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بــا وجــود تأثیــرات مخربــی کــه پاندمــی کرونــا در سراســر جهــان بــر 
ــت  ــا حرک ــان ب ــل همچن ــه بین المل ــوالت در عرص ــت تح ــای گذاش ج
شــتابان خــود پیــش مــی رود؛ حرکت هایــی کــه ناشــی از تغییــر منافــع 
کشــورها و بــه مــوازات آن تغییــر دشــمن بــه دوســت و در نقطــه مقابــل 

تبدیــل دوســت بــه دشــمن اســت.
ــازی  ــت عادی س ــاش در جه ــه ت ــوان ب ــوالت می ت ــن تح ــه ای از جمل
روابــط اســرائیل بــا کشــورهای عربــی بــه ویــژه امضــا توافقنامــه میــان 
اســرائیل و امــارات متحــده  عربــی اشــاره داشــت کــه ســومین توافقنامــه 
ــال 1994(  ــال 1979( و اردن )س ــر )س ــس از مص ــرائیل پ ــح اس صل
ــی را از دو  ــارات متحــده عرب ــا ام ــح ب ــه صل ــا آنچــه توافقنام اســت. ام
توافقنامــه پیشــین اســرائیل متمایــز می کنــد؛ ایــن اســت کــه امــارات 
متحــده عربــی اولیــن کشــور حــوزه خلیج فــارس در همســایگی و مــرز 
ــه توافــق صلــح  ــا اســرائیلی ها ب ــرار دارد کــه ب ــران ق ــا ای ــی ب جغرافیای
دســت یافتــه و آن را می تــوان زمینــه ای بــرای امضــای توافقــات مشــابه 
بــا دیگــر کشــورهای حــوزه خلیج فــارس، بــه ویــژه عربســتان ســعودی 
ــرای  ــه ای ب ــوان خــود مقدم ــر را می ت ــن ام ــن ای قلمــداد نمــود. بنابرای

ــارس دانســت. ــه خلیج ف ــه منطق ــر موازن تغیی
نکتــه حائــز اهمیتــی کــه بایــد بــه آن توجــه ویــژه ای داشــت ایــن اســت 
ــدود  ــا مح ــور تنه ــان دو کش ــه می ــای دوجانب ــط و قرارداده ــه؛ رواب ک

بــه دو کشــور امضاکننــده نیســت، بلکــه آثــار بین المللــی و منطقــه ای 
ــا خــود در پــی دارد. از ایــن رو نگارنــده ایــن گــزارش  گســترده ای را ب
درصــدد آن اســت تــا بــا بررســی بهبــود روابــط دوجانبــه اســرائیل بــا 
امــارات متحــده عربــی و بــه دنبــال آن بــا دیگــر کشــورهای منطقــه بــه 

ــردازد. ــارس بپ ــه خلیج ف ــر آن در منطق تأثی
امضای قرارداد صلح؛ منافع امارات متحده عربی

ــذار در  ــاخص های تأثیرگ ــا و ش ــی از مؤلفه ه ــی یک ــع مل ــه مناف مؤلف
عرصــه روابــط بین الملــل و روابــط میــان دو کشــور قلمــداد می گــردد؛ 
ــا تغییــر منافــع ملــی شــاهد تغییــر در سیاســت خارجــی  از ایــن رو ب
کشــورها و تغییــر مواضــع آنــان در عرصــه بین الملــل هســتیم. 
ــا  ــی ب ــده عرب ــارات متح ــح ام ــه صل ــای توافق نام ــازی و امض عادی س
اســرائیل نیــز دلیلــی بــر ایــن ادعــا اســت. مقامــات امــارات بــا امضــای 
توافق نامــه صلــح درصــدد آن هســتند تــا بــه منافــع تجــاری، امنیتــی 

ــد از: ــه عبارت ان ــانند؛ ک ــل بپوش ــه عم ــود جامع ــی خ و نظام
ــی  ــدرت نظام ــا ق ــه ت ــبی یافت ــت مناس ــی موقعی ــده عرب ــارات متح ام
خــود را فزونــی بخشــد و آن را تثبیــت کنــد. همچنیــن ایاالت متحــده 
ــرفته را داده  ــی پیش ــلیحات نظام ــده تس ــور وع ــن کش ــه ای ــکا ب آمری
ــرای  ــور ب ــلیحات مذک ــه تس ــتیابی ب ــش از آن دس ــا پی ــه ت ــت ک اس
امــارات غیرقابــل تصــور و بــا مشــکات متعــددی رو بــه رو بــوده اســت.

همچنیــن در حــوزه تجــاری نیــز ایــن معاملــه منافــع اقتصادی شــگرفی 
را بــرای امــارات بــه ارمغــان مــی آورد؛ بدیــن گونــه کــه ایــن کشــور را 
بــه مکانــی تجــاری و مکانــی تروریســتی بــرای توریســت های اســرائیل 
مبــدل ســاخته اســت، گرچــه اخیــرا دزدی گردشــگران اســرائیلی داد 
هتــل داران اماراتــی را در آورده و ایــن مســئله بــرای خبرگــزاری هــای 

مهــم صهیونســتی نیــز دارای اهمیــت بــوده و بــه آن پرداختنــد.
ــی  ــده عرب ــارات متح ــه ام ــی ک ــادی و نظام ــی اقتص ــر منافع ــاوه ب ع

ــد ــیرین حدادزن ش
کارشــناس ارشــد روابط بیــن الملل دانشــگاه خوارزمی

ــه  ــه دســت آورد؛ منافــع منطقــه را نیــز ب ــح ب ــب توافقنامــه صل در قال
ــه  ــرای ب ــرائیل ب ــرش اس ــه پذی ــوان ب ــه آن می ت ــان آورد از جمل ارمغ

ــرد. ــاره ک ــری اش ــه باخت ــاق کران ــق درآوردن الح تعلی
ــه  ــه در منطق ــر موازن ــل در تغیی ــه ای و بین المل ــل منطق عوام

خلیج فــارس
ــرای  ــور ب ــع مذک ــر مناف ــاوه ب ــه ع ــن اســت ک ــه ای ــل توج ــه قاب نکت
ــدام  ــن اق ــددی در شــکل گیری ای ــل متع ــی عوام ــارات متحــده عرب ام
وجــود دارد؛ از جملــه عوامــل مهــم و مؤثــر می تــوان بــه وجــود 
اختافــات و درگیری هــای گســترده در جهــان عــرب و بــروز اختافــات 
ــراق و دیگــر کشــورها اشــاره کــرد  ــا در ســوریه، یمــن، ع و درگیری ه
ــمن  ــوان دش ــه عن ــه ب ــرائیل ک ــا اس ــته ت ــبب گش ــر س ــن ام ــه ای ک
ــود را  ــگاه خ ــد؛ جای ــوب می ش ــی محس ــورهای عرب ــرای کش ــی ب اصل
ــه  ــد ب ــر بای ــارج شــود. از ســویی دیگ ــت خ ــد و از اولوی از دســت بده
ــاره  ــکا اش ــده آمری ــت ایاالت متح ــه دخال ــی از جمل ــل بین الملل عوام
ــا اتخــاذ سیاســت ایــران هراســی در بیــن کشــورهای  نمــود؛ آمریــکا ب
عربــی و بــه ویــژه بحریــن و امــارات متحــده عربــی آنــان را نســبت بــه 
اقدامــات ایــران در منطقــه بدبیــن کــرده اســت. از ایــن رو کشــورهای 
ــوده  ــه ب ــه در منطق ــر موازن ــدد تغیی ــارس درص ــوزه خلیج ف ــی ح عرب
ــه  ــال دســتیابی ب ــه دنب ــران ب ــه ای ــه ای علی ــا اتخــاذ ائتــاف منطق و ب
امنیــت هســتند. ایــن در حالــی اســت کــه امضــای موافــق نامــه صلــح 
ــی  ــورهای عرب ــرای کش ــعادت را ب ــت و س ــا امنی ــه تنه ــرائیل ن ــا اس ب
ــی  ــه ای« از ناامن ــیاه چال ــان را در »س ــه آن ــی آورد بلک ــان نم ــه ارمغ ب

می افکنــد.
ــب دو الگــوی  ــه را در قال ــوان گرایشــات حاکمــان منطق ــن می ت بنابرای

ــد از: ــه عبارت ان ــرد؛ ک ــزی ک ــی پایه ری اساس
ــد از  ــل دارن ــی منطقــه کــه تمای -تشــکیل محــوری از کشــورهای عرب
اوضــاع موجــود بــرای پایــان دادن بــه مخاصمــات چندیــن و چنــد ســاله 

علیــه اســرائیل اســتفاده کننــد.
ــارس و  ــوزه خلیج ف ــه ح ــورهای منطق ــان کش ــب در می ــش غال گرای
همچنیــن ایاالت متحــده آمریــکا و اســرائیل کــه ایــران تهدیــدی بالقــوه 
در منطقــه قلمــداد نمــوده و در صــدد همگرایــی کشــورها علیــه ایــران 

هســتند. )ائتــاف منطقــه ای علیــه ایــران( )روشــندل، 1399(

نتیجه گیری
ــارات  ــرائیل و ام ــط اس ــازی رواب ــان شــد عادی س ــه بی ــه ک ــان گون هم
متحــده عربــی ناشــی از عوامــل متعــدد منطقــه و بین المللــی از جملــه 
نقش آفرینــی و دخالت هــای گســترده ایاالت متحــده آمریــکا در منطقــه 
ــه  ــی ب ــان کشــورهای عرب ــران هراســی در می ــب ای ــارس در قال خلیج ف
ویــژه بحریــن و امــارات اســت. از ایــن رو اســرائیل در صــدد آن اســت 
تــا بــا امضــای توافــق نامــه صلــح بــا امــارات متحــده عربــی زمینــه را 
ــه  ــا ب ــا ب ــی فراهــم ســازد؛ ت ــا کشــورهای عرب ــات ب ــرای دیگــر توافق ب
ــال  ــد س ــن و چن ــه چندی ــور، مشــروعیتی ک ــری سیاســت مذک کارگی
ــای  ــن موافقت نامه ه ــب ای ــت را در قال ــه آن اس ــتیابی ب ــدد دس درص
ــن  ــت آورد. بنابرای ــه دس ــارس ب ــوزه خلیج ف ــورهای ح ــا کش ــح ب صل
می تــوان بیــان داشــت کــه عادی ســازی روابــط اســرائیل از یــک 
ــه  ــد موازن ــر می توان ــویی دیگ ــران از س ــه ای ــازی علی ــو و ائتاف س س
ــوالت  ــاهد تح ــت ش ــن اس ــی آن ممک ــول و در پ ــه متح را در منطق
ــران  گســترده ای در ایــن منطقــه باشــیم. از ایــن رو سیاســت گذاران ای
ــه ایجــاد  ــری از سیاســت های پیشــگیرانه از جمل ــا بهره گی ــد ب می توانن
ائتــاف منطقــه ای؛ پیامــد و تأثیــر منفــی توافقنامــه صلــح اســرائیل و 

ــا حــدودی کاهــش دهنــد. ــی را ت امــارات متحــده عرب
منابع

ــد؟.  ــد انجامی ــد خواه ــی جدی ــه الگوی ــل ب ــارات و ارسائی ــق ام ــا تواف ــل. )1399(. آی ــندل، جلی -روش
/82646/node/com.independentpersian.www//:https در:  دسرتســی 

توافقــات اســرائیل با کشــورهای عربــی و تأثیــر آن بر موازنــه منطقــه خلیج فارس
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منطقــه مطالعــات 

تکفیــری و تروریســتی داعــش در ســال 1999 بــه رهبــری گــروه 
ــل  ــتی در اوای ــروه ترریس ــن گ ــد. ای ــکیل ش ــاوی تش ــب الزرق ابومصع
پیدایــش خــود چنــدان شــناخته شــده نبــود. در ســال هایــی کــه در 
ــه  ــرد، ب ــاز ک ــت خــود را آغ ــه صــورت جــدی فعالی ــراق و ســوریه ب ع
ــه  ــروه ک ــن گ ــر شــد. ای ــه ظاه ــی در منطق ــوان عنصــری ضدامنیت عن
ــود، توانســت  ــده ب ــا ش ــراق بن ــث در ع ــای بع ــای نیروه ــه ه ــر ویران ب
در مــدت زمــان کوتاهــی، بســیاری از اعضــای ایــن حــزب را در قالبــی 

ــد.  ــع کن ــم جم ــد دور ه جدی
ــته  ــز کش ــروه و نی ــن گ ــی ای ــای پیاپ ــت ه ــا شکس ــال، ب ــن ح ــا ای ب
ــروه  ــن گ ــودی ای ــی و ناب ــال فروپاش ــاال، احتم ــران رده ب ــدن رهب ش
بیــش از گذشــته مطــرح شــده اســت. امــا مســلما، بقایــای ایــن گــروه 
در منطقــه شــامات در صــدد احیــای مجــدد ایــن گــروه تروریســتی و 
تــداوم فعالیــت هــای آن اســت. بــا ایــن وجــود، می تــوان ســه ســناریو 

ــت: ــن گــروه در نظــر گرف ــداوم فعالیــت هــای ای ــرای ت را ب
اول؛ تداوم فعالیت ها در منطقه شامات )عراق و سوریه(

دوم؛ فعالیت پراکنده در مناطق مختلف جهان
سوم؛ انتقال به مناطق جدید من جمله شرق

بــه نظــر مــی رســد، ســناریوی ســوم بــا توجــه بــه تحــرکات اخیــر ایــن 
گــروه مخصوصــا پــس از شکســت ســنگین بــه دســت نیروهــای مدافــع 
حــرم بــه فرماندهــی ســردار شــهید حــاج قاســم ســلیمانی نســبت بــه 

ســایر ســناریوها قــوی تــر باشــد.
ــتان،  ــون افغانس ــورهایی چ ــای کش ــه معن ــرق ب ــناریو، ش ــن س در ای
ــروه  ــن گ ــت ای ــداوم فعالی ــه اســت. ت ــی آســیای میان پاکســتان، و حت
در عــراق و ســوریه بــا توجــه بــه شکســت ســنگین آن در ایــن منطقــه 
دور از انتظــار اســت. البتــه ممکــن اســت فعالیــت هــای جزئــی در ایــن 
ــه انتقــال  ــا توجــه ب مناطــق همچنــان ادامــه داشــته باشــند، لیکــن ب
ــه کشــورهایی چــون افغانســتان و  ــروه ب ــن گ ــی ای برخــی ســران اصل

ــه شــرق قــوت مــی گیــرد. پاکســتان، مســئله انتقــال داعــش ب
بــر اســاس روان شناســی گروه هــا، دالیــل عمــده در شــکل گیــری گروه 
هــای تروریســتی، در برخــی مناطــق عواملــی چــون ناکامــی دولــت در 
تامیــن نیازهــای مــردم جامعــه )بــه اصطــاح دولــت ورشکســته(، عــدم 
بــرآورده شــدن نیازهــای اقتصــادی و اجتماعــی افــراد، تاکیــد و تقدیــس 
ــد کــه  ــه نمان ــه اســام اســت. ناگفت ــا اســتناد ب اقدامــات شــر خــود ب
ســابقه وجــود گــروه هــای تروریســتی چــون القاعــده در ایــن کشــورها 

نیــز بــی تاثیــر نیســت.
بــا ایــن اوصــاف، ذکــر ایــن مســئله ضــروری اســت کــه انتقــال داعــش 
ــل  ــیار محتم ــی، بس ــیای جنوب ــزی و آس ــیای مرک ــی از آس ــه مناطق ب
اســت. ایــن دو منطقــه در حــدود 40 درصــد از مســلمانان جهــان را در 
خــود جــای داده اســت و از طرفــی در حــدود 5 هــزار تــن از نیروهــای 
ــی  ــه تشــکیل مــی شــدند. از آنجای داعــش از کشــورهای آســیای میان
کــه داعــش بــر محــور قرائــت افراطــی از اســام قــرار دارد، مــی تــوان 
ــه  ــق ب ــن مناط ــد در ای ــی توان ــش م ــه داع ــرد ک ــت ک ــن برداش چنی

راحتــی رشــد و نمــو داشــته باشــد.

بــا نگاهــی بــه نقشــه خافــت داعــش، ایــن گســتره از نزدیکــی چیــن 
آغــاز شــده، ســپس خاورمیانــه و قســمت عظیمــی از آفریقــا را در بر می 
گیــرد. ایــاالت خراســان در ایــن نقشــه، کــه شــامل ایــران، افغانســتان 
و پاکســتان مــی شــود، مــی توانــد پایــگاه جدیــد داعــش در دوره دوم 
ــن  ــان ای ــی مردم ــای اقتصــادی و اجتماع ــی ه ــور آن باشــد. ناکام ظه
ــه، باعــث مــی شــود  ــن منطق ــت ضعیــف در ای ــی دول خطــه و از طرف
ــا  ــری ب ــن مناطــق، یارگی ــه محــض اعــان حضــور داعــش در ای ــا ب ت
ــای  ــرزمین ه ــش در س ــود و در نتیجــه داع ــام ش ــی انج ــرعت باالی س
ــد شــود. همچنیــن، برخــی ماحظــات امنیتــی در بحــث  ــد متول جدی
ــه مهــم در  ــز دخیــل هســتند. ســه مقول ــه شــرق نی ــال داعــش ب انتق

ایــن زمینــه نقــش دارنــد.
ــی  ــات ضدامنیت ــدف اقدام ــواره ه ــران هم ــران: ای ــار ای اول مســئله مه
محــور غربی-عربی-عبــری بــوده اســت. تبدیــل شــدن ایــران بــه یــک 
ــور اقدامــات تروریســتی و ... ایــن  بازیگــر امنیتــی و گرفتــاری آن در ت
کشــور را از پرداختــن بــه موضوعــات دیگــر واداشــته و آســیب پذیــری 

آن را شــدیدا افزایــش مــی دهــد.

ــد  ــکا و تهدی دوم مســئله کنتــرل چیــن: جنــگ تجــاری چیــن و آمری
جــدی واشــنگتن از جانــب پکــن در عرصــه هــای مختلــف، همــواره در 
کانــون توجــه مقامــات ایــن کشــور بــوده اســت. ناکامــی دولــت ترامــپ 
در کنتــرل کرونــا و ســقوط اقتصــادی آمریــکا، موجــب شــده اســت تــا 
ــا توجــه  ــن باشــد. ب ــه اقتصــاد چی ــه زدن ب ــن کشــور درصــدد ضرب ای
بــه اینکــه تحریــم چیــن بــه دلیــل اقتصــاد قدرتمنــد آن ممکــن اســت 
ــذا حضــور نیروهــای تروریســتی در  کارایــی کافــی را نداشــته باشــد، ل
مرزهــای غربــی چیــن مــی توانــد اهــرم فشــاری بــرای مهــار پیشــتازی 

چیــن در عرصــه اقتصــاد جهانــی باشــد.
ســوم مســئله روســیه و کنتــرل صــادرات گاز: روســیه نیــز همــواره در 
ــرل  ــی شــود. کنت ــی م ــب تلق ــوان رقی ــه عن ــکا ب ــی آمری اســناد امنیت
ــار  ــرم فش ــه اه ــه مثاب ــان ب ــا آلم ــا مخصوص ــه اروپ ــادرات گاز ب ص
قدرتمنــدی در دســت روســیه جهــت مهــار کــردن سیاســت هــای ضــد 
ــه،  روســی اتحادیــه اروپاســت. حضــور داعــش در منطقــه آســیای میان
ــاغ،  ــره ب ــر ق ــذا، در بحــران اخی ــرای روســیه. ل ــگ خطــری اســت ب زن
حمایــت کامــل ترکیــه و نیــز تســهیل انتقــال داعــش بــه ایــن منطقــه 
ــدی  ــب ورود ج ــه موج ــت آنچ ــود. در حقیق ــع ش ــول واق ــد مغف نبای
ــکان  ــث ام ــود، بح ــه آن ب ــه دادن ب ــران و خاتم ــن بح ــه ای ــیه ب روس
اتصــال ترکیــه بــه کشــورهای آســیای میانــه و دور زدن مســیر انتقــال 
ــال  ــت، انتق ــه گرف ــوان نتیج ــی ت ــذا م ــود. ل ــا ب ــه اروپ ــه اتحادی گاز ب
داعــش بــه آســیای میانــه و مرکــزی، امــری حتمــی الوقــوع و مطلــوب 

ــات آن اســت. ــه حی ــرای ادام ب

علــت یابــی حضــور داعــش در بحران قــره باغ

ــنی ــان حس پیم
کارشــناس ارشــد دیپلماســی و ســازمان هــای بیــن 
المللــی، دانشــکده روابــط بیــن الملــل وزارت امــور خارجــه

عوامــل تروریســتی بــر مراکز آموزشــی افغانســتان

حفیــظ اهلل حفیــظ
کارشــناس ارشــد تاریــخ اســام، دانشــگاه بیــن 

المللــی اهــل بیــت تهــران

چکیده  
تروریســم  و وحشــت افگنــی مــرز و جغرافیایــی خــاص ندارنــد. امــا در 
افغانســتان بــر اســاس عقیــده مذهبــی و نــژادی شــکل گرفتــه اســت و 
ــی اســتراتژیک در  ــی  کــه افغانســتان جغرافیای از طــرف دیگــر از آنجای
آســیا مرکــزی دارنــد مــورد توجــه کشــورهای اســتثمارگر قــرار گرفتنــد 
آنــان نیــز بــرای ورود خویــش بــه افغانســتان گروه هــای تروریســتی را 
بــه شــکل پنهانــی مــورد حمایــت خویــش قــرار دادنــد. تروریســت هــا 
بــر اســاس عقیــده تکفیــری خویــش موفــق شــدند بــر مراکــز آموزشــی 
رخنــه کننــد، آنــان توانســتند تعــدادی از اســاتید و دانشــجویان را بــه 
ســربازگیری خویــش در آورنــد. اســاتید بــرای طالبــان و داعــش تبلیــغ 
ــات  ــتند حم ــا توانس ــود آنه ــاس رهنم ــر اس ــد و ب ــد و می کنن کردن
ــن؛  ــد. بنابرای ــازماندهی نماین ــگاه ها را س ــز آموزش ــر مراک ــاری ب انتح
ــا هــم جمــع شــدند کــه »تروریســتان« را از لحــاظ  عواملــی متعــدد ب
ــر مراکــز آموزشــی جســورانه  ــان ب ــه نماینــد و آن مــادی و معنــوی فرب

حملــه کنــد. 
مقدمه

مــردم افغانســتان بیــش از چهــار دهــه اســت کــه جنــگ و خونریــزی 
را تجربــه می نماینــد. ایــن کشــور بــا وجــود این کــه شــاهد چنــد نــوع 
حکومــت بــوده بــاز نتوانســتند یــک نظــام ثابــت و بــه دور از خشــونت 
را تجربــه نماینــد. قبــل از حکومــت تروریســتی طالبــان و ظهــور دیگــر 
ــان و  ــای حاکم ــا ه ــر کودت ــر اث ــگ ب ــتر جن ــتی، بیش ــروه تروریس گ
برتریــت خواهــی قومــی و مذهبــی بــود، کــه مــردم را بــه یــک جنــگ 
داخلــی تمــام عیــار کشــاند. ســایه شــوم جنــگ هــای داخلــی دوامــدار 
مانــد در ایــن هنــگام برخــی گــروه هــای تروریســتی مثــل طالبــان بــا 
حمایــت سیاســی بعضــی کشــور هــای بیرونــی تشــکیل و ظهــور یافــت.

ــاالی  ــژادی کــه داشــت بــدون خــود ب طالبــان آن عصبیــت قومــی و ن
ــه کســی رحــم نداشــت( و  ــه جــز خــود ب دیگــران رحــم نمی کــرد )ب
ــح  ــد از فت ــه بع ــتند، چنانچ ــه می بس ــه گلول ــتون را ب ــر پش ــوام غی اق
ــی  ــازی وال ــان نی ــوی عبدالمن ــتان، مول ــخ باس ــتان، بل ــمال افغانس ش
آنجــا ســخن هشــدار دهنــده ی را بــرای اقــوام غیــر پشــتون دادنــد. او 
گفــت؛ تاجیــک هــا بــه تاجیکســتان، ازبــک هــا بــه ازبکســتان رفتــه و 
ــود در  ــاوندان( خ ــای )خویش ــش بادار ه ــا پی ــد ی ــا دو راه دارن هزاره ه
کشــور ایــران و یــا بــه گورســتان بی رونــد )برونــد(، بدیــن معنــی کــه؛ 
ــا(  ــتون ه ــان ) پش ــود( افغان ــاش )وج ــل بود  وب ــتان مح ــا افغانس اینج

اســت.
طالبــان گــروه تکفیــری و ســلفی اســت کــه در مــدارس دینی پاکســتان 
علــم فــرا گرفتــه انــد. آنــان در دوره حکومــت شــان »مکاتب ساینســی« 
ــد از  ــان بع ــتند. آن ــاز داش ــدن ب ــران را از درس خوان ــتند، دخت را بس
ــد و  ــا حکومــت در ســتیز و جنــگ بودن ســقوط حکومــت شــان نیــز ب
هســتند مراکــز آموزشــی و مــدارس را بــه عقیــدة افراطی گرایانــه شــان 
انفجــار می دهــد. بــه بــاور دینــی و شــرعی آنــان نبایــد دختــر و پســر 
زیــر یــک ســقف درس بخوانــد. مراکــز آموزشــی را »فســاد فــی االرض« 

می دانــد.
ــا ایــن حــال آنچــه نویســنده را وادار بــه نــگارش ایــن مقالــه نمــوده  ب

پاســخ بــه ایــن ســوال هــا اســت:
ــه  ــروه تروریســتی در افغانســتان چگون ــری گ ــاس شــکل گی ــف: اس ال

ــد؟ بودن
ب: بــر کــدام مبنــی تروریســتان بــاالی )در( مراکــز آموزشــی حمــات 

ــد؟ ــام می ده ــاری انج انتح
ــال  ــرا تروریســتان در افغانســتان فع ــروی خارجــی چ ــود نی ــا وج ج: ب

ــد؟ ماندن
بــه نظــر می رســد هــدف ایجــاد اولیــن گــروه تروریســتی در افغانســتان 
ریشــه بــر عصبیــت قومــی و مذهبــی داشــتند و هــدف حمــات 
تروریســتی خــود را مبنــای شــرعی و دینــی قــرار می دهــد. از آنجایــی 
ــکا و حامیــان  ــی تروریســمی دســت نشــانده امری  کــه افغانســتان قربان
شــده بــود. کشــور هــای غربــی بــه بهانــه و هــدف اصلــی خــود شــان 
ــه  ــد، وارد افغانســتان شــده و ب کــه آن را محــو تروریســم اعــام کردن
نظــر می رســد آنهــا بخواهنــد در مقابلــه بــا تروریســم ایســتادگی کــرده 

و آنــان را از بیــن ببرنــد.
ــز  ــان در مراک ــات آن ــم و حم ــاد تروریس ــل ایج ــه عوام ــن مقال در ای
آمــوزش افغانســتان بررســی می گــردد کــه بــه دو فصــل تقســیم شــده 
اســت؛ نخســت عوامــل داخلــی و در فصــل دوم عوامــل خارجــی بیــان 

شــده اســت.
عوامل داخلی

ــل تبعیــض  ــی مث ــل داخل بخــش عمــده مشــکات افغانســتان را عوام
بــا گذشــت  افراطی گــری تشــکیل می دهــد.  و  نــژادی، مذهبــی 
افغانســتان در ســال 2001،  از  المللــی  بیــن  تروریســم  شکســت 
سیاســیون افغانســتان نتوانســتند مشــکات داخلــی خــود را مرتفــع و 
نظــام حکومتــی مبتنــی بــر آرا و اندیشــة مــردم را اســتوار ســازند. ایــن 
اختافــات داخلــی باعــث اســتمرار تروریســم و ضربــة مهلــک بــر پیکــر 

ــت. ــود و هس ــات ب ــارف و تحصی مع
الف؛  تبعیض نژادی

ــق دارد،  ــة عمی ــتان ریش ــر افغانس ــخ معاص ــژادی در تاری ــض ن تبعی
حاکمــان افغــان بــرای حــذف نــام برخــی از اقــوام غیــر پشــتون اقــدام 
نمودنــد. عبدالرحمــن خــان، بنیانگــذار حکومــت متمرکــز تــک قومــی 
ــمالی  ــق ش ــتان ) مناط ــه ترکس ــیدن ب ــدرت رس ــه ق ــد از ب ــود او بع ب
ــردار  ــتان از س ــردم ترکس ــت م ــة حمای ــه بهان ــت و ب ــتان( رف افغانس
ــه  ــا ب ــل و ی ــر را قت ــزاران نف ــش، ه محمــد اســحاق خــان پســر عموی
ســیاه چــاه انداختنــد. عبدالرحمــن بــه ایــن شــیوه کاری شــان، تعدادی 
از مــردم محــل کــه ازبــک بودنــد را مجبــور بــه تــرک دیارشــان کــرد 
و زمیــن هــای آنهــا بــه قبایــل پشــتون داده شــد. ) صدیــق فرهنــگ، 

) 1394؛ 401 
  پشــتون هــای بــا پشــتوانه و حمایــت حاکمــان زمیــن هــای زراعتــی 
ــدند،  ــن می ش ــکن گزی ــه و مس ــت گرفت ــا رضای ــه زور و ی ــردم را ب م
چنانچــه پشــتون هــا ابتــدا در شــمال افغانســتان نبودنــد و در جنــوب و 
شــرق افغانســتان بــا همســایه گی پاکســتان قــرار داشــتند امــا امــروزه 
شــاهرگ حیاتــی و اقتصــادی آن منطقــه بــه دســت پشــتون هــا اســت. 
ــان  ــود در زم ــده ب ــروع ش ــن ش ــان عبدالرحم ــه از زم ــان ک ــن پ ای
ــاد  ــاب و جه ــد. در دورة انق ــل ش ــن کام ــظ اهلل امی ــی و حفی تره ک
مــردم افغانســتان بــه حالــت تعلیــق در آمــد، ولــی در دورة طالبــان بــه 

ــادی، 1387؛ 367 ( ــت آب اوج خــود رســید. ) دول
ــر در  ــاهی دیگ ــه در دوره ش ــود چنانچ ــه دار ب ــژادی ادام ــض ن تبعی
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منطقــه مطالعــات 
ــد.  ــدا می کن ــی پی ــت تجل ــن واقعی ــان ای ــادر خ ــام ن ــه ن ــتان ب افغانس
نــادر خــان بــا شکســت دادن حبیــب اهلل کلکانــی تاجیــک تبــار قبضــه 
قــدرت را بــه دســت می گیــرد. حبیــب اهلل کلکانــی کــه از قــوم تاجــک 
بــود بعــد از نــه مــاه حکومــت، پشــتون هــا ایشــان را بــر می انــدازد و از 
آنجایــی  کــه ایشــان غیــر پشــتون بــود و بــا وجــود امــان نامــه، اعــدام 
ــن  ــد عبدالرحم ــرکوب را همانن ــذف و س ــت ح ــاه سیاس ــد. ش می کنن
پیشــة خــود قــرار داد. او آزادی هــای کــه امــان اهلل در حکومــت خــود 
بــه دیگــر اقــوام داده بــود پــس گرفــت. شــورش هایــی که در کوهســتان 
ــی  ــردم را ب ــد و م ــود، ســرکوب کردن ــده ب ــش آم ــای افغانســتان پی ه
رحمانــه اعــدام کردنــد. ) یــو اِنــز، 1396؛ 142 ( بــا تبعیــض نــژادی کــه 
نادرخــان داشــت توســط عبدالخالــق هــزاره کشــته شــد. هــر چــه زمــان 
گذشــت قــوم و قومیــت در افغانســتان ریشــه خــود را عمیــق کــرد تــا 
جــای ی کــه بــرای یــک شــهروند افغانســتان افغانیــت مهــم نبــود، بلکــه 
قــوم شــان مهــم بــود. در زمــان جهــادی افغانســتان در مقابــل تهاجــم 
شــوری ســابق و اشــغال افغانســتان می جنگیــد، احــزاب و ســازمان هــای 
سیاســی مجاهدیــن افغانســتان بــر اســاس قومیــت شــان ترکیــب یافتــه 
بــود، امــا بــه هــدف واحــد و با همــکاری هــم بــرای آزادی افغانســتان در 
حرکــت بــود. جمعیــت اســامی افغانســتان بــه رهبــری شــهید برهــان 
الدیــن ربانــی کــه از تاِجــک تبــاران اســت نیروهــای جهــادی و اعضــای 

کلیــدی حــزب نیــز تاجــکان اســت. ) خسروشــاهی، 1370؛ 15 (
ــه تشــکیل  ــا ب ــزرگ افغانســتان اســت. آنه ــوم ب ــر از ق ــا دیگ ــزاره ه ه
ــران کوشــیدند  ســازمان سیاســی هشــت گانه در جمهــوری اســامی ای
ــه  ــداً ب ــا بع ــد. آنه ــل نماین ــتان داخ ــت افغانس ــود را در سیاس ــه خ ک
ــی  ــتان عبدالعل ــی افغانس ــدت مل ــهید وح ــة ش ــاش باوفق ــعی و ت س
ــزب کان  ــک ح ــه ی ــت گانه را ب ــازمان هش ــدند س ــق ش ــزاری موف م
ــد  ــیس نماین ــتان تأس ــامی افغانس ــدت اس ــزب وح ــام ح ــی بن سیاس
کــه عمــداً عضــو مرکــزی حــزب را هزاره هــا و شــیعیان تشــکیل 
ــر  ــتان ب ــامی افغانس ــزب اس ــوی، 1379؛ 243 ( ح ــد. ) موس می دادن
رهبــری گلبدیــن حکمتیــار جایــگاه مهــم و ثابــت در میــان هــم تبــاران 
ــی  ــر مبن ــان را ب ــزب ش ــاوه آن ح ــه ع ــد و ب ــش دارن )پشــتون( خوی
ــر ایــن هــوادار اســام ســلفی و وهابیــت  قــوم اســتوارکردند و عــاوه ب
نیــز هســتند. ) خسروشــاهی، 1370؛ 17 ( هــم چنیــن حــزب جنبــش 
ملــی اســامی افغانســتان بــه رهبــری مارشــال عبدالرشــید دوســتم از 
ــاس  ــر اس ــزاب ب ــه اح ــن؛ هم ــرد. بنابرای ــی می ک ــاران نمایندگ ترک تب

ــت تاســیس شــدند. قومی
بعــد از شکســت شــوری بــا تشــکیل دولــت مجاهدیــن، گروهــی 
تکفیــری و تروریســتی، بــر مبنــی قــوم و بــا اســتفاده از دیــن و مذهــب 
بنــام امــارت اســامی افغانســتان )طالبــان( ظهــور کــرد. آنهــا حکومــت 
کابــل را ســقوط دادنــد و بیــش از نــود و پنــج فیصــد اراضــی افغانســتان 
ــا دیــد متفــاوت بــر  را تحــت حاکمیــت خویــش در آوردنــد. طالبــان ب
اقــوام افغانســتان نــگاه کردنــد آنهــا وحــدت ملــی را نتوانســتند در میان 
ــوم خــاص )پشــتون(  ــک ق ــه ی ــوط ب ــا مرب ــد. آنه ــم نماین ــردم حاک م
ــوب  ــه منس ــار ک ــه قنده ــور را ب ــت کش ــا پایتخ ــتند آنه ــد و هس بودن
ــتند  ــی می دانس ــاه ابدال ــد ش ــوری احم ــز امپرات ــود و مرک ــژاد خ ــه ن ب
ــان پشــتو  ــر زب ــان و گویــش رســمی و معامــات را ب ــد، زب تغییــر دادن
کــه زبــان خــودش شــان مبــدل کــرد. در زمــان حکومــت طالبــان عمــًا 
ــه  ــا  ک ــاری، 1391؛ 26 ( از آنج ــود. )انص ــوس ب ــژادی محس ــری ن برت
ــه  ــود هــر گون ــژاد پرســت ب ــراط گــرا، تروریســت و ن طالبــان گــروه اف
تعــدی و ظلــم را بــر غیــر پشــتون هــا روا داشــتند. حاکمیــت طالبــان 
بــرای مــردم وحشــت بــه بــار آورده بــود مــردم از همــه مراکــز علمــی و 
پژوهشــی فــرار نمــود و بســتند. وجــود طالبــان زمینــه را بــه گروهــای 
تکفیــری دیگــر در افغانســتان  مهیــا نمــود کــه امــروزه شــاهد بیشــتر 

آنهــا هســتیم. 
ب: تبعیض مذهبی

افغانســتان اســت. بیشــترین حمــات  مذهــب چالــش مهــم در 
تروریســتی بــر مذهــب خــاص و هدفمنــد رخ می دهــد. ظهــور طالبــان 
ــر مبنــی قومیــت و تفکــر وهابیــت شــکل گرفتــه اســت آنهــا عمــًا  ب

ــان را  ــهروندی ش ــوق ش ــد و حق ــد و می کن ــر نمودن ــیعیان را تکفی ش
ســلب نمودنــد. طالبــان نظــام سیاســی و اداری حکومــت شــان امارتــی 
ــد در  ــن می گفتن ــود امیرالمؤمنی ــام ب ــه در راس نظ ــرد ک ــود و آن ف ب
ــون اساســی طالبــان چنیــن آمــده اســت، امیرالمؤمنیــن  مــادة 53 قان
بایــد مــرد، مســلمان، پیــرو فقهــی حنفــی، ملیــت افغانــی و از پــدر و 
ــن، 1396؛  ــد شــده باشــند. ) مجاهــد دی ــی االصــل متول ــادری افغان م
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بدیــن جهــت گروهــای تنــدرو، چــه طالبــان و چــه داعــش بــه مذهــب 
خاصــی حســاس و کینــه داشــتند آنهــا بــر مبنــای شــریعت و دیــن بــه 
ــن چنــد ســال  ــد کــه در ای ــه کردن تجمعــات مذهبــی، فرهنگــی حمل
ــان  ــال افغانســتان، گــروه طالب ــر، سیاســت دوگانگــی غــرب در قب اخی
دوبــاره توانســتن قــدرت نظامــی خــود را در مقابــل حکومــت افغانســتان 
ــد و از  ــام وارد کنن ــره نظ ــر پیک ــات را ب ــترین حم ــد و بیش ــاال ببرن ب
طــرف دیگــر گــروه تروریســتی داعــش بعــد از شکســت ســنگین شــان 
از عــراق و ســوریه، از ضعــف حکومتــی افغانســتان اســتفاده نمودنــد و 
بیشــتر حمــات شــان را بــر شــیعیان و مراکــز علمــی و فرهنگــی آنهــا 

انجــام دادنــد.
ــر مرکــز فرهنگــی تبیــان در 7 جــدی )دی( ســاِل   حملــة انتحــاری ب
ــد  ــود در 24 اس ــی موع ــز آموزش ــر مرک ــتی ب ــه تروریس 1396، حمل
ــرب )  ــی در 4 عق ــز آموزش ــر مرک ــاری ب ــه انتح ــرداد( 1397، حمل )م
آبــان ( 1399 کــه از ســوی گروهــای افراطــی صــورت گرفــت و همــه 
ایــن مراکــز علمــی و فرهنگــی مربــوط شــیعیان هســتند ایــن حمــات 
ــط  ــی توس ــض مذهب ــر تبعی ــه قه ــه ب ــت ک ــا اس ــای م ــر ادع ــل ب دلی

ــد. ــرار گرفتن تروریســتان ق
ج: ترویج افراطی گرایی در مراکز علمی

ــا   جنــگ در افغانســتان بیــش از چهاردهــه اســت جریــان دارد  کــه ب
کودتــای 7 ثــور )اردبیهشــت( 1357 آغــاز شــد در طــول ایــن جنــگ 
خانواده هــا و اشــخاص بی شــماری از افغانســتان مهاجــرت کردنــد، 
اکثــر آنهــا بــه کشــور های همســایه پناهنــده شــدند و بیشــترین 
مهاجریــن را پاکســتان پذیرفــت. فرزنــدان مهاجریــن در مــدارس دینــی 
آنجــا علــوم اســامی را فــرا گرفتنــد و از آنجایــی  کــه پاکســتان مرکــز 
ــاالی طــاب علــوم دینــی اثــر کــرده  افراطیــون اســت اندیشــه آنهــا ب
ــه  ــرورش یافت ــز پ ــان نی ــروه طالب ــد. گ ــار آمدن ــه ب و علمــای ســنتی ب
ــوم را  ــام عل ــوده و تم ــی ب ــوم ساینس ــف عل ــا مخال ــود آنه ــتان ب پاکس
بــه مــدارس دینــی خاصــه می نمودنــد. طالبــان در جنــوری )ژانویــه( 
ــی از  ــی یک ــز علم ــی مرک ــب تحقیق ــوار و کت ــی البرات 1995 تجهیزات
مراکــز آموزشــی قندهــار را تخریــب کردنــد ) نکلســبرک، 57 (  از طرف 
دیگــر بخشــی از دانشــجویان افغــان بــا همــکاری احــزاب و چهره هــای 
ــد، بعــد از 2001 کــه  سیاســی در کشــور هــای غربــی تحصیــل نمودن
ــی روی کار  ــت جامعــة جهان ــا حمای ــه افغانســتان ب ــد ب حکومــت جدی
ــتر  ــود و بیش ــودت نم ــز ع ــتان نی ــای افغانس ــل کرده ه ــد، از تحصی آم
ــا در  ــدند. ورود آنه ــی ش ــی و تحصیل ــای آموزش ــذب نهاد ه ــا ج آنه
مراکــز تحصیلــی در حقیقــت تقابــل افراطیــت و نواندیشــی بــود. بدیــن 
ســبب برخــی اســتادان و دانشــجویان دانشــگاه کــه عمــداً از دانشــکده 
ــل  ــتان از داخ ــرای تروریس ــه ب ــوده ک ــامی( ب ــوم اس ــرعیات )عل ش
دانشــگاه افــراد را جــذب مــی کردنــد. چنانچــه در اوایــل ظهــور داعــش 
در ســوریه برخــی دانشــجویان کابــل آمادگــی بــرای رفتــن بــه ســوریه 
را داشــتند و یکــی از آنهــا عبدالرحمــن 25 ســاله اســت کــه می گویــد 
بــه ســوریه بــی روم و بــرای تأســیس خافــت اســامی بجنگــم ) روزنامه 
اطاعــات روز، 1393؛ 18 آذر ( برخــی اســتادان و دانشــجویان دانشــگاه 
کابــل نیــز بــه جــرم همــکاری بــا داعــش دســتگیر شــدند. دانشــجویان 
اعتــراف کردنــد کــه از ســوی برخــی اســاتید شــان تشــویق می شــدند 
ــغ  ــش تبلی ــروه داع ــرای گ ــد و ب ــتی بی پیوندن ــای تروریس ــه گروه ه ب

ــر (. انجــام دهنــد ) شــفقنا، 1398؛ 17 تی
ترویــج افراطیــت در دانشــگاه های افغانســتان بیشــتر شــد حتــی ســال 
ــاد داعــش«  ــده ب ــل شــعاری »زن ــوار هــای دانشــگاه کاب ــر دی 1398 ب

ــرد و  ــان را بگی ــوی ش ــت جل ــت نتوانس ــا دول ــود ام ــده ب ــته ش نوش
عاملیــن آن را دســتگیر نماینــد. بهــای ایــن گذشــِت ســطحی نِگــری و 
دنبــال نکــردن ماجــرا از ســوی دولــت افغانســتان را دانشــجویان کابــل 
ــه  ــن  ب ــداد از مهاجمی ــان( تع ــرب )آب ــه در 12 عق ــد. چنانچ پرداختن
ــه  ــاتید را از دم گلول ــجویان و اس ــد دانش ــه کردن ــل حمل ــگاه کاب دانش
ــتان  ــی افغانس ــت مل ــرو امنی ــن نی ــة خونی ــد از آن حمل ــد. بع گذراندن
طراحــان آن را دســت گیــر نمــود، افــراد دســتگیر شــده بــه جــرم خــود 
ــام دارد دانشــجوی قبلــی شــرعیات  ــد او کــه »عــادل« ن اعتــراف کردن
ــا »شــبکة تروریســتی حقانــی« همــکار  دانشــگاه کابــل بــوده و بعــداً ب
شــدند کــه بــدون طــرح حملــه بــر دانشــجویان کابــل، دیگــر حمــات 
کــه بــر تجمعــات شــیعیان انجــام گرفتنــد نیــز طراحــی کــرده بودنــد.

عوامل خارجی 

 بخشــی از مشــکات افغانســتان و ادامــه تروریســم بــه بیــرون از کشــور 
ــر می گــردد. حلقــات خارجــی هســتند کــه گروه هــای تروریســتی را  ب
ــرای  ــور ها ب ــی کش ــد و برخ ــی می دهن ــوزش نظام ــی و آم ــل مال تموی
ــام  ــری انج ــای ظاه ــته و کار ه ــاک نداش ــت پ ــم نی ــرکوب تروریس س

می دهــد.
الف: حمایت سیاسی از تروریسم

ــد  ــتی مانن ــا تروریس ــا از گروه  ه ــور ه ــی کش ــدار برخ ــت دوام حمای
ــرای آنهــا مجــال بیشــتر داد کــه عملیــات تروریســتی و در  طالبــان، ب
ــه قــرار داشــته باشــد کــه هیــچ جــای از دســت  خدمــت ارتــش بیگان
آنــان در امــان نباشــد حتــی مراکــز علمــی و فرهنگــی. چنانچــه طالبــان 
در پاکســتان بــا حمایــت امریــکا و ســعودی تشــکیل یافــت در مــدارس 
پاکســتان نیــز تحصیــل کــرده بــود. مهــارت جنگــی خــود را از احــزاب 
ــت  ــن جه ــد و از ای ــه بودن ــرا گرفت ــتان ف ــتقر در پاکس ــن مس مجاهدی
ــی  ــناختند ول ــود را می ش ــور خ ــه کش ــخ و ن ــه تاری ــوان ن ــان ج طالب
ــا مشــرکین را  ــده آل اســامی و جهــاد ب ــق مــدارس جامعــه ای از طری

ــید، 1382؛ 61 – 62 (. ــد! ) رش ــه بودن خــوب آموخت
طالبــان بعــد از شکســت 2001 توســط امریکایــی هــا کــه خــود ســاخته 
ــتی  ــه راس ــه ب ــد ک ــاور نمی کردن ــود ب ــکا ب ــس و امری ــتان، انگلی پاکس
مــورد بی مهــری اربابــان قــرار گرفتــه انــد. پاکســتان بــا وجــود حمایــت 
مکــرر و قبلــی خــود از طالبــان در یــک موضــع چرخشــی، 180 درجــة 
ــة  ــن شــکل زمین ــه ای ــکا ایســتاد و ب ــار امری ــر جهــت داد و درکن تغیی
ــد. )  ــاده ش ــده آم ــر القاع ــن الدن رهب ــان و ب ــگاه طالب ــه پای ــه ب حمل
دولــت آبــادی، 1387؛ 542 ( امــا حمایــت سیاســی برخــی دولــت هــا 
ــش  ــتی داع ــروه تروریس ــر گ ــدگاه ب ــن دی ــه ای ــه دارد. ک ــال ادام تابح
نیــز صــدق می کنــد. داعــش کــه توســط امریــکا، انگلیــس و اســرائیل 
ــر کشــور هــای اســامی  ســازماندهی و ایجــاد شــد توســط ســعودی ب

ــد. ــال می کن ــان را دنب ــداف ش اه
ب: عدم نیتی پاکی امریکا و غرب

ــکا و  ــرای امری ــی ب ــه خوب ــة 11 ســپتمبر )ســپتامبر( بهان بعــد از حادث
ائتــاف جهانــی بــود. آنهــا بــا شــعار تبلیغــی، بــرای محــو تروریســم وارد 
افغانســتان شــدند و حکومــت طالبــان را ســقوط دادنــد، امــا نخواســتند 
ــا  ــد آنه ــود کنن ــان را ناب ــتان و طالب ــده را در پاکس ــم القاع ــگاه مه پای
ــگاه  ــه پای ــه این ک ــد ن ــش می بردن ــود  را پی ــت خ ــت و منفع سیاس
نظامــی تروریســم بیــن المللــی مثــل القاعــده و طالبــان را محــو نماینــد. 
امریــکا قبــل از انقــاب اســامی هیــچ نگرانــی و تشــویش در جایــگاه 
ــع  ــاه تاب ــران دوره ش ــتان و ای ــون پاکس ــت چ ــه نداش ــود در منطق خ
شــان بــود امــا بــا ســقوط شــاه امریــکا یکــی از حامیــان مهــم خــود را 
در منطقــه از دســت داد و از طــرف دیگــر پاکســتان در انــزوا شــبه قــاره 
هنــد قــرار داشــت. امریــکا دریــن مــورد خیلــی نگــران بــود آنهــا از هــر 
طریــق ســعی و کوشــش می کردنــد خــود را بــه افغانســتان برســاند تــا 

از انــزوا شــبه قــارة هنــد رهایــی یابنــد ) امامــی، 1378؛ 162 (
ــتند  ــتان نداش ــال افغانس ــاک در قب ــت پ ــرب نی ــکا و غ ــن؛ امری بنابرای
آنهــا از قبــل نقشــة بــرای حضــور قــوای خــود در افغانســتان را داشــتند.

نتیجه گیری
از ایــن مقالــه نتیجــه می گریــم کــه؛ ریشــة تروریســم تنها در افغانســتان 
ــوردار  ــز برخ ــی نی ــی خارج ــت سیاس ــه ازحمای ــت بلک ــوده و نیس نب
ــی  ــز آموزش ــر مراک ــگاه ها و دیگ ــر دانش ــه ب ــی ک ــت. حمات ــوده اس ب
و فرهنگــی انجــام می گیــرد معلــول چنــد علــت اســت؛ نخســت علــت 
در تبعیــض نــژادی نهفتــه اســت برخــی از حمــات در مراکــز آموزشــی 
ــت دوم  ــد. عل ــاص صــورت گرفتن ــوم خ ــک ق ــه ی ــر علی ــه ب هدفمندان
حمــات بــر می گــردد بــه مذهــب خــاص، از شــواهد و قرایــن فهمیدیــم 
بیشــتر مراکــز آموزشــی و فرهنگــی کــه مربــوط شــیعیان بودنــد متضرر 
شــدند. علــت ســوم، گســترش افراطیــت در دانشــگاه هــای افغانســتان 
اســت چنانچــه برخــی از آن اســتادان و دانشــجویان اعتــراف کردنــد کــه 
ــد و حمــات انتحــاری کــه در  ــا گروهــی مثــل داعــش در ارتبــاط ان ب

کابــل صــورت گرفــت بــا همــکاری آنهــا بودنــد.
ــکا و  ــی امری ــی و نظام ــی، مال ــت سیاس ــا حمای ــم ب ــای تروریس گروه
اورپــا و برخــی کشــور هــای دیگــر مانــدگار ماندنــد آنهــا بــرای از بیــن 
ــای  ــرای بق ــد. ب ــادق نبودن ــاف و ص ــان ص ــت ش ــم نی ــردن تروریس ب
خویــش در افغانســتان کشــور هــای بیرونــی از هرگونــه نیرنــگ و تزویــر 
اســتفاده کردنــد. ادامــه حیــات تروریســتان ضربــه محکمــی بــر پیکــر 

ــود.   ــی افغانســتان خواهــد ب نظــام آموزشــی و تحصیل
منابع

امامی، حسام الدین ()1378 ( افغانستان و ظهور طالبان، چاپ اول، شاب.

انصاری، خواجه بشیر احمد ) 1391 (  مذهب طالبان، چاپ اول.

خســرو شــاهی، هــادی ) 1370 ( نهضــت هــای اســامی افغانســتان، چــاپ اول، دفتــر مطالعــات 
سیاســی و بیــن المللــی.

دولت آبادی، بصیر احمد ) 1387 ( شناس نامة افغانستان، کابل، چاپ چهارم، عرفان

دین، مجاهد ) 1396 ( طالبان در گذر زمان، چاپ اول.

ــیا  ــت در آس ــم نف ــروژه عظی ــای و پ ــارت مافی ــان، تج ــان، زن ــد ) 1382 ( طالب ــید، احم رش
ــه. ــاپ اول، بقع ــه، چ ــدق، نجل ــم، خن ــزی، مترج مرک

ــاپ بیســت و  ــل، چ ــر، کاب ــج اخی ــق ) 1394 ( افغانســتان در پن ــد صدی ــر محم ــگ، می فرهن
ــی ســرور ســعادت ــن الملل پنجــم، بی

کلسبرگ، رابرت، گزارش از 1988 ـ 2013، افغانستان یک جنگ در خاطره ها.

ــاپ اول،  ــداهلل، چ ــفایی، اس ــم، ش ــتان، مترج ــای افغانس ــکر ) 1379 ( هزاره ه ــوی، عس موس
ــیمرغ. ــش س ــری نق ــی و هن ــة فرهنگ موسس

ــیما،  ــران، س ــی، ته ــم، موالی ــردم، مترج ــت وم ــتان سیاس ــن ) 1396 ( افغانس ــز، مارتی ــو اِن ی
ــوس ــاپ اول، ققن چ
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منطقــه مطالعــات 

زمــان  از  اعــام بیانیــه »بالفــور« در ســال 1917 میــادی تاکنــون  
درگیــری هــای میان اعــراب فلســطینی و یهودیــان اســراییلی ادامه دارد 
ــط دیگــر کشــورهای منطقــه  و همیــن موضــوع ســبب شــده کــه رواب
ــه  ــرار گیــرد. ب ــن درگیریهــا ق ــن دو حکومــت تحــت الشــعاع  ای ــا ای ب
ســبب ســال هــا درگیــری میــان ایــن دو گــروه و پافشــاری هــر کــدام 
بــر منافــع مختــص بــه خــود ایجــاد روابــط دیگــر کشــورها بــا ایــن دو 
حکومــت و نتایجــی  کــه مــی توانــد بــه دنبــال داشــته باشــد همــواره 

ــوده اســت. ــان ب ــورد توجــه جهانی م
ــراییل  ــا اس ــی ب ــورهای عرب ــط کش ــی در رواب ــر تغییرات ــال حاض درح
صــورت گرفتــه اســت و ســبب بــروز ایــن ســوال مــی شــود کــه ایــن 
روابــط چــه نتایــج و تاثیراتــی  را بــرای منطقــه و چــه بســا سیاســتها در 

ــه دنبــال خواهــد داشــت؟ ــی ب عرصــه جهان
ــل  ــازمان مل ــادی س ــر1947 می ــی در29 نوامب ــع تاریخ ــه مناب برپای
ــه دو کشــور اســراییل و فلســطین و  متحــد طــرح تقســیم فلســطین ب
ــه صــورت بیــن المللــی  را تصویــب کــرد. ایــن  اداره شــهر اورشــلیم ب
ــا فلســطینیان و  ــی داشــت ام ــت ســران اســراییلی را درپ طــرح موافق

ــد.  ــگ آن را رد کردن ــی درن ــه ب ــرب منطق ــای ع ــت ه دول
ــبه  ــان ش ــه 1948 می ــا 14 م ــر1947 ت ــخ 30 نوامب ــه از تاری در نتیج
ــی  در  ــای خونین ــت نبرده ــان صهیونیس ــطین و نظامی ــان فلس نظامی
گرفــت. نهایتــا در 14 مــه 1948 همزمــان بــا پایــان قیمومیــت انگلیــس 
بــر فلســطین، اســراییل بــا صــدور منشــور اســتقال، اعــام موجودیــت 
ــرب،  ــایگان ع ــی همس ــتقال، تمام ــام اس ــس از اع ــک روز پ ــرد. ی ک
بــه طــور همزمــان بــه اســراییل حملــه کردنــد کــه متحمــل شکســت 
ــی  ــای نظام ــی از درگیریه ــه های ــس، مجموع ســنگینی شــدند. ازآن پ
ــگ  ــه جن ــرب رخ داده ک ــورهای ع ــراییلی و کش ــای اس ــن نیروه بی
1948، جنــگ 1956، جنــگ شــش روزه 1967 و جنــگ »یــوم کیپور« 
1973 مهــم تریــن آنهــا بــوده انــد. درابتــدا بــا شــکل گیــری اســراییل 
روابــط ایــن کشــور بــا کشــورهای عربــی، روابطــی سرشــار از اختــاف 
بــود و همانطــور کــه بیــان شــد درگیــری هایــی میــان آنهــا نیــز شــکل 
ــد.  ــرا ش ــی را پذی ــرور تغییرات ــه م ــط ب ــن رواب ــال ای ــه هرح ــت. ب گرف
ــی  ــه م ــه بره ــی را درس ــا کشــورهای عرب ــراییل ب ــط اس پیشــینه رواب
تــوان تقســیم نمــود. برهــه اول از موجودیــت اســراییل بعــد از »اعامیــه 
بالفــور« تــا دهــه 1980 کــه ایــن دوران متاثــر از جنــگ هــای اعــراب و 
اســراییل بــوده و اعــراب عمدتــا اســراییل را بــه رســمیت نشــناختند و 
بــه همیــن دلیــل رابطــه  ای بیــن دولــت هــای عربــی و اســراییل نبــوده 
و درعیــن حــال عربســتان ســعودی بــا توجــه بــه پیشــینه ی خــود در 
ــته  ــان داش ــی پنه ــی ارتباط ــی خارج ــک حام ــودن ی ــکیل و دارا ب تش
انــد. برهــه دوم را بیــن دهــه 1980 تــا دهــه 2010 مــی تــوان نــام بــرد 
ــی  ــن کشــورهای عرب ــی بی ــط  پنهان ــک مصالحــه نســبی و رواب ــه ی ک
ــتان  ــاط عربس ــد و ارتب ــود آم ــه وج ــتی ب ــغالگر صهیونیس ــم اش و رژی
ــد و  ــی مان ــورت پنهان ــه ص ــابق ب ــد س ــم همانن ــن رژی ــا ای ــعودی ب س
برهــه ســوم؛ از دهــه 2010 تاکنــون اســت کــه مــی تــوان آن را عــادی 
ــژه عربســتان  ــه وی ــی ب ــرد و کشــورهای عرب ــوان ک ــط عن ــازی رواب س
ســعودی بــه دنبــال ســبقت گرفتــن از یکدیگــر و تــاش هرچــه بیشــتر 

بــرای آشــکار نمــودن روابــط پنهــان خــود هســتند.
 مصــر در ســال 1979 و اردن   در ســال 1994 جــزء اولیــن کشــورهایی 

بــه بودنــد کــه توافــق صلــح بــا اســراییل را امضــا کردنــد امــا  ورود 
قراردادهــای اقتصــادی علنــی بــا تــل آویــو ســالها بــه طــول انجامیــد.

 پــس از شــروع انقــاب عربــی در ســال 2011 و شــروع جنــگ هــای 
ــه ای و  ــای فرق ــتی درگیریه ــای تروریس ــک ه ــور گروه ــی و ظه داخل
ــان  ــن می ــیا، در ای ــرب آس ــه غ ــای منطق ــامانی ه ــدن نابس ــتر ش بیش
برخــی دولتهــای عربــی منطقــه بــا رویکــرد نزدیکــی بیشــتر بــه غــرب، 
تامیــن امنیــت خــود را در گــرو هــم پیمانــی و وابســتگی هرچــه بیشــتر 
ــا  ــود را ب ــی خ ــد کاالی امنیت ــی کنن ــعی م ــد و س ــرب میبینن ــا غ ب

ــه ایــن کشــورها تامیــن کننــد.  نزدیکتــر شــدن ب
امــارات نیــز بــر همیــن اســاس ســنگی را بنــا نهــاد کــه تــا بــه امــروز 
هیــچ کشــور عربــی جــرات بــه انجــام آن نداشــت. بــه نوعــی ابوظبــی 
وظیفــه ی شکســتن  تابــوی برقــراری ارتبــاط بیــن دولــت هــای عربــی 
ــی  ــر عرب ــه کشــورهای دیگ ــت و بافاصل ــده گرف ــر عه ــراییل را ب و اس
ــا رژیــم صهیونیســتی  مثــل بحریــن و عمــان کــه رابطــه ی سیاســی ب

ندارشــتند ازایــن عــادی ســازی روابــط حمایــت کردنــد. 
ــه او  ــه گفت ــه ی ب ــق نام ــپ تواف ــت 2020، ترام ــخ 13 آگوس در تاری
ــق نامــه  ــوان »تواف ــح تاریخــی ای« را اعــام کــرد کــه تحــت عن »صل
ــراییل  ــق، اس ــن تواف ــتای ای ــود، در راس ــی ش ــناخته م ــم« ش ابراهی
ــارات،  ــا ام ــط ب ــادی ســازی رواب ــه در ازای ع ــرده اســت ک ــت ک موافق
ــق درآورد.  ــت تعلی ــه حال ــری را ب ــه باخت ــاق کران ــای الح ــه ه برنام
ــه توافــق  ــکا ب ــا میانجیگــری آمری ــی ب اســراییل و امــارات متحــده عرب
رســیدند تــا روابــط کامــل دیپلماتیــک بیــن دو دولــت را برقــرار کننــد، 
ســومین معاملــه ای کــه دولــت یهــودی پــس از مصــر و اردن بــا یــک 
ــن اســراییل  ــط بی ــادی ســازی رواب ــی دیگــر انجــام داد. ع کشــور عرب
ــرای توافــق هــای  و امــارات متحــده عربــی ممکــن اســت زمینــه ای ب
مشــابه بــا دیگــر کشــورهای حــوزه خلیــج فــارس، بــه ویــژه عربســتان 
ســعودی باشــد. پــس از بیــان آغــاز عــادی ســازی روابــط میــان امــارات 
ــن و  ــان بحری ــط می ــازی رواب ــادی س ــی از ع ــانه های ــراییل نش و اس
ــکل  ــره ش ــن زنجی ــر ازای ــه ای دیگ ــد و حلق ــان ش ــز نمای ــراییل نی اس
گرفــت. ترامــپ چندیــن هفتــه بــه طــور گســترده درحــال تــاش بــرای 
ــه  ــود. روز 15 ســپتامبر بحریــن و امــارات ب ــه ایــن هــدف ب رســیدن ب
ــا  ــد ت ــرار گرفتن ــار هــم ق ــکا و اســراییل در واشــنگتن کن همــراه آمری
توافــق نامــه ی عــادی ســازی روابــط را امضــا کننــد. اعــام بحریــن و 
امــارات مبنــی بــر عــادی ســازی روابــط بــا اســرائیل تعــداد کشــورهای 
ــار کشــور  ــه چه ــه رســمیت مــی شناســند ب ــه اســرائیل را ب ــی ک عرب
مــی رســاند و قطعــا مــی توانــد مشــوقی بــرای دیگــر کشــورهای عربــی 
ــا طرفیــن  نیــز باشــد. شــاید بتــوان گفــت کــه هرکــدام از کشــورها ی
ایــن روابــط اهدافــی دارنــد کــه در ایــن روابــط بــه دنبــال آنهــا هســتند.

ــی در  ــت چندان ــه موفقی ــس از اینک ــکا پ ــور آمری ــپ رئیــس جمه ترام
ــه دســت  ــه ی قــرن« ب ــه »معامل شــعار هــای انتخاباتــی خــود از جمل
نیــاورد، بــا ایجــاد ایــن توافقــات ســعی در بیــان ایــن امــر داشــت کــه 
معاملــه ی قــرن پرســر و صــدای او کامــا بــی نتیجــه نبــوده اســت و 
از ایــن مســئله در جهــت افزایــش میــزان آراء خــود در مقابــل رقیــب 
ــه دلیــل عــدم الحــاق  دموکــرات خــود اســتفاده کنــد. نتانیاهــو نیــز ب
کرانــه باختــری کــه یکــی از وعــده هــای انتخاباتــی وی بــود تحت فشــار 
بــود و ایــن مســئله تاحــدودی مــی توانســت از ایــن فشــارها کــم کنــد. 

تاثیر عــادی ســازی روابط کشــورهای عربی واســراییل

ــدی ــه احم نظــریعاطف مریــم 
کارشناس علوم سیاسی دانشگاه رازی کرمانشاهکارشناس ارشد روابط بین الملل دانشگاه رازی کرمانشاه

ــه ســزایی در  ــر ب ــی تاثی ــا کشــورهای عرب ــراری رابطــه ب از طرفــی برق
ــی دارد. ــزوای کنون خــروج اســرائیل از ان

ــلیحات  ــد تس ــرای خری ــرارداد ب ــد ق ــهیل عق ــز تس ــارات نی ــرای ام ب
ــرط  ــازی و ش ــادی س ــده ع ــل عم ــی از دالی ــی یک ــرفته آمریکای پیش
اساســی بــوده اســت، ماننــد خریــد جنگنــده هــای f-35، هواپیماهــای 
بــدون سرنشــین Reaper و هواپیماهــای EA-18 G Growler، از 
طرفــی نشــان دهنــده تــاش امــارات بــرای ظهــور بــه عنــوان یکــی از 

ــه اســت. ــدرت هــای مطــرح منطق ق
همچنیــن اقــدام بحریــن در عــادی ســازی روابــط امــکان تامیــن امنیت 
ــاع هوایــی  ــد سیســتم هــای دف ــه خری ــا مبــادرت ب ــن ب آســمان بحری
پیشــرفته از ایــاالت متحــده فراهــم مــی کنــد، همچنیــن بحرینــی هــا 
در تاشــند تــا امنیــت خــود را بــا امنیــت خلیــج فــارس گــره بزننــد و 
در محاســبات منطقــه ای و بیــن المللــی نقــش ولــو انــدک بــازی کننــد 
حــال در خصــوص اینکــه ایــن عــادی ســازی روابــط چــه تاثیراتــی مــی 

توانــد بــه دنبــال داشــته باشــد بایــد گفــت کــه: 
اوال؛ اشــاره بــه ایــن نکتــه الزامــی اســت کــه پذیــرش وجــود ایــن روابط 
در گذشــته ولــو بــه صــورت پنهــان از واجبــات فهــم تاثیــرات ایــن امــر 
اســت. روابــط میــان کشــورهایی همچــون امــارات بــا اســرائیل از قبــل 
ــوان  ــه صــورت پنهــان و ایــن امــر را نمــی ت نیــز وجــود داشــت امــا ب
حاصــل تــاش هــای بــی وقفــه از ســوی ترامــپ و دولــت وی دانســت، 
امــا نکتــه ای کــه اکنــون بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد ایــن اســت کــه 
آشــکار ســازی ایــن روابــط نشــان دهنــده ی ایــن امــر اســت کــه بــه 
ــه  ــه صــورت ن ــی ب ــه حت ــرش آن در منطق ــه ی پذی طــور قطــع زمین
چنــدان چشــمگیر دیــده شــده اســت. پــس از اعــام عــادی ســازی ایــن 
روابــط تنهــا کشــورهایی کــه ایــن روابــط را محکــوم کردنــد، کشــورهای 

ــا اســتقبال  ــد و دیگــر کشــورهای عربــی ی عضــو جبهــه مقاومــت بودن
کــرده و یــا بــا ســکوت خــود پیشــبرد ایــن روابــط را بــه نظاره نشســتند 
ــکل  ــز ش ــورها نی ــن کش ــردم ای ــوی م ــمگیری از س ــات چش و اعتراض
نگرفــت بنابرایــن زمینــه هــای پذیــرش ایــن روابــط در میــان مــردم و 

ســران کشــورها ایجــاد شــده و یــا در حــال تقویــت اســت. 
ــال  ــده فع ــبب ورود نماین ــط س ــن رواب ــازی ای ــادی س ــه؛ ع دوم اینک
آمریــکا یعنــی اســرائیل در منطقــه شــده کــه صاحــب جایگاهــی تثبیت 
شــده در منطقــه اســت، بنابرایــن آمریــکا بــدون اعــزام نیروهــای خــود 
بــه دیگــر کشــورها و درگیــری هــای داخلــی و خارجــی بــر ســر حضــور 
یــا عــدم حضــور آنهــا، نقشــی فعــال در منطقــه را خواهــد داشــت. بــه 
همیــن ســبب شــکل گیــری ایــن روابــط بــرای آمریــکا خالــی از لطــف 

نخواهــد بــود.
ــری  ــون درگی ــا کن ــامی ت ــاب اس ــوع انق ــان وق ــه؛ از زم ــوم اینک س
ــود دارد و  ــه وج ــیعی در منطق ــلفی-وهابی و ش ــان س ــان دو گفتم می
بــه دنبــال آن دو کشــور ایــران و عربســتان بــا پشــتیبانی هــم پیمانــان 
خــود هرکــدام بــه دنبــال تبدیــل شــدن بــه »ام القــرای« جهــان اســام 
هســتند. عربســتان بــه عنــوان رهبــر جنبــش ســلفی-وهابی و ایــران بــه 

عنــوان رهبــر جنبــش شــیعی گــری.
ورود اســرائیل بــه روابــط فعــال در منطقــه در ایــن زمینــه دو معنــا را 
بــه دنبــال دارد و بــه بیانــی دیگــر مــی توانــد ســبب بیــان دو احتمــال 

شــود؛ 
اول اینکــه؛ حضــور اســرائیل مــی توانــد تــوازن قــدرت در منطقــه میــان 
ایــن دو گــروه را بــه نفــع عربســتان ســعودی و جنبــش ســلفی-وهابی 

تغییــر دهــد.
دوم اینکــه؛ ممکــن اســت یــک جریــان بــه جریانــات حاضــر در منطقــه 
ــلفی-وهابی و  ــان س ــود دو گفتم ــر وج ــاوه ب ــی ع ــود یعن ــه ش اضاف
شــیعی ممکــن اســت شــاهد شــکل گیــری یهــودی گــری و گســترش 

آن در منطقــه شــویم.
البتــه نکتــه ای کــه بایــد بــه آن اشــاره کــرد ایــن اســت کــه تمــام ایــن 
مســائل معلــول ایــن امــر اســت کــه زنجیــره ی شــکل گیــری روابــط 
اســرائیل بــا کشــورهای عربــی ادامــه پیــدا کــرده و از ایــن چهــار حلقــه 

کنونــی فراتــر رود.
در صــورت ادامــه دار بــودن ایــن عــادی ســازی هــا تــوازن قــدرت بــه 
نفــع ایــران و جبهــه مقاومــت نخواهــد بــود و نــه تنهــا شــرایط بــرای 
جبهــه مقاومــت ســخت خواهــد شــد بلکــه ایــران بایــد حضــور یکــی 
ــون را در  ــاب 57 تاکن ــوع انق ــان وق ــود از زم ــی خ ــمنان اصل از دش
ــود  ــوت خ ــاط خل ــر در حی ــی دیگ ــه بیان ــود و ب ــای خ ــی مرزه نزدیک

ــد. ــه تحمــل کن درمنطق
منابع

ــو  ــد هــای ن ــد. )نخســتین هامیــش ملــی واکاوی تهدی ــور، حمی جانجانــی، مهــدی. حســن پ
پدیــد دفاعی-نظامــی(. " بررســی روابــط سیاســی عربســتان و ارسائیــل از گذشــته تــا حــال از 

اعــرتاف تــا واقعیــت". دانشــگاه فرماندهــی و ســتاد آجــا.

ــط  ــادی ســازی رواب ــق اســرتاتژیک شکســت خــورده؛ ع ــزاری دانشــجو. )1399(. "تواف خربگ
.snn//:https :کشــورهای عربــی بــا ارسائیل/مقابلــه بــا محــور مقاومــت". قابــل دسرتســی در

ــی: 1399/9/12 ــخ دسرتس news/fa/ir/869641/  تاری

الوندی،عبــاس.)1383(. "گاهشــامر روابــط اعــراب و ارسائیــل الــف:2001-1947" مجلــه 
دانشــکده علــوم انســانی. ش55.صــص 215-295.

مرکــز بررســی هــای اســرتاتژیک ریاســت جمهــوری. )1399(." بررســی توافقنامــه ارسائیــل-
/ir.css.www//:http :امــارات متحــده عربــی و پیامدهــای آن برای ایــران" قابــل دسرتســی در

content/fa/125397/ . تاریــخ دسرتســی: 1399/9/12

دیپلامســی ایرانــی.)1399(. " اهــداف و پیامدهــای عــادی ســازی روابــط بحریــن و ارسائیــل". 
دسرتســی:  تاریــخ   .  /1995610/news/fa/ir.irdiplomacy//:http در:  دسرتســی  قابــل 

1399/9/12
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روابــط بیــن الملل

در هفتــه هــای گذشــته مقامــات چینــی اعــام کردنــد کــه یــک توافــق 
تجــاری بــزرگ منطقــه ای را بــا مشــارکت 14 کشــور دیگــر در منطقــه 
آســیا و اقیانوســیه امضــا خواهنــد کــرد کــه توافقــی مهــم قبــل از روی 
کار آمــدن دولــت بعــدی ایــاالت متحــده خواهــد بــود. ]1[ بــه گفتــه 
ــره  ــن، ک ــن، ژاپ ــران چی ــه رهب ــی رود ک ــار م ــی، انتظ ــات چین مقام
جنوبــی، اســترالیا، نیوزیلنــد و 10 عضــو انجمــن ملــل جنــوب شــرقی 
آســیا )آ ســه آن-ASEAN(، طــرح مشــارکت اقتصــادی جامــع منطقــه 

ای )RCEP( را امضــا کننــد.  
بزرگتریــن توافــق تجــاری جهــان در حالــی پــس از هشــت ســال مذاکره 
بــا مشــارکت 15 کشــور کــه نزدیــک بــه یــک ســوم جمعیــت جهــان و 
تولیــد ناخالــص داخلــی جهانــی را تشــکیل مــی دهنــد، شــکل گرفــت 
کــه ســایر بلــوک هــای تجــاری منطقــه ای ماننــد اتحادیــه اروپــا در آن 
حضــور نداشــتند ]2[، ضمــن اینکــه توافقنامــه هــای تجــاری رقیــب از 
جملــه نفتــا )NAFTA( و مشــارکت مترقــی و جامــع ترنــس آتانتیــک 
ــت  ــت ریاس ــده تح ــاالت متح ــروج ای ــطه خ ــه واس ــم ب )CPTPP( ه
ــدت  ــه ش ــای 2017 و 2018 ب ــال ه ــپ در س ــد ترام ــوری دونال جمه
تضعیــف شــده بودنــد. ]3[البتــه بایــد در نظــر داشــت کــه عــدم حضــور 
ــب  ــه را ترغی ــورهای منطق ــده در RCEP و CPTPP، کش ــاالت متح ای
کــرده اســت کــه بــه دنبــال یــک جایگزیــن بــرای ایفــای نقــش رهبــری 
ــرای نوشــتن قوانیــن  ــوان فرصتــی ب ــه عن ــه RCEP ب ــن ب باشــند. چی
ــیرهای  ــازی مس ــوع س ــن متن ــه ای و همچنی ــارت منطق ــد تج جدی
ــاالت متحــده  ــا ای ــط اقتصــادی ب ــه کاهــش رواب تجــارت خــود در میان
مــی نگــرد. البتــه چیــن بایــد بتوانــد قوانیــن مرتبــط بــا RCEP را قبــل 
از مســتقر شــدن دولــت جدیــد دموکــرات در ایــاالت متحــده، بــا قوانین 
داخلــی خــود تطبیــق دهــد و اجــرای توافقنامــه را عملیاتــی کنــد، زیــرا 
RCEP در محــدوده منافــع اســتراتژیک طوالنــی مــدت چیــن و روابــط 
ــت  ــت[ تح ــرات ]دول ــزب دموک ــت. ح ــایه اس ــورهای همس ــا کش آن ب
مدیریــت جــو بایــدن احتمــاالً دوبــاره بــه CPTPP خواهــد پیوســت و 
اگــر ایــاالت متحــده بــه CPTPP برگــردد و مذاکــرات RCEP بــه خوبی 
ــا  ــه بســیاری از کشــورها ب ــد شــد ک ــث خواه ــن باع انجــام نشــود، ای
ــه RCEP برخــورد کننــد و تمایــل نســبی  رویکــردی منفــی نســبت ب

خــود را بــه مشــارکت مجــدد فعاالنــه در CPTPP ابــراز نماینــد. 
ــه  ــالها ادام ــده و س ــاز ش ــال 2012 آغ ــرای RCEP در س ــرات ب مذاک
ــزرگ  ــازار ب ــیا و ب ــزرگ آس ــاد ب ــومین اقتص ــد، س ــت. هن ــته اس داش
ــورد کســری تجــارت  ــی در م ــل نگران ــه دلی مصــرف، ســال گذشــته ب
ــن  ــرد. ]4[ ای ــن طــرح عقــب نشــینی ک ــه ای ــن، از پیوســتن ب ــا چی ب
ــی  ــرات م ــا مذاک ــه آی ــرد ک ــرح ک ــوال را مط ــن س ــینی ای ــب نش عق
ــرس وجــود داشــت  ــن ت ــن ای ــع انجــام شــود؟ همچنی ــه موق ــد ب توان
ــه  ــد ب ــی توان ــن م ــا چی ــترالیا ب ــک اس ــط دیپلماتی ــت رواب ــه وخام ک
ــد. ]5[  ــه لطمــه بزن ــد جانب ــق تجــاری چن ــه پیشــرفت تواف ســرعت ب
مضــاف بــر آن، در جریــان ســفر مــاه آوریــل مایــک پمپئــو، وزیــر امــور 
خارجــه ایــاالت متحــده، بــه هنــد مطــرح شــد کــه واشــنگتن در حــال 
مذاکــره بــا دوســتان خــود - بســیاری از آنهــا اعضــای RCEP  از جملــه 
هنــد ، اســترالیا ، ژاپــن ، نیوزلنــد ، کــره جنوبــی و ویتنــام - در مــورد 
بازســازی زنجیــره هــای عرضــه جهانــی در پــی شــیوع بیمــاری ویــروس 
ــب یــک اســتراتژی ایندو-پاســفیک   ــن مذاکــره در قال ــا اســت. ای کرون
ــه  ــه )Quad( ارائ ــزم چهارگان ــه مکانی ــا توســل ب )Indo-Pacific(  ب

شــده اســت و عمدتــاً شــامل یــک گــروه امنیتــی و نظامــی اســت کــه 
ــت  ــف مرکزی ــدف آن تضعی ــه ه ــرد را ک ــگ س ــت جن بازگشــت ذهنی
ــد  ــی رس ــر م ــت. بنظ ــرار داده اس ــه ق ــورد توج ــت را م ASEAN اس
ــد حــذر کننــد  ــد از گام نهــادن در ایــن رون کــه چیــن و ASEAN بای
و نســبت بــه عواقــب آن هوشــیار باشــند. RCEP مــی توانــد بــا وجــود 
ــی را  ــترالیا، بســتر جایگزین ــن و اس ــش دار چی ــک تن ــط دیپلماتی رواب
ــوز  ــن و اســترالیا هن ــد. ]6[ چی ــم کن ــکاری اقتصــادی فراه ــرای هم ب
منافــع مشــترکی دارنــد و بــر اســاس آن، دو کشــور هنــوز مــی تواننــد 
ــد.  ــری نماین ــه پیگی ــه ای و چندجانب ــوب منطق ــکاری را در چارچ هم
ــت  ــس از موفقی ــیایی پ ــورهای آس ــن و کش ــه چی ــه اینک ــه ب ــا توج ب
ــی  ــال بازیاب ــه دنب ــا ب ــروس کرون ــر وی ــه گی ــاری هم ــرل بیم در کنت
ــن  ــط بی ــه رواب ــی رود ک ــار م ــن انتظ ــتند، بنابرای ــود هس ــاد خ اقتص
چیــن و همســایگان بهبــود یابــد و متعاقــب آن، محــور اقتصــاد جهانــی 
ــس  ــه تران ــی  )transatlantic(ب ــس آتانتیک ــای تران ــکاری ه از هم

ــود.  ــل ش ــفیکی )transpacific( منتق پاس

امضــا کننــدگان ایــن پیمــان شــامل ایــاالت متحــده نمــی شــود کــه 
ــه آســیا و  ــک بازیگــر مســلط در منطق ــوان ی ــه عن ــه طــور ســنتی ب ب
اقیانوســیه شــناخته مــی شــود. الگــوی RCEP نشــان مــی دهــد کــه 
اکثــر کشــورهای آســیایی یــک چارچــوب تجــارت آزاد منطقــه ای کــه 
ــد و آن  ــد مــی کنن ــه نفــع همــه اقتصادهــای آســیایی باشــد را تأیی ب
را گامــی مهــم در جهــت دســتیابی بــه یکپارچگــی اقتصــادی نزدیــک 
در آســیای شــرقی و جنــوب شــرقی مــی داننــد. RCEP ایــن پیــام را 
مخابــره مــی کنــد کــه کشــورهای آســیایی نمــی خواهنــد بیــن ایــاالت 
ــر اینکــه، آنهــا  ــد. مهمت متحــده و چیــن، یــک طــرف را انتخــاب کنن
حاضــر نیســتند کورکورانــه آمریــکا را دنبــال کننــد و چیــن، بزرگترین و 

مترقــی تریــن اقتصــاد آســیا را از رونــد ادغــام منطقــه ای خــارج کننــد. 
بــدون مشــارکت چیــن نمــی تــوان بــه یــک جامعــه اقتصــادی ســالم 
و مناســب در آســیا دســت یافــت. البتــه طبــق مفهــوم منطقــه گرایــی 
بــاز کــه مــورد پذیــرش چیــن مــی باشــد، از مشــارکت آمریــکا در ایــن 

امــر نیــز اســتقبال مــی شــود. 
 CPTPP بــه طــرح ASEAN در ابتــدا پاســخی از ســوی RCEP ظهــور
ــت در CPTPP شــامل برخــی از کشــورهای آســیایی  ــا عضوی ــود. ام ب
ــن،  ــه، چی ــر از هم ــد. مهمت ــی ش ــامل نم ــر را ش ــود و بســیاری دیگ ب
ــاً  ــاری تقریب ــریک تج ــن ش ــان و بزرگتری ــزرگ جه ــاد ب ــن اقتص دومی
تمــام اقتصادهــای آســیایی را از مشــارکت در ایــن طــرح خــارج کــرده 
ــرا  ــود زی ــرای ASEAN ب ــن نشــانه هشــداری ب ــود. CPTPP همچنی ب
قبــل از CPTPP، ادغــام اقتصــادی آســیا توســط ASEAN، بزرگتریــن 
ــیا را  ــد. CPTPP آس ــی ش ــت م ــیا هدای ــه ای در آس ــازمان منطق س
ــی  ــد م ــام اقتصــادی خــود آســیا را کن ــد ادغ ــرد، رون ــی ک تقســیم م
ــه ایــن زمینــه،  ــا توجــه ب ــرد. ب ــه حاشــیه مــی ب کــرد و ASEAN را ب
اقتصادهــای آســیایی مذاکــرات RECP را در ســال 2012 و تحــت 
ــا حمایــت مشــتاقانه چیــن و ســایر اقتصادهــای  رهبــری ASEAN و ب
آســیایی آغــاز کردنــد. RCEP تــا حــدی نشــان دهنــده اراده کشــورهای 

آســیایی بــرای در دســت گرفتــن مســئله ادغــام اقتصــادی منطقــه ای 
بــه دســت خودشــان اســت. اگرچــه همــه آنهــا از ورود ایــاالت متحــده 
ــره  ــه محاص ــی ب ــا تمایل ــا آنه ــد، ام ــی کنن ــتقبال م ــد اس ــن رون در ای

ــد. ــن ندارن CPTPP-محــور چی

ــد. در عــوض،  ــت نمــی کنن ــا یکدیگــر رقاب ــاً ب RCEP و CPTPP لزوم
ــان  ــازی را نش ــادی و آزادس ــودگی اقتص ــف گش ــطوح مختل ــا س آنه
ــی از  ــه باالی ــق« و درج ــام عمی ــر »ادغ ــد. CPTPP، نمایانگ ــی دهن م
ــی از توســعه  ــن حــال، RCEP مراحــل متنوع ــا ای آزادســازی اســت. ب
اقتصــادی کشــورهای مختلــف آســیایی را در نظــر مــی گیــرد و هــدف 

ــی  ــت در حال ــورها اس ــردی کش ــای ف ــی ه ــا و نگران ــن نیازه آن تأمی
کــه همچنــان بــه طــور قابــل توجهــی ادغــام اقتصــادی و آزادســازی را 
ــت ترامــپ از CPTPP در ســال 2016  تقویــت مــی کنــد. خــروج دول
ــام اقتصــادی آســیا شــد.  ــد ادغ ــکا از رون ــه جــدا شــدن آمری منجــر ب
ایــن حرکــت، بــه نمایندگــی از ملــی گرایــی اقتصــادی و انــزوا طلبــی 
ــا اســتراتژی ایندو-پاســفیک  ــه ســرعت ب ــد ترامــپ، ب ــه ســبک دونال ب
)Indo-Pacific(  دنبــال شــد، یــک ابتــکار عمــل ژئوپلیتیــک فعــال 
بــا هــدف ایجــاد »جبهــه متحــد« در قالــب یــک اتحــاد یــا شــبه اتحــاد 
بــرای مهــار ظهــور چیــن. در همــان دوره، یکپارچگــی اقتصــادی آســیا 
 RCEP ــب ــره آن را در قال ــه زودی ثم ــرده و ب ــت ک ــات حرک ــا ثب ب
مشــاهده خواهــد کــرد. از ایــن لحــاظ، RCEP نشــان دهنــده شکســت 
تــاش دولــت ترامــپ در محاصــره چیــن در غــرب اقیانــوس آرام اســت. 
خــروج از CPTPP توســط دولــت ترامــپ و ترویــج یــک جانبــه گرایــی 
ــورد  ــد در کشــورهای آســیایی در م ــث ایجــاد تردی ــکا« باع »اول آمری
تمایــل ایــاالت متحــده بــرای تجــارت بــا ایــن منطقــه بــر اســاس ســود 
ــا ایــن وجــود بــه احتمــال بســیار زیــاد دولــت  متقابــل شــده اســت. ب
بایــدن مســیر ترامــپ را تغییــر داده و بیشــتر درگیــر معاملــه بــا آســیا 
در جبهــه اقتصــادی خواهــد بــود. از ایــن نظــر، نتیجــه گیــری موفقیــت 
آمیــز RCEP ممکــن اســت زنــگ خطــر را بــرای دولــت جدیــد ایــاالت 
ــدن  ــو بای ــور ج ــس جمه ــر ریی ــی اگ ــدا درآورد و حت ــه ص ــده ب متح
ــاع در  ــاد اجم ــور ایج ــه منظ ــن ب ــازی از چی ــرای تهدیدس از RCEP ب
ــد،  ــتفاده کن ــه CPTPP اس ــاره ب ــتن دوب ــرای پیوس ــده ب ــاالت متح ای

نبایــد تعجــب آور باشــد.
ــرای  ــاز، از کشــورهای بیشــتری ب ــی ب ــه گرای ــه منطق ــا روحی آســیا، ب
پیوســتن بــه پــروژه ادغــام منطقــه ای خــود اســتقبال مــی کنــد. اگــر 
ــاره آغــاز کنــد،  ــه CPTPP را دوب ــاالت متحــده بخواهــد پیوســتن ب ای
ــی  ــود و حت ــد ب ــیا نخواه ــرار دارد در آس ــر آن ق ــه در براب ــی ک موانع
ــدن شــدیداً  ممکــن اســت از چیــن هــم نباشــد. حتــی اگــر خــود بای
ــم  ــاز ه ــرد، ب ــر بگی ــت در CPTPP را از س ــه عضوی ــد ک ــدوار باش امی
ممکــن اســت مــدت زمــان طوالنــی طــول بکشــد تــا ایــاالت متحــده 
ــاره آغــاز کنــد. احساســات ناسیونالیســم اقتصــادی  ــد قبلــی را دوب رون
ــیاری از  ــت و بس ــق اس ــی عمی ــل توجه ــور قاب ــکا بط ــه آمری در جامع
دموکــرات هــا و پایــگاه سیاســی بایــدن، از بهتریــن دوســتان تجــارت 
ــه  ــی علی ــارزات انتخابات ــگام مب ــون، هن ــاری کلینت ــتند. هی آزاد نیس
ترامــپ در ســال 2016، بــا شــور و شــوق فــراوان بــه CPTPP اعتــراض 
کــرد. بنابرایــن فرآینــد بســیار ســختی مقابــل بایــدن خواهــد بــود زیــرا 
بایــد روایــت جدیــدی بــرای ایــن موضــوع بــاز تولیــد کنــد. در جهانــی 
ــر اســاس  ایــده آل، تجــارت بــه عنــوان یــک پدیــده اقتصــادی بایــد ب
مزیــت نســبی هــر کشــور تجــاری، بــدون دخالــت در سیاســت، مســیر 
ــی همیشــه  ــای واقعــی، تجــارت جهان ــا در دنی ــد. ام خــود را طــی کن

ــه امــور داخلــی و ژئوپلیتیــک اســت. ــوده ب آل
در ایــن دور جدیــد از رقابــت اقتصــادی چیــن و ایــاالت متحــده، 
موضــوع اصلــی بعــدی مــورد مناقشــه، زنجیــره تأمیــن جهانــی اســت. 
ــتند،  ــی هس ــیار متفاوت ــران بس ــپ رهب ــا و ترام ــاراک اوبام ــه ب اگرچ
امــا سیاســت هــای تجــاری آنهــا یــک هــدف مشــترک دارنــد. انتظــار 
ــا  ــان ی ــوری خواه ــرل جمه ــت کنت ــکا، تح ــت آمری ــه دول ــی رود ک م
ــر  ــن را تغیی ــت چی ــا محوری ــی ب ــره تأمیــن جهان ــا، زنجی دموکــرات ه
ــده و  ــاالت متح ــه ای ــی را ب ــد جهان ــای تولی ــبکه ه ــش ش داده و گران
ــن را از  ــد چی ــر دو مایلن ــاالً ه ــل، احتم ــد. حداق ــش بازگردان متحدان
ــارج  ــن خ ــره تأمی ــی زنجی ــای جهان ــبکه ه ــزی در ش ــت مرک موقعی
کننــد. تفــاوت ایــن اســت کــه اوبامــا راه حــل ایــن موضــوع را تــاش 
ــه  ــرای ایجــاد اتحــاد در CPTPP مــی دیــد، در حالــی کــه ترامــپ ب ب
ــل  ــود مای ــن ب ــا ممک ــاوه، اوبام ــد. بع ــل ش ــا متوس ــه ه ــگ تعرف جن
باشــد کــه چیــن را نیــز بــه ایــن طــرح ملحــق کنــد، بــه شــرطی کــه 
چیــن بتوانــد از اســتانداردهای بــاالی موجــود در آن برخــوردار باشــد. 
ــه  ــن ب ــال چی ــی تهاجمــی ترامــپ در قب ــه گرای ــک جانب ــل، ی در مقاب
ــن و خدشــه دار  ــار چی ــرای مه ــک اســتراتژی ژئوپلیتیکــی ب ــوان ی عن
ــکا  ــت آمری ــد. رقاب ــی ش ــی م ــن تلق ــعه« در چی ــق توس ــردن »ح ک

ادیــب بازیگــر
پژوهشگر و تحلیلگر سیاست خارجی و امنیت بین الملل

مشــارکت اقتصــادی جامــع منطقه ای؛ نقطــه عطــف هژمونی چین
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روابــط بیــن الملل
ــور  ــک از دو کش ــچ ی ــه هی ــت ک ــیده اس ــه ای رس ــه مرحل ــن ب و چی
نمــی توانــد توســعه کشــور دیگــر را ســرکوب کنــد. حداقــل از دیــدگاه 
تجــاری، یــک اســتراتژی مهــار، رفــاه جهانــی را تضعیــف مــی کنــد و به 
منافــع اقتصــادی هــر دو کشــور آســیب مــی رســاند. متأســفانه نخبــگان 
سیاســی آمریکایــی ایــن موضــوع را جــدی نگرفتــه انــد. در ایــن زمینــه، 
نبایــد ایــن توهــم را داشــته باشــیم کــه جهانــی ســازی قبــل از ترامــپ 
بطــور کامــل از ســر گرفتــه خواهــد شــد. از آنجــا کــه بــه شــبکه هــای 
ــد  ــی افت ــاق م ــتر اتف ــاالً بیش ــه احتم ــود، آنچ ــی ش ــوط م ــد مرب تولی
وجــود مــوازی دو زنجیــره تأمیــن جهانــی در آســیا و آمریــکای شــمالی 
اســت کــه چیــن و ایــاالت متحــده بــه عنــوان بازیگــران اصلــی مربوطــه 
عمــل مــی نماینــد. البتــه، بیشــتر کشــورها، از جملــه اقتصــاد اروپــا، در 

هــر دو زنجیــره تأمیــن شــرکت خواهنــد کــرد.
پیمــان RCEP مــی توانــد بــه تقویــت پکــن در منطقــه در میــان عــدم 
ــد.  ــاالت متحــده کمــک کن ــت ای ــد دول ــورد دوره جدی ــان در م اطمین
ــی،  ــارت الکترونیک ــرای تج ــترکی را ب ــن مش ــده قوانی ــن معاه ]7[ ای
تجــارت و مالکیــت معنــوی ایجــاد خواهــد کــرد. ایــن توافــق مــی توانــد 
از اوایــل ســال آینــده اجرایــی شــود و ظــرف مــدت 10 ســال از زمــان 
ــدگان را از  ــا کنن ــن امض ــای بی ــه ه ــد تعرف ــر 90 درص ــرا، حداکث اج
ــه  ــد جانب ــارت آزاد چن ــه تج ــق نام ــن تواف ــن اولی ــرد. ای ــی ب ــن م بی
اســت کــه چیــن تاکنــون بــه آن پیوســته اســت و در میــان آشــفتگی 
اقتصــادی مــداوم ناشــی از بیمــاری همــه گیــر ویــروس کرونــا و تشــدید 
تنــش هــا بیــن پکــن و واشــنگتن صــورت مــی گیــرد. ]8[ اگرچــه ایــن 
توافــق یــک ابتــکار از ســوی ASEAN بــود امــا کنــار گذاشــتن ایــاالت 
ــادی  ــکاری اقتص ــا هم ــد ت ــک کن ــن کم ــه چی ــد ب ــی توان ــده م متح
ــت  ــر اس ــان منتظ ــرا جه ــد زی ــود بخش ــه را بهب ــورهای منطق ــا کش ب
ببینــد آیــا دولــت جدیــد جــو بایــدن، رئیــس جمهــور منتخــب ایــاالت 
متحــده، نوعــی تجدیــد نظــر در مــورد چیــن و آســیا را اعــام مــی کنــد 
ــه  ــرای توافقنام ــی را ب ــن جایگزین ــق همچنی ــن تواف ــر. ]9[ ای ــا خی ی
CPTPP ارائــه مــی دهــد کــه شــامل چیــن نیســت. RCEP همچنیــن 
بخشــی از تاشــهای پکــن بــرای تجدیــد ارزیابــی روابــط تجــاری خــود 
بــا اقتصادهــای جنــوب شــرقی آســیا اســت. البتــه ASEAN بــا پیشــی 
گرفتــن از اتحادیــه اروپــا بــه بزرگتریــن شــریک تجــاری چیــن در ســه 
ــاالت متحــده  ــل شــده اســت، اگرچــه ای ماهــه اول ســال جــاری تبدی
ــود دارد.  ــار خ ــن را در اختی ــور چی ــازار در کش ــن ب ــان بزرگتری همچن
ــادی از  ــی اقتص ــن در دیپلماس ــروزی چی ــن پی ــق بزرگتری ــن تواف ای
زمــان تشــکیل بانــک ســرمایه گــذاری زیرســاخت هــای آســیایی مــورد 
حمایــت پکــن در ســال 2016 اســت. ایــن توافــق نشــان مــی دهــد کــه 
همــکاری اقتصــادی چیــن بــا کشــورهای آســیا و اقیانوســیه بــه طــور 
ــر  ــل توجهــی در براب ــه طــور قاب ــل توجهــی تقویــت مــی شــود و ب قاب
ــده و  ــاالت متح ــن و ای ــادی چی ــدن اقتص ــدا ش ــدد ج ــارهای متع فش

تغییــرات در زنجیــره هــای تأمیــن مقابلــه مــی کنــد.
بــا ایــن حــال نبایــد نســبت بــه خطــرات آینــده RCEP بــی توجــه بــود، 
ــود  ــا متحــدان خ ــدن ب ــت بای ــه دول ــال اینک ــال، احتم ــوان مث ــه عن ب
ماننــد ژاپــن البــی کنــد تــا از پیوســتن بــه ایــن طــرح عقــب نشــینی 
کنــد. ســال گذشــته هنــد بــا اشــاره بــه نگرانــی در مــورد ورود کاالهــای 
ارزان قیمــت چینــی بــه ایــن کشــور، از ایــن توافــق خــارج شــد. ایــن 
ــی  ــی در نظــم تجــارت جهان ــه گرای ــد جانب ــت چن ــه تقوی ــه ب توافقنام
ــی  ــا م ــرح اقتض ــادی ط ــای اقتص ــن مزای ــد. همچنی ــی کن ــک م کم
ــه دالیــل اختافــات ژئوپلیتیکــی، خــود  کنــد کــه کشــورهای دیگــر ب
را از ایــن منافــع محــروم نگرداننــد. RCEP اولیــن توافــق تجــارت آزاد 
شــامل چیــن، ژاپــن و کــره جنوبــی اســت - بــه ترتیــب اولیــن، دومیــن 
و چهارمیــن اقتصــاد بــزرگ آســیا - و ایــن مقدمــه ای بــرای تغییــر در 
نظــم اقتصــادی جهانــی اســت کــه بــه پکــن بیشــتر کمــک مــی کنــد 
ــای  ــه معن ــد. RCEP ب ــور ده ــر مان ــت ت ــی راح ــارت جهان ــا در تج ت
ــا توجــه  ــازار صــادرات در زنجیــره تأمیــن جهانــی اســت. ب تغییــر در ب
بــه تنــش هــای تجــاری ایــاالت متحــده و چیــن و عــدم اطمینــان در 
مــورد تجــارت بــا اتحادیــه اروپــا، RCEP بــه چیــن یــک بــازار جدیــد 
و متعهــد بــرای تجــارت مــی دهــد کــه در نهایــت مــی توانــد ســاختار 

تجــارت جهانــی را تغییــر دهــد کــه همیشــه کشــورهای غربــی را بــه 
عنــوان مقاصــد تجــاری نهایــی دیــده اســت.

چیــن درگیــر مذاکــرات طوالنــی مــدت بــا اتحادیــه اروپــا بــر ســر یــک 
ــا  ــد ت ــرف امیدوارن ــه دو ط ــت ک ــوده اس ــذاری ب ــرمایه گ ــده س معاه
پایــان ســال نهایــی شــود. امــا آنهــا هنــوز نتوانســته انــد موانــع اصلــی 
ماننــد دسترســی بــه بــازار را از بیــن ببرنــد. ]10[ امــا از طرفــی نبایــد 
ــن  ــرای چی ــازی ب ــده ب ــر دهن ــک تغیی ــوان ی ــه عن ــه RCEP ب ــا ب تنه
ــن  ــا دومی ــن ی ــن کشــور در حــال حاضــر بزرگتری ــرا ای ــرد زی ــگاه ک ن
ــن  ــا ای ــی باشــد. ام ــه م ــر کشــور در منطق ــزرگ ه شــریک تجــاری ب
ــی  ــن درحال ــه همــراه خواهــد داشــت، و ای پیمــان هنــوز منافعــی را ب
اســت کــه جذابیــت کمتــر در گذشــته بــه ایــن دلیــل بــود کــه قــدرت 
خریــد مصــرف کننــدگان در منطقــه پاییــن بــود، ضمــن اینکــه هزینــه 
 RCEP هــای تجــارت نســبتاً بــاال بــود. بــا کاهــش ایــن هزینــه هــا در
و ادامــه رشــد اقتصــادی در منطقــه، تجــارت آســیا بــرای آســیا منطقــی 
ــر  ــن ممکــن اســت نظرهــا را در واشــنگتن و بروکســل ب ــر اســت. ای ت
ــا از  ــی ب ــی و اروپای ــد کــه مشــاغل آمریکای ــز کن ــن موضــوع متمرک ای
 RCEP دســت دادن مزایــای شــرکت هــای فعــال خــود در کشــورهای
ماننــد »تعرفــه هــای پاییــن تــر یــا حــذف شــده، دسترســی بیشــتر بــه 
ــه  ــذاری«، مواج ــرمایه گ ــت از س ــر و محافظ ــی بهت ــات، دسترس خدم

خواهنــد شــد.  
حــال در ایــن قضیــه تردیــد وجــود دارد کــه آیــا دولــت جدیــد ایــاالت 
متحــده تــاش خواهــد کــرد تحریــم هــای تجــاری چیــن را لغــو کنــد، 
یــا تــاش خواهــد کــرد کــه بــه عضویــت در RCEP درآیــد، یــا اینکــه 
مــی توانــد از طریــق CPTPP دوبــاره بــه مشــارکت بــا بازارهــای مهــم 
ــد اقتصــادی در پیــش  ــا اینکــه رویکــرد جدی ــد، ی ــه ده آســیایی ادام
Indo-Pacif�  ( گیــرد کــه شــاید براســاس اســتراتژی ایندو-پاســفیک

ic( باشــد؟ بــه هــر حــال بــه نظــر مــی رســد کــه بایــد آن اســتراتژی 
را اتخــاذ نمایــد کــه ایــن بازیگــر جهانــی را از نظــر موقعیــت اقتصــادی 

در منطقــه باقــی نگــه دارد.
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بــا فروپاشــی کشــور شــوروی فرصــت هــای متفــاوت و متعــدد توســعه بــرای 
ــن  ــی از ای ــت یک ــروز گذاش ــور و ب ــه ظه ــه عرص ــا ب ــف پ ــورهای مختل کش
ــه نحــو شــایانی اســتفاده کنــد  کشــورها کــه توانســت از ایــن فرصــت هــا ب
چیــن اســت. ایــن کشــور در ابتــدا بــرای رشــد خــود تــاش هــای متفــاوت 
ــا یــک سیاســتگذاری صحیــح توانســت  از  و متعــددی انجــام داد و ســپس ب
توســعه ی سیاســی بــه توســعه ی مبتنــی بــر اقتصــاد برســد و رشــد فزاینده ای 
را در ایــن بــاب تجربــه کنــد؛ از ایــن رو در ایــن کشــور نیــاز بــه یــک سیاســت 
خارجــی توســعه گــرا مبتنــی بــر روابــط بــا کشــورها و مناطــق مهــم جهــان 
ــتراتژیک  ــردی و اس ــم، راهب ــه ی مه ــی، منطق ــن نواح ــی از ای ــه یک ــود ک ب

خلیــج فــارس اســت.
در ایــن گــزارش بــه دنبــال پاســخ بــه ایــن ســوال خواهیــم بــود  کــه کشــور 
ــج  ــای خلی ــا کشــور ه ــود ب ــرژی خ ــت دیپلماســی ان ــن در راســتای تقوی چی
فــارس در پــی کســب چــه اهدافــی اســت و دکتریــن انــرژی خــود را در ایــن 

منطقــه چگونــه سیاســت گــذاری نمــود؟ 
ــگاه  ــد توســعه ی کشــور چیــن، ن یکــی از پارامترهــای مهــم در بررســی رون
ایــن کشــور بــه مســاله ی مهــم سیاســت گــذاری عرصــه انــرژی  اســت کــه 

در ادامــه بــه آن خواهــم پرداخــت .
ــی را  ــرژی مطالب ــی ان ــا دیپلماس ــه ب ــی در رابط ــت کم ــر اس ــدای بهت در ابت
بیــان کنــم،  شــاید در اولیــن تعریــف در ایــن رابطــه بتــوان بیــان کــرد کــه 
ــور در  ــت حض ــک جه ــزار دیپلماتی ــتفاده از اب ــی  اس ــرژی یعن ــی ان دیپلماس
صحنــه بینالمللــی و حفــظ جایــگاه خویــش در نظــام بینالملــل، امــا شــاید ایــن 
تعریــف بیشــتر از اینکــه اصالــت را بــه انــرژی دهــد بــه دیپلماســی مــی دهــد . 
در بیانــی دیگــر دیپلماســی انــرژی را مــی تــوان  بکارگیــری ابزارهــا و دانــش 
سیاســی در مســائل مربــوط بــه انــرژی، اعــم از عرضــه، تقاضــا، تبدیــل و … 
دانســت در ایــن تعریــف نیــز بــه نســبت تعریــف قبلــی، مفهــوم انــرژی محــور 

. ست ا
 امــا در یــک تعریــف دو ســویه، یعنــی اینکــه اصالــت بــا انــرژی دیپلماســی 
ــد،  ــی هدفمن ــرژی حرکت ــی ان ــه دیپلماس ــرد ک ــان ک ــوان بی ــی ت ــد، م باش
ــظ  ــه در صــدد ایجــاد و حف ــوده ک ــن خــاص خــود ب ــدت و دارای قوانی بلندم

ــرژی کشــور اســت. ــت ان امنی
برخــورداری از یــک چارچــوب دیپلماتیــک، قــوی و کارآمــد بــرای هــر کشــور، 
میتوانــد زمینــه موفقیــت آن را در امــر انــرژی در فضــای جهانــی فراهــم آورد.

ــد  ــن باورن ــر ای ــن ب ــران حــوزه ی مســائل چی ــل گ ــروزه بســیاری از تحلی ام
کــه ایــن کشــور را بــه دو بخــش تاریخــی مهــم بایــد تقســیم کــرد؛ نخســت 
ســال 1949 کــه در ایــن کشــور مائــو بــه رهبــری رســید و ایــن شــخص یــک 
ــا سیاســت  ــه بعض ــرد ک ــیم ک ــور ترس ــن کش ــرای ای ــی را ب ــه ی آرمان جامع
هایــش ســبب شــد کــه نــه تنهــا ایــن کشــور بــه اهــداف آرمــان گرایانــه ی 
خــود نرســد بلکــه بــا چالــش هــای عدیــده ی داخلــی و خارجــی مواجــه شــود.

ــر کشــور  ــی ب ــد حکمران ــگ شــیائو پینــگ در دور جدی ــی کــه دن ــا از زمان ام
چیــن ســر کار آمــد نــگاه او بــه توســعه تغییــرات فراوانــی را در جامعــه ی چین 
بوجــود آورد  و ایــن کشــور توانســت بــه تفکــری جدیــد در شــناخت صحیــح 

از روابــط فضــای بیــن الملــل برســد.

ــل  ــن المل ــط بی ــات رواب ــن نظری ــم تری ــی از مه ــت یک ــا الزم اس در اینج
ــن  ــت. ای ــل« اس ــتگی متقاب ــه ی »وابس ــم نظری ــت و آن ه ــر گرف را در نظ
نظریــه بیــان مــی دارد کــه عــدم تقــارن میــان طرفیــن ســبب نفــوذ یکــی بــر 
دیگــری مــی شــود. بازیگرانــی  هســتند کــه وابســتگی کمتــری نســبت بــه 
طــرف مقابــل دارنــد لــذا غالبــا مــی تواننــد از ایــن رابطــه بــه عنــوان یــک 
عامــل قــدرت بــرای چانــه زنــی اســتفاده کنند. بــر همیــن اســاس »کوهــن« 
و »نــای« وابســتگی متقابــل نامتقــارن را منبــع قــدرت بــرای کنتــرل منابــع 
و یــا ظرفیــت تاثیرگــذاری بــر نتایــج مــی داننــد. چینــی هــا از ایــن نظریــه 
اســتفاده کردنــد و بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه بهتریــن راه پیشــرفت در گــرو 

همــکاری هــای متقابــل اســت.
ــارس  ــج ف ــرا خلی ــه چ ــن موضــوع پرداخــت ک ــه ای ــد ب ــه بای ــن مقدم ــا ای ب

ــت؟ ــوردار اس ــی برخ ــت باالی ــن از اهمی ــور چی ــرای کش ب
ــت و گاز را در خــود جــای داده اســت  ــع نف ــن مناب ــم تری ــه عظی ــن منطق ای
و همیــن امــر ســبب شــده اســت کــه بســیار اســتراتژیک و راهبــردی باشــد. 
طبــق آخریــن بــر آوردهــا ایــن منطقــه بیــش از دو ســوم نفــت جهــان و یــک 

ســوم گاز جهــان را در خــود جــای داده اســت.
ــال  ــه ی زغ ــود را در حیط ــرژی خ ــتگذاری ان ــتر سیاس ــدا بیش ــن در ابت پک
ــن  ــق برآوردهــا عــدد ای ــن امــر ســبب شــد کــه طب ــرار داد و همی ســنگ ق
ــئله  ــن مس ــل ای ــه دلی ــا ب ــد، ام ــد بدانن ــش از 68 درص ــتگذاری را بی سیاس
ــه یــک شــیفت  ــاد اســت ب ــوع سیاســتگذاری بســیار زی ــن ن کــه آلودگــی ای
ــه  ــد ک ــبب ش ــر س ــن ام ــدند و همی ــه ش ــئله مواج ــن مس ــا ای ــی ب پارادایم
سیاســتگذاری بــر مبنــای نفــت گاز در اصــل انــرژی ایــن کشــور قــرار گیــرد.

کشــور چیــن در منطقــه ی خلیــج فــارس 3 راهبــرد جداگانــه ولــی مــوازی را 
در پیــش گرفتــه اســت و مقیــاس هــای سیاســت خارجــی توســعه گــرای خــود 
را نیــز بــر همیــن پایــه اســتوار کــرده اســت کــه از ایــن راهبردهــا در وهلــه ی 
اول مــی تــوان توجــه بــه کشــورهایی  دانســت کــه مــی تواننــد ضامــن بقــای 
ایــن کشــور در طــی ســالیان متمــادی باشــند و در وهلــه ی دوم بــه همــکاری 
هــای متقابــل انــرژی محــور فــی مابیــن کشــورهای چینــی و کشــور هــای 

خلیــج فــارس و در نهایــت بــه ایجــاد میادیــن مشــترک اشــاره کــرد.
ایــن کشــور بــه عنــوان یــک قــدرت اقتصــادی در دهــه هــای اخیــر بــه طــور 
بســیار زیــادی بــه خلیــج فــارس وابســته شــده اســت البتــه نکتــه ای در اینجــا 
قابــل ذکــر اســت کــه کشــور چیــن حداقــل بــه میــزان 50 ســال نمــی توانــد 
منطقــه ای راهبــردی جــز خلیــج فــارس پیــدا کنــد و اهمیــت ایــن موضــوع از 
آن جهــت اســت کــه انــرژی داخلــی کشــور چیــن در قالــب میادیــن، تقریبــا 
ــه همیــن ســبب مســئله ی مهــم امنیــت انــرژی در  ــه اتمــام اســت و ب رو ب
سیاســت خارجــی چیــن بــه پارامتــری مهــم و تاثیــر گــذار تبدیــل شــده اســت.

از ایــن رو دو کشــور در منطقــه ی خلیــج فــارس از اهمیــت باالیی در سیاســت 
خارجــی کشــور چیــن برخوردارنــد کــه مــی توانیــم آنهــا را عربســتان ســعودی 
و جمهــوری اســامی ایــران بدانیــم. دلیــل ایــن امــر نیــز در آن اســت کــه بــه 
طــور مثــال کشــور چیــن بــا عربســتان ســعودی رابطــه ای را از ســال 1993 
آغــاز  و واردات از مبــدا ایــن کشــور را شــروع کــرد. بــا توجــه بــه اینکــه چیــن 
نیــاز بــه ایــن منابــع دارد بــازی هــای سیاســی مناســبی را نیــز بــا ایــن کشــور 

آغــاز کــرده اســت.
در ســوی دیگــری جمهــوری اســامی ایــران نیــز وجــود دارد کــه بــه دلیــل 
ارتباطــات فــراوان میــان ایــن دو کشــور ، پکــن نیــز دیپلماســی انــرژی را در 

میادیــن ایــن کشــور در پیــش گرفتــه اســت.
در پایــان ایــن گــزارش بایــد مطــرح کــرد کــه کشــور چیــن ضمــن توســعه ی 
همــکاری هــای خــود بــا همــه ی کشــوهای منطقــه بــرای حضــور در خلیــج 
ــرا  ــه ای و ف ــای منطق ــدرت ه ــا ق ــل ب ــه تقاب ــل و ن ــعی در تعام ــارس س ف

منطقــه ای بــه ویــژه آمریــکا داشــته اســت.

ــارس ــج ف ــن در خلی ــرژی  چی ــی ان دیپلماس

ــان ــور رمض ــام پ پره
پژوهشگر اندیشکده روابط بین الملل
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روابــط بیــن الملل

مقدمه

در  اقتصــادی  همکاری هــای  چشــمگیر  گســترش  و  ثبــات  امنیــت، 
ــان  ــازمانی می ــی و انســجام س ــیا، همگرای ــوب شــرق آس ــه آرام جن منطق
ــورهای  ــن کش ــی نوی ــت. منطقه گرای ــد آورده اس ــه پدی ــورهای منطق کش
ــورت  ــه و به ص ــود گرفت ــه خ ــه ای ب ــد چندجانب ــیا بع ــرق آس ــوب ش جن
ــدد.  ــه بپیون ــاری چندجانب ــای تج ــه نظام ه ــا ب ــد ت ــاش می کن ــدی ت ج
آزادســازی تجــاری در منطقه گرایــی نویــن، چنــد کشــور درحــال توســعه 
و توســعه یافتــه را از راه انعقــاد توافقــات اقتصــادی و سیاســی بهــم پیونــد 
ــوان  ــت عن ــا تح ــادی دنی ــوک اقتص ــومین بل ــب س ــن ترتتی ــد؛ بدی میزن
»آسیاپاســفیک« ذیــل همیــن تعریــف تشــکیل شــده اســت . آزاد ســازی 
هــای تجــاری ناشــی از منطقــه گرایــی نویــن آسیاپاســفیک رونــدی اســت 
کــه بــه کنــدی صــورت میگیــرد و طــی یــک دوره گــذار نســبتا بلندمــدت 

مشــخص خواهــد شــد.

در تاریــخ 15 نوامبــر 2020 در یــک نشســت مجــازی بــه میزبانــی ویتنــام، 
ــن  ــران، بزرگ تری ــطح وزی ــش در س ــره و 18 همای ــس از 31 دوره مذاک پ
ــکا  ــدون حضــور آمری ــه »RCEP1« ب ــخ موســوم ب ــه تجــاری تاری توافق نام
ــه آن  ــو آس ــورهای عض ــه را کش ــن توافق نام ــت. ای ــده اس ــد گردی منعق
)تایلنــد، اندونــزی، مالــزی، ســنگاپور، فیلیپیــن، ویتنــام، برونئــی، الئــوس، 
کامبــوج و میانمــار( بــه همــراه چیــن، کــره جنوبــی، اســترالیا و نیوزلنــد 
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ــد مذاکــرات ایــن  ــد. در ایــن میــان کشــور هنــد نیــز در رون امضــاء کردن
ــر  ــی ناشــی از تأثی ــت نگران ــه عل ــا ب ــته اســت ام ــه حضــور داش توافق نام
ــورش در  ــی کش ــع داخل ــر صنای ــن ب ــای پایی ــی تعرفه ه ــی احتمال منف
نوامبــر 2019 انصــراف داد. تولیــد ناخالــص داخلــی کشــورهای عضــو ایــن 
ــان را شــامل می شــود. طــی الزم االجــرا  ــک ســوم کل جه ــه ی موافقت نام
ــده  ــال آین ــی 20 س ــه ط ــود ک ــی می ش ــه پیش بین ــن توافق نام ــدن ای ش
90 درصــد از تعرفــه واردات میــان امضاءکننــدگان حــذف شــده و قوانیــن 
ــوی  ــت معن مشــترکی در راســتای تجــارت، تجــارت الکترونیکــی و مالکی
وضــع خواهــد شــد؛ هم چنیــن اقدامــات غیرتعرفــه ای نظیــر محافظــت از 
ــدون  ــن، شــفافیت و رویه هــای تجــاری ب اطاعــات مصرف کننــدگان آنای
کاغــذ در ایــن توافــق کنجانــده شــده اســت. بدیــن ترتیــب ایــن توافق نامــه 
می توانــد خســارت های وارده ناشــی از همه گیــریCOVID-19   بــر 
ــق از  ــن تواف ــه ای ــرا ک ــد؛ چ ــران کن ــی جب ــه نوع ــورها را ب ــاد کش اقتص
طریــق کاهــش تعرفه هــا، تقویــت زنجیره هــای تأمیــن و ســامان دادن بــه 
ــت اقتصادهــای منطقــه  ــد تجــارت الکترونیــک باعــث تقوی مقــررات جدی
خواهــد شــد. هرچنــد کــه تأثیــرات ناشــی از چنیــن توافقــی بــه کنــدی 
صــورت خواهــد گرفــت و البتــه بایــد بــه ایــن نکتــه اشــاره کــرد کــه هنــوز 
مشــخص نیســت کــه چــه محصوالتــی مشــمول کاهــش تعرفــه خواهنــد 

شــد. 

ــرای  ــون2 ب ــه پترس ــوی مؤسس ــه از س ــورت گرفت ــات ص ــاس تحقیق براس
ــال 2030، 186  ــا س ــی را ت ــد جهان ــد درآم ــی می توان ــاد بین الملل اقتص
ــه توســعه  میلیــارد دالر اضافــه کنــد و بدیــن ترتیــب ســاالنه 2 درصــد ب
اقتصــادی کشــورهای توافق کننــده کمــک کنــد. در ایــن توافق نامــه 
کشــورهایی بــا درآمــد ســرانه ملــی کــم، متوســط و بــاال شــرکت 
ــر  ــدرت برت ــک ق ــوان ی ــن به عن ــور چی ــه کش ــن ک ــر ای ــد و مهم ت کردن
ــیا و  ــاری آس ــن تج ــه در قوانی ــت ک ــه اس ــن موافقت نام ــی ای ــو اصل عض
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توافــق جامع اقتصادی کشــورهای آسیاپاســفیک
ــی ــمین خلف یاس

کارشناسی ارشد دیپلماسی منطقه ای جنوب شرق آسیا

ــوذ  ــترش نف ــای گس ــه معن ــن ب ــود و ای ــد ب ــذار خواه ــیه تأثیرگ اقیانوس
ــاری  ــات تج ــال 2017 از معام ــکا در س ــت. آمری ــه اس ــن در منطق چی
ــه  ــن معامل ــده و ای ــارج ش ــفیک TTP(3 خ ــیه )ترانس پاس ــیا و اقیانوس آس
نیــز مشــمول ایالــت متحــده آمریــکا نشــده اســت. بنابرایــن ایــن مســئله 
ــددی  ــای متع ــکا تنش ه ــا آمری ــر ب ــه در دوره اخی ــن ک ــرای کشــور چی ب
داشــته و از جملــه مهم تریــن آن »جنــگ تجــاری« بــوده اســت بــه نوعــی 
یــک دســتاورد محســوب می شــود؛ چــرا کــه چیــن بــرای اولیــن بــار بــه 
ایــن فرصــت دســت یافتــه اســت کــه بــدون حضــور آمریــکا روابــط خــود 
را بــا ایــن کشــورها توســعه دهــد. در ایــن راســتا آمریــکا بــا چالش هایــی 
ــن  ــگ شــدن نقــش چی ــرات سیاســت های شــرق آســیا، پررن ــر تغیی نظی
و همگرایــی آســه آن روبــه رو شــده اســت. از ایــن تعبیــر می تــوان نتیجــه 
ــن  ــه اســت و ای ــش یافت ــه کاه ــن منطق ــکا در ای ــوذ آمری ــه نف ــت ک گرف
ــه اســت.  ــن منطق ــا ای ــاط ب ــات عملکــرد ترامــپ در ارتب موضــوع از تبع

در دوره دوم ریاســت جمهوری بــاراک اوبامــا، آمریــکا بــه شــکل فعاالنــه ای 
ــدن  ــا روی کار آم ــا ب ــت ام ــور داش ــق حض ــن تواف ــرات ای ــد مذاک در رون
ترامــپ در کاخ ســفید، از دور مذاکــراتRCEP خــارج شــد و ایــن موضــوع 
ــه  ــکا در منطق ــی و اقتصــادی آمری ــه امنیت ــش فعاالن ــا نق ــده ت ســبب ش
شــرق آســیا منفعــل گــردد. بدیــن ترتیــب آمریــکای فعلــی بــرای بازســازی 
ــات امنیتــی و اســتراتژیکی  ــا ترتیب ــن اســت ت ــد ای ــش نیازمن نقــش خوی
خــود را در منطقــه بازســازی کنــد کــه البتــه بــا توجــه بــه بحران هــای بــه 
ــا به نظــر می رســد  ــروس کرون ــوع پیوســته و خســارت های ناشــی از وی وق
کــه آمریــکا بخواهــد در اولویــت بــه مســائل داخلــی خــود رســیدگی کنــد. 
ــه  ــا کمرنــگ شــدن فعالیــت آمریــکا در منطقــه، چیــن ب ــا ایــن حــال ب ب
ــودهای کان  ــه س ــتیابی ب ــا دس ــا ب ــت ت ــه اس ــت یافت ــت دس ــن فرص ای
ــه اقدامــات  ــگاه ب ــا ن ــر اقتصــادی تبدیــل شــود. ب ــه دومیــن قــدرت برت ب
ترامــپ و چشــم انداز جدیــد آسیاپاســفیک، دیگــر سیاســت انــزوای چیــن 
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ــط  ــرای بازســازی رواب ــد ب ــکا بای ــود و آمری در منطقــه کارســاز نخواهــد ب
خویــش بــا منطقــه، بــه بازســازی ترتیبــات امنیتــی و اســتراتژیکی خــود 
ــا تغییــرات سیاســت های کشــورهای  ــد و ب ــه منطقــه دســت بزن نســبت ب
منطقــه آســیای شــرقی ســازگار باشــد. تاش هــای اســتراتژیکی آمریــکا در 
ایــن راســتا آینــده  نگــران کننــده خواهــد بــود تــا بتوانــد حضــور اقتصــادی 
ــر  ــه ب ــا تکی ــد ب ــتا می توان ــن راس ــد. در ای ــظ کن ــان حف ــود را همچن خ
قــدرت نــرم و تعهــدات امنیتــی سیاســی بــه شــکل کمرنــگ امــا محکــم 

در بلندمــدت روابــط خــود را بــا ایــن کشــورها بازســازی کنــد. 

نتیجه گیری 

 توافق نامــه ی تجــاری جدیــد، اقتصــاد و سیاســت جهانــی را شــکل 
خواهــد داد. بدیــن معنــا کــه همگرایــی منطقــه  آسیاپاســفیک در راســتای 
ــه  ــدار منطق ــات پای ــاد ثب ــبب ایج ــادی س ــی و اقتص ــای امنیت همکاری ه
ــاد  ــت اقتص ــعه و تقوی ــه توس ــت یابی ب ــکان دس ــئله ام ــن مس ــده و ای ش
ــد از  ــه RCEP  30 درص ــت. توافق نام ــم آورده اس ــورها را فراه ــن کش ای
ــن و  ــرای چی ــه ب ــن منطق ــد و ای ــکیل می ده ــان را تش ــت کل جه جمعی
ــا ســود و بازدهــی  آمریــکا کــه درصــد قابــل توجهــی از اقتصــاد جهــان ب
ــک روی  ــایه ت ــکا در س ــه حــال آمری ــوده، ک ــاف ب ــورد اخت ــاال اســت م ب
دونالــد ترامــپ از ایــن دور خــارج شــده و عمــًا سیاســت انزواگرایــی چیــن 
را عقیــم ســاخته و ایــن فرصــت را بــرای چیــن بــه وجــود آورده اســت تــا 
ــه انباشــت  ــان دســت ب ــا جه ــط خــود ب ــود و توســعه رواب ــا بهب ــد ب بتوان
ســرمایه بزنــد. چالشــی کــه آمریــکا پدیــد آورده اســت بــه ســادگی قابــل 
ــه سیاســت های  ــد نگــرش خــود را نســبت ب ــن بای ــور نیســت و بنابرای عب
ــرد  ــا ک ــوان ادع ــر نمی ت ــه دیگ ــرا ک ــد؛ چ ــر ده ــرقی تغیی ــورهای ش کش
بتوانــد ماننــد روال ســابق بازیگــری فعــال در ترتیبــات امنیتــی و اقتصــادی 
ــری  ــه بکارگی ــن جمل ــکا م ــای آمری ــن تاکتیک ه ــد. بنابرای ــته باش داش

ــرم در ایــن راســتا محــدود خواهــد شــد. قــدرت ن
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منطقــه مطالعــات 

مقدمه

عمــده فعالیــت هــای تروریســتی در خاورمیانــه وشــمال آفریقــا بــا پــس 
زمینــه افــراط گرایــی اســامی و یــا اصطاحــاً رادیکالیســم همــراه بــوده 
اســت. وجــود ایــن نــوع فعالیــت هــای تروریســتی در ایــن منطقــه در 
کنــار ابعــاد ژئوپلیتیکــی کشــورهای اروپایــی و قرابــت آنهــا بــا منطقــه 
ــازوکارهای  ــری س ــه شــکل گی ــر ب ــا، منج ــمال آفریق ــز ش بحــران خی
ــده  ــا ش ــه اروپ ــوی اتحادی ــم از س ــا تروریس ــه ب ــرای مقابل ــترک ب مش
ــی در ســوریه  ــری بحرانهــای داخل ــس از شــکل گی ــع، پ اســت. در واق
ــن کشــور،  ــای تروریســتی در ای ــراق و تاحــدودی تضعیــف گروهه و ع
شــاهد تغییــر جهــت ایــن گروههــا و فعالیــت دوبــاره آنها در کشــورهای 
شــمال آفریقــا و همچنیــن مناطقــی از کشــورهای چــاد، نیجــر، نیجریه، 
ســومالی، کنیــا و حتــی اخیــراً اتیوبــی هســتیم. در ایــن راســتا، آســیب 
ــه  پذیــری کشــورهای اروپایــی ناشــی بــی ثباتــی کشــورهای خاورمیان
ــورد بررســی  ــرت« م ــه »مهاج ــوان در مقول ــی ت ــا را م ــمال آفریق و ش
ــال  ــتهای بروکســل در قب ــواره سیاس ــر هم ــن خاط ــه همی ــرار داد؛ ب ق
ــن  ــی از مهمتری ــت. یک ــوده اس ــی ب ــدگان، امنیت ــن و پناهن مهاجری
ــن مســلمان،  ــال مهاجری ــی در قب ــگاه منفــی دولتهــای اروپای ــل ن دالی
وجــود شــکاف هویتــی بیــن فرهنــگ اروپایــی و اســامی اســت. بعضــاً 
ایــن شــکاف در عیــن جهــت دهــی بــه افــکار عمومــی جوانــان اروپایــی 
از ســوی مهاجریــن نســل جدیــد و تقویــت حــس تنفــر از آمــوزه هــا 
ــم و  ــمت رادیکالیس ــه س ــا را ب ــی، آنه ــگ اروپای ــای فرهن و هنجاره
ــن پژوهــش  ــده در ای ــن، نگارن ــراط گرایــی ســوق داده اســت. بنابرای اف
ــه؛  ــواردی از جمل ــر م ــی و ذک ــی ـ تحلیل ــتفاده از روش توصیف ــا اس ب
تروریســم جدیــد در آفریقــا و مکانیســم هــای بروکســل بــرای اســتقرار 
ثبــات در مناطــق بحــران خیــز آفریقایــی، ســعی دارد تحــوالت اخیــر 
کشــورهای آفریقایــی را براســاس داده هــای خبــری و رویدادهــای روز 

مــورد تحلیــل و بررســی قــرار دهــد. 

تروریسم جدید در آفریقا

قــاره آفریقــا همــواره مســتعد رشــد و خیــزش گروهــک های تروریســتی 
ــار  ــادی اقش ــر اقتص ــورها، فق ــی کش ــی برخ ــی سیاس ــی ثبات ــت. ب اس
جامعــه آفریقایــی و تفرقــه افکنــی ایدئولوژیــک از اهــم مــواردی اســت 
ــباب،  ــرام، الش ــد؛ بوکوح ــتی مانن ــای تروریس ــروه ه ــور گ ــر ظه ــه ب ک
ــی توانســته  ــن زده اســت. تروریســتهاي آفریقای ــده و داعــش دام القاع
ــی  ــج م ــی رن ــای اجتماع ــری ه ــکاری و نابراب ــه از بی ــی ک ــد جوانان ان
ــه خــود محلــق کننــد و آنهــا را علیــه دولتهــای متبوعشــان  ــد را ب برن
بــا پــس زمینــه ایدئولوژیــک ـ افراطــی تحریــک کننــد. ایــن گروهــک 
هــا فعالیتهایــی همچــون راهزنــی، قاچــاق مــواد مخــدر و بــاج گیــری 
ــی  ــی برخ ــای مال ــن کمکه ــود و همچنی ــر خ ــت نظ ــای تح از والیته
ــرای حمــات تروریســتی در  ــی ب ــوان پشــتوانه مال ــه عن کشــورها را ب

ــد. ــرار داده ان برنامــه هــای خــود ق

ــوریه و  ــش در س ــت داع ــاً شکس ــی و تقریب ــش تدریج ــذا، کاه ــع ه م

ــا در  ــای تروریســتی آنه ــاره فهالیته ــرای رشــد دوب ــه را ب ــراق، زمین ع
ــا و  ــاره آفریق ــه ق ــا بازگشــت داعــش ب ــرده اســت. ب ــر ک ــا مهیات آفریق
بیعــت گروههــای پیشــین افراطــی ـ تکفیــری آفریقایــی و هــم مســلک 
شــدن ایــن گــروه بــا داعــش، بعیــد نخواهــد بــود کــه مناطقــی همچون 
شــمال، شــبه جزیــره ســینا، آفریقــای مرکــزی و لیبــی تحــت تســلط 

ایــن گــروه قــرار گیــرد.

ــزارش  ــل از گ ــه نق ــایت The Arab Weekly ب ــت وب س در یادداش
هفتگــی مرکــز مطالعــات اســتراتژیک پنتاگــون در آفریقــا1 ذکــر مــی 
ــان  ــراط گرای کنــد کــه فعالیتهــای تروریســتی انجــام شــده توســط اف
ــش  ــال افزای ــرب در ح ــه مغ ــتثناء منطق ــه اس ــا ب ــامی در آفریق اس
اســت. براســاس آمارهــای جمــع آوری شــده توســط ایــن مرکــز، نشــان 
مــی دهــد کــه گروههــای اســامگرای مبــارز آفریقایــی در یــک دهــه 
ــز  ــه ای را در فعالیتهــای خشــونت آمی ــی وقف ــاً ب گذشــته رشــد تقریب
ــن گذشــته)2019(،  ــر از ژوئ ــاه اخی ــد. طــی 12 م ــه کردن خــود تجرب
ــز  ــونت آمی ــای خش ــدی رویداده ــش 31 درص ــه افزای ــزارش ب ــن گ ای
توســط افــراط گرایــان ایــن قــاره اشــاره کــرده اســت. در مجمــوع 4161 
ــر  ــه از ســال 2011 شــش براب ــت رســید ک ــه ثب ــه تروریســتی ب حادث
افزایــش داشــته اســت. ســومالی، حــوزه دریاچــه چــاد، غــرب ســاحل 
ــزارش  ــن گ ــه در ای و موزامبیــک از اهــم مناطــق تروریســتی اســت ک
ــة  ــاف »جماع ــاحل توســط ائت ــده اســت. تشــدید تروریســم در س آم
ــي  ــامیة ف ــة اإلس ــلمین GJNIM« و » الدول ــام والمس ــرة اإلس نص
الصحــراء الکبــری ISGS« انجــام گرفــت؛ فعالیــت آنهــا از ســال 2017 

هفــت برابــر افزایــش یافــت و تقریبــاً بــه 1000 حادثــه رســیده اســت. 
ــر رخ  ــی و نیج ــو، مال ــال 2020 در بورکینافاس ــوادث در س ــتر ح بیش
ــان در موزامبیــک بیــن ســال 2018  ــراط گرای داده اســت. حمــات اف
ــش داشــته اســت. در ســال  ــر افزای ــن 2020 هفــت براب ــان ژوئ ــا پای ت
ــور  ــه ط ــات ب ــت. حم ــام گرف ــاه انج ــه در 12 م ــته 306 حمل گذش
عمــده از ژوئــن 2019 تاکنــون 47% متوجــه غیــر نظامیــان بــوده اســت.
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 COUNTER TERRORISM ــن در گزارشــی در وب ســایت   همچنی
ــن  ــه ای ــی، ب ــای غرب ــوان تروریســم در شــمال و آفریق ــا عن GVIDE ب
ــام مختــار بلمختــار افراطــی  ــه ن نکتــه اشــاره مــی کنــد کــه فــردی ب
ــردی  ــا ف ــود را ب ــون خ ــردان الماذم ــت 2013 گ ــه کار در اگوس کهن
ــه  ــا فرق ــام کــرد ت ــی ادغ ــد وال جهــاد در آفریقــای غرب ــام توحی ــه ن ب
المرابطــون را تشــکیل دهنــد. طبــق اعــام عمومــی ایــن گــروه، هــدف 
آنهــا »متحــد کــردن همــه مســلمانان از نیــل تــا اقیانــوس اطلــس در 
جهــاد علیــه غربــی هــا« و »آزاد کــردن کشــور مالــی از دســت فرانســه« 
ــن ادغــام باعــث ایجــاد رابطــه نزدیکــی بیــن دو کنــش گــر  اســت. ای
تروریســتی در شــمال و غــرب آفریقــا شــد. ایــن دو گــروه هــر دو شــاخه 
القاعــده در ســرزمین هــای مغــرب اســامی، حمــات بــی شــماری را 
علیــه غربــی هــا در شــمال و غــرب آفریقــا بیــش از ادغــام بــه ســرانجام 
 In ــه تاسیســات گاز ــه 2013 ب ــه ژانوی ــه حمل ــد. از جمل رســانده بودن
ــه 40  ــک ب ــه کشــته شــدن نزدی ــر کــه منجــر ب Amenas در الجزای
ــی و ســه آمریکایــی شــد. در بخــش دیگــر از ایــن گــزارش آمــده  غرب

ــات  ــی از مطبوع ــار متناقض ــال 2015، اخب ــط س ــه در اواس ــت ک اس
مبنــی بــر کشــته شــدن بلمختــار منتشــر شــد. 

ــاداری خــود  ــر وف ــار دیگــر ب ــن گروه)المرابطــون( ب در ســال 2015 ای
ــه  ــرای ادام ــود را ب ــتند و قصــد خ ــری صحــه گذاش ــن الظواه ــه ایم ب
ــال  ــه س ــاه م ــد. در م ــام کردن ــش را اع ــه فرانســه و متحدان ــه ب حمل
2015 بخشــی از گــروه المرابطــون در مالــی بــا داعــش بیعــت کردنــد، 
اگرچــه در خــال آن بلمختــار علنــاً ایــن بیعــت را رد کــرد. بلمختــار در 
تشــکیل گــروه » الجماعــة الســلفیة للدعــوة والقتــال « در ســال 1998 
ــده  ــم القاع ــام »تنظی ــه ن ــروه ب ــن گ ــا ای ــه بعده ــود ک کمــک کــرده ب
ــن  ــد. المرابطــون همچنی ــناخته ش ــامی« ش ــرب االس ــاد المغ ــی ب ف
ــا  ــرب أفریقی ــي غ ــاد ف ــد والجه ــة التوحی ــش » حرک ــوان جنب ــه عن ب
ــوان شــاخه  ــه عن « شــناخته مــی شــود کــه در اواخــر ســال 2011 ب
ــرار  ــامی« ق ــرب االس ــاد المغ ــي ب ــده ف ــم القاع ــروه »تنظی ای از گ
گرفــت. از زمــان دخالتهــای فرانســه در مالــی در اواســط ژانویــه 2013، 
المرابطــون از طریــق بمــب گذاریهــای انتحــاری، بمبهــای دســت ســاز و 
میــن زمینــی، حمــات خــود را متوجــه نیروهــای فرانســوی و آفریقایــی 

در حــوال گائــو و کیــدال در مالــی قــرار داد.}2{  

در واقــع، امــروزه و طبــق رویدادهــای فــوق قــاره آفریقــا شــاهد شــیوع 
ــی  ــه اصطــاح ایپدمــی کشــورهای شکســت خــورده و ب وحشــتناک ب
ــه، جمهــوری آفریقــای  ــد لیبــی، نیجری ــات اســت. کشــورهایی مانن ثب
مرکــزی، ســومالی، مالــی و دیگــر کشــورها کنتــرل خــود را بــر مناطقــی 
ــان  ــن نش ــد. ای ــت داده ان ــًا از دس ــود کام ــرزمینهای خ ــی از س مهم
دهنــده ضعــف اقتــدار دولــت در برابــر نقــش فزاینــده ســتیزه جویــان 
در پــر کــردن ایــن خــاء اقتــدار اســت؛ گروهــک هایــی ماننــد داعــش 
ــتی  ــای تروریس ــاس جغرافی ــد براس ــعی کردن ــده س ــدودی القاع و تاح
مدنظــر خــود در نبــود اقتــدار حکومتــی در برخــی مناطــق رشــد و نمــو 

پیــدا کننــد. 

عارغــم ثبــات امنیــت نســبی کــه در پــس از بــه اصطــاح بهــار عربــی 
کــه برخــی کشــورهای آفریقــای شــمالی از آن برخــودار بودنــد. حملــه 
ــه عطــف  ــارس 2015 نقط ــس( در 18 م ــتانی باردو)تون ــوزه باس ــه م ب
ــمت  ــه س ــلح ب ــان مس ــراط گرای ــای اف ــگاه ه ــش ن ــنی در چرخ روش
ــن نیروهــا در پــس  ــد ای ــگاه جدی ــوان پای ــود کــه بعن ــا ب شــمال آفریق
ــرد داعــش در عــراق و ســوریه اســت.  ــی نب از دور زدن میدانهــای اصل
ــه  ــی ب ــورهای آفریقای ــای کش ــا ملیته ــان ب ــت جنگجوی ــام بازگش اع
ســرزمین خــود همــراه بــا تجربیــات جنگــی فــراوان در میدانهــای نبــرد 

ــرار داد.}3{ ــل تحــول مفهــوم تروریســم ق ــوان ذی را مــی ت

ــی  ــکال یعن ــلح رادی ــروه مس ــت دو گ ــایه رقاب ــی رود در س ــار م انتظ
ــری« و »  ــراء الکب ــي الصح ــامیة ف ــة اإلس ــم الدول ــک »تنظی گروه
جماعــة نصــرة اإلســام والمســلمین« و بیعــت آنهــا بــه ترتیب بــا داعش 
و القاعــده در غــرب آفریقــا، ایــن گــروه بــه مرکــز آفریقــا گســترش پیــدا 
کنــد. همچنیــن ایــن گروههــا بــر روی جــذب کــودکان و برگــزاری دوره 
ــاز  هــای آمــوزش ســاح بــه عنــوان تامیــن نیــروی انســانی حســاب ب
کردنــد. ضعــف توانایــی هــای مالــی و نظامــی در تامین بودجــه نیروهای 
ــا تروریســت از ســوی پنــج کشــور صحــرای آفریقــا، یکــی از  مبــارزه ب
چالشــهای جــدی اســت کــه در آینــده تاثیــر آن را در منطقــه ســاحل 
خواهیــم دیــد. افزایــش عملیاتهــای تروریســتی گروههــای افراطــی در 
مرزهــای لیبــی، تهدیــدی مســتقیم بــرای کشــورهای اروپایــی از طریــق 
ســواحل ایتالیــا و اســپانیا اســت و ایــن همــان چیــزی اســت کــه باعــث 
ــکان  ــرقی و بال ــای ش ــش از اروپ ــی بی ــورهای اروپای ــه کش ــب توج جل

مــی شــود.

در دراز مــدت، انتظــار مــی رود تاشــهای حمایتــی اتحادیــه اروپــا بــه 
دولتهــای محلــی در آفریقــا از طریــق مکانیســم هماهنــگ کــه توســط 

ــی ــاد نبگان فره
کارشناسی ارشد مطالعات اروپا دانشگاه خوارزمی

ــا ــر اروپ ــر آن ب ــی و تاثی ــم آفریقای ــد تروریس ــوج جدی م
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منطقــه مطالعــات 

ارتــش بروکســل دنبــال مــی شــود بــه پنــج کشــور ســاحل انتقــال داده 
شــود. بنابرایــن بــرای جلوگیــری از گســترش افــراط گرایی و تروریســم، 
بایــد خطــوط اســتراتژیک جهــت جلوگیــری از حاشــیه نشــینی، مبــارزه 
بــا فقــر، تبعیــض نــژادی و تجدیــد گفتمــان مذهبــی ترســیم شــود. در 
ایــن راســتا، تقویــت کار نهادهــای منطقــه ای از جملــه؛ ایجــاد ســاز و 
کارهــای جدیــد بــرای بهبــود همــکاری امنیتــی ـ اطاعاتــی در میــان 
کشــورهای عضــو و ایجــاد مکانیــزم همــکاری بیــن آژانســهای پلیــس 
آفریقــا AFRICPOL از اهــم مــواردی اســت کــه مــی توانــد بــه ثبــات 

در آفریقــا کمــک کنــد}4{.

ــق  ــات در مناط ــقرار ثب ــرای اس ــل ب ــای بروکس ــم ه مکانیس
ــی ــز آفریقای ــران خی بح

ــد  ــیاه، رش ــاره س ــه ق ــا از ناحی ــی ه ــده اروپای ــای عم ــی از نگرانه یک
ــه گروهــک هــای تروریســتی در ایــن منطقــه اســت. نقــاط  قــارچ گون
آســیب پذیــر مناطــق اروپایــی از ناحیــه شــمال آفریقــا، صحــرای ســینا 
و منطقــه ســاحل آفریقایــی را مــی تــوان بــه ایــن مــوارد اشــاره کــرد؛1ـ 
ــه  ــده ب ــت القاع ــار تقوی ــش در کن ــری داع ــای تکفی ــت گروهه بازگش
ــا  ــز آفریق ــمال و مرک ــی در مناطــق ش ــی ثبات ــی 2ـ ب مناطــق آفریقای
کــه منجــر بــه مهاجــرت ســاکنان آن بــه کشــورهای جنــوب اروپــا 3ـ 
ــا  ــا در آفریق ــده اروپ ــذاری ش ــرمایه گ ــای س ــروژه ه ــری پ ــه پذی ضرب
ــراق و ســوریه و احتمــال  ــی کشــورهای ع ــای داخل 4ـ کاهــش بحرانه
بازگشــت اعضــای اروپایــی داعــش بــه ســرزمین خــود و تــدارک 
ــه  ــا ب ــی)Self-Radicalized( ی ــود رادیکال ــوان خ ــا عن ــات ب حم
ــگاه  ــواره ن ــه هم ــم ک ــی یابی ــن درم ــا. بنابرای ــای تنه ــاح گرگه اصط
مقامــات اروپایــی بــه مســئله تروریســم و بــی ثباتــی کشــورهای درگیــر 
ایــن بحــران را متــرادف بــا مســئله مهاجــرت مــی داننــد و آن را یکــی 
از نگرانیهــای امنیتــی خــود قــرار مــی دهنــد. در ایــن قســمت نگارنــده 
بنــا دارد بــه آخریــن نشســت مقامــات بروکســل و کشــورهای منطقــه 
ــه 2020 برگــزار شــده اســت نگاهــی  ــا کــه در 13 ژانوی ســاحل آفریق

ــدازد.  بین

ــر  ــی، نیج ــی، موریتان ــو، مال ــه، بورکینافاس ــورهای فرانس ــران کش س
ــه(در  ــاس پو)فرانس ــان اج ــاحل را در زم ــه س ــاف منطق ــاد ائت و چ
ــس  ــل متحــد، رئی ــازمان مل ــرکل س ــا حضــور دبی ــه 2020 ب 13 ژانوی
ــیون  ــس کمیس ــا، رئی ــه اروپ ــی اتحادی ــده عال ــا، نماین ــورای اروپ ش
اتحادیــه آفریقــا و دبیــرکل ســازمان بیــن المللــی کشــورهای فرانســوی 
زبان)فرنکفونــی( تشــکیل داده انــد. مفــاد ایــن اجــاس بــه ایــن شــرح 
ــتگی  ــکاری و همبس ــا هم ــاحل ب ــران س ــه بح ــیدگی ب ــت؛ 1ـ رس اس
بیشــتر 2ـ ائتــاف مبتنــی بــر چهــار مولفــه کامل)مبــارزه بــا تروریســم، 
تقویــت تواناییهــای نظامــی دولتهــای منطقــه، حمایــت از رویــه هــای 
مشــترک اعضــا و دسترســی ســاکنان بــه خدمــات رفاهــی، کمــک بــه 
ــت  ــدات 5ـ فعالی ــه تعه ــدی ب ــاف 4ـ پایبن ــه ائت ــعه( 3ـ دبیرخان توس

ــه هــا ــت ســاحلی براســاس  روی مشــترک اعضــا پنــج دول

ــکاری و  ــزوم هم ــاحل، ل ــه س ــران در منطق ــر بح ــودن خط ــدی ب ج
همبســتگی موثرتــر کشــورهای ایــن منطقــه را مــی طلبــد، کــه ایــن را 
مــی تــوان یکــی از اهــداف ائتــاف منطقــه ســاحل بشــمار آورد. ایــن 
ائتــاف در کنــار تســهیل دسترســی کامــل بــه کمکهــای بشــر دوســتانه 
و انطبــاق آن بــا ایــن قوانیــن، راه حــل را نــه فقــط تامیــن امنیــت مــی 
دانــد بلکــه تــاش بــرای بــه کارگیــری مجــدد ادارات دولتــی و اســتفاده 
ــن  ــد. در ای ــی ده ــرار م ــر ق ــعه را مدنظ ــرای توس ــا ب ــت آنه از ظرفی
بیــن، مبــارزه بــا گروهــک هــای تروریســتی مســلح از طریــق هماهنگــی 
 ،G5 تمــام تاشــهای ارتشــهای آفریقایــی و نیروهــای مســلح مشــترک
ــرای ثبــات ســازی در مالــی و  نیروهــای چنــد بعــدی ســازمان ملــل ب
نیروهــای ویــژه تاکوبــا و تمرکــز اولویتهــا بــر مــرز ســه گانه)مالی،نیجــر 

ــت  ــن، ممانع ــداف مشــترک اســت. همچنی ــم اه ــو( از اه و بورکینافاس
ــا  ــراه ب ــازی هم ــات س ــوار و ثب ــه مناطــق همج ــد ب از گســترش تهدی
توســعه، مــوارد دیگــری اســت کــه ایــن نیروهــا بــه دنبــال آن هســتند.

ــاس  ــت 2020 اج ــه( در اگوس ــت پو)فرانس ــش از نشس ــع، بی در واق
ــا مشــارکت کشــورهای منطقــه ســاحل و محوریــت  بیاریتز)فرانســه( ب
آلمــان و فرانســه موســوم بــه G7 بــر ثبــات و تامیــن نیازهــای امنیتــی 
ـ نظامــی تاکیــد شــده اســت. متعاقبــاً در مولفــه دوم ائتــاف پــو هــم 
ــز  ــوزش و تجهی ــنهاد آم ــه پیش ــی G5 از جمل ــوان دفاع ــاء ت ــر ارتق ب
ــه ســاحل  ــروه5 منطق ــای مشــترک گ ــی و نیروه ــای مســلح مل نیروه
ــه  ــت؛ ب ــده اس ــرح ش ــی مط ــس محل ــای پلی ــز نیروه ــی تجهی و حت
ویــژه مــی تــوان بــه ماموریــت نظامــی اتحادیــه اروپــا بــرای کمــک بــه 
آمــوزش نیروهــای مســلح مالــی کــه در 18 مــه 2020 بــه مــدت چهــار 
ســال دیگــر تمدیــد شــد اشــاره کــرد کــه بعدهــا جغرافیــا ایــن ماموریت 
بــه مناطــق بورکینافاســو و نیجــر گســترش پیــدا کــرد. عــاوه برایــن، 
ــای  ــل و اعط ــتیبانی بروکس ــزام و پش ــر الت ــاف G5 ب ــاس ائت در اج
تســهیات از طریــق صنــدوق اعتبــاری اتحادیــه اروپــا مختــص آفریقــا 
بــرای پیشــبرد ماموریتهــای اتحادیــه اروپــا ذیــل سیاســتهای امنیتــی ـ 
دفاعــی مشــترک در نیجــر و مالــی تاکیــد شــده اســت. بنابرایــن، ائتاف 
G5 کشــورهای ســاحل در آفریقــا فرصتــی بــود بــرای بکارگیــری تمــام 
ــق  ــای مناط ــر اولویته ــز ب ــه ای و تمرک ــگ منطق ــای هماهن ــاش ه ت

بحــران خیــز در جهــت اســتقرار ثبــات در آن اســت.

نتیجه گیری

ــد  ــر بع ــا ب ــا را بن ــاره آفریق ــا، ق ــه اروپ ــد اتحادی ــی رس ــر م ــه نظ ب
ژئوپلیتیکــی و در کنــار حــوزه بالــکان حیــاط خلــوات خــود قــرار داده 

اســت. امــا تنهــا یــک تفــاوت بیــن ایــن دو حــوزه جغرافیایی وجــود دارد 
و آن ایــن اســت کــه از یــک ســو، نــگاه مقامــات بروکســل بــه بالــکان و 
اروپــای شــرقی حــول مســئله حضــور و نفــوذ روســیه اســت؛  همچنیــن 
از ســوی دیگــر، نــگاه مقامــات بروکســل بــه قــاره آفریقــا و خاورمیانــه 
نــگاه امنیــت ســازی ایــن مناطــق بــه لحــاظ بعــد گســترش گروههــای 
تروریســتی اســت. قطعــاً بــی ثباتــی سیاســی و معضــات اقتصــادی ـ 
اجتماعــی کــه در پــی آن خیــزش گروههــای تروریســتی را بــه دنبــال 
خــود رقــم زده اســت، ســبب مهاجــرت ســاکنان آن مناطــق بــه ســمت 
اروپــا مــی شــود و ایــن موضــوع بــه مــذاق اروپایــی هــا خــوش نخواهــد 
ــراق  ــس از شکســت داعــش در کشــورهای ع ــی و پ ــد. در دوره فعل آم
ــی  ــد ســعی م ــی دارن ــت اروپای ــه ملی و ســوریه، بعضــی اعضــای آن ک
ــا گروهــی دیگــر از اعضــای  ــد، ام ــه کشــورهای خــود بازگردن ــد ب کنن
داعــش بــا چرخــش بــه ســمت آفریقــا و شــمال آفریقــا ایــن منطقــه را 
بــرای رشــد و نمــو مناســب مــی بیننــد. آن چیــزی کــه در اینجــا حائــز 
اهمیــت بیــان دارد عبــارت از؛ اوالً، اعضــای اروپایــی شکســت خــورده 
داعــش بــا تجربیــات فــراوان مــی تواننــد بــا شــکل دادن بــه حمــات 
تروریســتی بــه اصطــاح خــود رادیکالــی در کشــورهای اروپایــی امنیــت 
ــورد  ــد م ــس و مادری ــه پاری ــان حمــات ب ــد زم ــه را همانن ــن منطق ای
ــا و  ــه آفریق ــش ب ــای داع ــت اعض ــاً، بازگش ــد. ثانی ــرار دهن ــد ق تهدی
ــای  ــک ه ــد گروه ــی کنن ــعی م ــینا، س ــرای س ــی و صح ــًا در لیب فع
ــا و  ــا اندیشــه ه ــرام و الشــباب را ب ــد بوکوح تروریســتی پیشــین مانن
افــکار خــود همــراه کننــد؛ کــه در ایــن صــورت هــم مــی توانــد مرزهای 
ــال  ــًا و درح ــذا، فع ــع ه ــد. م ــن کن ــا را ناام ــوب اروپ ــورهای جن کش
حاضــر داعــش برخــاف دیگــر گروههــای تروریســتی حاضــر در آفریقــا 
در یــک فضــای خاکســتری حرکــت مــی کنــد و ســعی در تثبیــت جــای 
پــای خــود اســت. لــذا در ایــن راســتا، شــاهد هســتیم اتحادیــه اروپــا 

از ابزارهــای مختلفــی از جملــه؛ کمکهــای مالــی و توســعه ای و ثبــات 
ســازی سیاســی را از طریــق ابزارهــای نظامــی در آفریقــا بــه پیــش مــی 
ــرد و خواهــان آن اســت کــه کشــورهای آفریقایــی خصوصــاً منطقــه  ب
ســاحل را بــا حمایــت از ائتــاف مبــارزه بــا تروریســم ماننــد G5 یــاری 
دهــد؛ کــه ایــن موضــوع مــی توانــد از معضــل مهاجــرت ســاکنان ایــن 
ــده هــدف از  ــی ناامنــی را کاهــش دهــد. نگارن ــا در پ ــه اروپ مناطــق ب
پژوهــش حاضــر را تبییــن و تحلیــل مســئله مــوج جدیــد تروریســم در 
آفریقــا قــرار داده اســت و ســعی کــرده اســت ایــن معضــل امنیتــی را در 
گســترش پدیــده مهاجــرت و مکانیســمهای بروکســل بــرای جلوگیــری 

از آن را مــورد ســنجش قــرار دهــد. 

https://thearabweekly.com/rise-terrorist-activity-ca-  1--
sualties-africa

https://www.dni.gov/nctc/groups/north_and_west_  2-
africa.html
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ایــران مســائل 

ــغل اســت« و دالل کســی اســت  ــک ش ــی ی ــن تجــارت، »دالل ــق قوانی طب
ــه ای واســطه  ــرای انجــام معامل ــل دریافــت اجــرت و دســتمزد ب کــه در مقاب
ــوان یکــی از مشــاغل  ــه عن ــی در کشــورمان ب ــا دالل ــن روزه ــی شــود. ای م
ــه  ــا توجــه ب ــدا کــرده و ب ــادی پی ــداران زی ــه درآمــدزا طرف ــر حاشــیه و البت پ
نابســامانی هــای کشــور تبدیــل بــه یــک بیمــاری شــده اســت کــه در عرصــه 

ــد. ــداد میکن ــران بی کســب و کار ای
بــر اســاس اعــام بانــک مرکــزی درســال 1395؛ تعــداد کســانی کــه طــی ده 
ســال گذشــته بــدون هیچگونــه فعالیــت مولــد در اقتصــاد کشــور، درآمدهــای 
ــه رقمــی حــدود 5 میلیــون نفــر  ــر شــده و ب کان کســب مــی کننــد دو براب
ــه امــروز پیشــرفت چشــمگیری نیــز داشــته اســت.  ــا ب رســیده کــه طبیعتــا ت
امــروزه ســوداگران اقتصــادی بــا فعالیــت هــای دالل گونــه خــود، پررنــگ تــر 
از قبــل بــه نظــر میرســند؛ ایــن افــراد کــه هیــچ منفعتــی بــرای اقتصــاد خــرد 
و کان کشــور ندارنــد، بــا اقدامــات خــود تنهــا بــه آشــفتگی بیشــتر اقتصــاد 

کشــور کمــک مــی کننــد.
بــه گفتــه عضــو کمیســیون حقوقــی و قضایــی مجلــس؛ متاســفانه هــم اکنــون 
داللــی، واســطه گــری، رانــت و فســاد زنجیــره ای را در بازارهــای مــا درســت 
کــرده کــه دســت دولــت، مجلــس و نهــاد هــای نظارتــی را در ایــن فرآینــد 
کوتــاه میکنــد و عمــا بــازار بــی ســر و ســامانی را شــکل میدهــد کــه شــاهد 

آن هســتیم.
هــر روز بیشــتر از روز قبــل حــال و روز اقتصــاد کان خــراب و بازارهــای مــا 
ــن  ــردم میشــوند، ای ــرای م ــری از لحــاظ اقتصــادی ب ــن ت ــای ناام ــکان ه م
ــر کمــی و کاســتی هــای نهــاد هــای اجرایــی و نظارتــی،  موضــوع عــاوه ب
دســترنج دالالن و واســطه گرانــی اســت کــه نــان را نــه بــه نــرخ روز بلکــه 
ــر مــوج قیمتــی  ــد و هــر از چنــدی ســوار ب ــه قیمــت خــون مــردم میخورن ب
یــک کاال تــا آنجــا کــه بتواننــد تیغشــان را بــرای مــردم تیــز میکننــد و آســتانه 
ــس  ــای پ ــه در روزه ــه آنچ ــه ک ــند. همانگون ــرای آن نمیشناس ــم ب ای را ه
ــیاری از  ــب بس ــه تعج ــران رخ داد و مای ــاد ای ــکا در اقتص ــات آمری از انتخاب
ــا انتخــاب فــرد  ــازار بــود کــه پیــش بینــی مــی شــد ب مــردم شــد واکنــش ب
ــت  ــی قیم ــد نزول ــت رون ــبب تقوی ــا س ــر بازاره ــی آن ب ــر روان ــرات، اث دموک

هــا بــه خصــوص در بــازار دالر و ســکه شــود کــه اقدامــات واســطه گــران و 
ــود. عرضــه کننــدگان کاالهــا ب

هنــوز ریاســت جمهــوری جدیــد آمریــکا کلیــد هــای کاخ ســفید را در دســت 
ــه  ــی متوج ــرده فروش ــای خ ــایت ه ــی در س ــت و جوی ــا جس ــه ب ــدارد ک ن
ــا  ــه ت ــی ک ــا میشــویم؛ کاالهای ــروش و کاهــش ســریع قیمــت ه هیجــان ف
ــا افزایــش قیمــت روبــه  ــا کوچــک تریــن نوســان دالر ب پیــش از 3 نوامبــر ب
رو میشــدند یــا آنهــا را در وضعیــت »ناموجــود« قــرار میدادنــد تــا بــا قیمــت 
ــه فــروش برســانند حــاال بــه طــرز عجیبــی دچــار ریــزش قیمتــش  جدیــد ب
ــت دالر،  ــتر قیم ــش بیش ــای کاه ــه ه ــت زمزم ــود تقوی ــا وج ــد. ب ــده ان ش
هیجــان کاهــش در روزهــای اخیــر بــه ســطح باالتــری رســیده تــا جایــی کــه 
انبــوه فروشــندگان بــه بازارهــای دالر، مســکن و خــودرو ســرازیر شــده انــد. 
هرچنــد در ایــن بازارهــا خریــداران کمتــر از فروشــندگان هســتند، امــا آنهــا بــه 
نوعــی منتظــر سیاســت هــای متقابــل ایــران در برابربرنــده انتخابــات امریــکا 
ــد اگــر سیاســت هــا متناســب باشــد شــاهد  ــرا معتقدان هســتند چــرا کــه اکث
ادامــه رونــد نزولــی قیمــت هــا هســتیم و خریــد را در شــرایط کنونــی منطقــی 
نمیداننــد. امــا در ایــن بیــن تــاش دالالن کــه از باالرفتــن قیمــت دالر ســود 
میبرنــد باعــث شــگفتی شــده و در برخــی اوقــات شــاهد خبرســازی آنهــا در 
فضــای مجــازی بــرای جلوگیــری از کاهــش بیشــتر قیمــت هــا هســتیم کــه 

بــا واکنــش هــای شــدید مــردم نیــز مواجــه مــی شــوند.
در اکثــر نقــاط دنیــا فضــای مجــازی و ســایت هــای خریــد و فــروش مکانــی 
ــایت  ــن س ــران ای ــا در ای ــتند ام ــروش هس ــد و ف ــه و خری ــرای مبادل ــن ب ام
ــش  ــرای افزای ــران ب ــرای دالالن و واســطه گ ــه جوالنگاهــی ب ــل ب ــا تبدی ه
قیمــت هــا شــده اســت بــه گونــه ای کــه بــا ایجــاد آگهــی هــای فرضــی و 
بــی اســاس بــرای ملکــی فرضــی قیمتــی بــه مراتــب باالتــر از عــرف قــرار 
ــبکه ای  ــه صــورت ش ــن موضــوع در ســطح گســترده و ب ــه همی ــد ک میدهن
ــد طــا، ارز، مســکن  ــی مانن باعــث افزایــش نجومــی قیمــت هــا در بازارهای
و خــودرو میشــود؛ کــه ســبب شــده تــا کاالهــای مصرفــی ماننــد خــودرو بــه 
ــه  ــه ب ــد ک ــعی میکنن ــان س ــوند. آن ــرمایه ای ش ــه کاالی س ــل ب ــرور تبدی م
صــورت کوتــاه مــدت و بلنــد مــدت بــا ســنگین کــردن کفــه تقاضــا نســبت 
بــه عرضــه، بــازار را بــه آشــوب بیشــتری بکشــند و از آب گل آلــود آن، صیــد 

بهتــر و بیشــتری داشــته باشــند.
تنهــا راه مقابلــه بــا آنــان نیــز برخــورد قاطــع و محکــم دســتگاه هــای نظارتــی 
ــه امــروز شــاهد آن نبــوده ایــم. امــا ســوال اصلــی  ــا ب و دولــت اســت کــه ت
ــد  ــا اینکــه میتوان ــد ی ــا دالالن برخــورد کن ــد ب ــت نمیتوان ــا دول اینجاســت: آی

ولــی خواســتار برخــورد آنــی بــا دالالن نیســت؟

تاثیــر دالالن در بــازار اقتصــادی ایــران و گرانــی

ــی ــن رحمان آرمی
کارشناس علوم سیاسی دانشگاه شهید چمران اهواز

ــش بســیار برجســته ای در  ــه نق ــران ک ــی ای ــات اجتماع ــی از طبق یک
ــازار  ــت، ب ــته اس ــران داش ــر ای ــی معاص ــی و اجتماع ــوالت سیاس تح
ــا در  ــش آن ه ــان و نق ــازار و بازاری ــه ب ــه ب ــتند. توج ــان هس و بازاری
تحــوالت سیاســی و اجتماعــی یکــی از موضوعــات مهــم جامعــه 

ــت.  ــر اس ــران معاص ــی ای ــی سیاس شناس
ــه  ــا هیچگون ــازار چیســت، تقریب ــوم ب ــا و مفه ــه معن ــن ک ــورد ای در م
اتفــاق نظــری میــان علمــای علــوم اجتماعــی وجــود نــدارد؛ چــرا کــه 
بــازار در طــول تاریــخ معاصــر ایــران تحــت تاثیــر عوامــل و متغیرهــای 
ــت و چــه از  ــت سرشــت و ماهی ــی و خارجــی چــه از باب ــدد داخل متع
ــی و تحــول شــده اســت. در واقــع  جنبــه کارکــرد دســتخوش دگرگون
چنــد حالــت مرتبــط بــا یکدیگــر را میتــوان بــازار نامیــد؛ بــازار یعنــی: 
1- مــکان خریــد و فــروش کاال؛ 2- مجموعــه شــرایطی کــه داد و ســتد 
یــا مبادلــه کاال را امــکان پذیــر میســازد؛ 3- ســاز و کارهــا و فرآیندهــای 
ــازار کــه معامــات را شــکل میدهنــد؛ 4- عواملــی کــه داد و  درونــی ب
ــازار بــه  ســتد بــه دســت و بــه نفــع طرفیــن صــورت میپذیــرد. اگــر ب
مثابــه نهــاد در نظــر گرفتــه شــود؛ در واقــع مجمــوع ســه مفهــوم بــازار 
ــرایط و  ــه ش ــوان مجموع ــه عن ــازار ب ــتد، ب ــکان داد و س ــوان م ــه عن ب
ــوان فرآیندهــا و ســازوکارهای  ــه عن ــازار ب ســاختارهای داد و ســتد و ب
تنظیــم کننــده داد و ســتد، نهــاد بــازار را تشــکیل میدهنــد. در بیانــی 
ــازار را میتــوان محــل عرضــه و تقاضــای میــان فروشــندگان و  دیگــر ب

خریــداران نامیــد.
همانگونــه کــه اشــاره شــد تقریبــا نمیتــوان اتفــاق نظــری بــرای تعریــف 
ــت در  ــازار را از حیــث رقاب ــواع و اقســام ب ــوان ان ــا میت ــت؛ ام ــازار یاف ب
ــازار  ــت در ب ــه رقاب ــه ب ــا توج ــر ب ــن نظ ــرد. از ای ــدی ک ــته بن آن دس
ــت آزاد؛ 2-  ــازار رقاب ــمرد: 1-ب ــر ش ــازار را ب ــوع ب ــار ن ــوان چه ــی ت م
بــازار رقابــت انحصــاری؛ 3- بــازار انحصارگــرای چنــد جانبــه؛ 4- بــازار 
ــوع  ــه هــر کــدام از ایــن ن انحصارگــرا. گرایــش گــروه هــای سیاســی ب
بازارهــا در جامعــه منجــر بــه تمایــز خطــوط سیاســی آنهــا میشــود. در 
ایــران بــه ویــژه بعــد از انقــاب اســامی ایــن نــوع تمایــزات در میــان 
گروههــای سیاســی همــراه بــا خلــط معنایــی در خــط مشــی سیاســی 

ــوده اســت. و اقتصــادی گروههــای سیاســی ب
اهمیــت و اعتبــار بــازار را میتــوان از ایــن حیــث عنــوان کرد که بــازار در 
تاریــخ ایــران، نقــش ســتون فقــرات اجتماعــی و اقتصــادی را در جامعــه 
ایــران داشــته اســت. از طرفــی دیگــر نیــز بــازار ایــران بــه خاطر داشــتن 
ارتبــاط تنگاتنــگ تاریخــی و ســازمانی بــا مراکــز و موسســات مذهبــی از 
اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت؛ در واقــع بــازار بــا خصوصیــات شــرقی 
در حکــم قلــب اقتصــادی و اجتماعــی جامعــه ایــران نقــش ایفــا میکنــد. 
در بررســی طبقــات جامعــه ایــران بــا یــک چندگانگــی روبه رو هســتیم؛ 
بدیــن گونــه کــه تــا بــه امــروز تحــوالت بنیــادی بســیاری را در ســیر 
ــا پیــش  ــم. ت ــازار مشــاهده میکنی ــت ب ــدی و موقعی تاریخــی و پیکربن
ــه خصــوص پــس از مشــروطیت،  ــران ب از انقــاب اســامی، اقتصــاد ای
ــروش  ــای ناشــی از ف ــر درآمده ــی متکــی ب ــزه ای از اقتصــاد دولت آمی
منابــع زیــر زمینــی، نظــام اقتصــاد ســرمایه داری بــا مالکیــت خصوصــی 
و نظــام اقتصــاد پیشــهوری و صنفــی بــود؛ با اســتقرار جمهوری اســامی 
نظــام چهارمــی یعنــی اقتصــاد تعاونــی بــر ســه نــوع قبلــی افزوده شــده 
اســت. ایــن چندگانگــی زمانــی وضعیــت نامناســبی را بــه خــود میگیــرد 
کــه در جوامــع صنعتــی و مــدرن امــروز، نیروهــای ســنتی ســالها اســت 

ــام  ــد ادغ ــات جدی ــا در طبق ــدند ی ــذف ش ــی ح ــه سیاس ــه از صحن ک
شــدهاند؛ امــا بــا پیــروزی انقــاب اســامی و اســتقرار نظــام جمهــوری 
اســامی، طبقــه ســنتی قــدرت را در انحصــار خــود گرفتهانــد. بازاریــان 
کــه از قدیمیتریــن الیههــای اجتماعــی ایــران محســوب میشــوند و در 
اتحــاد ســازمانی و تاریخــی بــا روحانیــت شــیعه در طــول تاریــخ ایــران 
ــوع حرکــت اجتماعــی و سیاســی شــرکت داشــتهاند. تــاش  در هــر ن
ســازمان یافتــه بازاریــان بــرای تشــکیل مجلــس وکای تجــار، مشــارکت 
ــو و  ــروزی نهضــت تنباک ــژه کســبه و تجــار در پی ــان بهوی ــر بازاری موث
جنبــش مشــروطیت، حضــور در مجلــس موسســان و نقــش سرنوشــت 
ــون در ســقوط احمدشــاه و سلســله  ــا روحانی ــه ب ســاز و ســازمان یافت
قاجــار، نقــش کاســبکاران و پیشــه وران در تولیــد و تقویــت بــورژوازی 
ملــی در ســالهای آخــر ســلطنت رضاشــاه، مشــارکت بازاریــان همــراه بــا 
روحانیــون در بــه قــدرت رســیدن دکتــر مصــدق و نهضــت ملــی کــردن 
صنعــت نفــت، عضویــت فعــال در ســازمانها و گروههــای سیاســی ضــد 
اســتبدادی چــون نهضــت مقاومــت ملــی، جبهــه ملــی، هئیــت هــای 
ــرداد  ــام خ ــان در قی ــه بازاری ــه جانب ــارکت هم ــامی، مش ــه اس موتلف
1342 در حمایــت از روحانیــون و باالخــره نقــش بســیار موثــر بازاریــان 
ــات عمومــی در تهــران  و شهرســتانها علیــه دســتگاه  از طریــق اعتصاب
ــه  ــای 57-1356 ک ــال ه ــتبدادی در س ــد اس ــت ض ــی و نهض حکومت
منجــر بــه اســتقرار نظــام سیاســی جمهــوری اســامی گردیــد. طبیعــی 
ــازار،  ــه تنهــا همبســتگی تاریخــی و ســازمانی مســجد و ب اســت کــه ن
ــه وران،  ــارکت پیش ــور و مش ــاز حض ــه س ــان، زمین ــون و بازاری روحانی
تجــار و کاســبکاران در روندهــای سیاســی اســت، بلکــه عامــل اساســی 
قــدرت آنــان را بایــد در تــداوم قــدرت و نقــش مالــی و اقتصــادی بــازار 

جســت و جــو کــرد.
ــای  ــل توجه ــدرت قاب ــوذ و ق ــار از نف ــان و تج ــار بازرگان ــر قاج در عص
در دســتگاه حکومتــی برخــوردار شــدند. ســازمانهای صنفــی بــازار نیــز 
در آن دوران از نفــوذ و اســتقال نســبی از حکومــت برخــوردار بودنــد. 
ــا گســترش تجــارب خارجــی و نفــوذ سیاســی، اقتصــادی، نظامــی و  ب
ــه بازارهــای خارجــی  فرهنگــی غــرب، صــادرات مــواد خــام از ایــران ب
ــت  ــترش و تقوی ــرای گس ــی ب ــود دلیل ــن خ ــت و ای ــش یاف ــز افزای نی
طبقــه تجــار و بارزگانــان میشــد. نهضــت تنباکــو کــه پایههــای حکومت 
قاجــار را سســت کــرد نمونهــای از قــدرت سیاســی و اجتماعــی بــازار در 
جامعــه ایــران بــوده اســت امــا در جریــان جنبــش مشــروطیت بــود کــه 
ــه موجــب  ــان از نظــر سیاســی، بســیار افزایــش یافــت. ب قــدرت بازاری
ــوان  ــه عن ــان ب ــی، بازرگان ــورای مل ــس ش ــات مجل ــه انتخاب ــام نام نظ
یکــی از طبقــات عمــده ششــگانه کشــور شناســایی شــدند و ســهمیهای 
ــاص  ــه اختص ــن طبق ــه ای ــی را ب ــورای مل ــس ش ــیهای مجل از کرس
ــی  ــس صنف ــوان مجل ــه عن ــس اول ب ــی از مجل ــود و حت ــده ب داده ش
ــک،  ــهای ایدئولوژی ــر گرایش ــود. از نظ ــرده میش ــز نامب ــاف نی ــا اصن ی
ــل  ــروطه در مقاب ــاب مش ــد از انق ــوص بع ــان بخص ــان و بازاری بازرگان
روشــنفکران و تجددگرایــان قــرار داشــتهاند. در دوران پهلــوی بازرگانــان 
و بازارهــای ســنتی یکــی از شــئون عمــده اجتماعــی بــه شــمار میرفتند، 
ــازار و  ــا ب ــن دوره موجــب شــد ت ــه اقتصــادی ای ــا نوســازیهای آمران ام
بازاریــان بــه قــدری متحــول شــوند. حــال بایــد گفــت کــه اساســا بــازار 
و بازاریــان جــز کــدام الیــه بنــدی و اقشــار جامعــه محســوب میشــوند. 
ــی جوامــع ســنتی از طبقــه فرادســت، فرودســت و متوســط  بطــور کل
تشــکیل میشــود؛ در ایــن مــورد بازاریــان جــز طبقــه متوســط هســتند. 
طبقــه متوســط هــر جامعهــای اقشــار مختلفــی را در بــر میگیــرد کــه 
دارای منشــا اجتماعــی و گرایشــات متفاوتانــد؛ ایــن طبقــه بــه دو گــروه 
ــه  ــا توجــه ب ــان ب ــازار و بازاری ســنتی و جدیــد تقســیم میشــوند کــه ب
گرایشــات ایدئولوژیــک شــان عمدتــا بــه گــروه طبقــه متوســط ســنتی 
تعلــق دارنــد. اساســا بــورژوازی ســنتی قدیمیتریــن و اصیلتریــن الیــه 
ــده آن  ــگاه عم ــازار، پای ــه ب ــد ک ــکیل میدهن ــران را تش ــورژوازی ای ب

تحلیــل قدرت و کنشــگری سیاســی و اجتماعــی بازار در ایــران معاصر

ــه ــتم  یگان ــه رس ــظ ال حف
کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه شیراز
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ایــران مســائل 
ــه  ــوی اول، طبق ــات نوســازانه پهل ــل اصاحــات و اقدام ــه دلی اســت. ب
ــه همیــن  ــد رشــد کمــی و کیفــی را مشــاهده کــرد و ب متوســط جدی
ــر  ــی نظی ــه دالیل ــان ب ــژه بازاری ــه وی ــه متوســط ســنتی ب ســبب طبق
تهاجــم و نفــوذ گســترده کاال و ســرمایه خارجــی، افزایــش حرفــه هــا و 
ــوع کاال، افزایــش جمعیــت و گســتردگی نیازمندیهــای عمومــی و...  تن

ــا حــدودی شــان و منزلــت خــود را از دســت داد. ت
ــت  ــی حکوم ــن قرن ــخ چندی ــه تاری ــفند 1299 ب ــوم اس ــای س کودت
ایــات خاتمــه داد، و دوره رضاشــاه، دوره دگرگونــی در شــکل و 
محتــوای جامعــه ایرانــی بــود. در 16 ســال ســلطنت رضــاه شــاه دوره 
ــبانکارگی  ــد ش ــیوه تولی ــر ش ــی ب ــه ســنتی مبتن ــذار جامع ــدی گ کلی
ــورژوازی  ــد خردهب ــر شــیوه تولی ــی ب ــدرن مبتن ــه م ــه جامع ــی ب ایات
ــت  ــی هدای ــی خصوص ــه حوزه ــن ب ــه دی ــود ک ــن دوره ب ــت. در ای اس
ــن ســبب  شــده و جایگاهــی در حــوزه کنــش اجتماعــی نداشــت. بدی
طبقــه روحانــی قــدرت سیاســی خــود را از دســت داد و حکومــت بــرای 
ــه  ــون فاصل ــه از روحانی ــدازه ک ــر ان ــود ه ــی خ ــگاه اجتماع ــاد پای ایج
میگرفــت بــه طبقــه بــازار، بــرای ایجــاد پایــگاه اجتماعــی خــود، نزدیک 
و حتــی وابســته میشــد؛ چــرا کــه رضاشــاه میخواســت جامعــه ایــران 
ــذر  ــن رهگ ــه در ای ــد ک ــدرن کن ــی و م ــه صنعت ــاره و یکپارچ را یکب
مخالفانــش عمدتــا روحانیــون و تــا حــدودی موافقانــش بازاریــان بودنــد. 
بــه دلیــل همخوانــی نســبی میــان سیاســتهای پهلــوی اول و بازاریــان؛ 
گروهــی از بازاریــان نظیــر پیشــه وران و کاســبکاران کــه کاالهایــی کــه 
عرضــه میداشــتند متناســب بــا نیــاز جامعــه شــهری بــود، همچنــان بــا 
قــدرت در بــازار ماندنــد؛ گروهــی دیگــر کــه عمدتــا بازرگانــان و تجــار 
ســرمایهدار بودنــد توانســتند وارد چرخــه تولیــد صنایــع شــوند و از ایــن 
ــا برخــی  ــد؛ ام ــدرت اقتصــادی و سیاســی شــان بیافزاین ــق ق ــر طری ب
دیگــر کــه عمدتــا کاالهایــی ســنتی عرضــه میداشــتند و تناســبی میــان 
ــد.  ــار رفتهان ــازار کن ــود، از ب ــهری نب ــه ش ــاز جامع ــا نی ــان ب کاالهایش
علیرغــم اینکــه رضاشــاه خواهــان یــا مجبــور بــه رابطــه بــا بازاریــان بود؛ 
امــا در عمــل یکــی بــه دلیــل ایــن کــه بــازار ســنگر ســنتی اســام بــود 
و دیگــری عــدم فضــای بــاز سیاســی، نتوانســت هماهنگــی ســازندهای 
ــدرت و  ــاه از ق ــری رضاش ــد. کنارهگی ــته باش ــان داش ــازار و بازاری ــا ب ب
اشــغال نظامــی ایــران دالیلــی بودنــد کــه منجــر شــد تــا در فضــای بــاز 
سیاســی تمامــی اقشــار جامعــه بــه ویــژه روحانیــون دوبــاره بتواننــد در 
فضــای سیاســی و اجتماعــی کنشــگری کننــد. اکثریــت روحانیــون اعــم 
از مراجــع، مجتهدیــن و طــاب بــه سیاســت روی آوردنــد و در اتحــاد 
ــان ســنتی خویــش، در برپایــی دولــت ملــی و  ــان، هــم پیمان ــا بازاری ب
رهایــی از قیــد و بندهــای اســتعماری و اســتبدادی مشــارکت ورزیدنــد؛ 
ــون در  ــان و روحانی ــه 20، بازاری ــاف در ده ــن ائت ــه اوج ای و در نقط
ــدق  ــر مص ــام از دکت ــت ت ــت و حمای ــت نف ــدن صنع ــی ش ــت مل نهض
نقــش بســزایی داشــتند بطــوری کــه نهضــت ملــی شــدن صنعــت نفــت 
ــورژوازی شــهری؛ یعنــی  ــی و خردهب ــورژوازی مل ــود بیــن ب ــی ب ائتاف
میــان مغازهــداران، اصنــاف، پیشــه وران، تجــار خــرده پــا و روحانیــون 
ــا 28  ــس از کودت ــتبداد. پ ــتعمار و اس ــران از اس ــی ای ــدف رهای ــا ه ب
مــرداد یعنــی در دهــه 30 تقریبــا کنــش گــری خاصــی از بــازار نمیتوان 
یافــت، امــا در دهــه40 و در قیــام 15خــرداد42 بــاز هــم شــاهد ائتــاف 

ــان و روحانیــون هســتیم. میــان بازاری
ــران از  پــس از طــرح و اجــرای اصاحــات ارضــی جامعــه و اقتصــاد ای
وضعیــت بــورژوازی تجــاری بــه تدریــج وارد مرحلــه از صورتبنــدی بــا 
برتــری طبقــه ســرمایهداری مالــی و صنعتــی شــد. نیروهــا و الیهبنــدی 
ــا اصاحــات دمســازانه دهــه 40 پهلــوی  ــازار ب اجتماعــی و فعــال در ب
ــاس  ــری امیرعب ــاله نخســت وزی ــیزده س ــه خصــوص دوران س دوم و ب
هویــدا، دچــار تحــول، تنگنــا و محدودیــت شــدند. در آن دوران 
ــی و  ــورژوازی مل ــف ب ــتای تضعی ــت در راس ــمی حکوم ــت رس سیاس
خردبــورژازی ســنتی و تشــویق و تقویــت ســرمایهداری مالــی و صنعتــی 
بــود. بدیــن خاطــر بــازار و بازاریــان بــه تدریــج بــه دولــت تحصیــل دار و 
اقتصــاد جهانــی وابســته شــدند. دولــت در ایــن دوران از یــک ســو تمــام 
امکانــات ســرمایهداری بــزرگ صنعتــی را فراهــم میســاخت و از طــرف 
ــن  ــاره کار، قوانی ــره و اج ــزان به ــاظ وام، می ــان را از لح ــر بازاری دیگ

اجرائــی، تعییــن نــرخ و غیــره، تحــت فشــار قــرار میــداد؛ و همچنیــن 
در ســال 54 بــا تاســیس حــزب رســتاخیز ملــت ایــران اصنــاف، تجــار 
ــرار داد و ایــن عمــل خــود منجــر  ــان را تحــت ایــن حــزب ق و بازرگان
بــه نارضایتــی بازاریــان شــده بــود. در ایــن دوران، از ســال 42 تــا 57، 
اگرچــه بازاریــان تحــت فشــار دســتگاه حکومــت و سیاســتهای آن بودند 
امــا بــه دلیــل اینکــه از خودآگاهــی بیشــتری نســبت بــه ســایر گروهها و 
اقشــار اجتماعــی از منافــع خــود داشــتهاند و همچنیــن اتحــاد و ائتــاف 
ــد  ــا کارآیــی خــود را حفــظ کردن ــا اقشــاری نظیــر روحانیــون، تقریب ب
ــورژوازی  ــه خردهب ــه ک ــن گون ــد؛ بدی ــل کردن ــر عم ــازمان یافتهت و س
ســنتی، بــازار و بازاریــان از طریــق همبســتگی جمعــی چــه بــه صــورت 
بیرونــی، یعنــی از طریــق اصنــاف، انجمنهــا و مســاجد و چــه بــه صــورت 

ــق  ــتند در تحق ــان توانس ــن بازاری ــاط بی ــق ارتب ــی از طری ــی یعن درون
جامعــه مدنــی نقــش مهمــی بــازی کننــد.

ــه 1340 و  ــل ده ــادی اوای ــات اقتص ــای اصاح ــت ه ــاذ سیاس ــا اتخ ب
ــا محدودیتهایــی  ــازار ب تاکیــد بــر بخــش تولیــدی و صنعتــی، طبقــه ب
ــه در دوره  ــن طبق ــوالت ای ــل تح ــز از عوام ــود نی ــه خ ــد ک ــه ش مواج
پهلــوی بــه ویــژه پهلــوی دوم اســت. در دهــه 1350 در مقابــل طبقــات 
بــازاری، طبقــه ســرمایهدار مالــی و صنعتــی مــدرن بــه تشــویق دولــت 
ــل نوســازی هــای  ــازاری در مقاب پدیــد آمــد. بصــورت کلــی طبقــات ب
دوران پهلــوی بودنــد و ایــن خــود عاملــی شــد تــا در کنــار دیگــر عوامل 
ایــن طبقــه اجتماعــی بــا طبقــه روحانیــت رابطــه عمیــق داشــته باشــد؛ 
بطــوری کــه پــس از انقــاب اســامی نقــش بــازار ســنتی در سیاســت 
ــد و  ــه پیون ــه ب ــا توج ــا ب ــت. طبیعت ــمگیری یاف ــش چش ــور افزای کش
ــن دو طبقــه  ــا روحانیــون نقــش ای ــان ب ــان و بازاری همبســتگی بازرگان
در پیــروزی انقــاب اســامی، بــا بــه قــدرت رســیدن علمــای دینــی در 

انقــاب نفــوذ سیاســی بــازار نیــز افزایــش یافتــه اســت.

ــاب  ــه انق ــی ب ــای منته ــال ه ــون در س ــا روحانی ــان ب ــاف بازاری ائت
ــاب  ــروزی انق ــه پی ــر ب ــک منج ــری کاریزماتی ــار رهب ــامی در کن اس
اســامی شــد. در ایــن دوران طبــق آمــار و تحلیلهــای صــورت پذیرفتــه 
بازاریــان حــدود 80 درصــد نیازهــای مالــی روحانیــون را تامیــن 
میکردنــد. در واقــع انقــاب اســامی بــازار و مســجد را بــر تمــام شــئون 
ــه  اجتماعــی، اقتصــادی، سیاســی و فرهنگــی جامعــه مســلط کــرد و ب
تاشــهای رقابــت گونــه یــک قــرن اخیــر تجددگرایــان بــا ســنتگرایان 
بــه نفــع گــروه دوم خاتمــه بخشــید؛ بــه عبــارت دیگــر پیــروزی انقــاب 
ــا  اســامی پیــروزی مشــروعه خواهــان بــر مشــروطه خواهــان بــود و ب
ــن  ــان از ای ــازار، بازاری ــک ب ــی و ایدئولوژی ــات مذهب ــه گرایش ــه ب توج
ــاب  ــروزی انق ــس از پی ــد. پ ــی کســب کردن ــل توجه ــهم قاب ــم س مه

ــرمایه داری  ــازار و س ــامی، ب ــوری اس ــام جمه ــتقرار نظ ــامی و اس اس
ــین  ــدس میرحس ــری مهن ــت وزی ــای نخس ــال ه ــه در س ــاری ک تج
ــا چــپ  ــا انحصــار دولتــی و عــدم نزدیکــی مبانــی فکــری ب موســوی ب
گرایــان رادیــکال مذهبــی در قــدرت درگیــر بــوده و از بلــوک قــدرت تــا 
حــدی کنــار گذاشــته شــده بودنــد، بــه عنــوان نیــروی فعــال اجتماعــی 
ــتگرایان  ــا راس ــل ب ــه از قب ــی ک ــق ائتاف ــدند و از طری ــه ش وارد صحن
در حــزب جمهــوری اســامی بــه ویــژه روحانیــون داشــتند، توانســتند 
ســهم بیشــتری از قــدرت بــه چنــگ خــود آورنــد. امــا پــس از گذرانــدن 
ــری در  ــت وزی ــاد نخس ــت نه ــذف پس ــی و ح ــگ تحمیل ــال جن 8 س
اصاحیــه ســال 1368 قانــون اساســی، مرحــوم آیتــاهلل هاشــمی 
ــت  ــد و دوران ریاس ــده ش ــوری برگزی ــت جمه ــه ریاس ــنجانی ب رفس
ایشــان گرایــش سیاســتها و خــط مشــیهای اقتصــادی بــه اصــاح جنبــه 
ــازی  ــرمایه داری و خصوصــی س ــری س ــت و برت ــا حمای راســتگرایانه ب
ــازار و  ــادی ب ــی و اقتص ــت سیاس ــتها موقیع ــن سیاس ــد و ای ــراه ش هم
بازاریــان را در شــرایط ویــژه قــرار داد بــه گونهــای کــه از دوره مرحــوم 
هاشــمی بــه بعــد تمامــی وزیــران بازرگانــی همــواره از میــان بازاریــان 

ــه در  ــون ک ــان و روحانی ــتگی بازاری ــع همبس ــد. در واق ــده میش برگزی
گــذار و ســیر تاریخــی صــورت پذیرفــت در جریــان انقــاب اســامی بــه 
اشــکال مختلفــی تجلــی یافــت و ایــن همبســتگی منجــر بــه گســترش 
ــه  ــف جامع ــهای مختل ــان در بخش ــادی بازاری ــی و اقتص ــوذ سیاس نف
ــا  ــاب ب ــس از انق ــازار پ ــوذ ب ــا نف ــد و ب ــش قدرتمن ــت. بخ ــده اس ش
بهرمنــد شــدن از حمایــت هــای حکومتــی در بیشــتر مراکــز تولیــدی 
ــود،  ــت مصــادره شــده ب و صنعتــی بخــش خصوصــی کــه توســط دول
دســت انداخــت و بــا ایجــاد تشــکیاتی از جملــه کمیتــه امــور صنفــی، 
صنــدوق قــرض الحســنه، ســازمان اقتصــاد اســامی و اتــاق بازرگانــی، 
ــت.  ــار گرف ــاری را در اختی ــرمایهداری تج ــی س ــش اصل ــرل بخ کنت
قدیمیتریــن و ســازمان سیاســی بــازار جمعیــت موتلفــه اســامی تلقــی 
میشــود. ارتبــاط جمعیــت موتلفــه اســامی بــا روحانیــون ســبب شــد 
ــه حــزب جمهــوری اســامی  ــا در ســالهای اولیــه انقــاب اســامی ب ت
ــت  ــال 68، فعالی ــل س ــا قب ــاب، ت ــه اول انق ــا در ده ــد و عم بپوندن
مســتقلی نداشــته باشــند. در دوران ریاســت جمهــوری آقــای خاتمــی، 
ــده،  ــود آم ــه وج ــای ب ــی و ضرورته ــب جمعیت ــر از ترکی ــازار متاث ب
عوامــل و پیامدهــای اقتصــادی و مالــی "جهانــی شــدن" و ماهیــت دولت 
تحصیلــدار قــرار گرفــت و بــه تدریــج اســتقال خــود را از دســت داد و 
در حــد کارگــزار دولــت درآمــده بــود. در ایــن دوران در کنــار کاهــش 
ــاهد  ــازاری ش ــورژوازی ب ــی خردهب ــان اجتماع ــادی و ش ــدرت اقتص ق
ــتیم. از  ــه هس ــوه مقنن ــژه در ق ــه وی ــا ب ــی آنه ــدرت سیاس ــف ق تضعی
مجلــس ســوم شــورای اســامی بــه بعــد نماینــدگان بــا منشــا اجتماعی 
طبقــه متوســط جدیــد یعنــی دیوانیــان و تحصیــل کــردگان نســبت بــه 
اقشــار و طبقــات دیگــری کــه بــه مجلــس حضــور داشــتند از جایــگاه 
ــه  ــه بعــد، ب محکمتــری برخــوردار شــدند. در واقــع از مجلــس ســوم ب
مــوازات کاهــش حضــور نماینــدگان روحانــی بــا منشــا طبقاتــی ســنتی، 
شــاهد کاهــش حضــور همپیمــان تاریخــی شــان، بازاریــان، در مجلــس 
شــورای اســامی هســتیم. میتــوان چنیــن ادعــا کــرد کــه بــا توجــه بــه 
نقشــی کــه بازاریــان و اصنــاف در پیــروزی انقاب اســامی داشــتند، در 
دوره اول انتخابــات مجلــس از محبوبیــت نســبتا باالیــی در میــان مــردم 
برخــوردار بودنــد، ولــی بــه مــرور زمــان بــه دالیــل مختلــف بخصــوص 
ــردم کاســته  ــن م ــان در بی ــرا از محبوبیــت آن ــع شــهری ظاه در جوام
ــت  ــش قیم ــان در افزای ــه بازاری ــی ک ــد نقش ــدون تردی ــت. ب ــده اس ش
ــد،  ــازی میکنن ــردم ب ــد م ــدرت خری ــش ق ــع آن کاه ــه تب ــا و ب کااله
میتوانــد در بــی اعتبــاری و معروفیــت ســنتی کســبه تاثیرگــذار باشــد. 
در بررســی و مطالعــه بــازار و بازاریــان و نقــش آنــان در تحــوالت 
ــی  ــری یعن ــه دیگ ــه نکت ــد ب ــران بای ــه ای ــی جامع ــی و اجتماع سیاس
ــی  ــر پ ــارت دیگ ــه عب ــت. ب ــه داش ــز توج ــت نی ــش دول ــت و نق سرش
بــردن بــه ماهیــت دولــت بــدون آگاهــی از چگونگــی پیدایــش دولــت و 
حامیــان خارجــی اش امــکان پذیــر نمیباشــد. در دو قــرن اخیــر شــاهد 
ــن و ســپس  ــر آب و زمی ــت ب ــر مالکی ــی ب ــت متک ــر شــدن دول فربهت
متکــی بــر منابــع غنــی زیرزمینــی میباشــیم. طبیعــی اســت هــر چــه 
دســتگاه حکومتــی بــه هــر شــکل بزرگتــر شــود، متمرکــز و اقتدارگراتــر 
شــده و از کارآیــی آن کاســته میشــود. در نهایــت ایــن دولــت اســت کــه 
ــد توســعه سیاســی و اقتصــادی  ــه منافــع طبقــات، رون ــدون توجــه ب ب
را شــکل میدهــد و بــه جامعــه تحمیــل میکنــد. فربهتــر شــدن دســتگاه 
ــزون آن از  ــن روز اف ــه گرفت ــب فاصل ــر موج ــوی دیگ ــی از س حکومت
ــت  ــد. از دس ــت میکاه ــروعیت حکوم ــده و از مش ــردم ش ــه و م جامع
دادن مشــروعیت، تشــدید وابســتگی دســتگاه حکومتــی بــه بیگانــگان و 
ادغــام در اقتصــاد جهانــی را موجــب خواهــد شــد. انباشــته شــدن ایــن 
وضــع زمینــه ســاز بــروز تنشــهای اجتماعــی مکــرر در تاریــخ سیاســی 
ــینی،  ــت نش ــف بس ــای مختل ــکل ه ــه ش ــه ب ــردد ک ــی میگ و اجتماع
مهاجــرت، اعتراضــات خیابانــی، اعتصابهــا، قیامهــا، شورشــها و انقابهــا 
ــا  ــران عمدت ــی ای ــخ سیاس ــا در تاری ــام مقاومته ــت. تم ــوده اس رخ نم
ــا در  ــی و ی ــه تنهای شــکل شــهری داشــته و طبقــه متوســط ســنتی ب
ــان  ــران حامی ــد و کارگ ــه متوســط جدی ــا طبق وحــدت و هماهنگــی ب

ــد.  ــی آن بودن اصل
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بودجــه بیــان کننــده دخــل و خــرج دولــت در یــک ســال مالــی اســت. 
ــه دلیــل  ــا ب ــف نگریســت، ام ــای مختل ــوان آن را از زوای گرچــه مــی ت
ــاد  ــر اقتص ــوان آن را از منظ ــی ت ــادی آن، م ــی اقتص ــت سیاس ماهی
سیاســی و اثرگــذاری عنصــر قــدرت و سیاســت بــر تخصیــص منابــع و 
مصــارف برســی کــرد. ایــن نکتــه در الیحــه بودجــه ســال آینــده نیــز 

مشــهود اســت.
ــروس  ــیوع وی ــم ها،ش ــود تحری ــل وج ــه دلی ــیدی ب ــال 99 خورش س
ــات  ــن انتخاب ــامی و همچنی ــورای اس ــس ش ــات مجل ــا، انتخاب کرون
ــردم و  ــر م ــواری را ب ــخت و دش ــال س ــکا س ــوری آمری ــت جمه ریاس
دولــت تحمیــل کــرد. ســال آینــده نیــز ســالی اســت کــه پایــان دولــت 
فــرا میرســد و همچنیــن ســال آغازیــن مجلــس اســت، از ایــن رو مــی 
تــوان الیحــه بودجــه 1400 را یکــی از سیاســی تریــن لوایحــه بودجــه 

دانســت.
ــال 99،  ــه س ــبت ب ــی نس ــارف عموم ــع و مص ــه 1400 مناب در بودج
59 درصــد رشــد داشــته و بــه رقــم 841 هزارمیلیــارد رســیده اســت. 
کســری صریــح بودجــه 319 هــزار میلیــارد تومــان و بودجــه عمومــی 
ــق  ــه از طری ــری بودج ــن کس ــت. تامی ــان اس ــارد توم 930 هزارمیلی
ــت 40  ــا قیم ــه ب ــت روزان ــکه نف ــزار بش ــون و 300 ه ــروش 2 میلی ف
ــی  ــروش دارای ــان و ف ــزار توم ــزار و 500 ه ــل 11 ه ــرخ تبدی دالر و ن
هــای مالــی بــا نــرخ رشــد 125 درصــد ممکــن خواهــد بــود، امــری کــه 

ــن اســت. ــش دور از ذه تحقق
نرخ ارز

تعییــن نــرخ 11 هــزار و 500 تومانــی بــرای ارز در بودجــه ســال 1400، 
نشــان میدهــد، دولــت قصــد دارد بــه دلیــل فشــارهای شــدیدی کــه در 
پــی اجــرای سیاســت فســاد زا و نادرســت تخصیــص ارز 4200 تومانــی 
ــرخ ارز  ــط ن ــی فق ــت قبل ــظ سیاس ــن حف ــده، ضم ــت وارد آم ــر دول ب

دولتــی را افزایــش دهنــد تــا کمــی از فشــار هــا کاســته شــود.
ــن  ــرای چنی ــق اج ــی از طری ــول مل ــه ارزش پ ــت ک ــه داش ــد توج بای
ــه  ــر اینک ــود؛ مگ ــد ب ــت نخواه ــا تقوی ــظ ی ــل حف ــی قاب ــت های سیاس
ــازار مقــداری ارزپاشــی انجــام شــود تــا نــرخ ارز کنتــرل و دولــت  در ب
دوازدهــم نیــز بــا ارزش پــول بســیار بــاال بــه اتمــام نرســد و در تاریــخ 

ــت شــود. ــری )از منظــر خودشــان( ثب ــر و بهت ــرخ کمت ن
واگذاری اوراق مالی

ــت در  ــی دول ــت؛ یعن ــردم اس ــن از م ــرض گرفت ــان ق ــی هم اوراق مال
ــد قــرض میگیــرد و در  ــول اضافــی دارن ســال 1400 از مردمــی کــه پ
ــد.  ــی کن ــاز پرداخــت م ــراه ســودش ب ــه هم ــد آن را ب ــای بع ســال ه
مبلــغ 125 هــزار میلیاردتومــان )1.5 میلیــون تومــان بــه ازای هــر نفــر( 

از ایــن طریــق پیــش بینــی شــده اســت.

واگذاری سهام شرکت ها
دولــت در ســال هــای گذشــته شــرکت هــای زیــادی را چــه بــا اســتفاده 
ــه  ــار گرفت ــوال، در اختی ــق مصــادره ام ــه از طری ــی و چ ــد نفت از درآم
اســت و حــال مــی توانــد ســهام خــود را در ایــن شــرکت هــا بفروشــد 
و درآمــد کســب کنــد. امــا در واقــع بــا ایــن کار ســود آتــی شــرکت هــا 
را )کــه جــزو درآمــد ســال هــای آینــده اســت( بــه فــروش میرســاند. 
بنابرایــن بــاز هــم از درآمــد آینــدگان مصــرف میکنــد. مبلــغ 95 هــزار 
میلیــارد تومــان نیــز از ایــن محــل پیــش بینــی شــده اســت )بــه ازای 

هــر نفــر 1.1 میلیــون تومــان(.
بــا تمــام ایــن توصیفــات مــی تــوان گفــت کــه نــگاه غیــر توســعه ای بــه 
بودجــه کــه از اواســط در 80 بــر بودجــه حاکــم بــوده، همچنــان ادامــه 
دارد. در بودجــه پیشــنهادی هزینــه هــای جــاری 75درصــد بودجــه را 
در بــر گرفتــه اســت. ایــن در شــرایطی اســت کــه نــرخ ســرمایه گــذاری 
ــتن در  ــرای گام برداش ــت و ب ــته اس ــش داش ــر کاه ــالهای اخی در س
مســیر فراینــد توســعه اقتصــادی هیــچ چشــم انــداز روشــنی در برنامــه 
وجــود نــدارد، بنابرایــن؛ بودجــه خــارج از تفکــر توســعه ای بســته شــده 

اســت و دچــار روزمرگــی اســت.
در شــرایط رکــود تورمــی کــه بــر اقتصــاد حاکــم اســت رشــد هزینــه 
هــای دولــت 30 درصــد پیــش بینــی شــده اســت کــه تنهــا 25 درصــد 
آن در مســیر عمرانــی و محــرک تعریــف شــده اســت. ایــن در شــرایطی 
ــه انتظــارات  ــا توجــه ب ــی 46 درصــد اســت و ب ــورم کنون اســت کــه ت
ــش  ــی کاه ــال آت ــت در س ــارج دول ــی مخ ــم ارزش واقع ــی حاک تورم
خواهــد داشــت. همچنیــن رشــد نقدینگــی 30 درصــدی در برابــر تــورم 
45 درصــدی نیــز، حکایــت از سیاســت هــای انقباضــی مالــی و پولــی در 

ســال آتــی دارد. لــذا امیــد بــه رکــود حاکــم وجــود نــدارد.
ــز  ــه 1400 تمرک ــه بودج ــت الیح ــوان گف ــی ت ــه م ــور خاص ــه ط ب
ــر  ــع غی ــر مناب ــه ب ــن تکی ــای جــاری و همچنی ــه ه ــش هزین ــر افزای ب
واقعــی و غیرقابــل تحقــق بــوده اســت. در نتیجــه افزایــش 60 درصــدی 
ــارد  ــزار میلی ــا، 320 ه ــم درآمده ــیار ک ــد بس ــی و رش ــارف عموم مص
تومــان از مخــارج هزینــه هــای دولــت )شــامل حقــوق و مســتمری( از 
محــل فــروش دارایــی یــا اســتقراض تامیــن شــده اســت کــه بــا هــدف 
ــون برنامــه ششــم توســعه )6/2 میلیــارد تومــان( اختــاف  گــذاری قان
فاحشــی دارد. لــذا دولــت بایــد تــاش کنــد تــا در الیحــه بودجــه 1400 

مــواردی از قبیــل:
ــدار و  ــد پای ــاد درآم ــل ایج ــی از مح ــراز عملیات ــری ت ــش کس 1- کاه

ــل تحقــق قاب
2- کاهش رشد مخارج دولت 

ــر واقعــی پیــش بینــی شــده از محــل صــادرات  ــع غی 3- اصــاح مناب
نفــت

4- حذف پیش فروش نفت از بودجه 
ــد در  ــم درآم ــار ک ــی و اقش ــرار دادن معیشــت عموم ــت ق 5- در اولوی
مصــارف دولــت را مــورد بررســی خــود قــرار دهــد تــا بــا ایــن اصاحــات 
ــت  ــده و معیش ــارج ش ــی خ ــادی فعل ــرایط اقتص ــی از ش ــد اندک بتوان

مــردم بهبــود پیــدا کنــد.

بودجــه 1400؛ حرکــت بــه کدام ســو؟

مصطفــی کاکا
ســیده معصومــه حســینیکارشناسی علوم سیاسی دانشگاه شهید چمران اهواز

کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس

فســاد، پدیــده ای اســت کــه در دنیــای امــروز بــه ویــژه در کشــورهای 
ــر ســر راه  ــل ب ــن عوام ــم تری ــوان یکــی از مه ــه عن درحــال توســعه ب
پیشــرفت جامعــه مطــرح شــده و ایــن پدیــده توانســته صفــات جبــران 
ناپذیــری را بــر روی ســرعت حرکــت چــرخ توســعه جامعــه ایجــاد کنــد.

ــه  ــا عارض ــی دارد ام ــف متفاوت ــف تعاری ــورهای مختل ــاد در کش فس
ــال  ــاد در ح ــه فس ــت ک ــن اس ــتیم ای ــاهد آن هس ــون ش ــه اکن ای  ک

ــت. ــدن اس ــتمی ش سیس
ــا بلکــه دهــه هاســت  ــا ســال ه ــه تنه ــران ن ــه همیــن منظــور در ای ب
کــه فســاد یــک شــکل فراگیــر و حــاد در ســاختار سیاســی، اقتصــادی 
و اداری رســوخ کــرده، متأســفانه ســازمان شــفافیت بیــن الملــل ایــران 
را در زمــره فاســدترین کشــورها از حیــث فســاد داخلــی ارزیابــی کــرده. 
نظــام اداری ایــران دهــه هــای گذشــته ســال بــه ســال فاســد تــر شــده 
و ایــن فســاد ابعــاد بــی ســابقه ای یافتــه اســت. بنابرایــن از گذشــته تــا 
ــرای  ــا وجــود برنامــه هــای اصاحــات اداری و قوانینــی کــه ب امــروز ب
مبــارزه بــا فســاد اداری یــا تعدیــل آن وضــع شــده اســت، مســئله فســاد 

اداری حــل نگردیــده و ریشــه آن کنــده نشــده اســت.
ــه اســت؟  امــا ســؤالی کــه مطــرح مــی شــود ایــن اســت؛ چــرا اینگون
بــی شــک علــت آن کمبــود قوانیــن نیســت زیــرا مــی دانیــم کــه بــه 
ــل  ــف و می ــری از حی ــرای جلوگی ــی ب ــور مال ــه ام ــوص در زمین خص
درآمدهــا و منابــع مالــی دولــت، قوانیــن و روش هــای نظــارت و کنتــرل 
ــث  ــوده و باع ــر ب ــا گی ــت و پ ــب دس ــه اغل ــت ک ــل اس ــدان مفص چن
ــا  ــا ب ــود ام ــی ش ــا م ــازمان ه ــدف س ــا و ه ــه ه ــرای برنام ــدی اج کن
ــی  ــی عموم ــع مال ــتفاده از مناب ــوء اس ــاد اداری و س ــن فس ــود ای وج
همچنــان یکــی از مســائل مهــم ســازمان هــای اداری مــا اســت، بایــد 
علــت اصلــی اســتمرار فســاد اداری را در عوامــل دیگــری جســتجو کــرد 
ــل  ــه عوام ــی و اداری از جمل ــی، سیاس ــی، اجتماع ــل فرهنگ ــه عوام ک

ــد. ــه شــمار مــی رون ــده ب مهــم ایــن پدی
ــراه دارد.  ــه هم ــز ب ــی را نی ــتگاه نظارت ــف دس ــران ضع ــاد در ای فس
ســاختار سیاســی ایــران دارای دســتگاه هــای نظارتــی عدیــده ای اســت 
و شــاید بتوانیــم بگوییــم در ایــران بــا پدیــده تــورم نهادهــای نظارتــی 
نیــز مواجــه هســتیم ایــن تــورم نــه تنهــا بــه مقابلــه بــا فســاد کمــک 
نکــرده بلکــه بــه ســبب ســاختاری بــودن فســاد بــه افزایــش آن منجــر 

شــده اســت.
بررســی هــا حاکــی از آن اســت کــه فســاد گســترده در ایران ســاختاری 
و یــک امــر سیاســی اســت بــه همیــن دلیــل راه حــل مقابلــه بــا آن نیــز 
بایــد سیاســی و بــه گونــه اصــاح ســاختاری باشــد در غیــر ایــن صــورت 
هرگونــه اصاحــات نمادیــن ســطحی و غیــر ســاختاری بــه عنــوان یــک 
راه حــل موقــت و تســکین بخــش تنهــا بــه وخیــم تــر شــدن وضعیــت 
خواهــد انجامیــد، چــرا کــه درمــان اساســی آن را بــه تأخیــر می انــدازد.

تــا بــه امــروز در ایــران برنامــه هــای بســیاری بــرای مبــارزه بــا فســاد 
طراحــی شــده و بــه اجــرا درآمــده امــا در ایــن رابطــه همیــن طــور کــه 
بــارز اســت موفقیــت اندکــی حاصــل گردیــد. در اینجــا بــه چنــد مــورد 
از دالیــل عــدم موفقیــت و چرایــی ســاختار سیســتماتیک فســاد اشــاره 

مــی کنیــم:
1- مجــازات نشــدن ســوء اســتفاده کننــدگان و شــرکت کننــدگان در 

فســاد اداری
ــات اداری در آن  ــراد و مقام ــی اف ــود فروختگ ــودن و خ ــی ب 2- پولک
ــا  ــه اصطــاح ب ــد ب ــه بای ــی از ســاختار سیاســی و اداری ک بخــش های

ــد ــارزه کنن ــاد اداری مب فس
3- وجود کارکرد مثبت فساد اداری برای نخبگان عمل می کند.

4- نظــام منــد نبــودن و عــدم اســتمرار برنامــه هــا و نظــارت دســتگاه 
ــه  ــارزه علی ــا مب ــه ب ــف در رابط ــای مختل ــت ه ــی و حکوم ــای دولت ه

ــاد اداری فس
5- تأکیــد بــر تنبیــه و مجــازات متخلفــان بــه جــای تأکیــد بــر رویــه 

هــای پیشــگیرانه از بــروز فســاد از جانــب مســئوالن زیربــط.
ــا مغــز  در چنیــن وضعیتــی کــه فســاد کل ســاختار را فــرا گرفتــه و ت
ــه امــری  اســتخوان نهادهــا و مناســبات میــان آن هــا نفــوذ کــرده و ب
ــر  ــا تأثی ــاح ه ــراد و جن ــی اف ــه جای ــع جاب ــده بالطب ــدل ش ــی ب طبیع

ــد داد. ــر نخواه ــا را تغیی ــد داشــت و رونده ــی نخواه چندان
بــرای حــذف یــا کاهــش فســاد مخصوصــاً اداری در نظــام اداری و ســطح 
جامعــه نیازمنــد برنامــه هــای اساســی و همــه جانبــه هســتیم کــه بــا 
تأثیــر بــر فرهنــگ عمومــی جامعــه و ابعــاد آن پیشــگیری از بــروز فســاد 
ــه  ــق طراحــی روی ــه از طری ــای آنک ــه ج ــد ب ــرار ده ــدف ق اداری را ه
هــای تنبیهــی و پــس از وقــوع بــا آن مبــارزه کنــد، فرهنــگ ســازمانی 
ــی  ــا معرف ــد ب ــی توان ــت و م ــوردار اس ــی برخ ــای گوناگون از کار کرده
ــان را  ــای آن ــان رفتاره ــه کارکن ــت ب ــوب و درس ــاری مطل ــوی رفت الگ
تحــت کنتــرل قــرار دهــد و منجــر بــه تثبیــت شــیوه هــای مطلــوب و 
درســت انگیــزش رفتــار در کارکنــان شــود و در آن هــا نوعــی احســاس 
ــز  ــد کــه آن چی ــه وجــود آی ــزی ب ــه چی مســئولیت و تعهــد نســبت ب
بیــش از منافــع شــخصی فــرد اســت کــه نتیجــه و پیامــد آن کاهــش 

آثــار و نشــانه هــای فســاد در کلیــه ســطوح جامعــه اســت.
ــتماتیک،  ــری سیس ــران ام ــاد در ای ــم فس ــه نشــان دهی ــن ک ــرای ای ب
ــاب  ــام کت ــه ن ــع ب ــه منب ــاره ب ــت اش ــده اس ــه ش ــاختاری و نهادین س
ســرطان اجتماعــی فســاد، ســال 1386 مهــم اســت. ایــن منبــع مــورد 
مطالعــه ای اســت کــه بــه ســفارش فرهنگســتان علــوم بــا سرپرســتی 
دکتــر فرامــرز رفیــع پــور انجــام شــد و در قالــب ایــن کتــاب بــه رشــته 

تحریــر درآمــد.
منابع

ــدی  ــناختی، مه ــه ش ــی جامع ــران؛ تحلیل ــاد اداری در ای ــه، فس مقال
ــادری ق

 ســازمان بازرســی کل کشــور، فســاد اداری، عوامــل بــروز و راهکارهــای 
پیشــگیری و مقابلــه بــا آن 

- سایت زیتون - سایت فکت نامه

بررســی چرایی ســاختار سیستماتیک فســاد در ایران
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ایــران مســائل 

لرد اکتن؛ »قدرت، فساد می آورد و قدرت مطلق، فساد مطلق«
قــدرت، داراي تاریخچهــاي بــه طوالنــي حیــات اجتماعــي بشــر اســت 
و ایــن امــر نـشاندهنـــده همبســتگی متقابــل ایــن دو اســت. امــا بشــر 
در طــول تاریــخ بیــش از آنکــه از مواهــب قــدرت برخــوردار باشــد، از 
ــده  ــرل آن برآم ــا کنت ــی ی ــدد نف ــذا درص ــرده و ل ــج ب ــب آن رن مصائ
اســت. عدهــای از متفکریــن کــه شــاهد فســاد سیاســی و فجایــع عظیــم 
ــرورت  ــر ض ــه، ب ــدرت از جامع ــل ق ــی کام ــن رد نف ــد ضم آن بودهان
کنتــرل و اصــاح آن تاکیــد ورزیدهانــد؛ کمبــود منابــع و ســیریناپذیری 
بشــر، افــراد را ترغیــب میکنــد کــه بــه واســطه سوءاســتفاده از قــدرت 
سیاســی، ســهم بیشــتری از منابــع را بــه تملــک خــود درآورنــد؛ فســاد، 

نیــز ریشــه در همیــن امــر دارد؛
ــه دو  ــت و ب ــد اس ــه از واژه فس ــی و برگرفت ــای عرب ــاد، واژه واژه فس
معنــا بــه کار بــرده شــده اســت: 1( لهــو و لعــب، 2( مــال کســی را بــه 
زورگرفتــن؛ و معــادل التیــن آن، واژه کوروپتوس1بــه معنــای شکســتن2 
اســت. بنابرایــن طبــق معنــای لغــوی آن میتــوان گفــت: فســاد، یعنــی 
ــای معیارهــای  ــر مبن ــا تخطــی کــردن از قواعــد؛ فســاد، ب شکســتن ی
متفــاوت، بــه انــواع مختلفــی قابــل تقســیم بندی اســت و بــا توجــه بــه 
معیــار موقعیــت )قلمــرو یــا محــل وقــوع(، فســاد را میتــوان بــه دولتــی 

ــرد.  ــیم بندی ک ــی تقس و غیردولت
فســاد دولتــی، یعنــی »هــر گونــه تخطــی از قواعــد، توســط کارگــزاران 
دولتــی در راســتای منفعــت شــخصی«؛ بــه عبارتــی دیگــر، از آنجایــی 
ــه دلیــل انحصــار قــدرت سیاســی، ماهیتــا نهــادی  ــت ب کــه نهــاد دول
ــت،  ــاد دول ــوزه نه ــاد در ح ــه فس ــه، هرگون ــت، در نتیج ــی اس سیاس
ــون:  ــی هم چ ــرد اصطاحات ــود و کارب ــداد میش ــی« قلم ــاد سیاس »فس
ــاد  ــاد اداری، فس ــی، فس ــاد مال ــی، فس ــاد اخاق ــادی، فس ــاد اقتص فس
بوروکراتیــک بــرای مفاســدی کــه در درون نهــاد دولــت رخ مــی دهــد، 

چنــدان دقیــق و کامــل نیســت.
ــترهی  ــوع، گس ــات وق ــداد دفع ــی و تع ــث کم ــی، از حی ــاد سیاس فس
زیــادی را شــامل میشــود. بــه عنــوان مثــال میتــوان از: فســاد خــرد3 یــا 
کان4، تصادفــی )مــوردی(5 یــا سیســتماتیک6 نــام بــرد. عــاوه بــر آن، 
فســاد سیاســی، شــامل انــوع مختلفــی نیــز میشــود کــه همگــی ذیــل 

فســاد سیاســی قــرار میگیرنــد، کــه عبارتانــداز:

Corruptus � 1
Break �2

3_ منظــور از خــرده فســاد، ســوء اســتفاده از موقعیــت رســمی بــرای انتفــاع شــخصی توســط مقامــات 

ــی  ــی و رانندگ ــس راهنامی ــه پلی ــف ب ــده متخل ــه رانن ــوهای ک ــد رش ــت. مانن ــی اس ــن دولت رده پایی

پرداخــت میکنــد.

ــا سوءاســتفاده از موقعیــت رســمی توســط  4_ منظــور از فســاد کالن، تحصیــل ثروتهــای هنگفــت ب

مقامــات بلنــد پایــه دولتــی اســت. ماننــد اختــالس چندیــن هــزار میلیــارد تومــن توســط رئیــس بانــک 

دولتــی.

5_ فساد تصادفی یا موردی، اتفاقی، محدود و فاقد روندی مستمر و همیشگی است.

6_ فســاد سیســتامتیک یــا نظامنــد، فســادی اســت کــه در ســطح جامعــه نهادینــه شــده اســت ایــن 

ــه  ــه ریش ــای جامع ــی نهاده ــود و در متام ــدود منیش ــراد مح ــدودی از اف ــداد مع ــه تع ــاد ب ــوع فس ن

ــده اســت. دوانی

ــه8  ــایل متقلبان ــه وس ــل ب ــا توس ــر ب ــال غی ــردن م ــرداری7: ب _ کاهب
)نک. دادگر و معصومینیا، 1382(؛ 

_ ارتشــا یــا رشــوه9: پرداخــت پــول بــه کارگــزار دولتــی بــرای راضــی 
ــع  ــتای مناف ــود در راس ــی خ ــدرت سیاس ــتفاده از ق ــه اس ــردن او ب ک

ــده؛ پرداختکنن
_ اختاس: دزدی کارکنان دولتی از منابع مالی دولتی؛

_ اخــاذی: دارنــده قــدرت سیاســی از توانایــی خــود اســتفاده میکنــد تــا 
دیگــران را مجبــور کنــد کــه مبلغــی در اختیــار وی قــرار دهنــد؛

ــت  ــدرت سیاســي در راســتاي منفع ــازی: سوءاســتفاده از ق ــی ب _ پارت
ــراد دیگــر؛ شــخصي اف

_ تقلــب انتخاباتــی: دارنــدگان قــدرت سیاســي بــا اســتفاده از موقعیــت 
و منابــع خــود، فراینــد انتخابــات یــا رأیدهــي را بــه گونهــاي )مثــًا از 
ــدگان و  ــاب رأي دهن ــدگان، ارع ــت رأي دهن ــمارش آرا، ثب ــق ش طری
ــا  ــه ســود ی ــه نتیجــه آن ب ــد ک ــرار میدهن ــر ق ــال آن( تحــت تأثی امث

ــک. گل محمــدی، 1392(؛ ــم بخــورد )ن ــان نامــزد خاصــي رق زی
ــت  ــتای منفع ــن در راس ــیر قوانی ــا تفس ــر ی ــی10: تغیی ــاد قانون _ فس

شــخصی )نــک. جعفــري ندوشــن و زارعــی، 1382(11؛
ــی  ــود دارد، ول ــا وج ــی دولته ــی، در تمام ــاد سیاس ــوع فس ــی ان تمام
تفــاوت در میــزان و تعــداد دفعــات تکــرار آن اســت؛ بــه عبارتــی دیگــر، 
ــق  ــی طب ــدارد، ول ــود ن ــاد وج ــاری از فس ــی ع ــع، دولت ــم واق در عال
پژوهشــهایی کــه انجــام شــده اســت، فســاد سیاســی در دولتهایــی کــه 
امــر سیاســی12 نهادینــه نشــده و قــدرت سیاســی در آن فاقــد نظــارت و 
پاســخگویی اســت، بســیار بیــش از دیگــر دولتهــا اســت )نــک. چلبــی، 
ــی،  ــدرت سیاس ــد، ق ــد نباش ــی قاعدهمن ــر سیاس ــه ام 1395(. چنانچ
ــیف در  ــدرت سیاس ــس ق ــده و رئی ــخصی ش ــی ش ــه دارای ــل ب تبدی
جایــگاه مالــک قــدرت سیاســی ظاهــر شــده و دیگــر کارگــزاران دولتــی 
ــه  ــی، ب ــدرت سیاس ــک ق ــه مال ــان ب ــگاه و نزدیکیش ــا جای ــب ب متناس
ســمت سوءاســتفاده از قــدرت در راســتای منفعــت شــخصی، ترغیــب 
ــن وضعیــت، همچــون:  خواهنــد شــد. پیامــدهای حتمــی و طبیعــی ای
تصــرف منابــع قــدرت اقتصــادی13 و منابــع قــدرت فرهنگــی14، تضعیــف 
اســتقال قــوه قضاییــه، منجــر بــه سیســتماتیک شــدن فســاد سیاســی 

؛  د میشو
در نبــود حاکمیــت قانــون، مالــک قــدرت سیاســی، بــه منظــور تامیــن 

Fraud- 7
8 - بــه عنــوان مثــال میتــوان بــه موسســات و صندوقهــای مالــی کــه امــوال ســپردهگذاران را رسقــت 

کردنــد اشــاره کــرد، ولــی، چــون بــه روشــهای متقلبانــه و از طریــق اغفــال مالباختــگان صــورت میگیــرد 

بــا رسقــت متفــاوت اســت؛

Bribery- 9
ــدگان  ــار مناین ــوذ و اجب ــق نف ــوی در دهــه ســی، از طری ــال محمدرضــا شــاه پهل ــوان مث ــه عن 10 - ب

ــب آن،  ــه موج ــر داد و ب ــود تغیی ــع خ ــه نف ــه را ب ــی مرشوط ــون اساس ــول 48 و 49 قان ــس، اص مجل

ــرد. ــت ک ــخصی را تقوی ــد ش ــت صالحدی ــف و حاکمی ــون را تضعی ــت قان حاکمی

11 _ عــالوه بــر مــوارد نامــربده، گونــه هــای دیگــری از فســاد در داخــل نهــاد دولــت نیــز وجــود دارد 

کــه همگــی مبتنــی بــر ســوء اســتقاده از قــدرت عمومــی در راســتای منفعــت شــخصی محســوب مــی 

شــود )نــک. دادگــر و معضصومــی نیــا، 1382، زال پــور و همــکاران، 1381(. 

12 - معنای کالسیک امر سیاسی مدنظر است و شامل هرگونه کنش مرتبط با کسب و اعامل قدرت 

سیاسی را شامل می شود؛ 

ــی،  ــی و غیرصنعت ــدات صنعت ــادن، تولی ــی، مع ــع زیرزمین ــد: مناب ــادی مانن ــدرت اقتص ــع ق 13 - مناب

ــه؛ ــازار رسمای ــادرات، ب واردات، ص

14 - منابــع قــدرت فرهنگــی ماننــد: مدرســه، دانشــگاه، صداوســیام، اینرتنــت، مســاجد، حــوزه هــای 

علمیــه، هیــات هــای مذهبــی، خربگــزاری، مجــالت و روزنامــه هــا، انتشــاراتی، ســینام، تئاتــر، موســیقی، 

ســازمان متولــی صــدور مجــوز انتشــار اثــار هــری، ســازمان متولــی نامگــذاری اماکــن عمومــی؛

ــان ــت و درم ــا، عل ــی؛ معن ــاد سیاس فس

ــه ــرزاد کالت ف
دکتری مسائل ایران دانشگاه عامه طباطبایی )ره(

هزینههــای اقتصــادی حفــظ نظــم سیاســی شــخصمحور و ممانعــت از 
قدرتمنــد شــدن مخالفیــن خــود، منابــع اقتصــادی را بــه تملــک خــود 
در میــآورد؛ و همچنیــن بــه منظــور تولیــد حقانیــت سیاســی، حقانیــت 
اقتصــادی و حقانیــت فرهنگــی در راســتای توجیــه نظــم سیاســی، نظــم 
اقتصــادی و نظــم فرهنگــی موجــود و تحدیــد فعالیتهــای مخالفیــن خود 
در حــوزه فرهنــگ، منابــع قــدرت فرهنگــی را نیــز تصــرف میکنــد؛ و بــه 
دنبــال آن، منطــق حاکــم بــر قــدرت سیاســی کــه مبتنــی بــر کنتــرل 
اســت، بــر نظــام اقتصــادی و  نظــام فرهنگــی مســلط گردیــده و مانــع 
توســعه آنهــا خواهــد شــد؛ ولــی در نظامهــای سیاســی دمکراتیــک، بــه 
ــدرت اقتصــادی  ــدرت، منطــق ق ــکاک ق ــون و انف ــت قان ــل حاکمی دلی
کــه مبتنــی بــر نظــم و قــدرت فرهنگــی کــه مبتنــی بــر رهایــی اســت، 

بــر نظــام سیاســی مســلط میگــردد. 
ــع آن، تصــرف  ــه تب ــدرت سیاســی و ب ــودن ق ــن، شــخصی ب عاوهبرای
ــی و  ــاد سیاس ــه فس ــترش زمین ــث گس ــادی، باع ــدرت اقتص ــع ق مناب
منجــر بــه خلــق و تســلط گروههــای مافیایــی15 بــر حوزههــای مختلــف 
اقتصــادی16 و  فرهنگــی17 خواهــد شــد. همیــن امــر، بــه مــرور باعــث 
گســترش و نهادینــه و سیتســماتیک شــدن فســاد در ســطح کل جامعــه 
میشــود. فســاد در حــوزه سیاســی، آرامــش را بــه تشــویش، در حــوزه 
اجتماعــی اعتمــاد را بــه تردیــد، در حــوزه فرهنگــی اخــاق را بــه ریــا و 

در حــوزه اقتصــادی رفــاه را بــه محرومیــت، تبدیــل میکنــد.
بنابرایــن، میتــوان گفــت قاعدهمنــد نبــودن نهــاد دولــت، علــت العلــل 
فســاد و توســعهنیافتگی اســت و قــدم اول در زمینــه مبــارزه واقعــی و 
جــدی بــا فســاد، حاکمیــت قانــون اســت. نحــوه کســب و اعمــال قــدرت 
سیاســی میبایســت قاعدهمنــد گــردد و بیــن نقــش و کارگــزار اعمــال 
ــا تاثیــر ســایق شــخصی کاهــش یابــد  نقــش تفکیــک ایجــاد شــود ت
ــردد؛  ــه گ ــر سیاســی نهادین ــه ام ــد ک ــی ده ــی رخ م ــر زمان ــن ام و ای
میبایســت رقابــت سیاســی بــر ســر کســب جایــگاه ریاســت بــر قــدرت 
سیاســی و اعمــال آن بــر جامعــه، در قالــب قوانیــن مشــخص و دقیــق، 
رســمی شــود؛ یــا بــه بــه عبارتــی دیگــر، از آن تحــت عنــوان حقوقــی 
ــه هــر میــزان امــر سیاســی قاعــده  ــد؛ ب ــام مــی برن شــدن سیاســت ن
منــد گــردد بــه همــان نســبت از میــزان فســاد سیاســی کاســته خواهــد 

شــد؛
نهادینــه شــدن امــر سیاســی، منــوط بــه تغییــر رویکــرد انسانشناســی و 
پذیــرش ایــن  مفــروض اســت کــه تمامی افــراد در صــورت برخــورداری 
ــه ســمت سوءاســتفاده از آن در  ــدرت انحصــاری و غیرپاســخگو، ب از ق
راســتای منافــع شــخصی و تضــرر بــه منافــع عمومــی پیــش خواهنــد 
رفــت. دیویــد هیــوم، فیلســوف ســده هجدهــم انگلســتان، یــک نظــام 
ــرض درســت شــده  ــن ف ــا ای ــد کــه ب سیاســی خــوب را نظامــی میدان
ــال  ــه دنب ــه و ب ــوه فرومای ــرادی بالق ــه مســئوالن آن، همــه اف باشــد ک
منافــع شــخصی اند. یعنــی سیســتم سیاســی بایــد به گونــه ای طراحــی 
ــرار  ــور ق ــم در راس ام ــراد ه ــن اف ــر تبهکارتری ــی اگ ــه حت ــود ک ش
گرفتنــد، نتواننــد آســیب زیــادی بــه منافــع عمومــی کشــور وارد کننــد. 
ــون اســت و  ــر حاکمیــت قان ــز مبتنــی ب نظــم سیاســی دمکراتیــک نی
تمامــی افــراد تابــع قانــون هســتند )نــک. خلیلــی و عبــدی، 1381(. 

طبــق تعریــف ماکــس وبــر از دولــت18، وجــه تمایــز عنصــر زور در نهــاد 
ــق  ــت؛ و طب ــودن آن اس ــی ب ــزن، در حقان ــای راه ــا گروهه ــت ب دول
دســتهبندی وبــر از انــواع حقانیــت19، امــروزه و بــا توجــه بــه گســتردگی 
ــی  ــی و غیرقانون ــه صــورت پنهان ــی کــه ب ــا گروههای ــراد ی ــی اف ــا هــامن ســالطین( یعن ــا )ی 15 - مافی

منافــع بســیاری کســب مــی کننــد؛ پیــش تــر از اصطــاح مافیــا واســه گروههــای قاچــاق مــواد مخــدر و 

انســان اســتفاده مــی شــد چــرا کــه فعالیــت هــای آنــان غیرقانونــی و زیــر زمینــی بــود؛

16 _ ماننــد مافیــای واردات و صــادرات در زمینــه اجنــاس مختلــف؛ مافیــای بیمــه، مافیــای مســکن، 

ــا در  ــع ســیامن و مافی ــوالد، صنای ــع ف ــد پرتوشــیمی، صنای ــدی مانن ــف تولی ــا در بخشــهای مختل مافی

نظــام بانکــی؛

ــدرت  ــار ق ــد انحص ــی پیام ــه همگ ــی، ک ــات آموزش ــینام، موسس ــال، س ــا در فوتب ــد مافی 17 _ مانن

ــت. ــت اس ــاد دول ــی در نه فرهنگ

18 _ دولــت بــه اجتامعــی انســانی کــه مدعــی انحصــار اســتفاده مــرشوع )حقانــی( از زور فیزیکــی 

در چارچــوب قلمــروی معیــن اســت اطــالق مــی شــود.

19 _ سنتی، کاریزماتیک و عقالنی؛

ــد  ــی )غیرشــخصی( میتوان و پیچیدگــی جوامــع، فقــط حقانیــت عقان
ــی  ــع، از آنجای ــد. در واق ــرار نمای نظــم، ثبــات و توســعه در جامعــه برق
ــود، در  ــال میش ــراد اعم ــق اف ــت از طری ــاد دول ــه زور در درون نه ک
نتیجــه شــخصیتزدایی از قــدرت یعنــی انفــکاک قــدرت از اشــخاص و 
تعییــن نقشــها، وظایــف، اختیــارات و اهــداف از طریــق مجموعهــای از 
قواعــد؛ شــخصیتزدایی از قــدرت سیاســی باعــث میشــود نهــاد دولــت 
از یــک نهــاد حقیقــی )شــخصی( تبدیــل بــه یــک نهــاد حقوقــی گــردد 

ــدی، 1395(. ــک.گل محم )ن
نهادینــه شــدن امــر سیاســی، نیازمنــد وجــود انتخابــات، رقابــت 
ــفاف و  ــخص، ش ــد مش ــب قواع ــی در قال ــارکت سیاس ــی و مش سیاس
ــدرت سیاســی، از  ــن صــورت کــه رئیــس ق ــز اســت؛ بدی غیرتبعیضآمی
ــال(  ــار س ــا چه ــن )مث ــدت معی ــرای م ــات ب ــزم انتخاب ــق مکانی طری
ــه، صــرف وجــود  ــردد؛ البت ــا فقــط دو دوره(، انتخــاب گ محــدود )مث
ــه  ــت ک ــودن آن اس ــه آزاد ب ــد بلک ــت نمیکن ــات کفای ــزم انتخاب مکانی
ــت سیاســی و مشــارکت سیاســی  ــا میبخشــد؛ رقاب ــات معن ــه انتخاب ب
ــا در  ــروزه تقریب ــد؛ ام ــدا میکن ــا پی ــات معن ــودن انتخاب ــا آزاد ب ــز ب نی
تمــام کشــورهای دنیــا، حتــی کــره شــمالی، انتخابــات وجــود دارد ولــی 
در برخــی از کشــورها، انتخابــات کامــا صــوری و فاقــد رقابــت اســت20؛ 
ــت.  ــون اس ــت قان ــاد، مقبولی ــا فس ــی ب ــدی و واقع ــارزه ج گام دوم مب
مقبولیــت قانــون یعنــی: بــاور اکثریــت افــراد جامعــه بــه بــر حــق بــودن 
حاکمیــت قانــون و احســاس تکلیــف بــه پیــروی از آن؛ قانــون، بــه هــر 
ــان  ــه هم ــد ب ــز« باش ــی« و »عام/غیرتبعیضآمی ــزان »کارا«، »عقان می
نســبت از مقبولیــت بیشــتری برخــوردار خواهــد بــود و فواید توســعهایی 
ــروز فســاد سیاســی  ــکان ب ــد داشــت، و ام ــراه خواه ــه هم بیشــتری ب
ــز،  ــی و تبعیضآمی ــد، غیرمنطق ــن ناکارام ــد داد. قوانی ــش خواه را کاه
منجــر بــه تضعیــف حاکمیــت قانــون و افزایــش قانونگریــزی، جایگزینــی 
روابــط بــه جــای ضوابــط، غیررســمی شــدن سیاســت، و بــه تبــع آن، 
افزایــش فســاد سیاســی خواهــد شــد. بــاور مــردم بــه بــر حــق بــودن 
ــه درجــه دلبســتگی عاطفــی  ــون، در حــوزه اجتماعــی ب حاکمیــت قان
آنهــا بــه قانــون، در حــوزه فرهنگــی بــه مجــاب شــدن آنهــا، در حــوزه 
ــه احســاس  ــا و در حــوزه سیاســی ب ــع شــدن آنه ــه متنف اقتصــادی ب

ــه قوانیــن، بســتگی دارد.  امنیــت آنهــا نســبت ب
ــون و  ــت قان ــظ حاکمی ــت حف ــمهایی جه ــه مکانیس ــوم، تعبی  گام س
جلوگیــری از شــخصی شــدن امــر سیاســی و سوءاســتفاده از آن اســت؛ 
انفــکاک قــدرت و تفکیــک قــوا، از جملــه مکانیســم هــای مهــم نهادینــه 
ــون اســت؛ ممانعــت از تبدیــل  شــدن قــدرت سیاســی و حاکمیــت قان
قــدرت قانونــی بــه قــدرت شــخصی، نیازمنــد موانعــی جــدی و مهمــی 
ــدرت و  ــب ق ــه کس ــل ب ــان می ــر، انس ــع بش ــه طب ــا ب ــرا بن ــت، زی اس
حفــظ و افزایــش آن دارنــد و چنانچــه مکانیســم هــای نامبــرده وجــود 
نداشــته باشــد، قــدرت سیاســی و بــه تبــع آن، نهــاد دولــت، شــخصی 
شــده و مالــک قــدرت سیاســی بــه مــرور اقــدام بــه کســب انحصــاری 
قــدرت اقتصــادی و فرهنگــی خواهــد کــرد و نتیجــه حتمــی و طبیعــی 

چنیــن وضعیتــی، افزایــش فســاد سیاســی خواهــد بــود.
ــه  ــدرت فرهنگــی، ب ــدرت اقتصــادی و ق ــدرت سیاســی از ق انفــکاک ق
ــوزه  ــا و ح ــش ه ــدن نق ــی ش ــازی و تخصص ــدی جداس ــد تصاع فراین
هــای نهــادی اشــاره دارد؛ مفــروض بــر ایــن اســت کــه هــر قــدر یــک 
نظــام سیاســی بیشــتر توســعه یابــد، پیچیدگــی ســاختاری اش و تعــداد 
ــز  ــت. تمای ــژه آن افزایــش خواهــد یاف ســاختارهای سیاســی_اداری وی
ــد  ــل یابن ــا تمای ــات و کارگزاریه ــود مقام ــی ش ــث م ــاختاری باع س
ــی  وظایــف مشــخص و محــدودی داشــته باشــند و تقســیم کار متعادل
در درون حکومــت وجــود داشــته باشــد. ایــن ویژگــی همچنیــن 
ــه  ــت. ب ــاختارها و روندهاس ــه س ــردن مجموع ــه ک ــن یکپارچ متضم
ــرادی  ــردازان توســعه سیاســی، اف ــه پ ــل، بســیاری از نظری همیــن دلی

20 - بــه عنــوان مثــال در عــراق، صــدام حســین، هــر دوره بــا کســب بیــش از نــود درصــد آراء، پیــروز 

انتخابــات بــود؛ ولــی انتخابــات عــراق اوال کامــال فاقــد رقابــت سیاســی بــود و تنهــا نامــزد انتخابــات، 

ــر قــدرت سیاســی، وجــود  ــگاه ریاســت ب ــرای جای ــا، محدودیــت دوره ای ب ــود، ثانی صــدام حســین ب

نداشــت و صــدام حســین چندیــن دهــه، رئیــس دولــت بــود.
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ایــران مســائل 

هــم چــون: تالکــوت پارســونز، گابریــل آلمونــد، جیمــز کلمــن، لوســین 
پــای، لئونــارد باینــدر، جــوزف الپالومبــارا، ســیدنی وربــا، مایــرون واینــر، 
ــه  انفــکاک ســاختاری را یکــی از نشــانگان و ملزومــات مهــم توســعه ب
شــمار مــی آورنــد؛ آنــان، پیدایــش روزافــزون ســازمان هــا و نقــش هاي 
تخصصــی و منفــک از یکدیگــر و ایجــاد ســاختارهاي هــدف گــرا را یکی 
از ویژگــی هــاي نظــام هــای سیاســی توســعه یافتــه مــی داننــد؛ عمومــاً 
ــد  ــوان نظــام سیاســی خواهن ــش ت ــن ســاختارهایی موجــب افزای چنی

ــیف زاده، 1388: 95(. ــد )س ش
نظــام اجتماعــی، از خــرده نظــام هــای سیاســی، اقتصــادی و فرهنگــی 
تشــکیل شــده اســت و در هریــک از آن هــا، عناصــر بســیاری بــا کارکرد 
مختــص بــه خــود وجــود دارد کــه بــه دنبــال حفــظ و تطبیــق نظــام 
ــای سیاســی  ــان نظامه ــز می ــش رو اســت؛ تمای ــر پی ــرایط متغی ــا ش ب
توســعه یافتــه بــا توســعه نیافتــه، در میــزان تخصــص و تمایــز ســاختی 
آن هــا اســت؛ وجــه مشــخصه جوامــع ســنتی، ســاختاری هــای سیاســی 
ــای  ــت؛ کارکرده ــی اس ــص گرای ــد تخص ــن ح ــا کمتری ــیخته ب گس
ــادی  ــی و اقتص ــال مذهب ــان ح ــی و در هم ــی، قضای ــی، تقنین اجرای
ــرد. برعکــس،  ــی پذی ــک مرجــع واحــد انجــام م ــه وســیله ی ــا ب عموم
ــه،  ــوه مقنن ــی )ق ــارا سیاس ــاختارهای انحص ــه س ــدد ب ــع متج جوام
مجریــه، قضاییــه، احــزاب سیاســی و...( بــا تقســیم کار مشــخص، مجهــز 
ــک  ــه و تفکی ــعه نیافت ــع  توس ــردی در  جوام ــل کارک ــتند؛ تداخ هس
ــوامع  توســعه  ــافته از ویژگی هــای جـ ــع توســعه  یـ کارکــردی  در  جوام
یافتــه و توســعه نـــیافته اســت )نــک. بدیــع، 1379، ســاعی، 1384(.

نهادینــه شــدن قــدرت سیاســی در غــرب، محصــول انفــکاک ســاختاری 
ــه از  ــادی جامع ــتقال اقتص ــث اس ــکاک، باع ــون انف ــت؛ چ ــوده اس ب
نهــاد دولــت و گســترش و تقویــت طبقــه متوســط و اقشــار جدیــد در 
جامعــه مــی شــود و آن هــا مــی تواننــد دولــت مطلقــه را مهــار و قــدرت 
سیاســی را قاعــده منــد کننــد؛ بــه همیــن دلیــل، از طبقــه متوســط بــه 

عنــوان نیــروی حامــل دموکراســی نــام مــی برنــد.
ــاد  ــه در گام اول: نه ــی اینک ــی، یعن ــدرت سیاس ــکاک ق ــن، انف بنابرای
دولــت، فقــط متولــی امــر سیاســی باشــد و امــور اقتصــادی و فرهنگــی21 
ــی  ــد؛ گام دوم، م ــذار کن ــود واگ ــص خ ــای مخت ــوزه ه ــه ح ــد ب را بای
ــی،  ــطوح اجرای ــام س ــا در تم ــکاک نهاده ــدد و انف ــل تع ــت اص بایس
تقنینــی و قضایــی برحســب ماهیــت کار بــه نوعــی دیــده شــود. در امــور 
اجرایــی، وجــود وزارت خانــه هــا و ســازمان هــا و ســایر تاسیســات، در 
امــور تقنینــی وجــود یــک یــا دو مجلــس همــراه بــا کمیســیون هــاي 
عــادي و تخصصــی، در امــر قضــا، تفکیــک کار بیــن دادســراها و دادگاه 
ــا  ــک نهاده ــق تفکی ــن مصادی ــه، از بارزتری ــی اخــص کلم ــه معن ــا ب ه

مــی باشــد.
ــام  ــه ن مجموعــه مکانیســمهای نامبــرده را ذیــل یــک مفهــوم واحــد ب
ــاد  ــع فس ــن مان ــی بهتری ــرار داد. دموکراس ــوان ق ــی« میت »دموکراس
ــده اســت  ــام ش ــه انج ــن زمین ــه در ای ــق پژوهشــهایی ک اســت؛ و طب
)نــک. آروینــد، 1385( میــان ایــن دو نســبت معکــوس برقــرار اســت. 
در یــک »دموکراســی واقعــی« ســه اصــل رقابــت، مشــارکت و نظــارت، 
ــتفاده از  ــوء اس ــی و س ــع عموم ــه مناف ــدی ب ــدرت را از تع ــان ق مجری

ــاز میــدارد. قــدرت ب
ــاده  ــع و زی ــود مناب ــل کمب ــه دلی ــی، ب ــی جمع ــه کام، زندگ خاص
خواهــی و ســیری ناپذیــری بشــر و باورهــای متفــاوت، منجــر بــه تولیــد 
ــراد، منجــر  ــی اف ــای فیزیک ــی ه ــاف در توانای ــل اخت ــه دلی ــزاع، و ب ن
ــزاع  ــونت و ن ــود، و خش ــی ش ــر م ــروه دیگ ــر گ ــی ب ــلط گروه ــه تس ب
همچنــان تــدوام خواهــد یافــت؛ حــل و فصــل نــزاع و اســتقرار ثبــات، 
ــر برخــوردار باشــد، و همیــن  نیازمنــد نهــادی ســت کــه از اقتــدار برت
امــر، منجــر بــه خلــق نهــاد دولــت شــد؛ بــه همیــن دلیــل در تعریــف 
ــد؛ در نتیجــه، نهــاد  ــام مــی برن ــرد زور ن ــت، از انحصــار کارب نهــاد دول
ــن نهــاد، فســاد  ــه فســاد در درون ای ــت، نهــادی سیاســی و هرگون دول
ــن  ــه همی ــت و ب ــت اس ــتقل از دول ــای آزاد و مس ــانه ه ــود رس ــاد، وج ــش فس ــارزه و کاه ــم مب ــات مه ــی از الزام 21   _ یک

دلیــل از آن بــه عنــوان رکــن چهــارم دموکراســی نــام مــی برنــد؛ و آزادی رســانه  منــوط بــه انفــکاک قــدرت فرهنگــی از قــدرت 

ــی است. سیاس

ــی،  ــدرت سیاس ــال ق ــب و اعم ــوه کس ــه نح ــت و چنانچ ــی اس سیاس
ــرور،  ــه م ــی و ب ــاد دولت ــش فس ــه افزای ــر ب ــد، منج ــد نباش ــده من قاع
ــه  ــد. ب ــد ش ــه خواه ــت زوال جامع ــدن آن و در نهای ــتماتیک ش سیس
عبــارت دیگــر، فلســفه پیدایــش و کارکــرد نهــاد دولــت، اســتفاده از زور 
در راســتای حــل و فصــل عادالنــه و مســالمت امیــز مخاصمــات میــان 
افــراد جامعــه اســت و الزمــه آن، قانونمنــد بــودن امر سیاســی اســت، در 
غیــر ایــن صــورت، ضــد خــود عمــل کــرده و منجــر بــه افزایــش ســتیز 

و کشــمکش در جامعــه خواهــد شــد؛
ــه از  ــت ک ــی اس ــاد سیاس ــاله فس ــران، مس ــم ای ــایل مه ــی از مس یک
گذشــته هــای دور تــا بــه امــروز وجــود داشــته اســت و بــرای رفــع آن، 
ــر اســاس گزارشــات،  ــی ب ــادی صــورت گرفتــه اســت22 ول اقدامــات زی

22 - به عنوان مثال می توان به قوانین، سازمان و اقدامات رضبتی زیر اشاره کرد:

ــران و  ــور، وزی ــس جمه ــان رئی ــور، معاون ــس جمه ــرب، رئی ــی ره ــران دارای ــالمی ای ــوری اس ــی جمه ــون اساس ــل 142 قان _ اص

همــر و فرزنــدان آنــان قبــل و بعــد از خدمــت، توســط رئیــس قــوه قضاییــه رســیدگی می شــود کــه بــر خــالف حــق، افزایــش 

نیافتــه باشــد؛

_  اصــول 54  و 55 قانــون اساســی در مــورد تشــکیل دیــوان محاســبات کشــور اســت کــه یکــی از نهادهــای نظارتــی بــه شــامر 

ــا فســاد  ــه ب ــه در مقابل ــوه مقتن ــی ق ــه نظارت ــد. وظیف ــت میکن ــس شــورای اســالمی فعالی ــر نظــر مجل ــاد زی ــن نه ــد؛ ای میآی

ســازمانهای دولتــی از طریــق دیــوان محاســبات صــورت میگیــرد. دیــوان محاســبات بــه کلیــه حســابهای وزارتخانههــا، موسســات 

و رشکتهــای دولتــی و ســایر دســتگاههایی کــه بــه نحــوی از انحــا، از بودجــه کل کشــور اســتفاده میکننــد، بــه ترتیبــی کــه قانــون 

مقــرر رســیدگی یــا حسابرســی مینامیــد کــه هیــچ هزینهــای از اعتبــارات مصــوب تجــاوزی نکــرده و هــر وجهــی در محــل خــود 

بــه مــرف رســیده باشــد. دیــوان محاســبات، حســابها و اســناد و مــدارک مربوطــه را برابــر قانــون جمــع آوری و گــزارش تفریــغ 

بودجــه هــر ســال را بــه انضــامم نظــرات خــود بــه مجلــس شــورای اســالمی تســلیم می منایــد. ایــن گــزارش بایــد در دســرتس 

عمــوم گذاشــته شــود.

_ اصــل 173  قانــون اساســی، مربــوط بــه تشــکیل دیــوان عدالــت اداری اســت کــه زیــر نظــر رئیــس قــوه قضاییــه قــرار دارد؛ 

هــدف از تشــکیل آن، رســیدگی بــه شــکایات، تظلــامت و اعرتاضــات مــردم نســبت بــه ماموریــن بــا واحدهــا یــا آییــن نامههــای 

دولتــی و احقــاق حقــوق آنهــا اســت. در ایــن اصــل، مدنظــر قانونگــذار، جلوگیــری از سوءاســتفاده قــدرت دولــت و دولتمــردان 

در مقابــل اقشــار مختلــف جامعــه اســت.

_  اصل 174 قانون اساسی مربوط به بازوی نظارتی قوه قضاییه، یعنی سازمان بازرسی کل کشور است.

_ تشکیل دادگاه های ویژه برخورد با اخالگران اقتصادی توسط صادق الریجانی با حکم رهربی در مرداد سال 1397؛

ــا هــدف »شــفاف  _ ســازمان دیدبــان شــفافیت و عدالــت بــه ریاســت احمــد توکلــی؛ یــک ســازمان مــردم نهــاد اســت کــه ب

ابعــاد همچنــان رو بــه رشــد اســت چــون بــه صــورت اساســی و ریشــه 
ای بــا آن برخــورد نشــده اســت؛ فســاد سیاســی، از طریــق برخوردهــای 
ــد ســاختارهای  ــا مفســدین از بیــن نخواهــد رفــت بلکــه بای ضربتــی ب
مولــد فســاد را اصــاح کــرد، و اولیــن و مهــم تریــن ســاختار، ســاختار 
سیاســی اســت. ســاختار سیاســی نیازمنــد حاکمیــت قانــون، مقبولیــت 
قانــون، انفــکاک قــدرت، تفکیــک قــوا اســت. تمامــی عوامــل نامبــرده هر 
چنــد از حیــث اهمیــت از الویتبنــدی برخــوردار اســت ولــی شــدیدا بــه 
ــدون دیگــری، چنــدان مثمــر ثمــر  یکدیگــر وابســته و حضــور یکــی ب

نخواهــد بــود.
ــه  ــود ک ــران ب ــی در ای ــاب قانونگرای ــن انق ــروطه، اولی ــاب مش انق
ــی و  ــدرت سیاس ــد ق ــی، تحدی ــتبداد سیاس ــرنگونی اس ــر س ــعی ب س
ــا  ــه تنه ــاد ن ــد از آن، فس ــی بع ــون داشــت، ول ــت قان ــتقرار حاکمی اس
کاهــش نیافــت، بلکــه بنــا بــه دالیلــی، ابعــاد آن گســتردهتر شــد؛ در 
ــه  ــش، بیــش از بقی ــت و اطرافیان ــوی اول و دوم، رئیــس دول دوران پهل
ــل  ــه دلی ــد و ب ــده بودن ــی ش ــاد سیاس ــب فس ــی، مرتک ــات دولت مقام
ــه از  ــوه قضایی ــتقال ق ــدم اس ــی و ع ــدرت سیاس ــدی ق ــدم قانونمن ع
قــوه اجرایــی، قضــات نیــز اجــازه نداشــتند بــا مفســدین کان سیاســی 
برخــورد کننــد؛ یکــی از دالیــل مهــم نارضایتــی مــردم از نظــام پهلــوی، 
ســازی هــر نــوع سوءاســتفاده از اختیــارات و قوانیــن، بــرای کســب منافــع شــخصی و گروهــی کــه مصــداق فســاد می باشــد«، 

در شهریور 1394 تأسیس شده  است.

_ ستاد هامهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در سال 1380 با حضور معاونین سه قوه تشکیل شد؛

_ قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی به ریاست داوود گودرزی )مسئول سازمان بسیج دانشجویی(؛

_ تشــکیل فراکســیون شــفافیت و مبــارزه بــا مفاســد اقتصــادی در مجلــس در راســتای بنــد 39 برنامــه ششــم توســعه توســط 

محمــود صادقــی و برخــی از دیگــر مناینــدگان مجلــس؛

_ تشکیل هسته های مبارزه سیستمی با مفاسد اقتصادی در دانشگاهها؛

ــوان مناینــده  ــا عن ــا قاچــاق کاال و ارز: زیرمجموعــه نهــاد ریاســت جمهوری اســت کــه ریاســت آن ب ــارزه ب _ ســتاد مرکــزی مب

ویــژه رئیــس جمهــوری و رئیــس ســتاد مرکــزی مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز منصــوب می شــود. ایــن ســتاد در پــی صــدور فرمــان 

رهــربی بــرای مبــارزه بــا قاچــاق و اقتصــاد پنهــان در تیرمــاه ســال 1381 تأســیس شــد؛ 

کــه منجــر بــه کاهــش اعتمــاد سیاســی، حقانیــت سیاســی نظــام و در 
نهایــت شــکاف دولت_ملــت و وقــوع انقــاب شــد، وجــود معضــل فســاد 
ــی  ــاد سیاس ــع، فس ــود. درواق ــت ب ــاختار دول ــترده در س ــی گس سیاس
ــل  ــن دلی ــه همی ــک ســکه هســتند و ب ــی، دو روی ی و توســعه نیافتگ
تمامــی جوامــع توســعه یافتــه، از فســاد سیاســی کمتــری برخوردارنــد 

ــس؛ و بالعک
منابع

جعفريندوشــن، علیاکــرب و حســن زارعــی )1382(، تجدیدنظرهــاي چندگانــه در قانــون اساســی، تهــران: انتشــارات 
مرکــز اســناد انقــالب اســالمي.

جین، آرویند )1385(، اقتصادسیاسی فساد، تهران: انتشارات پژوهشکده امور اقتصادی.

چلبی، آزاده )1396(، فساد و مقبولیت قانون از منظر جامعهشناسی حقوق، تهران: نرش نی.

خلیلی، اسامعیل و عباس عبدی )1381(، معامی حاکمیت قانون در ایران، تهران: طرح نو.

دادگر، حسن و غالمعلی معصومینیا )1382(، فسادمالی، تهران: کانون اندیشه جوان.

دوگراف، خيالت و دیگران )1397(، چشم اندازهاي نظري فساد، محمد فاضلی و دیگران، تهران: آگه.

ــران:  ــوم، ته ــان س ــای جه ــاد در دولته ــی فس ــی سیاس ــه شناس ــاد: جامع ــاد فس ــده ب ــی )1383(، زن ــی، عل ربیع
ــانی. ــوم انس ــعه عل ــات و توس ــه تحقیق موسس

رزاکرمــن، ســوزان )1385(، فســاد و دولــت: علتهــا، پیامدهــا و اصــاح، ترجمــه: منوچهــر صبــوری، تهــران: موسســه 
جهــان کتــاب بــا همــکاری رشکــت نــرش و پژوهــش شــیرازه کتــاب.

زال پــور، غالمرضــا و همــکاران )1381(، بازشناســی عارضــه فســاد مالــی، ماهیــت، گونههــا، پیامدهــا و آموزههــای 
تجربــی، تهــران: انتشــارات جهــاد دانشــگاهی.

سیف زاد، حسین )1388(، نوسازی و دگرگونی سیاسی، تهران: نرش سفیر.

ــناد،  ــت اس ــه رواي ــيايس ب ــاد س ــوي :فس ــران در دوره پهل ــت در اي ــنايس دول ــد )1392(،آسيبش ــدی، احم گلمحم
ــص 49_78. ــامره دوم، ص ــتم، ش ــال هش ــی، س ــوم سیاس ــنامه عل پژوهش

گلمحمدی، احمد )1395(، چیستی، تحول و چشم انداز دولت، تهران: نرش نی.

ــکده  ــران: پژوهش ــری، ته ــد طاه ــمی و محم ــی هاش ــم بن ــه: قاس ــی، ترجم ــاد سیاس ــل )1381(، فس ــوود، پ هی
ــربدی. ــات راه مطالع
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کتــاب معرفــی 

ــت  ــوع صحب ــف موض ــای مختل ــران در دوره ه ــت ای ــخ و سیاس تاری
نویســندگان بســیاری بــوده اســت. نوشــتن و بحــث در ایــن موضوعــات 
نیازمنــد ســال هــا مطالعــه و تحقیــق در تاریــخ جهــان اســت، چــرا کــه 
کشــور ایــران بــه دلیــل موقعیــت »ســوق الجیشــی« خــود همیشــه و 
ــوده اســت.  ــا ب ــد دنی ــای قدرتمن ــت ه ــدف دول ــا ه ــام دوران ه در تم
بنابرایــن بــرای تحقیــق و ارائــه نظریــه در ایــن بــاره هــر نویســنده ای 

ــخ سیاســی و اجتماعــی جهــان اســت. ــه تاری نیازمنــد اشــراف ب
ــخ و  ــاب تاری ــاالت در ب ــه ای مق ــت مجموع ــت و مل ــاد دول ــاب تض کت
ــن  ــان در ای ــون کاتوزی ــی همای ــر محمدعل ــران اســت. دکت سیاســت ای
ــران  ــی ای ــی و اجتماع ــخ سیاس ــاره تاری ــود را درب ــاالت خ ــاب مق کت
جمــع آوری کــرده و در نهایــت نتیجــه گیــری خــود را در قالــب نظریــه 

ــاه مــدت« بیــان کــرده اســت.  ــران؛ جامعــه کوت ــام »ای ای بن
ــر  ــرده عنص ــتفاده ک ــتی از آن اس ــه درس ــنده ب ــه نویس ــه ای ک نکت
ــا جوامــع  ــی ب مقایســه اســت. مقایســه قیــام هــا و انقــاب هــای ایران
اروپایــی، عملکــرد طبقــات مختلــف جامعــه ایرانــی و اروپایــی در قبــال 
جنبــش هــا و قیــام هــای شــکل گرفتــه. کتــاب در یــازده فصــل نوشــته 
شــده، کــه در هــر فصــل نویســنده موضوعــی واحــد امــا بــه هم پیوســته 
را بررســی میکنــد. مهــم تریــن موضــوع مطــرح شــده در فصــول کتــاب 
انقــاب مشــروطه، آثــار و نتایــج آن، مفهــوم قانــون قبــل و بعــد از آن و 

عملکــرد مــردم در قبــال ایــن جنبــش اســت.
ــه  ــرا ک ــت، چ ــران اس ــخ ای ــم در تاری ــدادی مه ــروطه روی ــاب مش انق
پــس ازآن جامعــه ایــران بــرای نخســتین بــار صاحــب قانــون اساســی 
مــدون شــد و توانســت حتــی در ظاهــر قــدرت شــاهان را محدود ســازد. 
ــه ایــن هــدف )قانونمنــدی( در جامعــه  عوامــل بســیاری در رســیدن ب
ــجویان و  ــد دانش ــت و آم ــا رف ــن آنه ــم تری ــد و مه ــر بودن ــران موث ای
ــی  ــی و ترجمــه کتــب اروپای ــه کشــور هــای اروپای ــی ب محصــان ایران

ــان فارســی بــود. ــه زب ب
ــی در زمــان بحــران هــا  یکــی از بارزتریــن ویژگــی هــای جامعــه ایران
ــن  ــه اســت. بدی ــات جامع ــا؛ اتحــاد و همبســتگی تمــام طبق ــام ه وقی
ــل  ــت در مقاب ــه دول ــه دلیــل وابســتگی ب ــا کــه هیــچ طبقــه ای ب معن
ــدی  ــا رون ــن دقیق ــی ایســتد و ای ــه نم ــرض جامع ــات معت ــر طبق دیگ
برعکــس جوامــع اروپایــی اســت. از همیــن ویژگــی مــی تــوان متوجــه 
شــد کــه حکومــت هــای خودکامــه در ایــران هیــچ طبقــه ای از مــردم 
را بــه خــود وابســته نمیکردنــد، چــه از منظــر سیاســی و چــه از منظــر 
اقتصــادی. چراکــه همیشــه دســت حکومــت بــاالی دســت همــه بــوده و 
تــرس از غــارت و مصــادره امــوال در تمامــی دوره هــای سیاســی ایــران 
ــع از ایجــاد وابســتگی میــان طبقــات ثروتمنــد جامعــه و حکومــت  مان
ــچ گاه  ــران هی ــه ای ــت جامع ــوان گف ــی ت ــل م ــن دلی ــه همی ــوده. ب ب

صاحــب طبقــه »اریســتوکرات« نشــده اســت.
ــی  ــی م ــای ایران ــاب ه ــام انق ــه در تم ــه همیش ــری ک ــی دیگ ویژگ
ــه حکومــت خودکامــه  ــاره ب تــوان آن را مشــاهده کــرد، بازگشــت دوب
اســت. پــس از انقــاب مشــروطه بــه دالیــل مختلــف از جملــه 
ــی  ــاری و آزادی ب ــی بنــد و ب ــه ب ــون ب تعابیــر نادرســت از مفهــوم قان
ــون و تعصــب و ســختگیری  ــدم اجــرای درســت قان ــد و شــرط، ع قی
ــاب  ــم کت ــای مه ــث ه ــی از بح ــه یک ــردان ک ــتمداران و دولتم سیاس
اســت، جامعــه ایــران از نــو دچــار آشــفتگی و هــرج و مــرج و حکومــت 
خودکامــه میشــود. و ایــن چرخــه همــان حکومــت خودکامه_هــرج و 

ــرده. ــان ک ــمده آن را بی ــه نویس ــت ک ــه اس ــت خودکام مرج_حکوم

الهــه اســدپور
کارشناسی علوم سیاسی شهید چمران اهواز

ــت ــت و مل ــاد دول یکــی از عناویــن کتــاب اخنصــاص دارد تض
بــه قیــام شــیخ محمــد خیابانــی. قیامی 
که در روز ســه شــنبه 16 رجــب 1338 
ــی و  ــد خیابان ــیخ محم ــد. ش ــاز ش آغ
یارانــش توانســتند بــه ســرعت کنتــرل 
ــه  ــا نکت ــد. ام ــز را در دســت بگیرن تبری
ــت.  ــام اس ــن قی ــدف ای ــه ه ــل توج قاب
عــده ای از مورخیــن معتقدنــد کــه ایــن 
قیــام واکنشــی بــه قــرارداد 1919 ایران 
و انگلیــس اســت، در صورتــی کــه نمــی 
از ســخنان  شــود چنیــن برداشــتی 
محمــد خیابانــی داشــت. بــه گفتــه 
کســروی از مورخــان هــم عصــر و آشــنا 
ــا  ــی ه ــی از قیام ــا شــیخ محمــد وقت ب
ــده  ــی ش ــیده م ــان پرس ــاره هدفش درب
ــدی«  ــرام بلن ــد »م ــا میگفتن ــا صرف آنه
داریــم کــه هنــوز زمــان آشــکار شــدن 
را  مطلــب  ایــن  نرســیده.  فــرا  آن 
مخبرالســلطنه نیــز مســتقل از کســروی 
بیــان کــرده اســت. خــود خیابانــی نیــز 
در ســخنانش اشــاره ای بــه قــرارداد 
ایــران و انگلیــس نمــی کنــد و بــه 
دنبــال ایجــاد نظــم اروپایــی در کشــور و 
پایــان دادن بــه هــرج و مــرج اســت کــه 
ایــن هــدف در آن روزگار ایــران، هــدف 
از سیاســتمداران  مشــترک بســیاری 

ــت. ــوده اس آگاه ب
و  منابــع  از  درســتی  بــه  نویســنده 
ــل  ــیاری در تحلی ــای بس ــول ه ــل ق نق
و بررســی قیــام شــیخ محمــد خیابانــی 
بــه  است.اســتفاده  کــرده  اســتفاده 
بســیار  ابــزار  قــول  نقــل  از  انــدازه 
ــر  ــت و دکت ــات اس ــبی در تحقیق مناس
ــن  ــکل از ای ــن ش ــه بهتری ــان ب کاتوزی
ابــزار بهــره بــرده اســت و در نهایــت این 
قیــام را نیــز »هــرج و مرج و آشــفتگی« 
ــتند  ــز نتوانس ــا نی ــه آنه ــد و اینک میدان
بــه آرمــان هــا و »مــرام هــای متعالــی« 

ــند. ــود برس خ
انگلیــس  و  ایــران   1919 قــرارداد 
ــت  ــا از آن صحب ــنده مفص ــه نویس ک
ــیاری  ــه بس ــود ک ــراردادی ب ــرده، ق ک
آن را ســند تحــت الحمایگــی ایــران 
میدانســتند. ایــن قــرارداد در ســال 
ــوق  ــت وث ــان دول 1298ش_1919م می
و لــرد کــرزن نماینــده دولــت انگلیــس 
ــه  ــوق چگون ــت وث ــا دول بســته شــد. ام
ــه  ــرارداد ب ــن ق روی کار آمــد و چــرا ای

ــد؟  ــو ش ــرعت لغ س
بــا   1297 ســال  در  وثــوق  دولــت 
پشــتیبانی فعــال انگلیــس تشــکیل 
ــرایط  ــران در ش ــا ای ــد. در آن روز ه ش
ــه  ــرج و خطــر تجزی ــی هــرج و م بحران
قــرار داشــت و بــه دنبــال انقــاب 
بلشــویکی، روس هــا نیروهــای خــود را 
از ایــران خــارج کــرده بودنــد و انگلیــس 
یکــه تــاز میــدان سیاســت ایــران بــود. 
ــران  ــرارداد ای ــن ق ــاد ای ــال انعق ــه دنب ب

ــام  ــا انج ــی ه ــت انگلیس ــدون موافق ــچ کاری را ب ــت هی ــی توانس نم
ــه اصــرار انگلیســی  ــرارداد ب ــن ق ــاد ای دهــد. همچنیــن مقدمــات انعق

ــود. ــده ب ــده ش ــان چی ــرزن در نه ــرد ک ــا و ل ه
همیــن عوامــل باعــث شــده بــود سیاســتمداران، دولتمــردان و اصحــاب 
قلــم در ایــران نگــران تمامیــت ارضــی کشــور باشــند و نســبت بــه ایــن 
قــرارداد نگاهــی بدبینانــه داشــته باشــند. در نهایــت همیــن عامــل یکــی 

از دالیــل اصلــی شکســت قــرارداد شــد.
امــا دلیــل دیگــر در شکســت ســریع ایــن قــرارداد مخالفــت بــی چــون 
و چــرای دولــت هــای قدرتمنــد جهــان بــود. از جملــه فرانســه، آمریــکا 
ــک  ــرارداد در ی ــداران ق ــا و طرف ــه انگلیســی ه و روســیه. همانطــور ک
ســو بــی هیــچ نرمشــی از آن دفــاع میکردنــد، در ســوی دیگــر قــدرت 
هــای جهــان بــه شــدت در مقابــل آن ایســتاده بودنــد. چراکــه طغیــان 
ــی  ــش بین ــل آن پی ــان را در مقاب ــتانه ایرانی ــن پرس ــات وط احساس

ــد. میکردن
دکتــر کاتوزیــان در ایــن مقالــه خــود کــه موضوعــش از اهمیــت 
ــا  ــه ه ــن نکت ــن کوچیکتری ــوردار اســت از گفت تاریخــی بســیاری برخ
ــی و  ــه گرای ــراغی از یکجانب ــش س ــوان در قلم ــرده، و نمیت ــغ نک دری
ــق و  ــک محق ــی ی ــن ویژگ ــدی تری ــن کلی ــت و ای ــرض ورزی گرف غ

ــت. ــق اس تحقی
در قســمتی دیگــر موضــوع ســخن نویســنده سرشــت اقتصــادی جامعــه 
ایــران اســت. جامعــه ای کــه از دیربــاز گرفتــار پدیــده شــومی بــه نــام 
ــه  ــود را ب ــف خ ــای مختل ــوم در دوره ه ــده ش ــن پدی ــت. ای ــاد اس فس

اشــکال گوناگــون و مختلفــی نشــان داده اســت.
طبقــه دهقانــان و کشــاورزان ایرانــی در دوره هــای مختلــف گرفتــار بــی 
عدالتــی حاکمــان خــود و همچنیــن ظلمــی کــه مامــوران مالیاتــی بــه 
آنهــا تحمیــل میکردنــد بــوده انــد. حاکمانــی کــه بــرای ثــروت و مکنــت 
بیشــتر تیشــه بــه ریشــه جامعــه زده و مناصــب دولتــی را میفروختنــد. 
بــه دنبــال ایــن اقدامــات سیســتم دولتــی ایــران بــه دســت افــراد بــی 
ــه تنهــا هیــچ مشــکلی را از  ســواد و ناالیقــی مــی افتــاده اســت کــه ن
مــردم حــل نمیکردنــد بلکــه گــره زندگــی آنهــا را کــور تــر مــی کردنــد.

دکتــر کاتوزیــان در تحلیــل و بررســی نظــام مالــی و سرشــت اقتصــادی 
جامعــه ایــران از منابــع و آثــار دو نویســنده بــه نــام هــای »ویلــم فلور« و 
»آِن لمبتــون« اســتفاده کــرده. ایــن دو نویســنده در کتــاب هــای خــود 
نمونــه هــای بســیاری از اجحافــات متــداول و نامتــداول و فشــاری کــه 
برگــرده رعایــا بــوده ســخن گفتــه انــد و همانطــور کــه آثارشــان منابــع 
اول در مقالــه نویســنده کتــاب بــوده اســت، قطعــا میتوانــد بــرای ســایر 

محققــان نیــز مفیــد و مهــم باشــد. 
یکــی از بحــث برانگیــز تریــن موضوعــات کتــاب عنــوان جامعــه کوتــاه 
مــدت اســت کــه در نظــر مــن جایــگاه نتیجــه گیــری تمــام فصــول را 
داشــت. چراکــه در تمــام مقــاالت نویســنده ســعی کــرده اســت دالیــل 
ــران را بررســی کنــد  مختلــف پســرفت و عقــب ماندگــی همیشــگی ای
ــاه  ــه کوت ــک »جامع ــران را ی ــای خــود ای ــام بحــث ه ــای تم و در انته
مــدت و کلنگــی« خطــاب میکنــد. چــرا کــه در ایــن جامعــه هیــچ وقــت 
ــا پیشــرفت  انباشــت بلنــد مــدت پــول و ســرمایه اتفــاق نمــی افتــد ت
صنعتــی صــورت بگیــرد، هیــچ گاه انباشــت بلنــد مــدت علــم و دانــش 
ــی و  ــای علم ــتاورد ه ــوالت و دس ــاهد تح ــه ش ــد ک ــی افت ــاق نم اتف
فرهنگــی باشــیم. دلیــل اصلــی آن حکومــت هــای خودکامــه بــوده انــد. 
در تمامــی فصــول و بحــث هــای آورده شــده میتــوان بــه احاطــه کامــل 
نویســنده بــه متــون تاریخــی، سیاســی و ادبــی پــی بــرد و بــا منطــق و 

ســبک نوشــتاری اش آشــنا شــد. 
ــاص و  ــور خ ــه ط ــنده ب ــار نویس ــن آث ــی از بهتری ــا یک ــر قطع ــن اث ای
یکــی از بهتریــن آثــار تاریخــی و سیاســی زبــان فارســی بــه طــور عــام 
اســت و از اهمیــت خاصــی در رونــد مطالعــه و تحقیــق جامعــه ایرانــی 

برخــوردار اســت.



سال دوم - شماره چهارم - پایـیـز 99فصلنامه علمی تخصصی کاغذ سیاست

35 34

معرفی کتــاب و گفتگو

 نــگارش کتــاب هنــر جنــگ توســط ســان تــزو در 500 ســال قبــل از 
میــاد مســیح قدیمــی تریــن نــگارش در زمینــه امــور دفاعــی و نظامــی 

در جهــان اســت.
ــول  ــزو اص ــتگی ج ــا شایس ــده در آن، ب ــرح ش ــول مط ــه اص ــی ک کتاب
جنگــی امــروزی جهــان بــه کار می آیــد. تاثیــرات بســزایی در خصــوص 
چگونگــی انجــام تاکتیــک هــای مدیریتــی در امــورات نظامــی طرفداران 
بســیاری را در زمینــه امــور تبلیغــات در عملیات هــای روانــی بــه ســمت 

کتــاب جــذب کــرده اســت.
کتــاب هنــر جنــگ را مــی تــوان دســتبردی بــه میــراث کشــور چیــن 
تشــبیه کــرد. ایــن کتــاب بــه مــدت دو هزار ســال فقــط در کشــور چین 
مــورد اســتفاده قــرار مــی گرفتــه اســت تــا اینکــه توســط فرانســوی هــا 
بــه غــرب بــرده مــی شــود . ایــن کتــاب بــه عنــوان قدیمــی تریــن اثــر 
ــی  ــناخته م ــری ش ــی گ ــون نظام ــوم و فن ــا عل ــه ب ــتاری در رابط نوش
شــود. یکــی از افتخــارات اجرایــی کــردن ایــن فنــون توســط امپراطــور 
ــه  ــور فرانســه در برنام ــون امپراط ــه اســت. ناپلئ فرانســه صــورت گرفت
ریــزی جنگــی خــود، بــرای فتــح اروپــا از آن اســتفاده می کــرده اســت 
ــی  ــروزی در جنــگ جهان ــه پی ــرای دســتیابی ب ــی ب و افســران آمریکای

ــد.  ــه اجــرا در می آوردن ــاد آن را بســیار دقیــق ب دوم مف
ــان  ــرای کارکن ــه ب ــن ده ــی چندی ــده ط ــاد ش ــای ی ــتورالعمل ه دس
ارتــش ژاپــن آمــوزش داده مــی شــد. افســران چینــی تــا همیــن اواخــر 
ــزی  ــد. در طــرح ری ــاد آن را از حفــظ می کردن ــی بایســتی تمــام مف م
ــی  ــی و علم ــاز و کار تحقیق ــی در س ــتراتژی دقیق ــب اس ــای مناس ه
ســان تــزو مشــاهده می شــود، او هرگــز تمایــل بــه ارائــه مســائل غیــر 
ــن  ــرای همی ــت. ب ــته اس ــام نداش ــال و اوه ــه از خی ــی و برگرفت علم
ــه موضوعــات  ــف و دســتیابی بشــر ب بعــد از گذشــت دوره هــای مختل

ــر  ــا ترجمــه هــای مختلــف در اکث ــاب ب ــن کت ــازه علمــی، ای مهــم و ت
کشــورهای جهــان عاقــه منــدان خــود را دارد. تدابیــر و طــرح ریــزی 
ــه  ــاق دارد ک ــت انطب ــت قابلی ــن عل ــه ای ــود ب ــه می ش ــه ارائ ــی ک های
بیشــتر بــه صــورت پرســش مطــرح شــده اســت تــا دســتورالعمل. البتــه 
ــر  ــت؛ ه ــده اس ــه ش ــا نهفت ــش ه ــن پرس ــتورالعمل های درون ای دس
فــردی در مواجهــه بــا مســائل مختلــف و طــرح ایــن ســواالت می توانــد 

ــه تحلیــل دقیــق از حــل مســئله برســد. ب
ــب تئوریســین  ــه هــای بســیاری از جان ــاب نظری ــن کت در خصــوص ای
هــای اســتراتژیک مطــرح بــوده اســت. ســان تــزو مقتدرانــه بــر افــکار 
مــردان جنگــی بــزرگ چیــن نــه تنهــا نظامیــان بلکــه بــه شــکل قابــل 
ــک  ــت. ی ــوده اس ــذار ب ــر گ ــز تاثی ــان نی ــکار ادیب ــر اف ــه ای ب ماحظ
منتقــد ادبــی بــه نــام چنــگ هــوا در کتــاب خــود بــه نــام قضــاوت در 
بوســتان ادبیــات مــی گویــد: در کتــاب هنــر جنــگ تنهــا پایــه و اســاس 
آموزشــی بــرای همــه نظامیــان اســت بلکه اغلــب ادیبــان و نویســندگان 
را بــه توجــه دقیــق بــه آن وادار میســازد. مقــاالت آن در عیــن موجــز 
بــودن بســیار زیبــا و در عیــن ســادگی بســیار جــذاب، عمیــق و صحیــح 
ــول  ــیاری از اص ــت. بس ــی اس ــا علم ــرای آن کام ــن اج ــوده. همچنی ب
ــر  ــت. هن ــال اس ــان ح ــرداری در زم ــره ب ــل به ــًا قاب ــزو کام ــان ت س
ــه  ــدم حمل ــال ع ــه احتم ــت ب ــچ وق ــه هی ــوزد ک ــا می آم ــه م ــگ ب جن
دشــمن فکــر نکنیــم؛ بلکــه باعــث بایســتی همیشــه بــرای حملــه آنهــا 
ــه  ــه حمل ــه شــانس در زمین ــودن ب ــی ب ــی داشــته باشــیم. متک آمادگ
نکــردن دشــمن اشــتباه بزرگــی اســت. مــا بایــد موقعیــت دفاعــی خــود 

را طــوری آرایــش دهیــم کــه قابــل حملــه دشــمن نباشــد.
سیاســت و تاریــخ همیشــه دو جــز الینفــک خواهنــد بــود. بــا یادگیــری 
هنرجنــگ، ارتقــای ســطح مهــارت هــای سیاســی، عمــق و بعــد تــازه 
ای پیــدا خواهــد کــرد. هنرجنــگ همیشــه مــی توانــد راهنمــای دقیقــی 
در بســیاری از امــورات زندگــی مــا باشــد. ســپس ایــن چنیــن خواهــد 

بــود کــه جنــگ را معنــا خواهیــم بخشــید .  

شــیرازی فدائیــان  امیرحســین 

ــگ ــر جن هن
دانشــجویان  از  تــن  ســه  شــهادت  و  آذر   16 واقعــه  از  ســال   66
ضدآمریکایــی می گــذرد. 16 آذر بــه عنــوان ســرآغاز یکــی از مهمتریــن 
ــن  ــاروری ای ــد و اوج ب ــام می برن ــجویان ن ــی دانش ــای سیاس کنش ه
جنبــش، یکپارچگــی حــوزه و دانشــگاه کــه منجــر بــه پیــروزی 
انقــاب اســامی بــود؛ بــا ایــن وجــود پیــروزی انقــاب، پایــان فعالیــت 
ــدای  ــود را ص ــان خ ــجو، همچن ــود و دانش ــجویی نب ــکل های دانش تش
ــا  ــد. ام ــا می دان ــات آنه ــال مالب ــئول در قب ــتضعف و مس ــردم مس م
ــده  و  ــان آم ــه کمکش ــکل ها ب ــار تش ــم در کن ــجویی ه ــریات دانش نش
ــد. در  ــه جریان ســازی در دانشــگاه کمــک کن ــا حــدودی ب توانســته ت
ایــن گــزارش بــه گفتگویــی بــا زهــرا تابــع بــردار مدیرمســئول فصلنامــه 

ــم. ــجویی پرداختی ــریات دانش ــاالن نش ــت از فع ــذ سیاس کاغ

بــه نظــر شــما نشــریات دانشــجویی توانســتند جایــگاه خــود 
را بیــن دانشــجویان پیــدا کننــد؟

تــا حــدی توانســته جایــگاه خــودش در بیــن دانشــجویان کســب کنــد 
ــودن ســرانه مطالعــه دانشــجویان در  ــه دلیــل پاییــن ب ــاز هــم ب ــا ب ام
ــگاه  بخــش نشــریات علمــی آن طــور کــه مــی بایســت نتوانســته جای

معقولــی بــرای خــود کســب کنــد.
نشــریات دانشــجویی چــرا بــر خــالف نشــریات دهــه 70 و 80 

دیگــر جریــان ســاز نیســتند؟
ــبکه  ــژه ش ــه وی ــت آن ب ــازی جذابی ــای مج ــترش فض ــل گس ــه دلی ب
اجتماعــی اینســتاگرام و تلگــرام و...وجــود کانــال هــا پیــج هــای متعــدد 
بــه عقیــده مــن نشــریات دیگــر مثــل گذشــته جریــان ســاز نیســتند.

ــت،  ــریه هس ــک نش ــی در ی ــور اصل ــرم دو فاکت ــوا و ف محت
ــد؟ ــی دانی ــت م ــک رو در اولوی ــدام ی ــما ک ش

ــخص  ــد مش ــه اول بای ــی در وحل ــریه علم ــه نش ــل اینک ــه دلی ــرم ب ف
بشــود فــرم مهــم تریــن بخــش بــرای ایجــاد یــک نشــریه اســت مثــال 
؛ ایــن نشــریه بــه چــه ســمت گرایــش دارد علمــی ، تشــکلی... چــارت 
بنــدی ، تعــداد شــماره و... در مرحلــه بعــد محتــوا بــه صــورت یادداشــت 

ــه و... ، مقال
آیــا شــبکه هــای اجتماعــی توانســته انــد، نشــریات کاغــذی 

را تحــت الشــعاع قــرار دهنــد؟
ــا تعطیلــی دانشــگاه هــا و مجــازی شــدن  ــام کرون ــژه در ای ــه وی ــه ب بل
ــریات  ــی نش ــده ای ــور فزاین ــه ط ــی ب ــای اجتماع ــبکه ه ــوزش ش آم
کاغــذی در ایــن ایــام بحرانــی بــه صــورت نســخه دیجیتالــی ســاپورت 

مــی کننــد.
ــر  ــال حاض ــجویی در ح ــریات دانش ــکالت نش ــن مش مهمتری

ــت؟ ــازی چیس ــگاه مج ــا و دانش ــو دوران کرون ت
ایــن کــه امــوزش مجــازی بازدهــی بــاال را نــدارد و دانشــجوها  از فضــای 
علمــی کمــی دور کــرده و نســبت بــه گذشــته کمتــر دســت بــه قلــم 

شــده و همچنیــن انگیــزه هــا بــرای مقالــه نویســی کــم شــده اســت.
به نظر شما مسئولین دانشگاه به نشریات بها میدهند؟

ــد  ــه بتوانن ــا ک ــا آنج ــگاه ت ــئولین دانش ــا مس ــام کرون ــن ای ــه در ای بل
حمایــت هــای علمــی و مالــی کــرده انــد تــا فعالیــت دانشــجویی اعــم 

ــرود. ــق ن ــه تعلی ــا رو ب ــت نشــریات و انجمــن ه از فعالی

گفتگــوی »خبرنامــه دانشــجویان ایران« بــا مدیرمســئول فصلنامه کاغذ سیاســت
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