــی ب ــاره ویروس ــز درب ــه چی هم
ــال  ــدا خی ــان در ابت ــود و مبتای ــی می ش ــگ معرف ــگ کن ــدا آن هن مب
می کننــد کــه ایــن بیمــاری فقــط یــک ســرماخوردگی ســاده اســت امــا 
Con- مبعــد از مــدت کوتاهــی می میرنــد. اگرچــه در طــول اتفاقــات فیلــ
ــان آن مشــخص  ــا در پای tagion منشــا بیمــاری مشــخص نیســت، ام
می شــود کــه یــک خفــاش آلــوده در چیــن باعــث آلودگــی یــک خــوک 
می شــود کــه ایــن خــوک در ادامــه باعــث آلــوده شــدن ســر آشــپز در 
ــرو  ــخصیت گوئینت پالت ــی ش ــث آلودگ ــه باع ــگ و در ادام ــگ کن هن
ــاش  ــود، شــد. در حــال حاضــر خف ــا سرآشــپز ب ــدار ب ــه مشــتاق دی ک
ــا  ــاری کرون ــیوع بیم ــروع ش ــف اول ش ــان ردی ــی از متهم ــوان یک به عن
در ووهــان چیــن اســت و حــال طرفــداران بــه مقایســه ایــن دو موضــوع 
در فضــای مجــازی پرداخته انــد و حتــی خــوردن خفــاش توســط مــردم 
چیــن را یکــی از عوامــل احتمالــی شــیوع بیمــاری کرونــا در ایــن کشــور 
دانســته اند کــه البتــه مــار هــم یکــی دیگــر از موجــودات مطــرح شــده 
ــی از  ــوع یک ــن دو موض ــن ای ــباهت بی ــن ش ــال، همی ــن ح ــت. باای اس
ــه  ــری ک ــوان اث ــی آن به عن ــم و معرف ــن فیل ــن ای ــهرت یافت ــل ش دالی
چنیــن بیمــاری را پیشــگویی کــرده، بــوده اســت. ویــروس MEV-۱ در 
فیلــم »شــیوع« بســیار کشــنده بــود و فــرد مبتــا خیلــی ســریع طــی 
۳-۴ روز عائــم بیمــاری را نشــان مــی داد و خیلــی ســریع هــم کشــته 
می شــد، امــا زمــان تشــخیص یــا بــروز ویــروس کرونــا بیــن ۱۰ تــا ۱۴ 
ــم منتشــر  ــه در فیل ــاری ک ــق آم ــول بکشــد. طب ــن اســت ط روز ممک
ــا  ــود و ت ــرده ب ــدا ک ــیوع پی ــاری ش ــن بیم ــه ای ــود، از روزی ک ــده ب ش
ــر در  ــون نف ــکا و ۲۶ میلی ــر در آمری ــون نف ــدود ۲.۵ میلی روز ۲۶ام، ح
سراســر جهــان کشــته شــدند. مرکــز کنتــرل و پیشــگیری بیمــاری یــا 
ــای  ــا دنی ــیوع ب ــم ش ــه فیل ــه مقایس ــود ب ــد خ ــزارش جدی CDC در گ
واقعــی پرداخته انــد. کارشناســان CDC  گفتنــد کــه منبــع الهــام فیلــم 
اتفاقــات دو دهــه اخیــر بــوده و همیــن موضــوع باعــث شــده تــا بســیاری 
ــت داشــته باشــد.  ــا مطابق ــاری کرون ــی و بیم ــای واقع ــا دنی ــوارد ب از م
درواقــع بیمــاری نوظهــور فیلــم خیلــی ســریع در دنیــا گســترش پیــدا 
ــه  ــی اســت ک ــل پیش بین ــر قاب ــن ام ــق گفــت CDC ، ای ــه طب ــرد ک ک
یــک بیمــاری بتوانــد آنقــدر قابــل انتقــال باشــد کــه طــی چنــد روز در 
ــا  ــا ب ــروس کرون ــال وی ــد. روش انتق ــدا کن سراســر جهــان گســترش پی
ــروس  ــر دو وی ــت و ه ــان اس ــا یکس ــم Contagion کام ویروس فیل
ــراد انتقــال پیــدا می کنــد و همیــن موضــوع باعــث  ــا تمــاس بیــن اف ب
ــروس  ــم شــیوع، وی ــروس می شــود. در فیل ــی ســریع وی گســترش خیل
ــه  ــرد و در ادام ــدا ک ــال پی ــر انتق ــد نف ــن چن ــو بی ــک کازین ــق ی ازطری
ــروس  ــا وی ــه منش ــود ک ــه می ش ــد. گفت ــش ش ــان پخ ــر جه در سراس

کرونــا از بــازار تره بــار در ووهــان چیــن بــوده اســت کــه همیــن موضــوع 
ــازار شــاهد خریــد  ــود. در ایــن ب باعــث انتقــال ســریع ویــروس شــده ب
ــوش  ــاش و م ــل خف ــادی مث ــب زی ــب و غری ــوران عجی ــروش جان و ف
ــاش  ــی از ســوپ خف ــر ویدیوهای ــای اخی ــی طــی روزه ــه حت ــم ک بودی
ــز منتشــر  ــا اســت، نی ــروس کرون ــف اول وی ــان ردی ــه یکــی از متهم ک
ــوده  ــن ب ــوع ای ــن موض ــل ای ــه CDC، دلی ــق گفت ــت. طب ــده اس ش
ــا شــده  ــا مبت ــروس کرون ــه وی ــدا ب ــه در ابت ــرادی ک ــه بیشــترین اف ک
بودنــد، در ایــن بــازار نیــز حضــور داشــته اند. همچنیــن منشــا ویــروس 
فیلــم Contagion و کرونــا نیــز از شــرق آســیا بــوده کــه درواقع منشــا 
ویــروس ســارس نیــز بــوده اســت. در هــر حــال، هــر دو بیمــاری بیشــتر 
ــا  ــات تنه ــدا کــرده و حیوان ــال پی ــق تمــاس بیــن انســان ها انتق از طری
ــا  ــورد منشــا کرون ــات در م ــوز تحقیق ــه هن ــه البت منشــا آن هســتند ک
ــگاه و  ــت فروش ــده از وضعی ــر ش ــر منتش ــن تصاوی ــه دارد. همچنی ادام
ــم  ــه وضعیــت شــهر شــیکاگو در فیل خیابان هــای ووهــان بی شــباهت ب
Contagion نیســت کــه ایــن تصاویــر درواقــع ایــن موضوع را یــادآوری 
ــک  ــادن ی ــث از کار افت ــد باع ــی می توان ــن ویروس ــه چنی ــد ک می کن
ــی  ــر نقــش شــبکه های اجتماع ــه مشــابه دیگ ــزرگ شــود. نکت شــهر ب
ــی  ــدا ویدیوهای ــم شــیوع در ابت در اطاع رســانی بیمــاری اســت. در فیل
در شــبکه های اجتماعــی از مــرگ یــک نفــر در ژاپــن بــه علــت مبتــا 
شــدن بــه ایــن ویــروس منتشــر شــده بــود کــه شــخصیت جــود الو نیــز 
ــه  ــد )اگرچ ــانی کن ــو اطاع رس ــن ویدی ــاس ای ــا براس ــود ت ــاش ب در ت
ــز شــاهد  ــی نی ــای واقع ــود(. در دنی ــال ســو اســتفاده ب ــه به دنب در ادام
ــال آن  ــا و انتق ــه کرون ــا ب ــراد مبت ــری از اف ــا و تصاوی ــار ویدیوه انتش
بــه بیمارســتان بودیم. نقطــه مشــترک دیگــر ایــن موضــوع در شــایعات 
منتشــر شــده اســت کــه شــبکه های اجتماعــی چــه در فیلــم و چــه در 
دنیــای واقعــی نقــش مهمــی را دارنــد کــه ایــن شــایعات حتــی ممکــن 
اســت باعــث ضربــات جبــران ناپذیــری نیــز شــود. البتــه ایــن موضــوع 
یــک تفــاوت نیــز دارد کــه تفــاوت فیلــم در ایــن اســت کــه شــخصیت 
ــل  ــرای گــروه بزرگــی از مــردم تبدی ــه شــخصیتی مرجــع ب جــود الو ب
می شــود کــه حداقــل در دنیــای واقعــی شــاهد چنیــن فــردی بــا چنیــن 
Conta- ــم ــه در فیل ــت ک ــن اس ــر ای ــتیم نکته دیگ ــی نیس .طرفداران

ــه بســیاری از پرســتاران محــل خدمــت  ــن هســتیم ک gion شــاهد ای
ــای  ــه در دنی ــد ک ــرک کرده ان ــاران را ت ــه داری بیم ــز نگ ــود و مراک خ
ــن  ــاهد چنی ــر، ش ــوارد مشــابه دیگ ــه م ــا و چ ــرای کرون ــه ب ــی چ واقع
ــیوع  ــتانی فیلم ش ــه داس ــرح اولی ــال ط ــر ح ــم. در ه ــی نبوده ای موضوع
بســیار بــه اتفاقــی مثــل شــیوع ویــروس کرونــا نزدیــک اســت و چنیــن 
شــباهتی وجــود دارد، امــا ایــن فیلــم درنهایــت یــک اثــر داســتانی اســت 
کــه رونــد آن براســاس ذهــن نویســنده و کارگــردان نوشــته شــده و بــه 
ــرای ویــروس مرگبــار فیلــم  همیــن منظــور شــاهد ســاخت واکســنی ب
ــی اســت کــه دانشــمندان  در کمتــر از یــک مــاه هســتیم. ایــن در حال
ــا  ــرای کرون ــه فــرض اینکــه یــک واکســن ب ــد ب ــه PBS گفته ان CDC ب
وجــود داشــته باشــد و درنهایــت نیــز ســاخته شــود، ایــن امــر ممکــن 
ــن  ــاه طــول بکشــد و ای ــا ۶ م ــت ۴ ت ــن حال ــل و در بهتری اســت حداق
موضــوع کــه در کمتــر از یــک مــاه واکســنی کــه کامــا یــک ویــروس 
را درمــان کنــد، کامــا داســتانی و خیالــی اســت. ایــن در حالــی اســت 
ــا ممکــن اســت حــدود یــک  کــه گفتــه می شــود کشــف واکســن کرون
ــد  ــم Contagion می توان ــن حال، فیل ــرد. باای ــان بب ــال زم ــا دو س ت
گزینــه خــوب و جذابــی بــرای عاقه مندانــی باشــد کــه دنبــال یــک اثــر 
ــد  ــه می توان ــد البت ــت که ص ــا اس ــروس کرون ــا وی ــابه ب ــینمایی مش س
باعــث وحشــت بیننــده از ابعــاد و بزرگــی یــک ویــروس کشــنده شــود. 
ــت.  ــوود اس ــای هالی ــازی در دنی ــادی س ــد ع ــی از فرآین ــا بخش این ه
تــاش بــرای جــا انداختــن مفاهیمــی کــه قــرار اســت بشــریت را تحــت 
تاثیــر قــرار دهــد. حــال بایــد دیــد، بــا توجــه اتفاقــات اخیــر و تحــرکات 
ــای  ــرای دنی ــی ب ــه برنامه های ــر چ ــان، دیگ ــوزه آخرالزم ــوود در ح هالی

امــروز دارنــد.

فمینیســم در فرهنــگ سیاســی ایــران پدیــده ای جدیــد اســت کــه در 
صــد ســال گذشــته پــا بــه عرصهــی جامعهــی ایرانــی گذاشــته اســت و 
ــت  ــش تح ــم و بی ــردم را ک ــب م ــگ و مذه ــاع، فرهن ــت، اجتم سیاس
تاثیــر قــرار داده اســت. فمینیســم در معنــای مفهومــی یعنــی رســیدن 
بــه حقــوق زنــان و یــا مبــارزه بــرای برداشــتن نابرابــری هــای جنســیتی، 
ــا  ــت و ب ــی اس ــف کل ــک تعری ــح ی ــن توضی ــی و ای ــی و فرهنگ اجتماع
توجــه بــه اینکــه ایــن پدیــده از غــرب وارد ایــران شــده اســت و در دوران 
ــران  ــی ای ــی و اجتماع ــای سیاس ــراز و فروده ــا ف ــران ب ــاله ای ــد س ص
همــراه بــوده، بنابرایــن نمیتــوان یــک تعریــف کلــی و جامــع از جریــان 
ــرد،  ــم زن، م ــردی اع ــر ف ــرا ه ــران داشــته باشــیم؛ زی فمینیســم در ای
مذهبــی و غیرمذهبــی، رادیــکال و محافظــه کار یــک تعریــف بــا توجــه 
بــه خواســته هــا و چارچــوب باورهــای کلــی خودشــان و همچنیــن  بــا 
ــه  ــی ارائ ــه اجتماع ــی، تاریخــی و طبق ــی، مکان ــل زمان ــه عوام ــه ب توج
ــل مناقشــه  ــا شــاید یکــی از دالی میدهنــد کــه پاســخگو نیســت. دقیق
برانگیــز بــودن بحــث فمینیســم در ایــران بــه همیــن دلیــل باشــد کــه 
ــران،  ــی ای ــگ سیاس ــان در فرهن ــش و جری ــن گرای ــه ای ــت آنک ــه عل ب
ــدارد و از همــه  ــی، محتوایــی و اندیشــگی ن ــه انســجام چارچوب هیچگون
ــه  ــچ اندیشــمند. نظری ــران هی ــر در طــول صــد ســال گذشــته ای مهمت
پــرداز همــه جانبــه نگــر و یــا رهبــر و ســخنگویی نداشــته اســت، بدیــن 
جهــت فمینیســم از آن دســته از گرایشــات چنــد پــاره اســت کــه هــر 
فــردی بــا توجــه بــه گرایشــات و باورهــای سیاســی و فرهنگــی خــودش 
تعریفــی مســتقل از دیگــری از فمینیســم بدســت میدهــد کــه بــه طــور 
حتــم بــا نظــرات دیگــر در تضــاد اســت. در ایــن نوشــتار نیــز اســتفاده از 
واژه فمینیســم را بــه حکــم کلــی مــورد اســتفاده قــرار میدهیــم و منظور 
ــه  ــرار میدهیــم. ب ــران مــورد توجــه ق ــان در ای را وضعیــت فرهنگــی زن

لحــاظ تاریخــی افــراد بســیاری در طــول ســده گذشــته وجــود داشــته 
انــد کــه موقعیــت و جایــگاه زنــان را بررســی کردهانــد و بــرای نخســتین 
بــار میتوانیــم بــه زمــان پهلــوی اول بازگردیــم. پــس از تغییــر حکومــت 
از قاجــار بــه پهلــوی، رضاشــاه در اواســط ســال ۱۹۲۰ بــه عنــوان یــک 
ــان  ــال ۱۹۳۵ فرم ــت و در س ــت یاف ــت دس ــه حکوم ــه ب ــاه خودکام ش
ــی  ــرات و دگرگون ــن تغیی ــرد. چنی ــان را صــادر ک برداشــتن حجــاب زن
هایــی، در طــول دوران رضاشــاه، منجــر بــه پیدایــش ظواهــر فرهنگــی 
غربــی در جامعهــی ســنتی و اســامی گردیــد. چــرا کــه رضاشــاه و خیــل 
ــرب  ــرفت غ ــی و پیش ــا ترق ــا ب ــه عمدت ــی ک ــنفکران ایران ــم روش عظی
آشــنا بودنــد، پیشــرفت و ترقــی و حتــی بحــث فمینیســم و موضوعــات 
ــد  ــد و تقلی ــرب میدیدن ــداز غ ــم ان ــان را از چش ــائل زن ــون مس پیرام
میکردنــد. بــا ایــن حــال، ایــن دگرگونــی هــا هیچــگاه نتوانســت تغییرات 
ــران  ــی ای ــان در جامعه ــی زن ــت واقع ــگاه و موقعی ــی را در پای بنیادین
ــس از  ــدرت و پ ــن رضاشــاه از ق ــار رفت ــا کن ــد. در نتیجــه، ب ایجــاد کن
تهاجــم نیروهــای متفقیــن بــه ایــران، اغلــب زنــان به حجــاب بازگشــتند. 
ــک  ــدرت، ی ــه ق ــت مصــدق و بازگشــت شــاه ب ــال ســقوط دول ــه دنب ب
رشــته اصاحــات ظاهــری در کشــور آغــاز شــد کــه بــه دنبــال آن برخــی 
امتیــازات همچــون حــق رأی و عضویــت در کابینــه و پارلمــان بــه زنــان 
ــدرش  ــون پ ــز همچ ــوی، نی ــا پهل ــال، محمدرض ــن ح ــا ای ــد. ب داده ش
نخواســت یــا در حقیقت نتوانســت تغییراتــی را در ایســتارها و هنجارهای 
موجــود در جامعــه در ارتبــاط بــا زنــان بــه وجــود بیــاورد. در نتیجــه بــه 
ــه  ــان ب ــت ایرانی ــی اکثری ــدن، جهانبین ــی ش ــری غرب ــود ظاه ــم نم رغ
ــان  ــر همچن ــی و شــهرهای کوچکت ــژه در روســتاها، اجتماعــات محل وی
تغییرنیافتــه باقــی مانــد. پــس از پیــروزی انقــاب و حاکــم شــدن خــط 
ــه  ــان ک ــی از زن ــروه کوچک ــا گ ــه تنه ــب در جامع ــن و مذه ــی دی مش
ــوان  ــه عن ــزرگ ســکونت داشــتند، ب ــا شــهرهای ب ــران ی ــاً در ته عمدت
تهدیــدی جــدی علیــه ســنت هــای حاکــم بــه شــمار میآمدنــد. حــال 
تودهــی مــردم بویــژه مذهبیــون در دوران پهلــوی تحــت فشــار 
تهاجمهــای فرهنگــی ضــد دینــی بودنــد و پــس از پیــروی انقــاب بــه 
یکبــاره همچــون فنــری فشــرده آزاد شــدند. بســیاری از زنــان بــه ویــژه 
ــا  ــد ی ــزرگ زندگــی میکردن ــه در نواحــی خــارج از شــهرهای ب ــا ک آنه
موضعــی بیطرفانــه برگزیدنــد یــا حامــی خــط مشــی هــای حاکــم شــدند 
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کــه البتــه عــرف پــس از انقــاب طبــق شــرایط پیرامونــی ایــن را اقتضــا 
میکــرد. پیامــد چنیــن امــری، محدودیــت بیشــتر زنــان در جامعــه بــود. 
ــی نظــام سیاســی در  ــه مشــروعیت مذهب ــا توجــه ب ــژه ب ــر بوی ــن ام ای
ــی  ــای مذهب ــد و باوره ــرژرف عقای ــای پ ــه ریشــه ه ــر پای ــه ب ــران ک ای
اکثریــت مــردم اســتوار اســت، حائــز اهمیــت میباشــد. برایــن اســاس بــه 
بــاور بخشــی از زنــان و مــردان ایرانــی، نــه تنهــا خــط مشــیهای سیاســی 
نظــام سیاســی ایــران، در ارتبــاط بــا زنــان تبعیضآمیــز نیســت، بلکــه از 
احــکام و مقــدرات اساســی و همچنیــن عــرف جامعــه میباشــد. چنیــن 
امــری بیانگــر ایــن مطلــب اســت کــه تغییــر موقعیــت و جایــگاه زنــان 
برخــاف هــر تغییــر دیگــری، تنهــا بــه تغییــر در ذهنیــت و جهانبینــی 
ــات ریاســت جمهــوری ۱۳۷۶،  اعضــای جامعــه بســتگی دارد. در انتخاب
محمــد خاتمــی کســی کــه در ایــن انتخابــات بــه پیــروزی رســید، اعــام 
کــرد کــه تضمیــن و ضمانتهــای حقوقــی صــرف کافــی نیســت. عــاوه بر 
ایــن برخــی از روزنامــه نــگاران و نماینــدگان زن در مجلــس نیــز علنــا 
ــان  ــان و قــدرت یافتــن زن خواســتار حمایــت و پشــتیبانی بیشــتر از زن
ــه  ــبت ب ــی نس ــری باالی ــتغال فک ــه و اش ــن توج ــدند. چنی ــی ش ایران
جایــگاه زنــان حتــی در دورهــی حکومــت محمدرضــا شــاه کــه خــود را 
ــن  ــا چنی ــال ب ــود. ح ــده نمیش ــت، دی ــان میدانس ــوق زن ــع حق مداف
توضیحاتــی، چــه تبیینــی را میتــوان بــرای ایــن واقعیــت یافــت کــه در 
ــک  ــه ی ــته ب ــش از گذش ــران بی ــان در ای ــت زن ــر، موقعی ــالهای اخی س

برانگیــز  بحــث  موضــوع 
شــده  تبدیــل  عمومــی 
بنــده،  بــاور  بــه  اســت؟ 
پاســخ بــه ایــن ســوال را 
ــن ســطح  ــاال رفت ــد در ب بای
بخــش  هــای  آگاهــی 
ــی، بویژه  ــان ایران عمدهی زن
ــان  ــا نقشهایش ــاط ب در ارتب
ــا  در جامعــه و در مقایســه ب
و  گذشــته  هــای  ســده 
ــا  ــی محمدرض ــی دوره حت
ــر را  ــن ام ــت. ای ــوی یاف پهل
نیــز بایــد برآینــد دو عامــل 
عمــده دانســت: نخســت، 
ــی  ــای آموزش ــد فرصته رش
دیگــری،  و  زنــان  بــرای 
ــی  ــده جهان ــترش فزاین گس
شــدن باورهای فمینیســتی. 
اصاحــات  مهمتریــن  از 
بــا  ارتبــاط  در  رضاشــاه 
ــه فرمــان  ــان، ن موقعیــت زن

ــدرن و  ــی م ــام آموزش ــیس نظ ــا تاس ــه عمدت ــاب، بلک ــتن حج برداش
گســتردهای بــود کــه در نهایــت منجــر بــه برخــورداری زنــان از 
فرصتهــای آموزشــی همســان بــا مــردان گردیــد کــه تــا پیــش از ایــن 
ســیر آموزشــی نــه تنهــا بــرای زنــان بلکــه بــرای مــردان بســیار ســکون 
آمیــز بــود. پــس از ســرنگونی دکتــر مصــدق و بازگشــت محمدرضاشــاه 
ــا ورود  ــدن ی ــی ش ــد غرب ــکا فراین ــت آمری ــک دول ــا کم ــور ب ــه کش ب
ــد.  ــه طــور گســترده آغــاز گردی ــران را ب ــه ای عناصــر فرهنگــی غــرب ب
یکــی از جنبــه هــای مثبــت ایــن فراینــد، گســترش فزاینــده دانشــجویان 
ایرانــی اعــم از زن و مــرد بــود کــه بــرای تحصیــل بــه خــارج از کشــور 
فرســتاده شــده بودنــد. بــرای نمونــه در دهــه پنجــاه ایرانیــان بزرگتریــن 
ــد  ــد. پیام ــکیل میدادن ــکا تش ــی را در آمری ــجویی خارج ــروه دانش گ
چنیــن امــری بــاال رفتــن روزافــزون ســطح دانــش آموختگــی و آگاهــی 
هــای عمومــی در بیــن زنــان جامعــه بــود. بــه نحــوی کــه دیگــر نمیتوان 
ــای ســنتی و  ــای از هنجاره ــه پاره ــه ب ــان را در جامع ــروه از زن ــن گ ای
قیومیــت والدیــن محــدود دانســت. البتــه ایــن آمــار را هرگــز نمیتــوان 
بــه سراســر ایــران آن دوره تعمیــم داد چــرا کــه ایــن ویژگــی و دســتاورد 
ــد ســاکنین  ــا شهرنشــین مانن ــوان عمدت ــان تنهــا مختــص بان ــرای زن ب
ــوان  ــاد درصــد از بان ــه حســاب آورد و هفت ــران ب کانشــهرها چــون ته

ــات  ــتاها و اجتماع ــتانها، روس ــک، شهرس ــهرهای کوچ ــا در ش ــران ی ای
محلــی دورتــر میزیســتند یــا از امکانــات آموزشــی بــه دور بودنــد و یــا 
ســاختار ســنتی موجــب عــدم رشــد آنهــا میشــد. یکــی از عوامــل مهــم و 
تاثیرگــذار در رشــد آگاهیهــای زنــان ایرانــی، جهانــی شــدن فمینیســم 
یــا پیدایــش فمینیســم بــه عنــوان یــک پدیــده جهانــی اســت. جهانــی 
شــدن عمدتــا بــه ایــن معناســت کــه زندگــی افــراد در سراســر جهــان، 
ــور  ــه ط ــد، ب ــی میکنن ــنتی زندگ ــی س ــه در نواح ــی ک ــی آنهای حت
ــت  ــن اس ــه ممک ــت ک ــی اس ــا و حوادث ــر از رخداده ــای متاث فزاینده
فاصلــه دوری از نظــر فیزیکــی بــا آنهــا داشــته باشــند. از طرفــی جهانــی 
شــدن را بایــد پیامــد مدرنیتــه بــه عنــوان مجموعــه ای از نهادها و شــیوه 
ــانس و  ــس از رنس ــای پ ــت در اروپ ــه نخس ــت ک ــاری دانس ــای رفت ه
بتدریــج ســپس قــرن هجدهــم و نوزدهــم و ســپس ســدهی بیســتم بــه 
عنــوان یــک جهانبینــی مســلط گســترش یافــت. بــه عبارتــی تفکیــک و 
افزایــش شــکاف بیــن زمــان و مــکان در نتیجــه فراینــد جهانــی شــدن، 
امــکان تغییــر و دگرگونــی هــای گســترده اجتماعــی را از راه فراگذاشــتن 
و رهایــی از محدودیتهــا و ســنتها بــه وجــود آورد. مدرنیتــه، تغییــرات و 
دگرگونــی هــای عمــده ای را در روابــط بیــن مــردم در سراســر جهــان 
ــن  ــر ای ــه بیانگ ــود دارد ک ــادی وج ــواهد زی ــت. ش ــرده اس ــاد ک ایج
مدعاســت کــه زنــان تحصیــل کــرده و باســواد در ایــران امــروز، در حــال 
تبدیــل شــدن بــه بخشــی از از اجتمــاع فمینیســتی در جهــان هســتند. 
عاقــه  ضمــن  آنهــا 
کســب  بــه  نســبت 
از  آگاهــی  و  اطاعــات 
جایــگاه و وضعیــت زنــان 
جهــان،  سراســر  در 
ــی  ــمینارهای گوناگون س
از  دعــوت  بــرای  را 
آمــوزگاران  و  رهبــران 
دیگــر  فمینیســت 
عمــل  بــه  کشــورها 
میاورنــد و بــه مبادلــه 
ــا  ــش ب ــای خوی ــده ه ای
ــد. متقابا  ــان میپردازن آن
در  فمینیســت  زنــان 
ــز  ــی نی ــورهای غرب کش
خاصــی  حساســیت 
وضعیــت  بــه  نســبت 
کشــورهای  در  زنــان 
جهــان ســوم نشــان مــی 
ــد  ــل دارن ــد و تمای دهن
تــا زنــان را در مبــارزه 
ــی،  ــان فرهنگ ــان متولی ــن می ــد. در ای ــت کنن ــنتگرایان حمای ــه س علی
دینــی و اجتماعــی در ایــران بــه ســختی تــاش میکننــد تــا پیشــروی 
ــامی  ــی اس ــیوه زندگ ــا ش ــد و از صرف ــف کنن ــگ را متوق ــن فرهن ای
ــال  ــور مث ــه ط ــوان ب ــری را میت ــن ام ــد. چنی ــت و حفاظــت کنن حمای
ــرای  ــار ب ــی و فش ــی عموم ــردان در حوزه ــان و م ــازی زن ــرای جداس ب
رعایــت نــوع خاصــی از پوشــش زنــان و اعمــال کنتــرل بــر رســانه هــای 
ــوذ  ــد نف ــا رش ــراه ب ــه هم ــری ک ــال، در عص ــن ح ــا ای ــد. ب ــی دی جمع
ارتباطــات جهانــی اســت، غیرممکــن بــه نظــر میرســد کــه زنــان ایرانــی 
ــاالت،  ــم، مق ــاب، فیل ــم از کت ــی اع ــای ارتباط ــانه ه ــه رس ــد ب نتوانن
اینترنــت و شــبکه هــای اجتماعــی و فضــای ســایبر و... دســت یابنــد و 
بــرای مــدت طوالنــی از آن محــروم بماننــد. در ایــن بیــن بایــد بــه ایــن 
ــران تحــت تهاجــم  نکتــه توجــه کــرد کــه نظــام سیاســی و جامعــه ای
روشــهای تبلیغاتــی و رســانه ای گــروه هــای قــوی غربــی و صهیونیســتی 
اســت کــه در تاشــند در تظاهــر بــه حمایــت از حقــوق زنــان، مبــادرت 
بــه ســاخت و پخــش برنامــه هــای گوناگــون میکننــد کــه بیشــتر جنبــه 
هــای سیاســی، ســوءنیت طلبانــه، ضــد خانــواده و حتــی ضدیــت بــا زنان 
ــی در  ــه اطاعات ــه هرگون ــی ک ــر ارتباطات ــن در عص ــردارد بنابرای را درب
ــر  ــه تاثی ــک جامع ــراد ی ــاد اف ــی آح ــر زندگ ــت و ب ــردازش اس ــال پ ح

ــانه ای  ــواد رس ــش س ــاال و افزای ــی ب ــطح آگاه ــذارد، س ــتقیم میگ مس
اســت کــه در ایــن فضــای بیمحابــای اطاعات، ســره از ناســره تشــخیص 
داده خواهــد شــد. بــا مقایســه جایــگاه و موقعیــت زنــان ایرانــی در دهــه 
ــد  ــش و رش ــوان افزای ــتم، میت ــدهی بیس ــدی س ــت و بع ــای نخس ه
ــود.  ــاهده نم ــرده مش ــواد و تحصیلک ــان باس ــمار زن ــی را در ش روزافزون
بســیاری از ایــن گروههــا اینــک در حــال پیوســتن بــه بخشــی از اجتماع 
ــه خوبــی روشــن اســت کــه  فمینیســتی جهانــی هســتند؛ در نتیجــه ب
ــی از نابرابریهــا، از  ــرای آزادی و رهای ــارزه ب ــان مب ــی در جری ــان ایران زن
حمایــت نیــروی اجتماعــی عمدهــای )جهانــی شــدن( برخوردار هســتند 
ــش، از  ــی رضایتبخ ــک زندگ ــه ی ــتیابی ب ــرای دس ــان ب و در تاشهایش
ــی  ــات جهان ــی از ارتباط ــواع گوناگون ــامل ان ــه ش ــی ک ــای متنوع ابزاره
اســت بهــره میگیرنــد. بــا ایــن مــرور اجمالــی، نظریهپــردازان فمینیســم 
نشــان میدهنــد عامــل جنســیت بــه طــور عمیــق در روابــط اجتماعــی 
نهفتــه اســت و زنــان و مــردان و روابــط ســاختاری بیــن آنــان را تعریــف 
میکنــد. بــرای مثــال جامعــه روی هــم رفتــه انتظــار دارد مــردان گســتاخ 
و زنــان مــودب باشــند؛ مــردان مســتقل و زنــان روابــط خــود را بــر ایــن 
اســاس منطبــق کننــد؛ مــردان قــوی و زنــان ضعیــف پنداشــته شــوند و 
ــد. ون  ــی پیشــه کنن ــن و پاکدامن ــه بی ــان نکت ــا و زن ــردان آگاه و پوی م
زون معتقــد اســت زنــان در رســانه هــا، هــم در تولیــد و هــم در محتــوا، 
ــان  ــی گفتم ــور کل ــه ط ــوند. ب ــی میش ــتانه بازنمای ــورت فرودس ــه ص ب
فمینیســتی در ایــران را میتــوان بــا دو مبنــا و رویکــرد مــورد توجــه قــرار 
داد: نخســت مبانــی فرهنگــی کــه از حیــث فرهنگــی، جریان فمینیســتی 
ــی  ــان اجتماع ــر و در وضــع دو بنی ــال اصــاح و تغیی ــه دنب ــران ب در ای
بــود، نخســت فرهنــگ ملــی و دیگــری فرهنــگ مذهبــی. در بخشــی از 
فرهنــگ ملــی و ایرانــی فــارغ از اســام، شــاهد مضمــون هــای ضدیــت 
بــا زن هســتیم. تحقیــر زن، حــذف زن از عرصهــی فعالیــت هــای 
ــرد و... و از  ــط زن و م ــر رواب ــه ب ــرش ابزارنگاران ــلطه نگ ــی، س اجتماع
ــکل  ــه ش ــه ب ــت ک ــی اس ــگ ایران ــی در فرهن ــق اجتماع ــه حقای جمل

مســتند مــورد بهــره بــرداری تبلیغاتــی فمینیســتها قــرار میگیــرد و ایــن 
ریشــه در تاریــخ ایــران دارد و نمیتــوان آن را انــکار کــرد. بــرای نمونــه 
ایــران در ۱۰۰۰ ســاله گذشــته دســتخوش تهاجمــات، چپاولهــا، ناامنیهــا 
و جنگهــای متعــدد قبیلهــای و حتــی خارجــی گوناگــون بــود و کمتــر 
ــه از  ــورت یکپارچ ــه ص ــران ب ــر ای ــه سراس ــت ک ــوان یاف ــی را میت زمان
ــان  ــی موجــب میشــد زن ــن ناامن ــع ای ــه تب ــت برخــوردار باشــد. ب امنی
نســبت بــه مــردان ضعیفتــر و همــواره در کنــف حمایتــی مــردان خــود 
قــرار بگیرنــد و مــردان حساســیت بســیار بیشــتری بــر اهالــی خانــواده 
بویــژه زنــان خــود داشــته باشــند. همچنیــن بایــد بــه ایــن نکتــه اشــاره 
ــه خاطــر  ــا زن ب ــی در برخــورد ب ــگ ایران ــت فرهن ــد مثب ــه بع ــرد ک ک
اغــراض ســوءنیات برخــی فمینیســتهای رادیــکال نادیــده گرفته میشــود 
ــه  ــه ب ــرای توج ــاز ب ــورد نی ــی م ــیت فرهنگ ــق حساس ــن طری و از ای
اندیشــه هــای فمینیســتی در جامعــه از ســوی طرفــداران ایــن نگــرش 
ــا  ــتی ب ــرش فمینیس ــامی، نگ ــگ اس ــورد فرهن ــود. در م ــاد میش ایج
احتیــاط کامــل اقــدام میکنــد. از مباحــث حقوقــی آغــاز و مبانــی حقــوق 
و تکالیــف زنــان در نظــام حقوقــی جمهــوری اســامی را مــورد تعــرض 
ــی اجتماعــی اســت؛ نگرشــهای فمینیســتی در  ــرار میدهــد. دوم مبان ق
کشــورها نیــز پــس از مدتــی بــا اســتعانت از مؤلفــه هــای فرهنــگ ملــی 
و متاثــر از آموزههــای گفتمــان جدیــد فمینیســم، ایفــای نقــش و موثــر 
سیاســی را خواســتار شــدهاند. وقــوع انقــاب اســامی در ســال ۵۷ بــه 
ــان  ــه ایش ــان را ب ــت زن ــه کرام ــش ک ــت رهاییبخ ــک حرک ــوان ی عن
ــر  ــه فعالت ــر ب ــه منج ــادی و سیاســی ک ــد، پیشــرفتهای اقتص بازگردانی
ــان و مشــخص شــدن تــوان  شــدن نیروهــای انســانی و از آن جملــه زن
ــاوری  ــه خودب ــد و ب ــی ش ــداف اجتماع ــه اه ــل ب ــرای نی ــا ب ــاالی آنه ب
ــن  ــی ای ــرای تجل ــاز ب ــورد نی ــن م ــتر ام ــدن بس ــم آم ــان و فراه زن
خودبــاوری منجــر شــد، اینهــا همــه در عطــف توجــه بــه وضعیــت زنــان 

پیشرفت آنان در ایران موثر بود.
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گفتگو و سیاست

علــوم سیاســی، جایگاه،چالــش هــا و فرصــت ها

بخش نهم

گفتگو و سیاست

نگــرش حاکــم در آمــوزش علــوم سیاســی بــه چــه صــورت 
ــی از  ــا واردات ــده تمام ــرح ش ــای مط ــا تئوری  ه ــت و آی اس
غــرب؟ همچنیــن در راســتای اســالمی عــاوم انســانی عده  ای 
برایــن باورنــد کــه بایــد دروس دانشــگاهی علــوم سیاســی را 
ــن  ــدازه ای ــه ان ــا چ ــرد؟ ت ــی ک ــالم بررس ــم  انداز اس از چش

رویکــرد درســت اســت؟
ــت  ــی اس ــای مقدمات ــت و بحث  ه ــد وق ــث، نیازمن ــن بح ــه ای ورود ب
کــه مجــال وســیعتری می  خواهــد. امــا بــه طــور کلــی می  تــوان 
بــرای  زمینه  هــا  همــه  ی  در  بشــری  علــم  یکســان  انگاری  گفــت 
همــه  ی انســان  ها و بــدون توجــه بــه ویژگی  هــای متمایزکننــده  ی 
ــاظ  ــزوم لح ــه ل ــود را ب ــای خ ــز ج ــرب نی ــی در غ ــروزه حت ــا، ام آن  ه
مختصــات جوامــع مختلــف داده اســت. ایــن رویکــرد حتــی در خصــوص 
علومــی مثــل فیزیولــوژی و پزشــکی هــم عینیــت یافتــه تــا چــه رشــد 

ــی  ــه رویکردهای ــر ب ــوالت منج ــوزه، تح ــن ح ــانی. در ای ــوم انس ــه عل ب
ــت.  ــودی از آن اس ــم نم ــت مدرنیس ــه پس ــده ک ــر ش ــای اخی در دهه  ه
تمایــز در ایــن زمینــه بــه شــیوه  ی آمــوزش علــوم نیــز کشــیده شــده، 
بــه طــور مثــال دیگــر تاکیــد بــر یــک متــد آمــوزش زبــان بــرای همــه 
مــردم در مناطــق مختلــف وجــود نــدارد و بــرای نمونــه مــا بــا متدهــای 
ــتیم،  ــه هس ــوز مواج ــی زبان  آم ــای اصل ــر زبان  ه ــی ب ــی مبتن متنوع
مثــل متــد آمــوزش زبــان انگلیســی مخصــوص عرب  هــا، روس زبان  هــا، 
ــورد  ــن م ــی در ای ــث تفصیل ــال بح ــن ح ــا ای ــا و... ب ــپانیایی   زبان  ه اس
ــوم  ــورد عل ــا در م ــت. طبیعت ــه  ای اس ــال جداگان ــان و مج ــد زم نیازمن
ــف انســانی ســر و  ــا جوامــع مختل ــوان رشــته  ای کــه ب ــه عن سیاســی ب
ــت.  ــوردار اس ــتری برخ ــد بیش ــت و تاک ــوع از اهمی ــن موض کار دارد، ای
بــه همیــن نســبت انتظــار حداقلــی ایــن اســت کــه خروجــی ســاختار 
ــران  ــات ای ــا مختص ــه  ای ب ــی در جامع ــوم سیاس ــته  ی عل ــی رش آموزش
ــر  ــارت دیگ ــه عب ــد. ب ــاد نباش ــی آن متض ــی و ارزش ــی هویت ــا مبان ب

علــوم سیاســی؛ جایــگاه، چالش هــا و فرصت ها

گفتگو با دکتر سید عباس هاشمی
معاون آموزشی دانشکدهی علوم اجتماعی  و عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه بین المللی امام خمینی)ره(
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جمهــور دانشــجویی  علمــی  گاهنامــه  

انجمــن علمــی علــوم سیاســی دانشــگاه بین المللــی امــام خمینی)ره( ســال چهــارم/ شــماره چهــارم/ پاییــز ۱۳۹۹

گفتگو و سیاست
ــف آن  ــاخه  های مختل ــی در ش ــوم سیاس ــوزش در عل ــل آم ــر ماحص اگ
ــدرت و  ــب ق ــر کس ــی ب ــا مبتن ــی صرف ــا و رویکردهای ــز راهبرده تجوی
ــای  ــی و آموزه  ه ــر در مبان ــد و اگ ــرد و کان باش ــطوح خ ــع در س مناف
ــک  ــرب، تفکی ــی غ ــی پسارنسانس ــان اصل ــه  ی جری ــش و برپای ــن دان ای
سیاســت از اصــول اخاقــی و ارزشــی امــری مفــروض و ضــروری شــمرده 
ــا  ــرد و ب ــرار گی ــد مدنظــر ق ــن رون ــد بازنگــری در ای شــود، مســلماً بای
ــطوره  های  ــی و اس ــری و جهان  بین ــپهر فک ــت  ها، س ــات، باورداش مختص
مــردم ایــن ســرزمین همســو گــردد. بدیهــی اســت کــه مقصــود از ایــن 
بیــان، ممانعــت از بهره  گیــری از دانــش تولیــد شــده در سراســر گیتــی 
نیســت، بلکــه برعکــس بایــد حداکثــر ســرعت و گســتردگی در اگاهــی 
ــه  ــا نکت ــرار داد. ام ــرلوحه ق ــوم را س ــن عل ــب از ای ــری مناس و بهره  گی
در شــیوه  ی بکارگیــری اســت کــه بایــد عالمانــه و آگاهانــه و اصطاحــاً 
اقتباســی و نــه تقلیــدی و گرته  بردارانــه باشــد. واقعیــت ایــن اســت کــه 
ــز  ــرب نی ــانی در غ ــوم انس ــورات عل ــی در تط ــا گاه حت ــگاه  های م دانش
دچــار عقب  افتادگــی خواســته و ناخواســته می  شــود و احیانــاً بــا وجــود 
تحــول برخــی روش  هــا و رویکردهــا در غــرب، همچنــان بــر جســتارهای 
ــه دلیــل  ــه بیشــتر ب ــن البت ــد کــه ای ــخ گذشــته پافشــاری می  کنن تاری
ــتمرار روش  ــه اس ــع ب ــن مجام ــن ای ــن و دیری ــادت بنیادی ــه و ع روی
ــکار می  شــود، امــا  ترجمــه  ای اســت. اگرچــه ایــن واقعیــت در گفتــار ان
یــک بررســی عالمانــه از منابــع مختلــف علــوم انســانی و بخصــوص علــوم 
سیاســی مؤیــد ترجمــه بــودن بخــش قابــل توجهــی از منابــع اصلــی آن 
علی  رغــم درج عنــوان تألیــف و تصنیــف روی آن  هاســت. بــه طــور کلــی 
شــاید بتــوان مطالــب را اینگونــه خاصــه کــرد: شایســته اســت الگوهــای 
ــوم  ــته  ی عل ــوص رش ــور بخص ــگاهی کش ــای دانش ــده از آموزش  ه برآم
سیاســی بــا مختصــات اســطوره  ها و الگوهــای برخواســته و شــکل  دهنده 
ــون  ــی همچ ــد. الگوهای ــض نباش ــور متناق ــن کش ــردم ای ــت م ــه هوی ب
ــوری  ــت و اخاق  مح ــده  ی عدال ــی   متمایزکنن ــا ویژگ ــی )ع( ب ــام عل ام
ــل  ــی و چرچی ــا ماکیاول ــبتی ب ــد نس ــه نمی  توانن ــه ک ــت البت در سیاس
ــای  ــفانه گاه عصــاره  ی آموزه  ه ــه متاس ــی ک ــند، الگوهای ــته باش و... داش
در  مادی  گرایانــه  منفعت  محــور  و  تزویــر  توجیه  گــر  اخاق  گریــز، 
ــا ضــد اســطوره  های  ــع درســی رشــته هســتند و بیشــتر ب برخــی مناب

ــاق دارد. ــاص انطب ــه و عمروع ــران همچــون معاوی ــگ ای فرهن
ــتند  ــته  ای هس ــالن رش ــی، محص ــوم سیاس ــجویان عل دانش
ــرای اینکــه  ــد� ب ــا بطــن جامعــه ارتبــاط دارن کــه بشــدت ب
ــکالت  ــل مش ــد در ح ــی بتوانن ــوم سیاس ــجویان عل دانش
اجتماعــی سیاســی مفیــد واقــع شــوند چــه راهکارهایــی را 

ــد؟ ــری نماین پیگی
بدیهــی اســت کــه اولیــن و مهمتریــن شــرط، شــناخت درســت 
ــد،  ــه ش ــم گفت ــتر ه ــه پیش ــور ک ــت. همانط ــودی اس ــه  ی خ جامع
منطبــق بــودن روش  هــای شــناخت و تحلیــل بــر مؤلفه  هــا و مختصــات 
ــای  ــه بســا تفاوت  ه ــه چ ــی ک ــه ضــروری اســت، ویژگی  های ــن جامع ای
ــا جوامــع دیگــر در زمینه  هــای مختلــف دارنــد. پــای فشــردن  ــارزی ب ب
ــناخت و  ــتگاه ش ــم در دس ــل فه ــای قاب ــدن در پارامتره ــدود مان و مح
ــل  ــه  ای مث ــورد جامع ــرب، در م ــی غ ــی آکادم ــان   اصل ــل جری تحلی
ایــران بــه ضعــف و خطــا در شــناخت و تحلیــل و در نتیجــه  ی تصمیــم 
ــم اســت و  ــم، عل ــم عل منجــر شــده و خواهــد شــد. اینکــه اصــرار کنی
مختصــات جوامــع در آن نمی  تواننــد دخیــل باشــد، شــاید در خصــوص 
ــردی همچــون فیزیــک و مکانیــک درســت باشــد،  علــوم دقیقــه و کارب
ــوم  ــن جســتاری درخصــوص عل ــی در غــرب هــم چنی ــروزه حت ــا ام ام
ــا واقعیــات شــمرده نمی  شــود. بنابرایــن  انســانی و اجتماعــی منطبــق ب
ــه  ــای پذیرفت ــدگاه مؤلفه  ه ــاً از دی ــه لزوم ــه و ن شــناخت درســت جامع
ــی، نقــش مهمــی در  ــای غرب ــی متده ــم در دســتگاه تحلیل ــل فه و قاب
برداشــتن صیــح نخســتین گام  هــا در جهــت حــل مشــکات اجتماعــی 
دارد. بــه عبــارت دیگــر ضــروری اســت فارغ  التحصیــان ایــن رشــته در 
ــه عالمــان  ــه ترجمه  گــری ب ــرداران مفتخــر ب ــدی متکامــل از گرته  ب رون
ــن صــورت  ــل شــوند. در ای و اندیشــه  ورزان حقیقــی و دردشــناس تبدی
ــته در  ــن رش ــگان ای ــت دانش  آموخت ــار داش ــوان انتظ ــه می  ت ــت ک اس

ــر صــدر نشــینند. جامعــه خــود قــدر ببیننــد و ب

وزارت  بین  الملــل  روابــط  دانشــکده  ی  کــردن  منحــل 
ــجویان  ــق دانش ــد در ح ــدازه می  توان ــه ان ــا چ ــه ت امورخارج
فارغ  التحصیــل از دانشــگاه  های سراســر کشــور جهــت 

ــد؟ ــک کن ــازار کار کم ــه ب ــی ب دسترس
ــی در  ــوم سیاس ــوزش عل ــز آم ــاختن مراک ــی س ــد غن ــر می  رس ــه نظ ب
مناطــق مختلــف بــا دیدگاه  هــای متنــوع و البتــه بــا لحــاظ نــکات گفتــه 
شــده، نتایــج بهتــری را در کارآمــدی ایــن رشــته در بــرآوردن نیازهــای 

نهادهــای مرتبــط بــه بــار خواهــد اورد.
در  کارشناســی  دوران  در  کــه  افــرادی هســتند  بعضــًا 
ــد  ــا در دوره  ی ارش ــد ام ــل می  کنن ــاوت تحصی ــته  ای متف رش
ــاط  ــوند� نق ــغول می  ش ــی مش ــوم سیاس ــل در عل ــه تحصی ب

ــت؟ ــئله چیس ــن مس ــوت ای ــف و ق ضع
ایــن مســئله می  توانــد دو نتیجــه متفــاوت داشــته باشــد؛ از یــک طــرف، 
ــی  ــر از مبان ــته  های دیگ ــان رش ــی فارغ  التحصی ــاالً ناکاف ــی احتم آگاه
و مباحــث مقدماتــی رشــته  ی علــوم سیاســی، آن  هــا را در فهــم عمیــق 
ــا  ــار مشــکل  اند. ام ــدی دچ ــوب مباحــث بع ــری مطل و در نتیجــه پیگی

ــا گســترش مباحــث میان  رشــته  ای در علــوم سیاســی  از ســوی دیگــر ب
ــا  ــجویانی ب ــوم، ورود دانش ــر عل ــث دیگ ــا مباح ــوردن آن ب ــد خ و پیون
پیشــینه  ی  آموزشــی ناهمگــون می  توانــد بــه رشــد و غنــای ایــن رشــته 

یــاری رســاند.
ــالب  ــس از انق ــش و پ ــه دو دوره   پی ــبت ب ــوان نس ــا می  ت آی
اســالمی میــان سیاســت  های اتخــاذ شــده در قبــال اهمیــت 

ــد؟ ــل ش ــباهت  هایی قائ ــا و ش ــته، تفاوت  ه ــن رش ــه ای ب
ــک  ــوان ی ــه عن ــی ب ــوم سیاس ــت و عل ــان حاکمی ــبت می ــورد نس در م
رشــته    ی دانشــگاهی بــه دو نکتــه می  تــوان اشــاره داشــت: یکــی نقــش 
ــرای راهبــری  ایــن رشــته در تامیــن کادر اجرایــی و نخبــگان فکــری ب
ــزان  ــه می ــن زمین ــت. در ای ــرای حاکمی ــت ب ــا سیاس ــط ب ــور مرتب ام
ــا اصــول و  انطبــاق مباحــث منــدرج و مــورد آمــوزش در ایــن رشــته ب
اســناد باالدســتی جمهــوری اســامی برآمــده از انقــاب اســامی ایــران 
ــگاهی  ــل دانش ــش محاف ــر، نق ــرد دیگ ــده دارد. کارک ــی تعیین  کنن نقش
ــوزانه،  ــی دلس ــد بررس ــی و نق ــتم سیاس ــوران سیس ــوان بازخ ــه عن ب
ــدن  ــا و عناصــر سیســتم سیاســی و نمایان ــروای مؤلفه  ه ــه و بی  پ عالمان

ــت را  ــب حاکمی ــتقبال مناس ــل و اس ــه تحم ــه البت ــت ک کاستی  هاس
می  طلبــد.

ــورت  ــه ص ــه چ ــان ب ــران ر جه ــی ای ــوم سیاس ــگاه عل جای
ــام  ــی ام ــگاه بین  الملل ــه دانش ــه اینک ــه ب ــا توج ــت و ب اس
ــی  ــجوی غیرایران ــذب دانش ــه ج ــادرت ب ــی)ره( مب خمین
ــتقبال  ــورد اس ــزان م ــه می ــا چ ــته ت ــن رش ــد، ای می  کن

داوطلبیــن خارجــی می  باشــد؟
ــط  ــع مرتب ــار مناب ــاً در اختی ــوص طبیعت ــن خص ــات الزم در ای اطاع
ــی،  ــی دانشــجوی بین  الملل ــی وقت ــه طــور کل ــا ب در دانشــگاه اســت. ام
ــرای  ــی)ره( را ب ــام خمین ــی ام ــوان بین  الملل ــا عن ــران و دانشــگاهی ب ای
ــنایی و  ــار آش ــاً انتظ ــد طبع ــاب می  کن ــته انتخ ــن رش ــل در ای تحصی
ــوم سیاســی  ــز آکادمیــک عل ــا ســایر مراک ــز ب ــی متمای ــت مباحث دریاف
در ســایر نقــاط حهــان دارد. بایــد دیــد آیــا چنیــن انتظــاری بــا منابــع و 

ــود؟! ــرآورده می  ش ــا ب ــته در اینج ــن رش ــی ای ــوای آموزش محت
در میــان دانشــجویان علــوم سیاســی اغلــب ایــن ناآگاهــی 
وجــود دارد کــه راه رســیدن بــه موفقیت و ســعادت شــغلی در 
ایــن رشــته فقــط دســتیابی بــه کرســی تدریــس دانشــگاه و 
یــا اســتخدام در مجموعــه  ی وزارت امــور خارجــه می  داننــد� 
آیــا ایــن بــاور درســت اســت و در غیــر ایــن صــورت، کشــور 

از چــه کمبودهــای شــغلی رنــج می  بــرد؟
ــاد  ــوارد ی ــا م ــی تنه ــوم سیاس ــته  ی عل ــگان رش ــازار کار دانش  آموخت ب
شــده نیســت و طیفــی از رشــته  های شــغلی مرتبــط بــا مباحــث 
ــر  ــاوه ب ــرد. ع ــف را دربرمی  گی ــای مختل ــی در بخش  ه ــر سیاس فراگی
ایــن، بــا رشــد و گســترش مباحــث میــان رشــته  ای مجال  هــای جدیــد 
ــته  ــن رش ــان ای ــتغال فارغ  التحصی ــت و اش ــرای فعالی ــری ب و متنوع  ت

ــم شــده اســت. فراه
ــه  ــجویی چ ــش دانش ــه و پژوه ــل، مطالع ــار تحصی در کن
ــت  ــی جه ــوم سیاس ــجویان عل ــه دانش ــی را ب فعالیت  های
ــور  ــه ط ــد؟ و ب ــنهاد می  کنی ــتر پیش ــارب بیش ــب تج کس
ــند؟ ــی باش ــه مهارت  های ــد دارای چ ــجویان بای ــی دانش کل

ــا توجــه بــه افزایــش مــراودات  فراگیــری زبان  هــای خارجــی مختلــف ب
ــه هــدف آگاهــی از بهتــر  ــی، البتــه ب مســتقیم و غیرمســتقیم بین  الملل
ــارب  ــی از تج ــت  های اقتباس ــط و برداش ــوالت مرتب ــتقیم  تر از تح و مس
ــان  ــه  ی مباحــث می ــش در زمین ــه، آگاهــی و کســب دان ــع بیگان و مناب
ــی، داده  کاوی،  ــل روانشناس ــته  هایی مث ــا رش ــی ب ــوم سیاس ــته  ا عل رش

هــوش مصنوعــی و...
ــور  ــگاهی کش ــتم دانش ــرد سیس ــا ک ــوان ادع ــا می  ت آی
ــناد و  ــاالت، اس ــب، مق ــد کت ــی مانن ــع علم ــاظ مناب از لح
ــجوی  ــه دانش ــه ک ــت یافت ــه  ای دس ــه درج ــایت  ها، ب س
ــاز  ــی بی  نی ــی خارج ــع علم ــی مناب ــتجوگر را از بررس جس

ــت؟ ــت اس ــا درس ــن ادع ــا ای ــد؟ آی کن
ــد  ــر رش ــال  های اخی ــه در س ــن زمین ــی در ای ــدات علم ــه تولی اگرچ
زیــادی داشــته اســت امــا هــم از نظــر کمیــت و بخصــوص و هــم از نظــر 
ــد،  ــه ش ــین گفت ــوال  های پیش ــخ س ــه در پاس ــاس آنچ ــت و براس کیفی

ــت. ــهود اس ــتی  ها مش کاس
در پایــان، فضــای علــوم سیاســی را در دانشــگاه  های ایــران 
ــن  ــده  ی ای ــرآورد شــما از آین ــد و ب ــی می  کنی ــه ارزیاب چگون

رشــته بــه چــه صــورت اســت؟
بــه نظــر مــن، پاســخ در مطــال پیشــین گفتــه شــد. آینــده  ی مطلــوب 
ــا مبانــی هویتــی و ویژگی  هــای جامعــه  ی  ایــن رشــته بــه انطبــاق آن ب
ــاً  ــه لزوم ــروری و ن ــرورش اندیشــمندان و عالم  پ ــه پ ــام ب ــران و اهتم ای

پــرورش مترجمیــن خــوب، بســتگی دارد.
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