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اروپـای شرقـــی؛ آتــش زیـر خاکستــــر

آینــده روابـط بیــن الملل در جهـــان
دموکراســی؛ نمونه آمریکایــی

نگاهی به اندیشه سیاسی جان رالز
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 هیئت تحریریه:  آرمین رحمانی- حدیث بهرامی-
مهدنور-سمانه خاموشی-محمد  مهدی   محمد 
نجفی-حسین سعیدی-لیال   طهماسبی-سعید 
منصف-امیرفرزاد خسرویان-محمد امین انصاری-

سیده معصومه حسینی

ِعیَِّة یاَسِة ِقواُم الرَّ ُحسُن السِّ
 ُحسن سیاست ، مایه استواری مّلت است.

امام علی )ع(
ــه از  ــان محــاوره اکثــر مــا وجــود دارد و روزان لفــظ سیاســت در زب
ایــن کلمــه کاربردهــای مختلفــی صــورت مــی گیــرد امــا پرداختــن 
ــش  ــالش و کوش ــد ت ــک آن نیازمن ــن و آکادمی ــای بنیادی ــه معن ب
پژوهشــگران ایــن حــوزه و حــوزه های وابســته اســت. مــع الوصف با 
توجــه بــه قرارگیــری کشــور عزیزمــان ایــران، در شــرایط جغرافیایی 
خــاص و مردمانــی آگاه در ایــن مــرز و بــوم ارزش شــناخت و تحلیــل 

ــز دو چنــدان می شــود. ــی مختلــف سیاســت نی ــن معان بنیادی
ــواز و  ــران اه ــهید چم ــگاه ش ــی دانش ــوم سیاس ــروه عل ــا در گ م
فصلنامــه کاغــذ سیاســت ســعی داریــم تــا گامــی هــر چنــد کوچک 
ــربلند و  ــران س ــرافرازی ای ــب س ــته و موج ــتا برداش ــن راس در ای

ــویم. ــان ش ــان عزیزم ــی مخاطب آگاه

سخــن سـردبیـــر

 آرمین رحمانی 
 کارشناسی علوم سیاسی دانشگاه شهید چمران اهواز 
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ــه در آن  ــت ک ــی اس ــی حکومت ــا دموکراس ــاالری ی ــردم س م
ــذار  ــون گ ــون و قان ــاب قان ــرای انتخ ــدار الزم را ب ــردم اقت م
را دارا هســتند؛ در ایــاالت متحــده دموکراســی را حکومــت 

ــد. ــف می کنن ــردم تعری ــرای م ــردم و ب ــط م ــردم، توس م

تاریخچــه دموکراســی
دموکراســی اولیــه از دولــت شــهر آتــن آغــاز شــد و بــه 
گونــه ای می تــوان زمینــه ســاز ایــن شــیوه از حکومــت را 
ــالد( شــاعر و سیاســتمداری  ــل از می ــون« )640-165 قب »زول
ــام داد  ــه انج ــی ک ــوب و رفرم های ــار چ ــه در چه ــت ک دانس
ــان و کارگــران حقــوق بیشــتر و تخفیــف  ــرای دهقان توانســت ب
ــر،  ــاز دیگ ــه س ــل زمین ــان آورد؛ عام ــه ارمغ ــازات را ب در مج
ــود کــه ســاختار  ــالد( ب ــل از می »کالیســتنس« )570-605 قب
اجتماعــی شــهر آتــن را تغییــر و قــدرت تــام اشــراف را کاهــش 

داد.
باتوجــه بــه نظــر برخــی از مورخــان و تاریــخ نویســان، اعتقــاد 
ــالد( بنیانگــذار  ــل از می ــن اســت پریکلــس )490-429 قب برای
دموکراســی اســت؛ پریکلــس کــه هــم سیاســتمدار و هــم 
ســرباز یونانــی بــود، واژه دموکراســی را ابــداع کــرد و دولــت-

شــهر آتــن را دموکراســی نامیــد، بنابرایــن پیشــینه دموکراســی 
ــل  ــال قب ــا 2600 س ــدود 2430 ت ــن در ح ــهر آت در دولت-ش

ــاز میگــردد. ب

ســرمایه داری و دموکراســی
 ســرمایه داری بــه نظــام اقتصــادی اشــاره دارد کــه کــه 
مشــخصه ی آن مالکیــت خصوصــی ابزار هــای تولیــد اســت، 
ــت  ــت دول ــدون دخال ــد ب ــن مالکیــت میتوان ــه طــوری کــه ای ب
شــخصی  منافــع  منشــاء  بــازار،  رقابت هــای  طریــق  از  و 
ــردم  ــردم تحــت اراده م ــت م ــا دموکراســی حکوم باشــد، و، ام
ــوم سیاســی  ــگ عل ــه در فرهن ــه ک اســت، دموکراســی همانگون
توســط  )حکومــت  معنــا  ایــن  اســت،  آمــده  "آکســفورد" 
ــرارداد اجتماعــی  مــردم( را تاییــد میکنــد کــه گاهــاً توســط ق

ــود. ــارج میش ــض خ ــی مح ــت انتزاع از حال
ــه و  ــن یافت ــی تکوی ــرایط متفاوت ــت ش ــدرن تح ــی م دموکراس
ــه  ــب گفت ــوده، اغل ــر ب ــور آن موث ــی در ظه ــل گوناگون عوام
میشــود کــه ســرمایه داری نقــش به ســزایی در نشــر و گســترش 
ــان دموکراســی و  ــا کــرده اســت؛ همچنیــن می دموکراســی ایف
ســرمایه داری از لحــاظ طبقاتــی نســبتی اساســی وجــود دارد، 
زیــرا در هــر دو، بــورژوازی بــه عنــوان عامــل انباشــت ســرمایه 
و سیســتماتیکی  اساســی  نقــش و حضــور  آزادی  مدافــع  و 
داشــته اســت، دســت کــم دموکراســی بورژوایــی بــدون نظــام 
ســرمایه داری آزاد ممکــن نخواهــد بــود. از لحــاظ تاریخــی نیــز 
ــان  ــور همزم ــه ط ــش ب ــم و بی ــی ک ــرمایه داری و دموکراس س
ــا  ــرمایه داری ب ــد. س ــت کردن ــر را تقوی ــدند و یکدیگ ــدا ش پی
ــگ  ــب هماهن ــدار طل ــتی و اقت ــتبدادی، فاشیس ــای اس نظام ه
و همــراه اســت، امــا هنگامــی کــه ســرمایه داری زمانــی 
ــاً  ــردد، طبع ــای اساســی و فاحــش گ ــور نابرابری ه موجــب ظه

ــرا دموکراســی  ــان دموکراســی ناهماهنــگ میگــردد، زی ــا آرم ب
ــی  ــدرت سیاس ــه ق ــد ک ــتری می یاب ــق بیش ــکان تحق ــی ام وقت
ــدازه زیــادی از قــدرت اقتصــادی اســتقالل یافتــه باشــد.  ــا ان ت
اقتــدار  و  قــدرت  اســتقالل  امــکان  قاعدتــاً  داری  ســرمایه 
ــد  ــی بای ــی آورد، ول سیاســی از مالکیــت اقتصــادی را فراهــم م
ــد. ــق می یاب ــا چــه حــد تحق ــن اســتقالل ت ــاًل ای ــه عم ــد ک دی

هــدف صریــح دموکراســی ایــن بــود کــه حســن نیــت همــه را 
ــارغ  ــد و ف ــد ببال ــت بتوان ــا دول ــت جلــب کننــد ت ــه نفــع دول ب
ــد.  ــاع کن ــر دشــمنان از خــود دف ــی در براب ــات داخل از اختالف
ــری از  ــی جلوگی ــی، یک ــده، نخســتین دموکراس ــداف بازدارن اه
پیدایــش مســتبدان بــود و دیگــری حصــول اطمینــان از اینکــه 
ــازی بیــش از  ــه کســی امتی ــت اشــرافی هرگــز ب ــا اصال ــول ی پ
ــه ای  ــه گون ــن ســرمایه داری ب حــد معمــول نمیبخشــد؛ بنابرای
ــژه دموکراســی  ــه وی ــواع اندیشــه های سیاســی ب ــده ان پدرخوان
اســت، در جوامــع ســنتی و جوامــع پیــرو سوسیالیســم و 
ــاد  ــترک ی ــوان درد مش ــه عن ــرمایه داری ب ــت، از س کومونیس
شــده اســت کــه مــدام بــا ســرمایه داری در ظاهــر، بالــذات در 

ــزاع هســتند.  ــگ و ن جن
یــا  ســاالری  ســرمایه  مــدرن،  دوره ی  در  آنکــه  حــال 
بــر محــور  مــدرن،  تمــدن  اجتماعی-سیاســی  کاپیتالیســم 
ــاظ  ــه لح ــرمایه ب ــت؛ س ــه اس ــامان گرفت ــاالری س ــرمایه س س
ــدرن وجــود  ــل م ــای ماقب ــه در تمدن ه ــروت ک ــا ث ــی ب مفهوم
داشــته، تفــاوت ماهــوی دارد و پدیــده ای تمامــاً مــدرن اســت. 
ــورت  ــوان ص ــه عن ــتی ب ــی امانیس ــل دموکراس ــن دلی ــه همی ب
دارد کــه  کاپیتایســتی  ویژگــی ای  نیــز،  سیاســی مدرنیتــه 
ــت  ــن اس ــتی ای ــی امانیس ــم دموکراس ــص مه ــی از خصای یک
ــاً  ــتبدادی دارد و اساس ــه ای اس ــرم صبغ ــی الج ــه دموکراس ک
ــر  ــه خصیصــه نفســانی، اســتبدادی و توتالیت ــدرت در مدرنیت ق
بــر مفهــوم مــدرن  اومانیســتی  دارد و، چــون دموکراســی 
قــدرت و سیاســت تکیــه دارد، بــه تبــع و بــه ناگزیــر خصیصــه 
ــب ســرمایه داری  ــد وجــه غال ــد؛ هرچن ــدا میکن اســتبدادی پی
و  اســت  و شــخصی  لیبــرال خصوصــی  دموکراســی های  در 
حالتــی  اغلــب  سوســیال-دموکراتیک،  دموکراســی های  در 
ــزرگ  ــاالرانه ب ــرمایه س ــای س ــی از مالکیت ه ــط و ترکیب مختل
ــس دموکراســی  ــی وجــود دارد، پ ــا دولت و کوچــک شــخصی ی
غربــی خــواه و ناخــواه فرزنــد ســرمایه داری اســت و بــدون آن 

ــت. ــن اس ــر ممک ــی غی ــات دموکراس ــه حی ادام
ــی  ــر از دموکراس ــه غی ــه ب ــرب البت ــر غ ــد نظ ــی م دموکراس
دموکراســی  پروراننــد،  مــی  درون  در  کــه  »پولیارکــی« 
نویــن و هوشــمندانه ایســت کــه الزمــه ی آن موفقیت هــای 
ــی  ــی و خارج ــای داخل ــی جنبه ه ــی در تمام ــردان غرب دولتم
اســت کــه بتواننــد بــا پشــتوانه ی ایــن موفقیت هــای بــی 
ــه ویــژه مــردم هــدف کــه مــراد  ــرای مــردم جهــان ب ثبــات، ب
ــا بلکــه  ــی کننــد ت ــه اســت دلبــری و خودنمای مــردم خاورمیان
ــان را  ــته هایش ــهمگین خواس ــات س ــا انقالب ــد ب ــوم بتوانن عم

ــد. ــرآورده کنن ب

نظــام سیاســی آمریــکا؛ توهــم آزادی
نظــام سیاســی ایــاالت متحــده بــا تشــکیل دولت-کشــور 
ــی  ــاز م ــالدی آغ ــال 1787 می ــه در س ــد ک ــاز ش ــدرال آغ ف

دموکراســی »نمونــه آمریکایــی«

امیرفرزاد خسرویان
کارشناسی علوم سیاسی دانشگاه شهید چمران اهواز

شــود کــه بــه موجــب معاهــده ی فیالدلفیــا، چهارچــوب و 
ــدا کشــور  ــکا تشــکیل شــد. در ابت الگــوی نظــام سیاســی آمری
ــیون بــود کــه معاهــده بیــن  ــورت کنفدراس ــه ص ــکا ب آمری
ــت- ــن دول ــن ای ــط مابی ــالک رواب ــو م ــهر های عض دولت-ش

شــهر ها قــرار داشــت، امــا پــس از تشــکیل دولت-کشــور 
ــا(  ــده )فیالدلفی ــن معاه ــن ای ــی جایگزی ــون اساس ــدرال، قان ف
شــد و مــالک روابــط بیــن دولت-شــهر های عضــو گردیــد 
ــهر ها  ــک از دولت-ش ــر ی ــک از ه ــر ی ــب آن ه ــه موج ــه ب ک
ــور  ــت -کش ــن دول ــا در ای ــروزی آن ایالت ه ــای ام ــه معن ــا ب ی
ــه  فــدرال، ســازمان سیاســی و اداری حــوزه داخلــی خــود را ب
دســت آوردنــد کــه بــه شــرط عــدم تعــارض بــا قانــون اساســی 
فــدرال در ســازمان اداری – ایالتــی آزاد هســتند و تنهــا یــک 
ــه  ــن اســت ک ــرای اجــرا الزم اســت و آن ای ــون ب شــرط و قان

ــند. ــته باش ــوری داش ــام جمه نظ
 ســپس در ایــن کشــور کنگــره تشــکیل شــد کــه شــامل 
ــای  ــداد اعض ــود. تع ــنا می ش ــس س ــدگان و مجل ــس نماین مجل
ــت ایالت هــا تعییــن  ــب جمعی ــه تناس ــدگان ب ــس نماین مجل
نظیــر  پــر جمعیــت  ایالت هــای  مثــال  بــه طــور  میشــود 
نســبت  بیشــتری  جمعیــت  از  کــه  کالیفرنیــا  و  نیویــورک 
ــری  ــت کمت ــه جمعی ــکا ک ــگ و آالس ــای وایومین ــه ایالت ه ب
ــه  ــا توجــه ب ــه ب ــد ک ــس ســنا دارن ــد، دو ســناتور در مجل دارن
ــی های  ــی از کرس ــا نیم ــان تقریب ــاختار و چیدم ــوع س ــن ن ای
ــت  ــا بیس ــه تنه ــت ک ــت اس ــار 25 ایال ــنا در اختی ــس س مجل

درصــد از جمعیــت آمریــکا را تشــکیل میدهنــد.
ــا ســاختار  ــه دموکراســی ای ب ــاالت متحــده ب نظــام سیاســی ای
ــا  ــه ب ــود ک ــی ش ــم م ــی خت ــت نیافتن ــده و دس ــیار پیچی بس
ــکا و  ــی آمری ــی، دموکراس ــزان دموکراس ــوع و می ــه ن ــه ب توج
ــور  ــس جمه ــوری دارای رئی ــاختار جمه ــیتم و س ــه کل س البت
ــر مســند قــدرت مــی نشــیند کــه از  اســت کــه چهــار ســال ب
ــرده  ــام ب ــز ن ــل نی ــاه عس ــه دوران م ــه ب ــال ک ــار س ــن چه ای
ــات  ــی انتخاب ــد آخــر یعن ــکا را، وارد دوران و ران میشــود، آمری
ــده  ــب آین ــی و دوره اول رقی ــور فعل ــس جمه دوره ی دوم رئی
ــه  ــا، چ ــانه ه ــیاری از رس ــی بس ــازه ی زمان ــن ب ــد. در ای میکن
رســانه های مکتــوب و چــه شــبکه های تلوزیونــی، قبــل از ورود 
بــه بحــث انتخابــات تــالش دارنــد کــه سیســتم رای گیــری در 
ایــن کشــور را بــرای مخاطبــان خــود تشــریح کننــد کــه ایــن 
ــت  ــات آمریکاس ــتم انتخاب ــی سیس ــده پیچیدگ ــان دهن امرنش

ــد. ــان صــدق نمیکن ــری در جه ــچ کشــور دیگ ــرای هی ــه ب ک
آمریــکا و غــرب در نــگاه اول تــالش میکننــد کــه ایــن مســئله 
ــان  ــه جه ــاص ب ــای خ ــا ویزگی ه ــی ب ــوان دموکراس ــه عن را ب
ــکا و در  ــی آمری ــا در اصــل سیســتم انتخابات ــد، ام ــی کنن معرف
مجمــوع دموکراســی امریکایــی پــر از ایــراد و حفــره اســت، تــا 
ــی  ــمندان سیاس ــران و اندیش ــل گ ــی از تحلی ــه برخ ــی ک جای
ــودن نظــام سیاســی و دموکراســی  ــه ب ــه دموکراتیــک و آزدان ب

ــد. ــی دارن ــک و تردید های ــی ش آمریکای
دموکراســی  در  سیاســی  حفــره ی  و  ایــراد  بزرگتریــن 
ــا هیئــت  ــج ی ــام الکتــرال کال ــه ن ــی وجــود مفهومــی ب آمریکای
ــات  ــروز انتخاب ــه پی ــا ک ــن معن ــه ای ــت؛ ب ــدگان اس برگزینن
ــر  ــه ه ــردم مشــخص نمیشــود، بلک ــت آراء م ــا اکثری ــکا ب آمری
ــی را در  ــج انتخابات ــرال کال ــد 270 الکت ــه بتوان ــی ک کاندیدای
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ــه  ــال 1648 ب ــتفالی در س ــه وس ــح چندجانب ــان صل ــای پیم امض
ــتقالل  ــل و اس ــی تبدی ــای مل ــاز دولت ه ــد و آغ ــر جدی ــاد عص نم
ــی و  ــای عین ــد. زمینه ه ــناخته ش ــمیت ش ــه رس ــت ب ــوزه سیاس ح
اجتماعــی دولــت مــدرن نیــز بــا بحــران در نظــم فئودالــی و ضــرورت 
ــکل  ــوق ش ــان ف ــس از پیم ــع پ ــد در واق ــم ش ــدرت فراه ــز ق تمرک
ــن  ــل ای ــوغ و تکام ــل ایجــاد شــد مراحــل بل ــن المل ــه نظــم بی اولی
نظــم پــس از پایــان جنــگ جهانــی دوم بــه صــورت نظــام دوقطبــی، 
ــت.  ــکل گرف ــوروی ش ــر ش ــاد جماهی ــکا و اتح ــری آمری ــه رهب ب
ــر  ــکا ب ــه رهبــری آمری ــا فروپاشــی شــوروری نظــام تــک قطبــی ب ب
ــن برهــه برخــی  ــا شــد. پــس از ای ــل حکــم فرم حــوزه ی بیــن المل
بازیگــران بــه درخواســت آمریــکا بــرای حضــور در جنــگ مبــارزه بــا 
تروریســم در افغانســتان و عــراق پاســخ مثبــت ندادنــد کــه ایــن عــدم 
همراهــی نشــان از بــروز چالشــی در نظــم حاکــم بــود و فضــا را بــرای 
ــر برخــی  ــد نابراب رقابت هــای سیاســی، نظامــی و اقتصــادی هــر چن
ــاالت  ــل ای ــیه در مقاب ــل و روس ــد، برزی ــن، هن ــد چی ــران مانن بازیگ

ــاده کــرد. متحــده آم
ــه هــر روی امــروزه، نظــم بیــن المللــی فرآینــدی فرسایشــی و در  ب
ــاوری،  ــی و فن ــای علم ــد؛ نوآوری ه ــه می کن ــذار را تجرب ــال گ ح
دامنــه  بــر  جهانــی  جامعــه  و  اقتصــاد  متقابــل  وابســتگی های 
ــایر  ــن و س ــت. چی ــزوده اس ــی اف ــن الملل ــم بی ــای نظ یپیچیدگی ه
قدرت هــای جنوبــی از اهمیــت اقتصــادی و سیاســی برخــوردار شــده 
ــد. برخــی کشــور ها ماننــد هنــد و برزیــل برنامه هــای اقتصــادی و  ان
ــاده ســازی نمــوده و برنامه هــای  ــه ای را پی توســعه ای و بلنــد پروازان
ــت  ــه، سیاس ــیه در دو ده ــد. روس ــدام دارن ــت اق ــی در دس گوناگون
خارجــی خــود را بــرای محافظــت از منافــع و تاثیرگــذاری بــر نظم هــا 
و تحــوالت منطقــه ای و گاه جهانــی، بســیج کــرده اســت. واشــنگتن 
بــا محدودیت هــای جــدی بــرای شــکل دادن بــه سیاســت های 
ــی  ــای مل ــت. دولت ه ــده اس ــرو ش ــود روب ــوذ خ ــی و نف ــن الملل بی
ــا  ــود ب ــای خ ــاق کنش ه ــرای انطب ــی ب ــن الملل ــازمان های بی و س
ــی دســت و  ــای گوناگون ــا چالش ه ــی ب ــر نظــام جهان شــرایط متغیی

ــد ــرم می کنن ــه ن پنج
در هــر حــال تغییــرات نظــام جهانــی مــورد توجــه اغلــب بازیگــران 
ــوالت  ــور ها تح ــیاری از کش ــت بس ــه اس ــرار گرفت ــی ق ــن الملل بی
ــا  ــد ت ــد می کنن ــت رص ــه دق ــل را ب ــن المل ــام بی ــای نظ و روند ه
بتواننــد بــا درک و شــناخت درســت آن هــا سیاســت خارجــی خــود را 
بــرای محافظــت و ترویــج منافــع خویــش ســامان موثرتری ببخشــند. 
از ســوی دیگــر نظریــات و مفاهیــم بــرای درک نظــم آینــده جهــان 
ــان  ــده پژوه ــتند. آین ــق هس ــای عمی ــری و کاوش ه ــال بازنگ در ح
ــا روی  ــش بینی ه ــق پی ــه خل ــوع، ب ــای متن ــا و روش ه ــا گفتمان ه ب
ــده  ــر آین ــت تاثی ــردان تح ــت م ــران و دول ــم گی ــد. تصمی آورده ان
ــم  ــر روی چش ــذاری ب ــت گ ــال سیاس ــود، در ح ــای موج نگری ه

ــتند.  ــی هس ــم جهان ــی نظ ــای آت انداز ه
نظریــه بازی هــا در حــوزه روابــط بیــن الملــل بــه تحلیــل چگونگــی 
ــا  ــه پدیده ه ــردازد چراک ــر می پ ــم گی ــم و تصمی ــن تصمی ــل بی تعام
و چالش هــای آن را نتیجــه همیــن تعامــل بازیگــران می دانــد. 
ــان،  ــای پارلم ــورها، اعض ــران کش ــامل رهب ــد ش ــران می توانن بازیگ
ــا حتــی شــهروندان یــک کشــور  اعضــای ســازمان های غیردولتــی ی
باشــند. طرفــداران ایــن تئــوری معتقدنــد کــه بــا توجــه بــه اهمیــت 
ــی،  ــن الملل ــای بی ــن تصمیمــات در کنــش و واکنــش واحد ه بنیادی
ــز  ــم متمرک ــوزه ی تصمی ــر ح ــد ب ــز بای ــا نی ــح رخداد ه ــرای توضی ب
ــی  ــت یعن ــرض عقالنی ــر ف ــیاری ب ــن کار، بس ــام ای ــرای انج ــد. ب ش
دریچــه ی ورود بــه تئــوری بــازی تکیــه می کننــد و بــا تمرکــز بــر آن 
ــی و مــواردی  ــه ای بیــن الملل درگیریهــا، تضادهــا، سیاســتها، اتحادی
از ایــن دســت را توجیــه اغلــب نظریــه پــردازان روابــط بیــن الملــل 
طرفــدار ایــن نظریــه، بــر ایــن نکتــه توافــق دارنــد کــه روابــط بیــن 
الملــل را بــه بهتریــن نحــو میتــوان در قالــب یــک بــازی چنــد نفــره 
بــا حاصــل جمــع غیــر صفــر مفهــوم بنــدی کــرد، بــر مبنــای ایــن 
ــک  ــد ی ــرا واج ــل، آن ــن المل ــام بی ــیک نظ ــاختار آنارش ــوری، س تئ
بــازی چنــد نفــره بــا حاصــل جمــع غیــر صفــر، یعنــی فقــدان یــک 
ــم  ــداف مشــترک و تنظی ــف اه ــه تعری ــادر ب ــه ق ــزی ک مرجــع مرک
ــر  ــت بازیگ ــر دول ــت. ه ــوده اس ــد، نم ــان باش ــای بازیکن انتخاب ه
بــرای خویشــتن، لــوازم بقــا، منافــع حیاتــی شــخصی و سیاســت هایی 
ــن  ــود، تعیی ــت می ش ــود آن دول ــاه خ ــت رف ــب تقوی ــه موج را ک
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آینـــده روابــــط بیــن المــلل در جـــــهان  ایالت هــای مختلــف آمریــکا ببــرد، رئیــس جمهــور آینــده 
آمریــکا خواهــد شــد؛ بزرگتریــن ایــراد ایــن سیســتم، انتخــاب 
غیرمســتقیم رئیــس جمهــور توســط مــردم اســت، بســیاری از 
ــه  ــی ب ــذاران آمریکای ــون گ ــه قان ــد ک ــاد دارن ــان اعتق آمریکایی
ــار  ــن رو در کن ــد و از همی ــته ان ــی نداش ــاد چندان ــردم اعتم م
رای مــردم، رای نخبــگان سیاســی را نیــز در نظــر گرفتــه انــد 

ــد. ــالح کنن ــردم را اص ــتباهات م ــان اش ــم خودش ــه زع ــا ب ت

ــتم  ــوع سیس ــن ن ــر ای ــی وارد ب ــرادات اساس ــر از ای ــی دیگ یک
ــود دارای  ــت خ ــب جمعی ــت برحس ــر ایال ــه ه ــت ک ــن اس ای
هیئــت برگزیننــدگان اســت؛ نتیجــه مســتقیم ایــن امــر توجــه 
ــق  ــت از مناط ــزرگ و غفل ــای ب ــه ایالت ه ــا ب ــتر کاندید ه بیش
کــم جمعیــت اســت، زیــرا کاندید هــا بــه دنبــال الکتــرال 
ــات  ــتم انتخاب ــن، سیس ــالوه برای ــتند؛ ع ــتری هس ــج بیش کال
الکتــرال کالــج باعــث شــده اســت کــه تــا کنــون حــدود پنــج 
رئیــس جمهــور امریــکا بــدون آنکــه رای اکثریــت مــردم 
آمریــکا را کســب نماینــد بــه مقــام ریاســت جمهــوری رســیده 
ــدرو جکســون ســال  ــد، همچون:جــورج بــوش ســال 200، ان ان
ــال  ــد س ــرور کلیولن ــال 1876 و گ ــدن س ــاموئل تیل 1824، س
ــوم  ــت رای عم ــب اکثری ــدم کس ــود ع ــا وج ــه ب 1888 و.. ک
نســبت بــه رقیبــان بــه ریاســت جمهــوری دســت یافتنــد؛ امــا 
ــا  ــا ب ــد قطع ــر رخ ده ــوری دیگ ــی در کش ــن اتفاق ــر چنی اگ
ــور های  ــکا و کش ــوی آمری ــودن از س ــک ب ــام غیردموکراتی اته

ــت. ــد گرف ــرار خواهن ــم ق ــدف تحری ــی ه غرب
ــدود  ــکا مح ــی آمری ــام سیاس ــر نظ ــر وارد ب ــای دیگ از ایراد ه

بــودن طیف هــای سیاســی و نامزد هــای انتخابــات ریاســت 
نداشــته  بــه گونــه ای کــه ســابقه  آمریکاســت،  جمهــوری 
ــرات  ــواه و دموک ــوری خ ــزب جمه ــر از دو ح ــه غی ــت ک اس
فــرد دیگــری بــه عنــوان رئیــس جمهــور ایــاالت متحــده 
ــیطره  ــکا در س ــره آمری ــن کنگ ــر ای ــالوه ب ــود، ع ــاب ش انتخ
ــش  ــچ نق ــک هی ــزاب کوچ ــت و اح ــلط آمریکاس ــزب مس دو ح
تعییــن کننــده ای ندارنــد؛ حــال بــه یکــی از حفره هــای عمیــق 
و بســیار مهــم وارد بــر دموکراســی آمریکایــی مــی پــردازم و آن 
ــکا  ــم آمری ــای عظی ــرکت ها و کمپانی ه ــراد و ش ــوذ اف ــم نف ه
ــی  ــای آمریکای ــت، لیبرال ه ــات اس ــت و انتخاب ــوزه سیاس در ح
کــه شــامل ثروتمنــدان درجــه اول شــرکت ها و غول هــای 
رســانه ای هســتند بــا کمک هــای مالــی بــه مبــارزات انتخاباتــی 
ــات را  ــد انتخاب ــا، فراین ــرای نامزد ه ــوادار ب ــردن ه ــم ک و فراه
ــار  ــد فش ــارکت در فراین ــا مش ــد و ب ــرار میدهن ــر ق ــت تاثی تح
)اغلــب سیاســی( مــی تواننــد طرفــدار بــه دســت آورنــد، 
ــه  ــورد نظــر خــود را ب ــن م ــد و قوانی ــل کنن ــا را تعدی مالیات ه
ــای  ــا انتخــاب اعضــای کمیته ه ــرانجام ب ــانند و س ــب رس تصوی
ــایر  ــوری و س ــت جمه ــیون های ریاس ــت، کمیس ــورتی دول مش
ــذاری دسترســی  ــد سیاســت گ ــه فراین ــی، ب ــای حکومت مقام ه
پیــدا کننــد؛ نتیجــه ی ایــن امــر متمرکــز شــدن هرچــه 
بیشــتر قــدرت در دســت الیگارش هــای ســرمایه دار اســت 

ــد. ــود دارن ــگال خ ــی را در چن ــه دموکراس ک
ــژه  ــه وی ــان ب ــرای جهانی ــه ب ــی ک ــی آمریکای ــن دموکراس ای
ــد در  ــر میرس ــه نظ ــتنیافتنی ب ــری دس ــه ام ــردم خاورمیان م
ــوع از دموکراســی  ــرا ایــن ن حقیقــت ســرابی بیــش نیســت، زی
ــکا  ــای آمری ــرمایه داران و لیبرال ه ــتثمار س ــتبداد و اس در اس
ــه ی  ــدگاه و دریچ ــا دی ــانه ها و ب ــک رس ــا کم ــا ب ــد، ام میغلت
ــوع  ــن ن ــه ای ــتن ب ــه پیوس ــویق ب ــان را تش ــردم جه ــرب م غ

ــد. ــا میکنن ــی نم ــی دموکراس ــام سیاس ــت و نظ سیاس

ــه مــا چــه  ــکا ب ــوی اول آمری لفــظ رئیــس جمهــور و بان
چیــزی را یــادآوری می کنــد؟

بــا نظــام دموکراســی جمهــوری محــور  در هــر کشــوری 
وجــود لفــظ رئیــس جمهــور امــری مملــوس و آشناســت، 
ــاره و  ــود دارد اش ــکا وج ــه در آمری ــوی اول ک ــظ بان ــا لف ام
ــا  ــکا گا ه ــه در آمری ــت ک ــلطنت اس ــک س ــادآور دوران تاری ی
ــلطنت  ــه س ــی ب ــت یاب ــرای دس ــی ب ــی را پل ــردم دموکراس م
اول  بانــوی  و  رئیــس جمهــور  و  دانســته  اکثریــت  مقبــول 
ــلطنتی و خــاص  ایــاالت متحــده نمایانگــر شــاه و ملکــه س
توتالیتــر میداننــد، قطعــا چنانچــه کــه گفتــه شــد دموکراســی 
آمریکایــی واقعــا بویــی از آزادی نبــرده اســت، زیــرا دموکراســی 
ــا  ــاالت متحــده اســت، کنت ه پوشــش خودکامگــی ســاختار ای
و اربابــان فئــودال بــار دیگــر از افســانه ها خــارج شــدند و 

ــت. ــده اس ــرار ش ــر تک ــار دیگ ــارخ ب ت
ــود  ــتی وج ــه راس ــت، ب ــی اس ــوال مهم ــن س ــن ای ــر ای  بناب
ــا  الفــاظ ســلطنت نمــا در کشــور مدعــی دموکراســی چــه معن
ــا دموکراســی  ــراه دارد؟ آی ــه هم ــان ب ــرای جه ــی را ب و مفهوم
ــا مــا فقــط دموکراســی را  آنچــه کــه هســت نمایــان شــده و ی

ــم؟ ــرمایه داران میدانی ــط س ــده توس ــته ش ــوری نوش تئ



ت 
س

یا
س

ذ 
غــ

کا
ی 

وی
ـــ

جـ
ش

دان
ی 

مــ
عل

ه 
مــ

لنا
ص

ف

ت 
س

یا
س

ذ 
غــ

کا
ی 

وی
ـــ

جـ
ش

دان
ی 

مــ
عل

ه 
مــ

لنا
ص

ف

14
01

ار 
به

م- 
نج

ه پ
مار

ش
 - 

وم
س

ل 
سا

 

14
01

ار 
به

م- 
نج

ه پ
مار

ش
 - 

وم
س

ل 
سا

 

9 8

ــا  ــوان صرف ــل را نمی ت ــن المل ــرد نظــام بی ــه عملک ــا اینک ــد ب می کن
در داخــل چارچــوب تحلیلــی یــک بــازی بــه طــور کامــل درک کــرد، 
ولــی الگو هــا و فرآیند هــای آن غالبــا ویژگی هــای بــازی گونــه 
ــا و  ــه بازی ه ــه نظری ــا ک ــد. از آنج ــروز می دهن ــود ب ــی را از خ معین
بازیســازی رابطــه تنگاتنگــی بــا تصمیــم گیــری و چانــه زنــی آینــده 
نظــم بینالملــل در افــق 2030 میــالدی دارنــد، بــرای مطالعــه روابــط 
ــر  ــی ب ــت از حرکت ــه در آن صحب ــی رشــت های ک ــل، یعن ــن المل بی
روی، بــه کارگیــری اهــرم چانــه زنــی زدن، تــوپ زنــی، الف شــطرنج 
ــر  ــا گی ــف ی ــات حری ــرای حــدس زدن اقدام ــالش ب دیپلماســی و ت
ــتن  ــه کار بس ــن ب ــت؛ بنابرای ــب اس ــت، مناس ــف اس ــن حری انداخت
ــا از  ــه درک م ــد ب ــا می توان ــه بازی ه ــج از نظری ــی منت ــون تحلیل فن

روابــط بیــن الملــل کمــک کنــد.
ــم سیاســت در مســائلی ماننــد تقســیم  ــازی در عل ــه ب ــرد نظری کارب
عادالنــه، اقتصــاد سیاســی، انتخــاب عمومــی، نظریــه سیاســت مثبــت 
و نظریــه انتخــاب اجتماعــی اســت. در هــر یــک از ایــن موضوعــات 
ــعه داده  ــه ای توس ــه گون ــازی را ب ــه ب ــای نظری ــگران مدل ه پژوهش
ــع  ــای ذینف ــا، گروه ه ــت ه ــدگان، موقعی ــب رای دهن ــه اغل ــد ک ان
و سیاســتمداران بــه عنــوان بازیگــران تلقــی می شــوند. رقابــت 
بازیگــران بیــن المللــی در راســتای ایجــاد و حفــظ منافــع و امنیــت 
ملــی خــود، دوری و نزدیکــی هــر یــک از ایــن بازیگــران بــه یکدیگــر، 
جهــت تحقــق اهــداف از پیــش تعییــن شــده و نهایتــا تــالش آنــان 
بــرای خــروج رقبــا و بازیگــران حریــف از میــدان رقابــت و مــواردی از 
ایــن دســت، عواملــی محســوب شــده کــه نظــام حاکــم بیــن الملــل 
را شــکل داده و در هــر مقطــع زمانــی متناســب بــا شــرایط و تــوان 
سیاســی و اقتصــادی قدرت هــای مطــرح در عرصــه جهانــی، یکــی از 
اشــکال نظــم چنــد قطبــی، دو قطبــی، تــک قطبــی و ســاختار جدیــد 
ــر  ــور های بازیگ ــد کش ــه دی ــذا از زاوی ــد؛ ل ــکل میده ــی را ش و نوین
ــری  ــای نظ ــن چارچوب ه ــی از موثرتری ــا، یک ــه بازیه ــود نظری موج
ــالدی  ــروی می ــه پیش ــل در ده ــن المل ــم بی ــی نظ ــده پژوه در آین
واقعگرایــان تحــول نظــام بیــن الملــل را مســتلزم تغییــر در ســاختار 
ــام  ــد نظ ــا و قواع ــام، هنجار ه ــرد نظ ــدرت، کارک ــع ق ــام، توزی نظ
میداننــد و از آنجــا کــه نظــام بیــن الملــل را آنارشــیک میداننــد لــذا 

قائــل بــه سلســله مراتبــی کــه منشــاء نظــم باشــد هســتند.
در خصــوص ســاختار نظــم فعلــی می تــوان گفــت نظــم بیــن المللــی 
ــال،  ــن ح ــا ای ــود. ب ــف ب ــی منعط ــرد، دو قطب ــگ س در دوره جن
برخــی آن را  نظــام تــک قطبــی و برخــی نیــز قــدرت را در ســطوح 
ــد  ــا در بع ــته و تنه ــه دانس ــی چندگان ــی، فرهنگ ــادی، سیاس اقتص
نظامــی آن را تــک قطبــی میداننــد. بحران هــای کــوزوو، افغانســتان 
و عــراق نیــز تــا حــدودی نشــان داد کــه نظــم بیــن الملــل، دســتکم 
ــه  در عرصــه ی سیاســت نظامــی، تــک قطبــی اســت و تبدیــل آن ب
نظــام دوقطبــی بــه ســادگی امــکان پذیــر نیســت. امــروزه بــرای کاخ 
ــری  ــور موث ــه ط ــت و ب ــدون محدودی ــه ب ــت ک ــکل اس ــفید مش س
ــا مســائل برخــورد کنــد. ضــرورت همــکاری ســایر دولتهــا، بویــژه  ب
ــدات نشــان می دهــد  ــا تهدی ــرای مواجهــه ب دولت هــای قدرتمنــد، ب
کــه نظــام بیــن الملــل در برخــی ابعــاد مهــم همچنــان چنــد قطبــی 
اســت.( هلــر در ایــن مــورد می نویســد: در ایــن نظــام، آمریــکا حتــی 
ــی  ــری احتمال ــه براب ــر، اول نیســت، چراک ــای براب ــان قدرت ه در می
نیــز وجــود نــدارد. در مقابــل واشــنگتن بازیگــر برتــر در بســیاری از 
زمینه هــا اســت. در نتیجــه، ایــن تــوان را دارد کــه هــرگاه احســاس 
کنــد منافــع حیاتــی اش بــه خطــر افتــاده، بــه تنهایــی اقــدام کنــد و 
در برابــر خواســت دیگــران، بــرای تغییــر نظــام بیــن الملــل بــه یــک 
ــد.  ــی مقاومــت کن ــن الملل ــر حقــوق و نهاد هــای بی ــی ب نظــام مبتن

ــداف  ــب اه ــرای تعقی ــی ب ــه تنهای ــکا ب ــدرت آمری ــن حــال، ق در عی
بلنــد پروازانــه حــل اختالفــات میــان دولت هــا و مســائل سیاســی و 
اجتماعــی داخلــی دولت هــا کــه منبــع اصلــی تهدیــدات سیاســی – 
ــکا  ــن مســائل، آمری ــرای حــل ای ــی اســت. ب امنیتــی هســتند، ناکاف
ــرای  ــن رو، تــالش ب نیازمنــد متقاعــد ســاختن دیگــران اســت. از ای
ــه  ــد جانب ــی مســتلزم عناصــری از چن ــن الملل ــای بی حــل چالش ه

گرایــی اســت. در واقــع، توزیــع قــدرت، خــود
خــود یــک نظــام بیــن المللــی را تحمیــل خواهــد کــرد کــه نــه کامال 
ــک  ــوان آن را تفکی ــی و می ت ــد قطب ــه چن ــت و ن ــی اس ــک قطب ت
ــه در  ــت ک ــوان گف ــی می ت ــن الملل ــای بی ــان واحد ه ــف می وظای
ــتین  ــرای نخس ــی ب ــت جمع ــرح امنی ــرد، ط ــگ س ــر دوره جن اواخ
ــه عــراق، جامــه عمــل پوشــید و اقدامــات دیگــری  ــه ب ــار در حمل ب
کــه در ســومالی، بوســنی، هائیتــی و افغانســتان بعمــل آمــد نیــز تــا 
حــدودی در ایــن راســتا بــود. امــا اقــدام نظامــی علیــه دولــت عــراق، 
در تعــارض بــا امنیــت جمعــی و در تــداوم وضعیــت ذاتــی نظــام بیــن 

الملــل بــود.
ــه  ــنگتن و اتحادی ــن، واش ــکو، پک ــه مس ــل جویان ــای گاه تقاب ورود ه
ــر ایــن  ــا در موضــوع ســوریه، یمــن و ... خــود نشــان دیگــری ب اروپ
ــوان گفــت  ــوده اســت. در حــوزه هنجار هــا و قواعــد می ت وضعیــت ب
ــان  ــا همچن ــتقالل دولت ه ــژه اس ــه وی ــتفالیا ب ــا وس ــای پس هنجار ه
ــر  ــوند. اگ ــوب می ش ــی محس ــام فعل ــاری در نظ ــی هنج ــه اصل پای
ــد،  ــا میزن ــان دولت ه ــط می ــی را در رواب ــرف اصل ــدرت ح ــه ق چ
ــر  ــک نظی ــی، اقتصــادی، سیاســی و دیپلماتی ــای حقوق ــا هنجار ه ام
ــاه و توســعه  حقــوق بشــر، دموکراســی، حــق تعییــن سرنوشــت، رف
اقتصــادی، بــازار آزاد، مذاکــره، تفاهــم، قــرارداد و... در بیشــتر مواقــع 
محدودکننــده قــدرت نظامــی دولت هــا بــوده اســت. بــا ایــن وجــود 
ــوی  ــز از س ــت آمی ــازی های بدع ــی هنجارس ــع نوع ــی مواق در برخ
ــدام  ــه ی آشــکار آن اق ــه نمون ــز انجــام شــده اســت ک واشــنگتن نی
آمریــکا علیــه دولــت عــراق و حضــور نظامــی در آن کشــور اســت کــه 

ــرار داشــت . ــل ق ــن المل ــای نظــام بی ــا هنجار ه ــارض ب در تع
ــاور هســتند  ــن ب ــر ای ــرت کگان« ب ــد »راب برخــی اندیشــمندان مانن
ــی،  ــدرت نظام ــون ق ــاد گوناگ ــکا در ابع ــری آمری ــداوم برت ــه ت ک
اقتصــادی، تکنولــوژی، ادبیــات، هنــر و ... در آینــده آشــکار اســت. وی 
ــد کــه  ــاد می دان ــه انداز هــای زی ــا را ب ــکا و اروپ ــدرت آمری شــکاف ق
ــوان شــریک خــود  ــه عن ــا را ب ــد اروپ ــر نمی توان ــز دیگ واشــنگتن نی
در نظــام بیــن الملــل جدیــد تلقــی کنــد. او می نویســد: »اروپائیــان، 
ــب  ــند و اغل ــی باش ــد قطب ــان چن ــاء جه ــی احی ــتند مدع می توانس
ــر  ــای اب ــد کــه آینــده از آن اروپ آمریکایــی هــا، نیــز قبــول می کردن
ــه  ــرد ک ــی ک ــون پیــش بین ــه هانتینگت ــی ک ــا جای ــدرت اســت، ت ق
ــی  ــر هژمون ــان در براب ــش جه ــن واکن ــا، مهمتری متحــد شــدن اروپ

ــود آمریــکا خواهــد ب
و بــر ایــن مبنــا در قــرن واقعــا چنــد قطبــی ایجــاد خواهــد شــد وی 
ــگ  ــان جن ــا از پای ــی اروپ ــت را تلق ــن وضعی ــق ای ــدم تحق ــت ع عل
ــی  ــر نظام ــد ب ــدم تاکی ــتراتژی و ع ــی از اس ــوان رهای ــرد بهعن س
گــری میدانــد. موضوعــی کــه ناشــی از توجــه اروپــا بــه بهشــت پســا 
ــت  ــح دائمــی کان ــق صل ــی تحق ــاه نســبی، یعن ــح و رف تاریخــی صل
اســت.( مــارک هلــر معتقــد اســت کــه نظــام بیــن الملــل آینــده بــه 
دالیــل زیــر، بــه ماننــد وضــع کنونــی، در برخــی ابعــاد مهــم، ناگزیــر 
ــی،  ــکار عموم ــون ناشــی از اف ــک هژم ــود. ی ــی خواهــد ب ــد قطب چن
مجالــس قانونگــذاری داخلــی و بازیگــران خارجــی تنــوع تهدیــدات و 
بازیگــران موثــر در عرصــه تهدیــد زایــی - ضــرورت همــکاری ســایر 
ــی  ــم - ناتوان ــد تروریس ــی مانن ــا تهدیدات ــه ب ــرای مقابل ــا ب دولت ه

ــا عوامــل ریش هــای تهدیــدات بیــش،  نظامــی آمریــکا در برخــورد ب
بــا ورود بازیگــران جدیــد بــه عرصــه قــدرت جهانــی و تــالش 
ــی،  ــای سیاس ــدان رقابت ه ــه می ــرای ورود ب ــور ب ــای نوظه قدرت ه
اقتصــادی، فرهنگــی و نظامــی – امنیتــی و نقــش چیــن، روســیه و 
اتحادیــه اروپــا در مناســبات قــدرت جهانــی از یــک ســو و اقدامــات 
ــت از  ــت و صیان ــرای حفاظ ــکا ب ــده آمری ــاالت متح ــای ای و تالش ه
ــم، از ســوی  ــی حاک ــن الملل ــر نظــام بی ســیادت و ســروری خــود ب
ــی در  ــاهد تغییرات ــده ش ــال های آین ــرو و س ــه پیش ــر، در ده دیگ
نظــام حکمرانــی آینــده بیــن الملــل خواهیــم بــود بــا وجــود فــراز و 
نشــیب های موجــود و رقابــت قدرت هــای جهانــی و بازیگــران بــرای 
ــر  ــان اکث ــه اذع ــون، ب ــدا تاکن ــل، از ابت ــن المل ــام بی ــر نظ ــلط ب تس
اندیشــمندان، جهــان شــاهد یــک نظــام تــک قطبــی و بــدون رقابــت، 

ــوده و هســت.  ــه رهبــری واشــنگتن ب ب
امــا در ایــن راه پرســش های جــدی مطــرح اســت، ماننــد: آیــا ایــن 
ــا کاخ  ــود؟ آی ــد ب ــد خواه ــان قدرتمن ــده همچن ــه آین کشــور در ده
ســفید خواهــد توانســت یــک جانبــه گرایــی خــود را بــر رقبــا، هــم 
ــن  ــا را در عی ــد و آن ه ــل کن ــرف تحمی ــای بیط ــان و دولت ه پیمان
اکــراه، وادار بــه همراهــی بــا سیاســت هایی کنــد کــه از نظــر آن هــا 
ــا  ــت؟ آی ــان اس ــا منافعش ــاد ب ــا در تض ــاک و تقریب ــه، خطرن احمقان
ــوری واشــنگتن  ــش روی امپرات ــح و مهمــی پی ــای صری محدودیت ه
ــا کاخ ســفید بایســتی در تعییــن اهــداف و دنبــال  ــود؟ آی خواهــد ب
کــردن آن هــا گزینشــی تر و راهبردیتــر عمــل کنــد؟ اگرچــه تصــور 
ــدازه ای  ــه ان ــن اســت کــه کشورشــان ب ــکا ای رهبــران سیاســی آمری
ــه تنهایــی  ــد بســیاری از موضوعــات را ب قدرتمنــد اســت کــه میتوان
ــدرت  ــش ق ــل نمای ــز در مقاب ــر نی ــور های دیگ ــرد و کش ــش بب پی
و تصمیمــات کاخ ســفید ســر تعظیــم فــرود بیاورنــد. ولیکــن 
ــه  ــتیابی ب ــرای دس ــن ب ــالش چی ــه ت ــود از جمل ــای موج واقعیت ه
ــیه  ــیون روس ــزی فدراس ــه ری ــادی، برنام ــوری اقتص ــای امپرات روی
بــرای حاکمیــت نظامــی – اطالعاتــی و اهــداف اتحادیــه اروپــا بــرای 
برتــری در عرصــه سیاســی فرهنگــی از جملــه چالش هــای پیشــروی 
ــن،  ــدرت چی ــور ق ــت. ظه ــی اس ــتمداران آمریکای ــان و سیاس حاکم
فراینــدی اســتاندارد اســت کــه بــر اســاس آن یــک قطــب اقتصــادی 
جدیــد تــالش میکنــد در صحنــه بیــن المللــی بــرای خــود، فضایــی 
بیابــد تــا جهــان را بــه مقیــاس وســیع بــه آغــوش اقتصــادی خــود 
ســوق دهــد و در نهایــت، بــا بهبــود حمــل و نقــل، پیونــد بــا دنیــا را 
ــی بخشــد. بیشــک  ــه چیــن را فزون ــکای جهــان ب افزایــش داده و ات
طــرح و پیگیــری پــروژه »یــک کمربنــد یــک جــاده«، در واقــع تالش 
بــرای ایجــاد یــک نظــم جدیــد سیاســی و اقتصــادی اســت کــه قصــد 
ــدوزد  ــه خــود، ب دارد دنیــا را در مجموعــه ای از تار هــای وابســتگی ب
ــرای  ــزد و ب ــر بخ ــای دیگ ــوت قدرت ه ــات خل ــی در حی ــه آرام و ب
ــرای  ــت ب ــی اس ــر تالش ــارت دیگ ــه عب ــد. ب ــازی نمای ــود، قدرتس خ
ــه  ــای ک ــن، بهگون ه ــتراتژیک چی ــک و اس ــوذ ژئوپلتی ــش نف افزای
ــی و  ــران سیاس ــایر بازیگ ــه س ــه علی ــنگتن بلک ــه واش ــا علی ــه تنه ن
اقتصــادی جهــان اســت و می خواهــد برابــری خــود بــا آمریــکا را در 
ســال های بــه رخ جهانیــان بکشــاند بــا وجــود ادعــای پکــن مبنــی بــر 
اینکــه پروژهــی یادشــده، طرحــی فرهنگــی بــرای ایجــاد پیونــد بیــن 
کشورهاســت، امــا واقعیــت چیــزی دیگــری را بــه نمایــش گذاشــته 
ــه  ــتر ب ــده بیش ــا در آین ــد اروپایی ه ــن می خواه ــه چی ــت، اینک اس
ــکا؛ ایــن موضوعــی اســت کــه خــود  ــا آمری چیــن وابســته باشــند ت
ــک  ــن را ی ــد و چی ــراف می کنن ــه آن اعت ــاً ب ــز تلویح ــا نی اروپایی ه
تهدیــد اقتصــادی میداننــد، چراکــه ایــن کشــور در زمینــه فنــاوری 
ــرده اســت  ــرار داشــت، بســیار پیشــرفت ک ــا در راس آن ق ــه اروپ ک

ــوم  ــان س ــور های جه ــد در کش ــواری می توانن ــا دش ــا ب و اروپایی ه
ــدان دور  ــه چن ــان در ســال های ن ــه آن ــی ک ــد. در حال ــه نماین معامل
ــز  ــا نی ــتند. در آفریق ــه داش ــر خاورمیان ــی ب ــل و مطلق ــلط کام تس
ــا  ــروزه جــای اروپ ــا ام ــوال اســت و چینی ه ــن من ــر همی وضعیــت ب
را در طرح هــای نیروگاهــی، حمــل و نقــل و... در آفریقــا گرفــت 
ــت در  ــه رقاب ــد ک ــرده ان ــه را درک ک ــن نکت ــز ای ــا نی ــد. اروپایی ه ان
جایــی کــه چیــن در آنجــا حضــور پیــدا کــرده اســت خیلــی ســخت و 
دشــوار اســت. بــا ایــن وجــود اروپــا ظاهــرا حاضــر اســت بــا وابســتگی 
بــه چیــن کنــار بیایــد و امیــدوار اســت کــه چیــن هــم تــا حــدودی 
ــی  ــن بخش ــد چی ــم مانن ــا ه ــون اروپ ــد. چ ــته باش ــا وابس ــه اروپ ب
ــز  ــا نی ــن، روس ه ــر چی ــالوه ب ــت. ع ــا - آسیاس ــزرگ اروپ ــاره ب از ق
مدعــی هســتند کــه بــه دالیــل مختلــف یــک قــدرت بیــن المللــی و 
تاثیرگــذار در صحنــه جهانــی هســتند، چراکــه برخــی از شــاخصه های 
قــدرت ماننــد ســالح اتمــی، تســلیحات پیشــرفته، انــرژی و تکنولوژی 
ماهــواره و بســیاری دیگــر از مولفه هــا را در اختیــار دارنــد و می تواننــد 
ــه عنــوان یــک تــک قطــب قــدرت هــم ســطح  در آینــده خــود را ب
دیگــران مطــرح نماینــد. شــرایط جغرافیایــی و ژئوپلیتیکــی روســیه، 
تــوان خوبــی بــرای بازیگــری ایــن کشــور در نظــام بیــن الملــل قــرار 
میدهــد، وســعت جغرافیایــی روســیه، عامــل کنتــرل کننــده مهمــی 
در امــر ارتباطــات جهانــی، بویــژه بیــن آســیا و اروپاســت و اســتیال و 
هژمــون ایــن کشــور در ایــن زمینــه همچنــان برقــرار اســت. افــزون 
ــن  ــد از نقشــآفرینی روســیه و تحــرکات دیپلماســی ای ــن نبای ــر ای ب
کشــور در مناطــق مختلــف جهــان از جملــه آســیا، اروپــا، خاورمیانــه 
ــال های  ــکو در س ــد. مس ــل ش ــع غاف ــترک المناف ــور های مش و کش
ــم آوردن  ــا فراه ــوده و ب ــیا نم ــوزه آس ــه ح ــای ب ــه ویژ ه ــر توج اخی
ــد تســلیحات  جــذب ســرمایه های خارجــی، فناوری هــای خــود مانن
و انــرژی هســته ای را در اختیــار ایــن کشــور ها قــرار داده و در حــال 
حاضــر چیــن و هنــد دو محــور عمــده نــگاه آســیایی روســیه هســتند. 
در حــوزه اروپــا نیــز، روســیه شــریک اول اروپــا بــوده و هســت. روابــط 
ایــن دو بــر اســاس همــکاری و همگرایــی در حوزه هــای مشــترک و 
ــان  ــد در جری ــالف دارن ــر اخت ــا یکدیگ ــه ب ــی ک ــت در حوزه های رقاب
اســت. یکــی از شــاخصه های همــکاری طرفیــن، بحــث انــرژی اســت 
ــرژی از  ــه واردات ان ــادی ب ــزان زی ــه می ــی ب ــور های اروپای ــه کش ک
روســیه متکــی هســتند و بــا وجــود اقدامــات صــورت گرفتــه بــرای 
ــم در  ــزار مه ــن اب ــان ای ــرژی، همچن ــت ان ــیر های دریاف ــوع مس تن
اختیــار روســیه اســت. روس هــا نــه تنهــا نمی تواننــد خــود را 
ــاوت  ــی تف ــه آن ب ــبت ب ــد و نس ــدا کنن ــه ج ــوالت خاورمیان از تح
باشــند، بلکــه نخســتین اولویــت سیاســت خارجــی خــود را بــر حــوزه 
کشــور های مشــترک المنافــع قــرار داده و تــالش می کننــد هژمونــی 
ــه  ــاختار ها را ب ــوده و س ــه نم ــا نهادین ــه ی زمینه ه ــود را در هم خ
ســمت خــود بکشــانند و ایــن منطقــه را بــر اســاس دیدگاه هــای خــود 
هماهنــگ نماینــد؛ بــرای همیــن منظــور نهاد هایــی ماننــد ســازمان 
امنیــت دســته جمعــی، ســازمان شــانگهای و ... را فعــال کــرده انــد. 
ــر  ــه پذی ــا خــود را در حــوزه اقتصــادی ضرب ــن وجــود روس ه ــا ای ب
دانســته و تــالش می کننــد فاصلــه خــود را از نقطــه نظــر اقتصــادی 
بــا غــرب کاهــش دهنــد و ضربــه پذیــری و ضعــف خــود را در ایــن 
بخــش بــه حداقــل برســانند؛ لــذا مســکو در ســال های اخیــر، الگــوی 
رفتــاری خــود را در مواجهــه بــا تحــوالت بیــن المللــی، بــر تــوازن قوا 
ــر ســاختن واشــنگتن  ــکا و ناگزی ــی آمری ــه گرای ــا یکجانب ــه ب و مقابل
ــت  ــرار داده اس ــی ق ــر اصل ــوان بازیگ ــه عن ــکو ب ــرش مس ــرای پذی ب
ــی در  ــکات و پیــش فرض هــای اصل ــن مهــم خــود یکــی از ن کــه ای

تحــوالت نظــام بیــن الملــل در دهــه پیشــرو خواهــد بــود.
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در روز هــا و ماه هــای اخیــر همــه خبرگزاری هــای دنیــا اخبــار حــول 
تنش هــای روابــط اوکرایــن و روســیه را بــه صــورت گســترده پوشــش 
دادنــد و همــواره سیاســتمداران مختلــف از سراســر دنیــا موضــع خود 
ــد  ــث ش ــن باع ــد و همی ــی می کنن ــا عموم ــن تنش ه ــال ای را در قب

حــس کنجــکاوی عمومــی در ایــن مــورد برانگیختــه شــود.
ــن مســائل والدمیــر پوتیــن رئیــس جمهــور  ــا وجــود همــه ای ــا ب ام
ــمت  ــه س ــود ب ــک های خ ــان و موش ــی از نظامی ــا انبوه ــیه ب روس
خــاک اوکرایــن حملــه ور شــده و دســت بــه قتــل هــزاران شــهروند 

ــی زد. ــی اوکراین ــر نظام و غی
لئــو تولســتوی فیلســوف و نویســنده روس در کتــاب جنــگ و صلــح 
ــدارد  ــی وجــود ن ــه حســن نیت ــچ گون ــگ هی ــه در جن می نویســد ک
و آن را نفــرت انگیز تریــن چیــز در زندگــی می دانــد و تاکیــد 
می کنــد کــه بایــد ایــن موضــوع را فهمیــد و در مســیر جنــگ قــدم 
ــن وجــود اکنــون پــس از گذشــت بیــش از یــک  ــا ای ــر نداشــت ب ب
ــدم  ــن مســیر ق ــاره در ای ــرن از فیلســوفی، چــون او کشــورش دوب ق

ــار گذاشــته اســت. ــن مالحظــات را کن نهــاده، ای
آنچــه در روز هــای گذشــته از از تیتــر خبرگزاری هــای دنیــا مخابــره 
شــده نشــان دهنــده ایــن اســت کــه تمــام ملزومــات یــک رویارویــی 
ــیع تر  ــطح وس ــف در س ــی ی ــکو و ک ــان مس ــگ، می ــی و جن نظام
میــان روســیه و ناتــو مهیــا بــود و همینطــور هــم شــد؛ حــاال ســوالی 

ــات چیســت؟  ــن اختالف ــل ای ــن اســت: دلی ــد ای کــه پیــش می آی

امــا داســتان بــه آنجــا برمی گــردد کــه اوکرایــن طــی مذاکراتــی بــا 
ــازمان  ــت در س ــال عضوی ــه دنب ــی ب ــی و آمریکای ــای اروپای قدرت ه

پیمــان آتالنتیــک شــمالی یــا ناتــو )NATO( اســت و همیــن 
ــده. ــذاق مســکو خــوش نیام ــه م مســئله ب

ــو  ــور های عض ــه در آن کش ــت ک ــاده 5 آن اس ــو م ــان نات ــب پیم قل
ــور  ــد کش ــا چن ــک ی ــه ی ــی علی ــه نظام ــه حمل ــد ک ــق کرده ان تواف
ــی  ــه تمام ــه ب ــوان حمل ــه عن ــمالی را ب ــکای ش ــا آمری ــا ی در اروپ
ــا  ــد ب ــا آن برخیزن ــه ب ــه مقابل ــد و ب ــداد کنن ــو قلم ــور های عض کش
ــی  ــرای روســیه اهمیــت فراوان ــن ب ــل اینکــه اوکرای ــن وجــود دلی ای
دارد ایــن اســت کــه خــاک اوکرایــن بــرای روســیه یــک منطقــه فــرا 
امنیتــی بــه شــمار مــی رود و بــا پیوســتن اوکرایــن بــه ناتــو، روســیه 
ــود  ــای خ ــت مرز ه ــو پش ــای نات ــک ها و نیرو ه ــان موش ــد میزب بای

باشــد.
از نــگاه تاریخــی نیــز اوکرایــن بخــش مهمــی بــود کــه روســیه را از 
دســت ناپلئــون نجــات داد و بــا توجــه بــه اینکــه اوکرایــن در امتــداد 
مــرز غربــی روســیه قــرار گرفتــه، در طــول جنــگ جهانــی دوم نیــز 
ــود کــه طــی تحــوالت جنــگ و شکســت  ایــن ســرزمین اوکرایــن ب
ــور  ــن مجب ــود اوکرای ــا وج ــا ب ــرا آلمان ه ــود؛ زی ــر ب ــا موث آلمان ه
بودنــد نزدیــک بــه 1600 کیلومتــر را از خــاک اوکرایــن عبــور کننــد 
ــو  ــی از نات ــن جزئ ــر اوکرای ــون اگ ــی اکن ــند، ول ــکو برس ــه مس ــا ب ت

باشــد ایــن فاصلــه بــه 400 کیلومتــر کاهــش پیــدا خواهــد کــرد.
ــه شــدت  ــه اختصــار ذکــر شــد مســکو ب اال ایحــال همانطــور کــه ب
ــت  ــن درخواس ــت و همی ــو اس ــه نات ــن ب ــتن اوکرای ــف پیوس مخال
ــه  ــی رســاند، از جمل ــه گــوش قدرت هــای غرب ــا ب ــز بار ه خــود را نی
درخواســت های روســیه نیــز مــی تــوان بــه توقــف هرگونــه رزمایــش 
نظامــی ناتــو در نزدیکــی مرز هــای روســیه و خــروج نیرو هــای ناتــو 
از اروپــای شــرقی اشــاره کــرد؛ بــا توجــه بــه اینکــه روســیه همــواره 
اوکرایــن را عضــوی از خــود می دانــد و همیشــه عــادت بــه مداخلــه 
در آن داشــته، اکنــون بــا حرکــت اوکرایــن بــه ســمت بلــوک غــرب 

ایــن نظریــه بــرای روس هــا بــه وجــود آمــده کــه آن هــا بــه هویــت 
ملــی و تاریخــی ایــن کشــور خیانــت کــرده انــد؟

 یکــی از دالیــل وقــوع ایــن جنــگ تبدیــل شــدن اوکرایــن بــه طــور 
خــاص بــه یکــی از طرفــداران جبهــه غــرب بــود کــه همیــن موضــوع 

باعــث خشــم پوتیــن و طــرف روســی شــده اســت.
ــازم  ــن و ارتشــش ع ــن توضیحــات، پوتی ــه ای ــم ب ــا عل ــون ب ــا اکن ام
ــه وضــوح  ــه هــم ب ــن حمل ــت ای ــاره عل ــد؛ او درب ــف شــده ان کــی ی
اعــالم کــرده کــه مهم تریــن عامــل آن پیشــروی آمریــکا بــه اروپــای 
شــرقی تحــت عنــوان ناتــو اســت کــه آن را بــرای خــود خطــر قلمــداد 

خواهــد کــرد و بــا آن بــه مبــارزه خواهــد پرداخــت.
ــه اســتقرار موشــک های آمریکایــی در مرز هــای  روســیه همچنیــن ب
ــی اش را  ــوال اصل ــان داد و س ــش نش ــز واکن ــی نی ــتان و رومان لهس
اینگونــه بیــان کــرد کــه اگــر روســیه موشــک هایــش را در نزدیکــی 

ــود؟  مرز هــای آمریــکا قــرار دهــد پاســخ آن هــا چــه خواهــد ب
ــه  ــورش ب ــل از ی ــیه قب ــور روس ــن رئیس جمه ــود پوتی ــن وج ــا ای ب
خــاک اوکرایــن اعــالم کــرد کــه روســیه خواهــان جنــگ نیســت و 
ــه دنبــال خواســته های خــود در جهــت حفــظ منافــع ملــی  فقــط ب
روســیه اســت؛ بــا ایــن وجــود احتمــال وقــوع جنــگ بــر هیــچ کــس 
ــر  ــن احتمــاالت در هفته هــای اخی ــی کــه ای ــا جای ــود ت پوشــیده نب
ــه نحــوی کــه  ــی نیــز تاثیــر گذاشــت، ب ــر آرایــش بازار هــای جهان ب
دارایی هــای امــن نظیــر طــال صعــودی شــدند، امــا بازار هــای مالــی 

و ســرمایه گــذاری رخــت قرمــز بــر تــن کــرده انــد.
ــه  ــا ب ــاره اروپ ــای شــمالی ق ــگ اقتصــاد بخش ه ــن جن ــوع ای ــا وق ب
مشــکالت عدیــده بــر خــورده، زیــرا اقتصــاد ایــن منطقــه در ســطح 
ــم آن وابســته  ــی و گازی عظی ــع نفت ــیه و مناب ــه روس گســترده ای ب
ــن  ــر ای ــه ب ــا تکی ــد ب ــن جنــگ روســیه می توان ــا ای اســت و حــاال ب
مســئله بــرای قدرت هــای اروپایــی خطرآفریــن و مشــکل ســاز شــود، 
چونکــه اروپــا بــر اســاس آمــار ســال 2020 نزدیــک بــه 60 درصــد 

ــد. ــن می کن ــیه تامی ــق روس ــود را از طری ــرژی خ ــای ان از حامل ه
البتــه ایــن نبــرد بــرای روســیه هــم بــدون تبعــات نخواهــد بــود بــا 
ــر  ــا ذک ــکا بار ه ــور آمری ــس جمه ــدن رئی ــو بای ــه ج ــود ک ــن وج ای
ــا تحریم هــای شــدید  ــکا ب کــرده کــه در صــورت وقــوع جنــگ آمری
بــه اســتقبال روســیه خواهــد رفــت کــه از جملــه تحریم هــای 
ــورد اســتریم و برخــی  ــه ن ــم خــط لول ــه تحری ــوان ب ــی می ت احتمال
ــی  ــرایط کنون ــه در ش ــرد ک ــاره ک ــیه اش ــی روس ــخاص دولت از اش
ــه روســیه در عرصــه اقتصــاد سیاســی وارد آورد. ــزرگ ب لطمــه ای ب

امــا در حــوزه ســهام اوضــاع پیچیده تــر نیــز خواهــد شــد؛ حــال کــه 
روس هــا دســت بــه حملــه و تحــرکات نظامــی بــر علیــه اوکرایــن زده 
ــی  ــرکت های نفت ــر ش ــکا ب ــای آمری ــده تحریم ه ــک عم ــی ش ــد ب ان
ــر  روســیه اعمــال شــده اســت. ایــن موضــوع می توانــد اثــر جــدی ب
ــال  ــرای مث ســرمایه گذاری های خارجــی در روســیه داشــته باشــد. ب
ــی انگلیســی BP حــدود 19 درصــد از ســهام شــرکت  شــرکت نفت
ــک  ــدود ی ــه ح ــواد اولی ــار دارد و م ــی Rosneft را در اختی روس
ســوم از تولیــدات خــود را از طریــق محصــوالت ایــن شــرکت روســی 
ــه دســت مــی آورد؛ شــرکت Shell ســرمایه گذاری های خطرپذیــر  ب
ــا شــرکت روســی Gazprom انجــام داده و ٪۵/27  بســیاری را ب
از ســهام میــدان گازی ســاخالین 2 را در اختیــار دارد کــه یــک ســوم 

ــق ســاخالین2 انجــام می شــود.  صــادرات LNG روســیه از طری
در  به خصــوص  روســیه  در  خارجــی  ســرمایه گذاری های  حجــم 
حــوزه نفــت و گاز بســیار زیــاد اســت و در صــورت تحریــم روســیه، 
ســهام شــرکت های بســیاری آســیب خواهــد دیــد. بانک هــای 
اروپایــی نیــز وام هــای ســنگینی را بــه روس هــا اعطــا کرده انــد، بــرای 
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ــای اروپای شرقــی؛ آتش زیـر خاکستــر ــارد دالر و بانک ه ــا 24 میلی ــوی جمع ــای فرانس ــال بانک ه مث
اتریشــی جمعــا 17 میلیــارد دالر وام در دســت روس هــا دارنــد. ایــن 
موضــوع نشــان می دهــد کــه تحریــم روســیه می توانــد تاثیــر بــدی 

بــر بــازار ســهام بــه خصــوص در اروپــا داشــته باشــد.
امــا روس هــا بــا علــم بــه همــه ایــن موضوعــات و خطــرات احتمالــی 
کــه متوجــه آن هــا چــه در زمینــه اقتصــادی و چــه در زمینه سیاســی 
ــه  ــا درس بزرگــی ب ــد ت ــه ایــن جنــگ زده ان خواهــد شــد دســت ب
آمریــکا بدهنــد کــه اصــال دوســت ندارنــد بــاز هــم ســر تعظیــم بــه 

ســمت غــرب فــرود بیاورنــد.
ــا و  ــن در پناهگاه ه ــردم اوکرای ــی م ــت بحران ــه وضعی ــه ب ــا توج ب
ــادی در  ــل شــدن نبــض زندگــی ع ــا از شــهر ها و مخت خــروج آن ه
خــاک اوکرایــن در اکثــر شــهر های بــزرگ ایــن کشــور، در روز هــای 
اخیــر بــا وجــود ایــن جنــگ مــوج نفــرت عمومــی علیــه روس هــا و 

شــخص پوتیــن نیــز ســرازیر شــده اســت. 
ــوان  ــی ت ــه روســیه م ــر علی ــی ب ــی عموم ــوج منف ــن م ــه ای از جمل
بــه ایــن اشــاره کــرد کــه حتــی در عرصــه ورزش کــه همیشــه جــدا 
بــودن آن از سیاســت مطــرح اســت فیفــا و فدراســیون جهانــی جــودو 
ــه  ــه ک ــن گون ــه ای ــد ب ــرار داده ان ــم خــود ق ــورد تحری روســیه را م
ــرای تیم هــای  ــازی در خــاک روســیه را ب ــوی ب ــا اطــالع ثان ــا ت فیف
ایــن کشــور ممنــوع کــرده و فدراســیون جهانــی جــودو نیــز ریاســت 

ــر ایــن ســازمان را تعلیــق کــرده اســت. افتخــاری پوتیــن ب
بایــد ببینیــم در روز هــای آتــی چــه سرنوشــتی پیــش روی ایــن دو 
ــگارش  ــان ن ــه اینکــه در زم ــم ب ــا عل ــت ب ــرار خواهــد گرف کشــور ق
ــیه  ــم روس ــل تهاج ــه ای را در مقاب ــک هفت ــن ی ــن اوکرای ــن مت ای
ــا  ــد؟ آی ــد ش ــه خواه ــرانجام چ ــم س ــد ببینی ــت بای دوام آورده اس
ــش  ــن تن ــی ای ــل اصل ــدای کار عام ــه در ابت ــی ک ــای غرب قدرت ه
بودنــد وارد عرصــه خواهنــد شــد و کار را بــه جا هــای باریــک یــا بــه 
قــول معــروف جنــگ جهانــی ســوم خواهنــد کشــاند یــا همــه چیــز 
ــا مشــابه آنچــه در گرجســتان 2008  ــت آن هــا و تقریب ــدون دخال ب

ــد داد؟ ــم رخ خواه رخ داد بازه
ــه ایــن مســائل اکنــون پرســش اصلــی ایــن اســت کــه  ــا توجــه ب ب
مطالبــه روســیه یعنــی بازگشــت اوکرایــن بــه توافــق مینســک و در 
گام بعــدی تضمین هــای امنیتــی مــد نظــر مســکو و غــرب بــه یــک 
ــه  ــا اینک ــید ی ــد رس ــان خواه ــو و گفتم ــی در عرصــه گفتگ همگرای
روس هــا تــا زمــان اشــغال کامــل خــاک اوکرایــن پــا پــس نخواهنــد 
کشــید؟ ســوال بعــدی اینجاســت کــه آیــا گفتــه لیــز تــراس وزیــر 
امــور خارجــه انگلیــس درســت از آب در خواهــد آمــد و روســیه در 
اوکرایــن متوقــف نخواهــد شــد و بــه ســمت ســایر نقــاط اروپــا پیــش 
خواهــد رفــت؟ اگــر چنیــن اتفاقــی رخ بدهــد بحــران حــال حاضــر 
اوکرایــن را تنهــا میتــوان آرامــش قبــل از طوفــان بیــان کــرد و آتــش 
زیــر ایــن خاکســتر دامــن گیــر کل اروپــا و بعضــا کل جهــان خواهــد 

شــد.
ــن  ــروع ای ــا ش ــه ب ــت ک ــن اس ــز ای ــر انگی ــل ب ــه تام ــک نکت ــا ی ام
ــه  ــان ب ــر جه ــی در سراس ــع عموم ــا جوام ــاک اروپ ــگ در خ جن
محکــوم کــردن ایــن جنــگ پرداختنــد و آنــرا نقــض آشــکار حقــوق 
ــان  ــرای پای ــتند و ب ــن دانس ــخص پوتی ــیه و ش ــط روس ــر توس بش
یافتــن ایــن جنــگ یکصــدا شــده انــد و دســت بــه تشــکیل کارزاری 
هــای مختلــف نیــز زده انــد، امــا نکتــه اینجاســت کــه مســائل ایــن 
ــرار  ــه برق ــبانه روزی در خاورمیان ــورت ش ــه ص ــن ب ــای اوکرای روز ه
اســت و هیچکــس َهــم بــه ایــن صــورت بــرای آن دل نمــی ســوزاند 
پرســش ایــن اســت کــه آیــا ایــن تبعیــض در حــق مــردم خاورمیانــه 

خــود نقــض حقــوق بشــر نیســت؟
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اصــوال قرارداد هــای نفتــی بــه ســه دســته کلــی تقســیم می شــوند: 
ــا  ــا دولت ه ــه در آن ه ــازی هســتند ک ــای امتی ــه اول قرارداد ه گون
امتیــاز اســتفاده از یــک مخــزن نفتــی را در ازای اخــذ بهــره 
مالکانــه و مالیــات در اختیــار شــرکت ها قــرار می دهنــد. بــا توجــه 
ــه طــرف  ــی ب ــت مخــزن نفت ــا مالکی ــن قرارداد ه ــه در ای ــه اینک ب
قــرارداد منتقــل می شــود، در برخــی کشــور ها بــرای انعقــاد چنیــن 
ــای  ــه دوم قرارداد ه ــود دارد. گون ــی وج ــع قانون ــی موان قرارداد های
نفتــی قرارداد هــای مشــارکت در تولیــد اســت. در ایــن قرارداد هــا 
کــه پــس از مــوج ملــی گرایــی دهــه شــصت میــالدی متداول شــد 
ــی در  ــک مخــزن نفتــی نمی شــود، ول ــرارداد مال شــرکت طــرف ق
نفــت تولیــد شــده ســهیم خواهــد بــود. بــه عبــارت دیگــر در ایــن 
ــه  ــود ن ــد ب ــک نفــت خواهن قرارداد هــا شــرکت ها از ســر چــاه مال
ــوع قرارداد هــای  ــی ســومین ن ــن. قرارداد هــای خدمات ــر زمی در زی
ــک  ــد مال ــه می توان ــکار ن ــا پیمان ــن قرارداد ه ــت. در ای ــی اس نفت
ــه مالــک تولیــد بلکــه پــس از عملیــات توســعه  مخــزن شــود و ن
می توانــد بــا اســتفاده از عوایــد حاصــل از فــروش نفــت، هزینه هــا 
و دســتمزد کار خــود را مســتهلک ســازد. ایــن قرارداد هــا در ایــران، 
ــورت،  ــن ص ــوال رواج دارد. در ای ــت و آنگ ــک، کوی ــال، مکزی ونزوئ
اصلــی کــه بــرای شــرکت ها واجــد اهمیــت اســت نــرخ بازگشــت 
ــرمایه  ــال س ــد در قب ــار دارن ــا انتظ ــع آن ه ــرمایه اســت، در واق س
گــذاری و تولیــدی کــردن یــک میــدان نفتــی بتواننــد عــالوه بــر 
هزینــه کار عملیاتــی و ســود پــول بــه انــدازه کافــی دســتمزد یــا 

پــاداش نیــز دریافــت کننــد.
ــات نفتــی در حــوزه باالدســتی، دارای ویژگی هــای منحصــر  عملی
بــه فــردی اســت کــه آن را از ســایر فعالیت هــای نفتــی در 
ــای  ــر فعالیت ه ــتی و دیگ ــان دس ــتی و می ــن دس ــای پایی حوزه ه
اقتصــادی جــدا می ســازد بــه طــوری کــه حضــور بخــش خصوصــی 
ــات  ــرای عملی ــی و اج ــع مال ــن مناب ــی در تأمی ــی و خارج داخل
نفتــی، ضرورتــی گریزناپذیــر اســت. ایفــای چنیــن نقشــی، وابســته 
بــه فضــای حقوقــی اســت کــه قــرار اســت ســرمایه گــذاری در آن 
صــورت گیــرد. از آنجایــی کــه ســرمایه گــذاری در حوزه نفــت و گاز 
از رهگــذر قرارداد هــای نفتــی صــورت می پذیــرد. بایــد بــه تبییــن 

ــن قرارداد هــا پرداخــت. ــر ای و تحلیــل هــر چــه بهت
ــل از  ــت قب ــون نف ــن قان ــب آخری ــس از تصوی ــا، پ ــور م در کش
انقــالب اســالمی، یعنــی قانــون مصــوب 1353 و انعقــاد 6 دســته 
ــا  ــت و گاز ب ــت نف ــای آن، صنع ــر مبن ــت ب ــای خدم از قرارداد ه
وقفــه ای حــدوداً 20 ســاله در ایــن حــوزه روبــرو بــوده اســت. بــه 
بیــان دیگــر، نــه قانــون گــذاری جدیــدی صــورت گرفتــه و نــه در 
حــوزه باالدســتی قــرارداد جامعــی جهت اکتشــاف و توســعه منعقد 
شــده اســت. پــس از ایــن وقفــه بیســت ســاله، بــه موجــب قوانیــن 
بودجــه ســنواتی انعقــاد قــرارداد جدیــدی در صنعــت نفــت ایــران 
ــد  ــا چن ــت و ت ــام یاف ــل ن ــع متقاب ــا بی ــه بعد ه ــت ک ــوز گرف مج
ــر حــوزه فعالیــت هــای باالدســتی  ــرارداد حاکــم ب ــه ق ســال یگان
ــی  ــوان یک ــه عن ــم، ب ــوز ه ــت و هن ــمار می رف ــه ش ــت و گاز ب نف
ــای  ــرای پروژه ه ــیوه های اج ــه ش ــراردادی ازجمل ــای ق از مدل ه
ــن حــال، در اواخــر  ــا ای ــه شــمار مــی رود. ب صنعــت نفــت و گاز ب
دههــه 80 و اوایــل دهــه 90 مقــررات جدیــدی بــه تصویــب رســید 

کــه حداقــل در ظاهــر الهــام بخــش ترســیم یــک فضــای حقوقــی 
جدیــد در صنعــت نفــت و گاز اســت. ایــن رگه هــای تغییــر 
در قوانیــن بودجــه ســنواتی، قوانیــن مربــوط بــه برنامه هــای 
توســعه ای کشــور، قانــون نفــت و قانــون وظایــف و اختیــارات وزارت 

ــورد.. ــم می خ ــه چش ــت، ب نف
عملیــات و فعالیت هــای نفتــی بــه دو دســته مهــم تقســیم 
می شــوند: 1 - باالدســتی )maerts pu( 2- پاییــن دســتی 
)maerts nwod(. مرحلــه باالدســتی مهم تــر اســت چــرا کــه 
اگــر نباشــد اصــال مرحلــه پاییــن دســتی وجــود نخواهــد داشــت در 
ثانــی نــوع قــرارداد و اقتضاعــات حکــم فرمــا در مرحلــه باالدســتی 
ــر کیفیــت قرارداد هــای پاییــن دســتی  ــر ب ــادی موث ــا حــدود زی ت
اســت. در صنعــت نفــت فعالیت هــای اکتشــاف، توســعه، تولیــد و 
بهــره بــرداری باالدســتی و فعالیت هایــی ماننــد پخــش و پاالیــش، 
بازاریابــی و فــروش، پاییــن دســتی محســوب می شــوند. در حــوزه 
ــه  ــتی و آنچ ــت باالدس ــن اس ــر زمی ــه زی ــوط ب ــه مرب ــت آنچ نف
ــه روی زمیــن اســت پاییــن دســتی میگوینــد. نکتــه ای  ــوط ب مرب
حائــز اهمیــت ایــن اســت کــه فعالیت هــای باالدســتی اســت کــه 

ــد. ــذب می کنن ــی را ج ــن الملل ــرمایه های بی س

ویژگی های فعالیت های باالدستی
ــیار  ــا بس ــن فعالیت ه ــا: ای ــت ه ــن فعالی ــاالی ای ــک ب 1 - ریس
ــی  ــی نفت ــک کمپان ــن اســت ی ــون ممک ــر ریســک هســتند، چ پ
میلیون هــا دالر در مرحلــه اکتشــاف هزینــه کنــد، ولــی بــه نتیجــه 
ــن  ــتی ای ــای باالدس ــای فعالیت ه ــوال در قرارداد ه ــد و معم نرس
ــد  ــرار دارن ــز ق ــت خی ــق نف ــه در مناط ــور هایی ک ــک را کش ریس
بــر عهــده شــرکت ســرمایه گــذار خارجــی می گذارنــد. پــس از آن 
مرحلــه توســعه کــه ممکــن اســت نفــت بــه مقــدار الزم اســتخراج 

نشــود.
2 – حجــم کالن ســرمایه گــذاری: بــه طــور مثــال بــرای توســعه 
یــک میــدان نفتــی بــه میــزان 100 هــزار بشــکه در روز نیــاز بــه 
ــرمایه  ــطح از س ــن س ــت، ای ــذاری اس ــرمایه گ ــارد دالر س 4 میلی
ــل و  ــل ش ــی مث ــی نفت ــن الملل ــرکت های بی ــده ش ــذاری از عه گ
ــد اینترنشــنال  ــه آن آی او ســی میگوین ــد کــه ب ــال برمــی آی توت
.)ynapmoc lio lanoitanretni = COI( اویــل کمپانــی

3 – تکنولــوژی و دانــش فنــی بــاال: الزمــه فعالیت هایــی همچــون 
حفــاری بهــره منــدی از تکنولــوژی روز اســت و در بیــن شــرکت ها 
ــود دارد  ــدیدی وج ــت ش ــوزه رقاب ــن ح ــال در ای ــور های فع و کش
ــتحصال را  ــل اس ــت قاب ــدار نف ــد مق ــر نتوانن ــه اگ ــوری ک ــه ط ب
ــور  ــه ط ــوند ب ــرر کالن می ش ــار ض ــد دچ ــد نماین ــتخراج کن اس
مثــال در میادیــن مشــترک نفتــی، شــریک همســایه مقــدار 

ــت ــران اس ــل جب ــر قاب ــه غی ــد ک ــتخراج می کن ــتری اس بیش
4 - کاهــش تولیــد و افــت فشــار در طــول زمــان: میادیــن نفتــی 
هرســاله افــت فشــار دارنــد. وقتــی فشــار پاییــن باشــد تولیــد کمتر 
ــد  ــس بای ــد، پ ــن می آی ــع پایی ــه تب ــم ب ــد ه ــود و درآم می ش

ــا ایــن فشــار حفــظ شــود. تدابیــری اندیشــید ت
بازیگران فعالیت های باال دستی

ــا  ــرف اول ی ــوان ط ــه عن ــان etatS tsoH ب ــور میزب 1 - کش
 seiCON ro CON شــرکت های ملــی نفــت 

2 - کمپانی هــای بیــن المللــی نفتــی seiCOI کــه دارای تجربــه 
و ســرمایه و قــدرت ریســک هســتند.

ــی(،  ــوم کنون ــش پترولی ــس )بریتی ــران و انگلی ــت ای ــرکت نف  ش

اســتاندارد اویــل نیوجرســی، رویــال داچ شــل، شــرکت اســتاندارد 
ــا  ــورک، شــرکت تگزاکــو، شــرکت اســتاندارد کالیفورنی ــل نیوی اوی
ــول  ــت غ ــا هف ــر ی ــت خواه ــه هف ــروف ب ــه مع ــل ک ــف اوی و گل
ــت و  ــر نف ــرن بیســتم 90 درصــد ذخای ــه ق ــا نیم ــد ت ــی بودن نفت
گاز دنیــا را در اختیــار داشــتند. امــا بــه مــرور بــا افزایــش اســتقالل 
طلبــی و آزادی خواهــی در کشــور های نفــت خیــز و ملــی شــدن 
ــری  ــک س ــدن ی ــدا ش ــور ها و پی ــی کش ــت در برخ ــت نف صنع
ــک  ــیس اوپ ــکا و تاس ــا و آمری ــر در اروپ ــی دیگ ــای نفت کمپانی ه
ــد  ــل متح ــازمان مل ــع س ــای مجم ــدور قطعنامه ه ــن ص همچنی
راجــع بــه شناســایی اصــل حاکمیــت دائمــی بــر عوامــل طبیعــی و 
از یــک ســو، کشــور های واردکننــده نفــت نظیــر ژاپــن، فرانســه و 
ایتالیــا بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه واردات نفتــی آنهــا، بیــش از 
حــد بــه ایــن شــرکت های بیــن المللــی متکــی شــده اســت، لــذا 
ــن  ــد و ای ــاد نمودن ــی ایج ــش تغییرات ــی خوی ــای حقوق در نظام ه
ــد در نتیجــه از قــدرت ایــن کمپانی هــا  وابســتگی را کنتــرل کردن

ــد. ــزل شــدن انحصــار آن هــا گردی کاســته و موجــب متزل
ــت  ــی نف ــرکت مل ــا ش ــان و ی ــت میزب ــن دول ــای بی ــه قرارداد ه ب
ــد  ــی منعق ــی نفت ــن الملل ــا شــرکت های بی ــه ب ــان ک ــت میزب دول
می گوینــد.  یــک  ســطح  قرارداد هــای  اصطالحــاً  می شــود 
قرارداد هایــی کــه مربــوط بــه اجــرای امــور فرعــی قــرارداد ســطح 
ــش  ــاب و گزین ــد. انتخ ــطح دو می نامن ــرارداد س ــت را ق ــک اس ی
طــرف دوم قــرارداد در فعالیت هــای باالدســتی بــه صــورت مناقصــه 
 cilbup( ــی ــورت عموم ــه ص ــا ب ــه ی ــن مناقص ــه ای ــت ک اس
rednet( یــا بــه صــورت محــدود و از طریــق دعوتنامــه صــورت 
مــی گیــرد )noitativni yb rednet(. در ایــن نــوع مناقصــه 
ــه  ــه مناقص ــی را ب ــتی نفت ــروژه باالدس ــد پ ــه می خواه ــی ک طرف
ــق ســایت  ــد از طری ــی را انتخــاب نمای ــر مســیر عموم بگــذارد اگ
ــه  ــان ب ــا جرایــد عمومــی اعــالم می نمایــد و گاهــی دولــت میزب ی
چنــد کمپانــی بیــن المللــی انتخــاب شــده دعوتنامــه شــرکت در 

ــد. ــال می کن ــه ارس مناقص

مراحل مناقصه بین المللی
ــدگان  ــرکت کنن ــت ش ــی صالحی ــه ارزیاب ــن مرحل اولی  -1
ــد.  ــی می باش ــی و عموم ــت کل ــن صالحی ــت و ای ــه اس در مناقص

)sreddib  fo  noitacfiilauQ(
ــی  ــت عموم ــه صالحی ــانی ک ــه کس ــه ب ــناد مناقص اس  -2
ــرارداد  ــنویس ق ــی پیش ــید. گاه ــد رس ــروش خواه ــه ف ــد ب دارن
 rednet  fo  tuo  gnilleS( می گــردد.  ضمیمــه  هــم 

)stnemucod
ــت در  ــایت ویزی ــان و س ــرای متقاضی ــام ب ــع ابه ــه رف 3 - جلس
)tisiv etis dna gniteem dib-reP( .صورت درخواســت
-diB( .4 – ارائــه پیشــنهادات فنــی و گا هــا اعــالم قیمــت

)noissimbus  lasoporp
 )gninepo lasoporp-diB( .5 - بازگشــایی پیشــنهادات
مناقصــه بایــد ویژگــی رقابتــی بــودن و شــفافیت را داشــته باشــد. 
ــده در  ــرکت کنن ــدگان ش ــفافیت حضــور نماین ــوارد ش ــی از م یک

ــاز شــدن پاکــت پیشــنهادات اســت. مناقصــه در زمــان ب
6 - پیشــنهادات کــه بــاز می شــود ممکــن اســت یکســری از 
متقاضیــان شــروطی ارائــه کــرده باشــند کارفرمــا می خواهــد کــه 
ــا  ــا کارفرم ــد ت ــه کن ــده متقاضــی پیشــنهاد و شــروط را ارائ نماین
-diB( .بتوانــد ارزیابــی بهتــری از پیشــنهادات داشــته باشــد

امیر اتابک چاپاری 
دانشجوی کارشناسی علوم سیاسی دانشگاه تبریز 

تحلیـــل قــرارداد هــــای حـــــوزه 
باال دستی نفت

محمد امین انصاری
کارشناسی حقوق دانشگاه شیراز
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)noitatneserp  lasoporp
 7 - ارزیابــی پیشــنهادات توســط کارفرمــا. )البتــه ممکن اســت این 

)noitaulave lasoporp-diB( .)مرحله صورت نپذیرد
 fo  tnemecnuonnA( مناقصــه.  برنــده  اعــالم   -  8  

)redib  lufsseccus
9 - مذاکــرات قــرارداد: البتــه متــن قــرارداد بــا اســناد مناقصــه داده 
شــده، ولــی در معامــالت بیــن المللــی بیشــتر مــورد بررســی قــرار 

)snoitaitogen tcartnoC( .ــرد می گی
 tcartnoC( .01 - امضــای قــرارداد و یــا واگــذاری قــرارداد

)drawa
ــد  ــرکت نماین ــه ش ــی، در مناقص ــرکت متقاض ــت ش ــن اس  ممک
ــدن  ــده ش ــس از برن ــرد و پ ــات بگی ــپس اطالع ــود س ــد ش و تایی
ــرکت در  ــه ش ــت نام ــورت ضمان ــن ص ــه در ای ــد ک ــراف ده انص
مناقصــه )eetnaraug redneT( کــه حــدود 5 درصــد مبلــغ 
ــردد.  ــن می گ ــر دوم جایگزی ــود و نف ــط میش ــت ضب ــرارداد اس ق
ــن قیمــت را  ــه پایین تری ــوالً کســی ک ــی معم در مناقصــات عموم
ــی در بخــش خصوصــی  ــده اعــالم می شــود، ول پیشــنهاد داده برن
ــا  ــد ت ــع می کنن ــم جم ــا ه ــی را ب ــی و مال ــازات فن ــوال امتی معم
برنــده مناقصــه اعــالم شــود و الزامــاً قیمــت پاییــن کافــی نیســت.

ــورد  ــا م ــی صد ه ــا و حت ــامل ده ه ــتی ش ــرارداد باالدس ــک ق ی
ــن  ــذاری ای ــا واگ ــد ب ــی می توان ــن الملل ــرکت بی ــد و ش می باش
مــوارد بــه پیمانــکاران فرعــی قــرارداد را اجــرا نمایــد. شــرکت های 
فرعــی بــا طــرف اول کاری ندارنــد و بــا شــرکت بیــن المللــی کــه 
طــرف دوم قــرارداد می باشــد طــرف حســاب هســتند و از طریــق 
ــن  ــرارداد ممک ــزء از ق ــر ج ــرای ه ــوند. ب ــاب می ش ــه انتخ مناقص
ــرارداد را  ــت کننــد و هــر بخــش از ق اســت چندیــن شــرکت رقاب
ــی  ــی و فن ــوان مال ــاظ ت ــرکت ها از لح ــن ش ــد. ای ــرا کن ــی اج یک
ــه  ــرارداد را ب ــک جــز از ق ــی ی در حــد آی او ســی ها نیســتند، ول
ــی توســط  ــن شــرکت های فرع ــد. لیســت ای ــی اجــرا می کنن خوب
COI و CON تهیــه می شــود در انتخــاب آن هــا نماینــدگان هــر 
ــن  ــد؛ بنابرای ــت دارن ــک دخال ــطح ی ــی س ــرارداد اصل ــرف ق دو ط
دولــت میزبــان بــر فرآینــد مناقصــات فرعــی و نمــره دهــی فنــی و 
انتخــاب نهایــی نظــارت دارد، ولــی قــرارداد بیــن COI و شــرکت 

ــود. ــته می ش ــی بس فرع
قوانین و قرارداد های حوزه باالدستی نفت 

اولیــن کشــور خاورمیانــه کــه صاحــب قانــون نفــت شــد ایــران بــود 
کــه در ســال 1336 ه. ش ایــن قانــون بــه تصویــب رســد کــه بــه 
قرارداد هــای مــدل امتیــازی خاتمــه داد و مــدل مشــارکتی را ارائــه 
ــازده قــرارداد مشــارکت بســته  ــون ی نمــود. در چارچــوب ایــن قان
ــود و هنــوز ایــن میادیــن  شــد کــه چهــار مــورد نتیجــه بخــش ب
ــن  ــتند. دومی ــال هس ــان فع ــرن همچن ــم ق ــش از نی ــد از بی بع
قانــون در ســال 1353 تصویــب شــد و بــرای اولیــن بــار مالکیــت 
عمومــی بــر منابــع نفتــی ایــران بــه رســمیت شــناخته شــد. ایــن 
قانــون بــه قرارداد هــای مشــارکت خاتمــه داد و مــدل قرارداد هــای 
خدماتــی را جایگزیــن کــرد. ایــن مــدل قــرارداد بــا هــدف تاکیــد 
ــان  ــان کارشناس ــه اذع ــد. ب ــرا در آم ــه اج ــی ب ــت مل ــر حاکمی ب
ــه  ــون نفتــی اســت کــه ب ایــن حــوزه جامع تریــن و کاملتریــن قان
ــرار داد را  ــوان از روی آن ق ــه طــوری کــه می ت تصویــب رســیده ب

بــه طــور کامــل نوشــت.
انقــالب اســالمی در ســال 1357 باعــث شــد تــا نگــرش اســالمی 
بــر مالکیــت منابــع معدنــی حاکــم گــردد. اصــل 54 قانــون اساســی 

ــی  ــال و ثروت هــای عموم ــادن را در شــمار اَنف مصــوب 1358، مع
ــق  ــر طب ــا ب ــت اســالمی اســت ت ــار حکوم ــه در اختی ــرار داد ک ق
ــا توجــه بــه مفــاد  مصالــح عامــه نســبت بــه آن هــا عمــل کنــد. ب
اصــل 45 قانــون اساســی و مــاده 2 قانــون نفــت، می تــوان گفــت 
کــه نظــام مالکیــت عمومــی بــر منابــع نفتــی کــه بــه موجــب قانون 
نفــت ســال 1353 در صنعــت نفــت ایــران نمــود یافتــه بــود، بعــد 
ــن  ــا ای ــت؛ ب ــته اس ــداوم داش ــون ت ــز تاکن ــالمی نی ــالب اس از انق
تفــاوت کــه مالکیــت عمومــی بعــد از انقــال ب در لبــاس فقهــی در 
صنعــت نفــت اعمــال شــده اســت. ســپس نوبــت بــه قانــون ســال 
ــود و محدودیت هــای  ــز ب ــش برانگی ــه بســیار چال 1366 رســید ک
ــاد  ــی ایج ــذاری خارج ــرمایه گ ــذب س ــتای ج ــی را در راس فراوان
نمــود. اصالحیــه ایــن قانــون در ســال 1390 بــه تصویــب رســید 
ــوان اســتفاده نمــود  ــراردادی می ت ــدل ق ــا از م ــق آن تنه ــه طب ک
کــه هیــچ نــوع مالکیتــی را بــرای شــرکت خارجــی نــه صریحــا و 
نــه تلویحــا بــه رســمیت نشناســد. در حــال حاضــر مــدل جدیــدی 
ــع نســل  ــه در واق ــی ســی )CPI( ک ــام آی پ ــه ن ــم شــده ب تنظی

.)KCAB YUB( ــای بــک اســت چهــارم قــرارداد ب
ــای  ــواع قرارداد ه ــای ان ــه زوای ــل و مقایس ــه تحلی ــا ب ــه م در ادام
ــرارداد مشــارکت در تولیــد و آی پــی ســی  ــر ق ــا تکیــه ب نفتــی ب

می پردازیــم.

)noissecnoc tnemeerga( قرارداد های امتیازی
قرارداد هــای امتیــازی اولیــن مــدل از قرارداد هــای رایــج در 
صنعــت نفــت و گاز دنیــا بــه شــمار می آیــد. اســتفاده از ایــن مــدل 
قــراردادی در نیمــه اول قــرن بیســتم و بــه خصــوص فاصلــه بیــن 
دو جنــگ جهانــی رایــج شــد. اکثــر قرارداد هــای نفتــی خاورمیانــه 
از ســوی کشــور های نفــت خیــز بــه ایــن مــدل برمیگــردد و اکثــر 
ــا در  ــی دنی ــر نفت ــر روی ذخای ــان ب ــلط ش ــی تس ــای نفت غول ه
اوایــل قــرن بیســتم از رهگــذر ایــن مــدل قــراردادی ایجــاد شــد 
ــاز  ــده امتی ــه گیرن ــیعی ب ــوق وس ــوب آن حق ــه در چارچ ــرا ک چ
اعطــا می شــد تــا جایــی کــه برخــی از کارشناســان نفتــی از مــدل 

ــد. ــاد می کردن ــت ی ــال حاکمی ــوان انتق ــه عن قدیمــی ب

 gnirahs noitcudorp( قرارداد های مشارکت در تولید
)tnemeerga

دومیــن گــروه از قرارداد هــای نفتــی مشــارکت در تولیــد نــام دارد. 
زادگاه و زاد روز ایــن مــدل قــراردادی را عــده ای 1950 و بولیــوی 
ــت  ــه واقعی ــا آنچ ــران، ام ــر 1957 در ای ــای دیگ ــد و عد ه می دانن
ــش  ــروزی زادگاه ــد ام ــارکت در تولی ــراردادی مش ــدل ق دارد م
ــراردادی  ــدل ق ــر م ــور را مبتک ــن کش ــت ای ــزی اس ــور اندون کش
مشــارکت در تولیــد )ASP( می داننــد. در ابتــدا کمپانی هــای 
بــزرگ بــا اندونــزی برخــورد ســردی داشــتند. ایــن ذهنیــت وجــود 
ــوند  ــار می ش ــد ناچ ــار بیاین ــزی کن ــا اندون ــر ب ــه اگ ــت ک داش
ــن مــدل  ــد و اینکــه ای ــه ســایر کشــور ها بدهن ــاز مشــابهی ب امتی
ــل  ــه شــکل قاب ــی ب ــات نفت ــر عملی ــا را ب ــراردادی نظــارت آن ه ق
ــت. از  ــان اس ــور میزب ــع کش ــه نف ــد و ب ــش می ده ــی کاه توجه
حیــث مالکیــت منابــع نفتــی هــم بــا مــدل امتیــازی بســیار فاصلــه 
ــک و  ــی از مال ــش کمپان ــگاه و نق ــه جای ــه اینک ــر از هم دارد. بدت

ــکار تقلیــل پیــدا کــرد. ــه پیمان شــریک ب
امــا بــه تدریــج کمپانی هــای بــزرگ بیــن المللــی دریافتنــد 
ــد و  ــن می کن ــان را تامی ــم منافعش ــراردادی ه ــدل ق ــن م ــه ای ک

ــی  ــش کمپان ــت و نق ــذ اس ــتر روی کاغ ــه بیش ــارت عالی ــن نظ ای
ــر  ــت ب ــی اســت. در خصــوص مالکی ــان باق در بحــث اجــرا همچن
منابــع هــم مالحظــه کردنــد کــه در عمــل تفــاوت خاصــی ایجــاد 
نمی شــود، نکتــه مهــم ایــن اســت کــه بعــداً بــه نفــت دسترســی 
پیــدا می کننــد بنابرایــن مهــم نیســت پیمانــکار کجــا مالــک نفــت 
ــه کار  ــور ب ــش از 50 کش ــراردادی در بی ــدل ق ــن م ــود. ای می ش
ــوی و  ــار در بولی ــن ب ــارکت اولی ــپت مش ــود. کانس ــه می ش گرفت
ــاوت  ــرد متف ــزی طراحــی ک ــه اندون ــا آنچ ــد ب ــران طراحــی ش ای
ــکاری  ــش پیمان ــود و نق ــی شــریک ب ــران کمپان ــدل ای ــود. در م ب
ــوان  ــه عن ــی ب ــزی کمپان ــرح اندون ــه در ط ــی ک ــت در حال نداش

ــد. ــوب می ش ــکار محس پیمان

)emarf( مفاد و چهارچوب یک قرارداد مشارکت در تولید
ــور های  ــزی، کش ــراردادی در اندون ــدل ق ــن م ــد ای ــان تول از زم
ــا  ــوری ب ــر کش ــد و ه ــرار دادن ــتفاده ق ــورد اس ــی آن را م مختلف
ــری  ــک س ــی، ی ــی و فرهنگ ــی و سیاس ــرایط اقلیم ــه ش ــه ب توج
ــه قــوت  ــرارداد ب ــی چهارچــوب اصلــی ق اصالحــات انجــام داد، ول
ــم اجرایــی  ــد. ابتــدا مــوارد کلــی و ســپس رژی خــودش باقــی مان
و رژیــم مالکیتــی و رژیــم مالــی را کــه ســه ضلــع اصلــی قــرارداد 

ــم. ــرار می دهی ــی ق ــورد بررس ــتند م هس

موارد کلی
الــف( مقدمــه: معمــوال نــام طرفیــن و تاریــخ انعقــاد ذکــر میگــردد 
و معمــوالً بــه قانــون اساســی کشــور میزبــان و موضــع آن قانــون در 
ــه یــک ســری تفاهمنامه هــای  ــع اشــاره می شــود. ب خصــوص مناب
قبلــی اشــاره می گــردد همچنیــن توانایــی فنــی و مالــی کمپانــی 
ــرارداد  ــرای اجــرای ق ــی ب خارجــی ذکــر می شــود و تمایــل کمپان
ــرد. ــرار می گی ــد ق ــورد تاکی ــا م ــج دنی ــق اســتاندارد های رای مطاب

ــه  ــوند ب ــف می ش ــرارداد تعری ــم ق ــات مه ــف: اصطالح ب( تعاری
ــه، نفــت انتفاعــی،  ــی همچــون نفــت هزین ــال اصطالحات طــور مث
 xat/lio tfiorp/lio tsoc( نفــت مالیــات، حقــوق مشــارکت

.)stseretni  gnitapicitrap/lio
ج( طرفیــن قــرارداد: طرفیــن قــرارداد مشــارکت در تولیــد، 
ــه عنــوان طــرف  ــان ب ــت میزب ــا شــرکت ملــی نفــت دول ــت ی دول
ــه عنــوان طــرف دوم میباشــند. گاهــی  ــکار خارجــی ب اول و پیمان
ــه  ــت بلک ــکار نیس ــک پیمان ــرف دوم ی ــارکت ط ــرارداد مش در ق
مجموع هــای از پیمانــکاران می باشــد یعنــی بــه جــای یــک 
ــد  کمپانــی بیــن المللــی، چنــد شــرکت طــرف دوم قــرار می گیرن
در ایــن حالــت طــرف دوم در قالــب یــک کنسرســیوم یــا جوینــت 
ــک  ــرف اول ی ــل ط ــی در مقاب ــود، ول ــر می ش ــر )VJ( ظاه ونچ

ــردد. ــوب می گ ــد محس ــه واح مجموع
در قــرارداد مشــارکت در تولیــد، ریســک اکتشــاف بســیار باالســت 
و بــر دوش طــرف دوم قــرار دارد همچنیــن ریســک عملیــات 
توســعه و تامیــن مالــی و تکنولــوژی پــروژه بــا طــرف دوم اســت در 
نتیجــه ایــن ریســک بــاال نیازمنــد ســرمایه گــذاری کالنــی اســت 
ــه  ــاال طلــب می کنــد؛ بنابرایــن کمپانی هــا ب ــوان فنــی ب الجــرم ت
ــان  ــن خودش ــک را بی ــا ریس ــوند ت ــر می ش ــدد ظاه ــورت متع ص
تقســیم کننــد و کل هزینــه بــر دوش یــک شــرکت قــرار نگیــرد. 
البتــه همیشــه چنیــن نیســت و بســتگی بــه قــرارداد و ناحیــه آن 
ــر.  ــا خی ــات اکتشــاف ســخت اســت ی ــا از نظــر عملی ــه آی دارد ک
ــی  ــک کمپان ــا ی ــات تنه ــهولت عملی ــل س ــه دلی ــت ب ــن اس ممک

ــا  ــت ی ــه گاه دول ــر اینک ــه دیگ ــد. نکت ــرارداد باش ــرف دوم ق ط
شــرکت ملــی نفــت دولــت میزبــان، یکــی از شــرکت های فرعــی را 
در جنــاح پیمانــکار می فرســتد، بــه عبــارت دیگــر یکــی از اعضــای 
ــت و  ــان اس ــت میزب ــرکت های دول ــکاران از ش ــیوم پیمان کنسرس
یــا حتــی اگــر دولــت قــرارداد امضــا کنــد، شــرکت ملــی نفــت را 
ــا اصــاًل یکــی از  ــرار می دهــد ی ــکاران ق ــوان یکــی از پیمان ــه عن ب
ــرار  ــکاران ق ــی از پیمان ــوان یک ــه عن ــی را ب ــرکت های خصوص ش

می دهــد.
د( موضــوع قــرارداد مشــارکت در تولیــد: قرارداد هــای رایــج 
در دنیــا شــامل اکتشــاف، تولیــد و توســعه اســت همچنیــن 
ــی  ــا بازاریاب ــاف ی ــه اکتش ــامل مرحل ــه ش ــم ک ــی داری قرارداد های
ــی  ــان نمی توانســتد بازاریاب ــت میزب ــع دول نیســت. در برخــی مواق
ــد. ــذار می کن ــرف دوم واگ ــه ط ــش را ب ــن نق ــد و ای ــام ده را انج

ــه  ــد در مقایس ــارکت در تولی ــرارداد مش ــرارداد: در ق ــه ق ه( ناحی
بــا قرارداد هــای امتیــازی، وســعت ناحیــه قــرارداد کوچکتــر شــده 
اســت و معمــوال یــک یــا چنــد بلــوک نفتــی را مشــخص می کننــد. 
بــزرگ و کوچــک بــودن ناحیــه بیشــتر بســتگی بــه عواملــی فنــی 
دارد. بــه طــور معمــول دولــت میزبــان می خواهــد کوچــک باشــد 
ــا نظــارت بهتــری  ــه ســایر کمپانی هــا واگــذار کنــد ی ــد ب ــا بتوان ت
اعمــال نمایــد. اســترداد نواحــی در خصــوص ایــن قرارداد هــا 

جاریســت.
ی( مــدت قــرارداد: بــازه ی زمانــی ایــن مــدل قــراردادی بیــن 30 
تــا 40 ســال اســت. بــه طــور معمــول مــدت 4 ســال بــرای مرحلــه 
اکتشــاف بــا قابلیــت تمدیــد 2 ســاله، و بقیــه مــدت بــرای مرحلــه 

توســعه و تولیــد اســت.
ــک  ــی ی ــع اصل ــه ضل ــی، س ــی و مال ــی و مالکیت ــای اجرای رژیم ه

ــت. )ASP( اس

۱-رژیم اجرایی
ــی  ــزی در طراح ــت اندون ــداف دول ــی از اه ــه یک ــت ک ــد گف بای
ــازی،  ــدل امتی ــالف م ــه برخ ــود ک ــن ب ــراردادی، ای ــدل ق ــن م ای
نظارتــش بــر اجــرای عملیــات نفتــی افزایــش یابــد. بیــن نظــارت 
عالیــه بــر اجــرای عملیــات نفتــی و خــود اجــرای عملیــات نفتــی 
بایــد تفکیــک قائــل ش. در ایــن مــدل قــراردادی نظــارت عالیــه بــا 
ــرارداد ذکــر می شــود،  ــن موضــوع در ق ــان اســت و ای ــت میزب دول
ــرف دوم اســت.  ــا ط ــه ب ــور روزان ــی بط ــات نفت ــرای عملی ــا اج ام
ــرف دوم  ــی را دارد و ط ــر عال ــر و ناظ ــش مدی ــان نق ــت میزب دول

نقــش مجــری.
در ایــن قــرارداد نظــارت عالیــه مختــص دولــت میزبــان اســت، امــا 
واقعیــت امــر ایــن اســتکه در قالــب یــک کمیتــه انجــام می شــود 
 )eettimmoc resivda( موســوم بــه کمیتــه راهبــردی
 reganam  tnioj( مشــترک  مدیریــت  کمیتــه  یــا 
دوم  طــرف  و  میزبــان  دولــت  نماینــدگان   .)eettimmoc
ــب  ــی در قال ــات مدیریت ــند. تصمیم ــه می باش ــن کمیت ــای ای اعض
ایــن کمیتــه مدیریــت مشــترک اســت و در غالــب مــوارد پــس از 
ــت  ــه دول ــه نیســت ک ــرد. اینگون ــه اکتشــاف صــورت می گی مرحل
هــر تصمیمــی بخواهــد بگیــرد بلکــه نماینــدگان طــرف دوم هــم 
حضــور دارنــد. معمــوال ترکیــب بــر ایــن اســاس اســت کــه طــرف 
ــت  ــر هف ــال اگ ــور مث ــه ط ــی اســت. ب ــد کمپان ــب ازچن دوم مرک
ــت  ــه همــان میــزان هــم دول شــرکت باشــند، هفــت نماینــده و ب
میزبــان نماینــده خواهــد داشــت، اعــم از نیــروی فنــی و حقوقــی، 
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مالــی و بازرگانــی. ایــن کمیتــه می توانــد کمیته هــای فرعــی 
داشــته باشــد.

ــدگان  ــه آرای نماین ــن صــورت می باشــد ک ــه ای ــم ب ــاذ تصمی اتخ
هــر طــرف بایــد بــه صــورت یــک رای واحــد روی میــز قــرار گیــرد 
و دو گــروه بیــن خــود بــه توافــق برســند و پیــش بینــی می شــود 
کــه اگــر بــه نتیجه نرســیدند بــه مدیــران باالتر اطــالع داده شــود و 
اگــر توســط مدیــران باالتــر هــم حــل نشــود به شــیوه حــل و فصل 
ــه کــه مالحظــه می شــود  ــات رجــوع می شــود. همــان گون اختالف
ــورد  ــر در م ــدارد مگ ــه ن ــارت عالی ــی در نظ ــش کم ــکار نق پیمان
ــا  ــل کمپانی ه ــن دلی ــه همی ــان، ب ــت میزب ــای دول ــط قرمز ه خ
بــه ســمت مشــارکت در تولیــد آمدنــد. اکثــر پیشــنهادات از طــرف 
دوم روی میــز کمیتــه مدیریــت مشــترک قــرار می گیــرد و طــرف 
ــرارداد  ــی در ق ــر دارد و حت ــه نظ ــرای ارائ ــدت محــدودی ب اول م
قیــد می گــردد در صــورت عــدم ارائــه نظــر پیشــنهاد قبــول شــده 

تلقــی شــود.
ــا  ــق ب ــت و مطاب ــرف دوم اس ــا ط ــات ب ــرای عملی ــئولیت اج مس
ــود در  ــب می ش ــال تصوی ــر س ــه ه ــاالنه ک ــه س ــه و بودج برنام
ــدد  ــاً متع ــرف دوم غالب ــا ط ــد، ام ــام می ده ــات انج ــه، عملی ناحی
اســت و در قالــب یــک کنسرســیوم یــا جوینــت ونچــر حضــور پیــدا 
میکنــد. معمــوالً طــرف دوم حقــوق و تعهــدات را بــه شــرکت عاملی 
ــرف دوم  ــه ط ــق ب ــل متعل ــرکت عام ــن ش ــد و ای ــذار می کن واگ
ــن شــرکت  ــا اتخــاذ می شــود. ای اســت و تصمیمــات توســط آن ه
ــنهادات  ــی پیش ــور دارد حت ــه حض ــده در منطق ــوان نماین ــه عن ب
مطــرح شــده در کمیتــه راهبــردی یــا مدیریــت مشــترک را 
ــه دو  ــل ب ــن شــرکت عام ــد. ای ــل مطــرح میکن ــن شــرکت عام ای
صــورت ظهــور پیــدا می کنــد. روش اول اعضــای کنسرســیوم 
ــی از  ــد در روش دوم یک ــت می کنن ــیس و ثب ــرکت تاس ــک ش ی
شــرکت های فرعــی شــرکت های پیمانــکار نقــش شــرکت عامــل را 
ایفــا می کنــد. ایــن شــرکت عامــل معمــوالً غیــر انتفاعــی اســت و 
دچــار ســود و زیــان نمی شــود و همــه چیــز بــه اعضــای پیمانــکار 

.)essol on niag on( برمیگــردد

۲- رژیم مالکیتی
از حیــث رژیــم مالکیتــی بایــد تفکیــک قائــل شــد بیــن: مالکیــت 
ــر تاسیســات و تجهیــزات و مالکیــت  ــع نفتــی، مالکیــت ب ــر مناب ب

بــر اطالعــات و داده هــا:
الــف( مالکیــت بــر نفــت: در مــدل مشــارکت در تولیــد پیــش بینــی 
شــده کــه مالکیــت بــر نفــت و ذخایــر، از آن دولــت میزبان اســت و 
کمپانــی خارجــی ســهمی کــه از نفــت دارد بــرای ســرمایه گــذاری 
ــق  ــه او تعل ــدور ب ــا ص ــل ی ــه تحوی ــا در نقط ــت هزینه ه و بازگش
 .)tropxe  fo  tniop  /  tniop  yreviled( می گیــرد 
یعنــی کمپانــی خارجــی در قلمــرو خــاک دولــت میزبــان مالکیتــی 
ــت  ــرو دول ــا قلم ــت ب ــاط نف ــه ارتب ــدور ک ــه ص ــدارد و در نقط ن

ــت ایجــاد می شــود. ــان قطــع میشــود مالکی میزب
ب( مالکیــت بــر تاسیســات و تجهیــزات: در مــدل قرارداد مشــارکت 
در تولیــد، مالکیــت بــر تجهیــزات از آن دولــت میزبــان می باشــد، 
ــکار  ــی پیمان ــه عبارت ــکار. ب ــی از طــرف پیمان ــن مال ــا تامی ــی ب ول
ــان  ــت میزب ــام دول ــه ن ــال می دهــد و ب ــروژه انتق ــه پ می خــرد و ب
وارد می کنــد چــرا کــه نقــش طــرف دوم فقــط پیمانــکاری اســت. 
ــان پــروژه را اجــرا می کنــد. پــس  ــام و از طــرف دولــت میزب ــه ن ب
ــان  ــت میزب ــرای امــوال منقــول و غیرمنقــول از آن دول مالکیــت ب
ــکار  ــت پیمان ــن اس ــه ممک ــتثنایی ک ــوارد اس ــز در م ــت ج اس
ــه  ــد. هزین ــان هماهنــگ می کن ــت میزب ــا دول تشــخیص دهــد و ب
ــا  ــت هزینه ه ــان در دوره بازیاف ــت میزب ــزات را از دول ــن تجهی ای
هزینه هــا  بازپرداخــت  هرچــه  طبیعتــا  می کنــد.  دریافــت 

ــرد. ــق میگی ــه آن تعل ــتری ب ــود بیش ــد، س ــر باش طوالنی ت
ــم از آن  ــت ه ــن مالکی ــا: ای ــات و داده ه ــر اطالع ــت ب ج( مالکی
دولــت میزبــان اســت و هــر اطالعــات و تکنولــوژی کــه پیمانــکار 
بــه آن دســت پیــدا کنــد بایــد بــه دولــت میزبــان انتقــال دهــد چرا 
کــه عــوض آن را گرفتــه یــا خواهــد گرفــت. اطالعــات و داده هــا در 

کمپانی هــای نفتــی بســیار مهــم اســت چــرا کــه قــدرت چانــه زنــی 
ایجــاد می کنــد بــه همیــن دلیــل توافــق می کننــد کــه اطالعــات 
عــالوه بــر دولــت میزبــان در اختیــار پیمانــکار قــرار گیــرد و حــق 
افشــای آن وجــود نــدارد جــز در مــوردی کــه اجبــاری وجــود دارد 
بــرای ارائــه اطالعــات از جملــه در مــورد مراجــع قضایــی و اداری 

و مالــی و قانونــی.

۳- رژیم مالی
ــا  ــا انته ــدا ت ــی از ابت ــن مال ــد، تامی ــرارداد مشــارکت در تولی در ق
برعهــده طــرف دوم )پیمانــکار( می باشــد. ممکــن اســت کل 
ــد و  ــن کن ــودش تامی ــود را خ ــروژه می ش ــه وارد پ ــرمایه ای ک س
ــوالً  ــد. معم ــکار باش ــه پیمان ــق ب ــد آن متعل ــا 02 درص ــا 01 ت ی
پیمانــکاران بــا نهاد هــا و موسســات مالــی و اعتبــاری قرارداد هــای 
ــوند  ــادآور می ش ــد و ی ــد می کنن ــرمایه منعق ــی و س ــن مال تامی
کــه ایــن پــول ریســکی بــوده و ممکــن اســت ســود یــا ضــرر بــه 
همــراه داشــته باشــد و بــه ایــن صــورت طرفیــن بــه صــورت نســبی 
ــن  ــرای طــرف اول اساســاً ای ــان شــریک هســتند. ب در ســود و زی
موضــوع اهمیــت نــدارد کیــف پــول پــروژه از کجــا تامیــن می شــود 
ــل و  ــا yrevocer tsoc اص ــت هزینه ه ــاً در دوره بازیاف و صرف

ــد. ــترد می نمای ــکار مس ــه پیمان ــرع را ب ف
ــا تولیــد رابطــه توثیقــی  ــراردادی ب ــی در ایــن مــدل ق تامیــن مال
ــب  ــودی نصی ــد س ــد نرس ــه تولی ــروژه ب ــر پ ــه اگ ــرا ک دارد چ
ــه  ــه مرحل ــد برســد ب ــه تولی ــروژه ب ــی پ ــکار نمی شــود. زمان پیمان
ــکار و ســود ســرمایه گــذاری می رســد  ــت هزینه هــای پیمان بازیاف
کــه بــه صــورت نفــت بــه او پرداخــت می شــود بــه همیــن دلیــل 
ــش  ــد بخ ــه چن ــد ب ــد، تولی ــارکت در تولی ــای مش در قرارداد ه

تقســیم می شــود:
ــه  ــای روزان ــه هزینه ه ــی اســت و ب ــه جزئ ــد ک ــک بخــش تولی  ی
ــه دو قســم تقســیم  ــد ب ــم تولی ــا بخــش عظی ــرد، ام ــق می گی تعل

می شــود: 
ــت  ــه بازپرداخ ــه ب ــی ک ــه lio tsoc: میزان ــت هزین ــف - نف ال
هزینه هــای پیمانــکار تعلــق میگیــرد و در قــرارداد مشــخص 
اســت و مالکیــت در نقطــه صــدور tropxe fo tniop منتقــل 

می شــود.
ب - نفــت انتفاعــی lio tfiorp: کــه بــر اســاس فرمول مشــخص 
ــه  ــود. س ــیم می ش ــن تقس ــن طرفی ــده ای بی ــن ش ــل تعیی از قب

شــیوه رایــج تقســیم بــه شــهر زیــر اســت:
1-درصــد طرفیــن از نفــت انتفاعــی )ســود( از آغــاز تــا پایــان دوره 
ــال جــدای از نفــت  ــه طــور مث ــت و مشــخص اســت، ب ــد ثاب تولی
هزینــه، نفــت ســود بــه میــزان 06 بــه 04 بیــن دولــت میزبــان و 
کمپانــی تقســیم می شــود. ایــن شــیوه در اندونــزی در ابتــدا مطــرح 
شــد و بعــداً بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه بــه نفــع دولــت نیســت 
ــود  ــده و س ــران ش ــا جب ــی هزینه ه ــک مدت ــد از ی ــه بع ــرا ک چ

ــد. ــی می دهن ــه کمپان ــیاری ب بس
بازیافــت هزینه هــای  بــه  اســت  وابســته  2 - شــیوه ای کــه 
پیمانــکار بــه ایــن ترتیــب کــه تدریجــاً بــا اســتهالک هزینــه هــا، 
درصــد کمپانــی از نفــت انتفاعــی بــه نفــع دولــت میزبــان کاســته 
می شــود. مثــاًل پایــان ســال اول بازیافــت هزینه هــا یــک مقــداری 
ــش  ــری کاه ــدار دیگ ــال دوم مق ــد از س ــا بع ــد ی ــش می یاب کاه

می یابــد.

ــه  ــد ب ــات می باش ــی عملی ــود ده ــر س ــی ب ــیوه مبتن ــن ش 3 - ای
ایــن ترتیــب کــه اگــر برخــالف انتظــارات اولیــه طرفیــن، کمپانــی 
بــه ســود زیــاد و قابــل توجهــی دســت پیــدا کنــد درصــدی کــه 
بــرای کمپانــی از نفــت ســود پیــش بینــی شــده کاهــش می یابــد. 
بــه طــور مثــال در دوره تولیــد قیمــت نفــت دو برابــر می شــود کــه 
طبیعتــاً ایــن وضعیــت بــه نفــع کمپانــی اســت. درســت اســت کــه 
ــای  ــه هزینه ه ــبت ب ــی نس ــا کمپان ــرد، ام ــود می ب ــم س ــت ه دول
اولیــه و آنچــه آورده بــه ســود سرشــاری دســت پیــدا می کنــد. در 
اینجــا پیــش بینــی می کننــد نفــت انتفاعــی کاهــش پیــدا کنــد. 
ــخ  ــی پاس ــه نوع ــدان ب ــه می ــر خــالف تصــور اولی ــه ب ــن ک ــا ای ی
ــدا  ــش پی ــی افزای ــل توجه ــکل قاب ــه ش ــد ب ــه تولی ــد ک می ده

ــرد. ــورت می گی ــل ص ــم تعدی ــا ه ــد در اینج می کن
نفــت مالیــات )lio xat(: بخشــی از نفــت اســت کــه بــه مالیــات 
حاضــر  خارجــی  کمپانــی  یعنــی  می کنــد  پیــدا  اختصــاص 
می شــود از ســهم نفــت انتفاعــی بخشــی را بعنــوان مالیــات 
مســترد دارد. امــا بعضــی مثــل لیبــی ســهم انتفاعــی را 18 بــه 91 
تعییــن کردنــد و بخشــی از آن را بعنــوان مالیــات در نظــر گرفتــه و 

ــد. ــات ندارن ــت مالی ــوان نف ــه ای تحــت عن ــت جداگان دریاف

مالیات
مالیــات و شــیوه محاســبه آن یکــی از مباحــث قــرارداد مشــارکت 
در تولیــد و یکــی از اقــالم اصلــی درآمــدی دولــت اســت و می تــوان 
ــر  ــه پیش ت ــور داد. همانطــور ک ــن موضــوع مان ــرارداد روی ای در ق
گفتــه شــد، بعضــی دولت هــا ممکــن اســت ترجیــح دهنــد مالیــات 
ــت  ــه نف ــا ب ــس ی ــه جن ــات را ب ــد و مالی ــت نکنن ــتقیم دریاف مس
ــکار  ــرر پیمان ــه ض ــی ب ــت انتفاع ــود را از نف ــد خ ــد و درص بگیرن
افزایــش دهنــد. گرچــه مالیــات اســت، امــا در دل نفــت انتفاعــی 
ــور  ــات را بط ــا مالی ــی دولت ه ــت بعض ــن اس ــت. ممک ــده اس آم

مســتقیم و بــه نقــد دریافــت کنــد.
ــت  ــد، معافی ــارکت در تولی ــا مش ــای ASP ی ــی در قرارداد ه گاه
بــه صــورت دوره ی  مالیاتــی در نظــر گرفتــه می شــود کــه 
 .)yadiloh xaT( تشــویقی بــرای پیمانــکار در نظــر می گیرنــد
ــا  ــان اکتشــاف و ی ــا زم ــرارداد ی ــخ شــروع ق ــت از تاری ــن معافی ای
ــت  ــرای دول ــدل ب ــن م ــه ای ــد. چراک ــعه می باش ــروع دوره توس ش
بهتــر اســت، ولــی اگــر از زمــان تولیــد را مبــدا قــرار دهیــم دولــت 
متضــرر می شــود چــرا کــه کمپانــی تشــویق می شــود زودتــر دوره 
اکتشــاف یــا توســعه را تمــام کنــد و از مــدت معافیــت باقیمانــده 
در دوره تولیــد اســتفاده کنــد. بطــور مثــال 5 ســال معافیــت دارد و 
ظــرف 3 ســال بــه مرحلــه تولیــد می رســاند و 2 ســال از معافیــت 
ــت متضــرر  ــد می شــود در نتیجــه دول ــره من ــد به را در دوره تولی

می شــود.
وضــع مالیــات مضاعــف بــر درآمد هــای اضافــی پیمانــکار: طرفیــن 
بــا توجــه بــه پیــش بینــی قیمــت نفــت در آینــده، یــک مارجیــن 
ــی اگــر  ــد، ول ــکار از قبــل در نظــر می گیرن ــرای پیمان ســودی را ب
ــد  ــا تولی ــد و قیمــت ی ــر کن ــد اوضــاع و احــوال نغیی در دوره تولی
افزایــش پیــدا کنــد و خــارج از انتظــار باشــد، در اینصــورت پیــش 
بینــی می کننــد میــزان مالیــات افزایــش یابــد. امــا موضــوع مهــم 
ــه  ــن دغدغ ــی اســت و ای ــن مالیات ــات و قوانی ــر مالی ریســک تغیی
پیمانــکاران اســت بــرای جلوگیــری از ایــن مســئله معمــوال شــرط 
تثبیــت )یعنــی ایــن قــرارداد تابــع قانــون مالیــات حاکــم در زمــان 
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انعقــاد اســت( در قــرارداد می گنجانــد. اگــر مبلــغ مشــخص نشــده 
ــا در خصــوص تغییــر قوانیــن پیــش بینــی نشــده باشــد،  باشــد ی
قانــون جدیــد بــر قــرارداد اعمــال می شــود؛ بنابرایــن یــا مبلــغ را 
ــا بعضــی از  ــد. ام ــت می گذارن ــا شــرط تثبی ــد ی مشــخص می کنن
دولت هــای میزبــان درج شــرط تثبیــت را در تعــارض بــا حاکمیــت 

می داننــد. 
راه دوم حفــظ تعــادل اقتصــادی قــراردادی بیــن طرفیــن درصــورت 
ــزی در  ــار در مال ــن ب ــی اســت. اولی ــن مالیات ــر فاحــش قوانی تغیی
مــدل قــرارداد مشــارکت تولیــد مطــرح و رایــج شــد بــه گونــه ای 
کــه اگــر قوانیــن مالیاتــی تغییــر فاحشــی داشــته باشــند و ســبب 
ــکار  ــت و پیمان ــد دول ــکار شــود، بای ضــرر مســلم و فاحــش پیمان
بــه گونــه ای مذاکــره کننــد کــه تعــادل قــرارداد حفــظ شــود مثــال 
نفــت انتفاعــی را افزایــش می دهنــد. امــا اگــر مقــررات بالعکــس بــه 
نفــع پیمانــکار تغییــر کــرد و کاهــش یافــت چــه بایــد کــرد؟ مــدل 
مالــزی می گویــد بــه ضــرر پیمانــکاران تعدیــل صــورت نمی گیــرد 

ــرارداد پرداخــت می گــردد. ــاد ق ــان انعق ــات زم و همــان مالی

gnitekram بازاریابی
امــروزه در قــرارداد مشــارکت در تولیــد بــه نــدرت شــرط بازاریابــی 
درج می شــود. در گذشــته گاه دولت هــا نمی توانســتند بــرای 
ــن شــرط را  ــد و ای ــدا کنن ســهم انتفاعــی، خودشــان مشــتری پی
ــم  ــت را ه ــت دول ــکار نف ــه پیمان ــد؛ ک ــر می کردن ــرارداد ذک در ق
ــکار  ــرای آن مشــتری پیــدا کنــد. البتــه پیمان خریــداری کنــد و ب
ایــن کار را بــه رایــگان انجــام نمــی داد و ســهم دولــت را بــه قیمــت 

ــود. ــد بلکــه شــرط نیمــه راه مطــرح ب واقعــی نمی خری
 =۲/xat  +tsoc  +ecirp  )pwh(  ecirp  yaw  flaH

 pwh
قرارداد های مشارکت ایران قبل از انقالب 1357

ــرارداد مشــارکت در  ــازده ق ــاً ی ــران مجموع شــرکت ملــی نفــت ای
ــد  ــی منعق ــای خارج ــا کمپانی ه ــت 6331 ب ــون نف ــوب قان چارچ
ــه ســه نســل تقســیم  ــای مشــارکت را ب ــن قرارداد ه ــه ای ــرد ک ک

می کننــد.
 pigA ــی ــرکت ایتالیای ــا ش ــده ب ــارکت منعق ــرارداد مش ــن ق اولی
ــورت  ــت 1336 ص ــون نف ــب قان ــد از تصوی ــج روز بع ــه پن ــود ک ب
پذیرفــت. pigA در واقــع زیــر مجموعــه شــرکت inE بــود. 
شــرکت ها و غول هــای نفتــی بــه خاطــر امتیازاتــی کــه بــه ایــران 
داده شــد مخالــف ایــن قــرارداد بودنــد. در چارچــوب ایــن قــرارداد 
ــام ســیریپ  ــه ن ــد یــک شــرکت مشــترک ب ــق کردن طرفیــن تواف
 pigA ــم ــت و ه ــرکت نف ــع ش ــه نف ــم ب ــه ه ــود ک ــکیل ش تش
عملیــات اکتشــاف، توســعه، تولیــد و فــروش نفــت را انجــام دهــد. 
ــت  ــس هیئ ــترک از pigA و رئی ــرکت مش ــن ش ــل ای ــر عام مدی
ــر دوش  ــاف ب ــک دوره اکتش ــود و ریس ــت ب ــرکت نف ــره از ش مدی

ــود. ــرکت pigA ب ش
بعــد از دوره اکتشــاف در صــورت موفقیــت، تامیــن ســرمایه 
ســیریپ بــه صــورت 05 - 05 بــر دوش طرفیــن قــرارداد خواهــد 
ــارکت دارد و  ــی مش ــن مال ــم در تامی ــرف اول ه ــی ط ــود. یعن ب
ــه در  ــی ک ــت. در حال ــارکت اس ــی مش ــای واقع ــه معن ــرارداد ب ق
ــن ســرمایه و ریســک اکتشــاف  ــا تأمی ــای مشــارکت دنی قرارداد ه
بــر دوش طــرف دوم اســت. در ایــن قــرارداد 5 درصــد نفــت 
تولیــدی بــرای مصــرف داخلــی در نظــر گرفتــه شــد. ســیریپ نفت 

 pppp تولیــدی را بــه یــک قیمتــی پیشــنهاد مــی داد بــه شــرکت
ــت  ــه قیم ــد ب ــر می خواهن ــه اگ ــران ک ــت ای ــی نف ــرکت مل و ش
ارائــه شــده خریــداری کننــد. اگــر هیچکــدام از طرفیــن پیشــنهاد 
ــتری های  ــه مش ــت ب ــیریپ میتوانس ــت، س ــروش را نمی پذیرف ف
دیگــر بفروشــد. درآمــد حاصــل از فــروش نفــت بالمناصفــه بیــن 
طرفیــن تقســیم میشــد )بــه نســبت ســرمایه ای کــه آوردنــد 50-

ــق  ــدی تعل ــات 50 درص ــهم pigA مالی ــه س ــی ب ــت(، ول 50 اس
ــود. ــران ب ــع ای ــه نف ــاًل 52 - 57 ب ــت و عم میگرف

ایــن قــرارداد بــه نســبت زمــان تنظیــم یعنــی ســال 1336 قــرارداد 
خوبــی بــود، ولــی برخــالف قــرارداد مشــارکت در تولیــد امــروزی 
کــه پیمانــکاری اســت، ایــن قــرارداد مشــارکت بــه معنــای دقیــق 
ــکار  کلمــه محســوب می شــود و در عمــل کمپانــی خارجــی پیمان
ــت.  ــرح نیس ــدور مط ــه ص ــت در نقط ــی از مالکی ــت و صحبت نیس
ــرای شــرکت خارجــی مشــارکت کننــده مالکیــت  ــرارداد ب ــن ق ای
ایجــاد می کنــد، ولــی در قرارداد هــای مشــارکت رایــج دنیــا فقــط 
یــک طلــب بــرای طــرف دوم ایجــاد می شــود کــه آن را بــه نقــد یــا 
بــه نفــت دریافــت می کننــد. ایــن مــدل قــرارداد مشــارکت ایــران 

بــا مشــارکت اندونــزی متفــاوت بــود.
ایــن قــرارداد یکــی از موفقتریــن قرارداد هــای ایــران بــوده و اولیــن 
ــید،  ــت رس ــه نف ــد و ب ــاری ش ــارس حف ــج ف ــه در خلی ــی ک چاه
ــر  ــر چت ــران زی ــه مناطــق ای ــود. بقی ــرارداد ب ــن ق در چارچــوب ای
کنسرســیوم بودنــد و فقــط مناطــق دریایــی را بــه pigA واگــذار 
ــرارداد را  ــده، ق ــاده واح ــیون م ــالب 57 کمیس ــد از انق ــد. بع ش
خــالف قانــون ملــی شــدن صنعــت نفــت دانســت، چــون مالکیــت 
بــرای طــرف دوم ایجــاد میکــرد و بــه آن خاتمــه دادنــد و یکصــد و 
بیســت میلیــون دالر نفــت بــه عنــوان جبــران خســارت بــه شــرکت 

pigA داده شــد.
بعــد از ایــن قــرارداد، قــرارداد ایپــاک بــا شــرکت آمریکایــی آمریکن 
پترولیــوم کورپوریشــن منعقــد شــد و چاه هایــی کشــف شــدند کــه 
ــازات  ــران امتی ــرای ای ــاک ب ــرارداد ایپ ــان فعــال هســتند. ق همچن
بیشــتری از قــرارداد بــا pigA داشــت بــه طــور مثــال ســهم ایــران 
بــرای مصــارف خارجــی بــه 10 درصــد افزایــش یافــت و یــا شــرط 
ــود و  ــر ب ــه کمت ــعت ناحی ــت. وس ــود داش ــق وج ــترداد مناط اس
ــا نفــت  ــت ب ــرای حمــل نفــت تولیــدی اولوی پیــش بینــی شــد ب
قرارداد هــای  در  قرارداد هــا  از  بعــد  باشــد.  ایرانــی  کش هــای 
ــران در  ــرای ای ــتری ب ــازات بیش ــارکتی امتی ــه مش ــل دو و س نس
ــا  ــل از قرارداد ه ــه نس ــر س ــالب ه ــد از انق ــد. بع ــه ش ــر گرفت نظ
ــد  ــخیص دادن ــت تش ــت نف ــدن صنع ــی ش ــون مل ــف قان را مخال
ــه در  ــد ک ــه رو ش ــد روب ــاده واح ــیون م ــت کمیس ــا مخالف و ب
ــه  ــی ب ــارت های هنگفت ــت خس ــه پرداخ ــار ب ــران اجب ــی آن ای پ

ــد. ــرارداد ش ــرف ق ــرکت های ط ش
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ــون  ــوزه قان ــده در ح ــادث ش ــوالت ح ــر و تح ــتای تغیی در راس
گــذاری، وزارت نفــت نیــز قــراردادی تحــت عنــوان »قــرارداد نفتــی 
ایــران« موســوم بــه »آی پــی ســی »را معرفــی کــرد. هــم چنیــن، 
ــوم ی،  ــط عم ــر ای ــوان ش ــت عن ــرره ای تح ــران مق ــت وزی هیئ
ســاختار و الگــوی قرارداد هــای باالدســتی نفــت و گاز بــه تصویــب 
رســاند کــه در واقــع، چارچــوب کلــی قــرارداد جدیــد را بــه تصویــر 

ــال 1394  ــاه س ــان م ــدا در آب ــه، ابت ــب نام ــن تصوی ــد. ای می کش
هجــری خورشــیدی بــه تصویــب هیئــت وزیــران رســید. مجــدداً در 
مردادمــاه 1395 ســند دیگــری بــه تصویــب رســید کــه جایگزیــن 

متــن قبلــی شــد.

طرفین قرارداد های آی پی سی
ــران و طــرف دوم برخــالف گذشــته  ــت ای  طــرف اول شــرکت نف
ــی نفتــی نیســت بلکــه حتمــا  ــی بیــن الملل ــا چنــد کمپان یــک ی
 & E بایــد یــک شــرکت نفتــی ایرانــی دارای صالحیــت در حــوزه
ــه عــالوه یــک شــرکت خارجــی حضــور داشــته باشــند؛ کــه  P ب
دلیــل ایــن امــر بحــث انتقــال تکنولــوژی و کســب دانــش و تجربــه 
ــل  ــی تبدی ــن وســیله در آینــده شــرکت های ایران ــه ای ــا ب اســت ت
بــه COI شــوند. ایــن مهــم در در بنــد الــف مــاده 4 مقــرر شــده 
کــه در هــر قــرارداد بــر حســب شــرایط، شــرکت یــا شــرکت های 
ــط  ــق ضواب ــا طب ــت آن ه ــه صالحی ــد ک ــاف و تولی ــی اکتش ایران
ابالغــی وزارت نفــت بــه تأییــد شــرکت ملــی نفــت ایــران می رســد 
بــه عنــوان شــریک شــرکت یــا شــرکت های معتبــر نفتــی خارجــی 

حضــور دارنــد.

مراحل قرارداد
قرارداد هــای بیــع متقابــل عمومــاً ناظــر بــه مرحلــه توســعه بودنــد 
ــی در  ــت، ول ــرون می رف ــی خارجــی بی ــد کمپان ــه تولی و در مرحل
ــد  ــترش دادن ــی را گس ــات نفت ــی عملی ــی س ــای آی پ قرارداد ه
ــر  ــد را در ب ــم تولی ــعه و ه ــم توس ــاف و ه ــه اکتش ــم مرحل و ه
می گیــرد الکــن ایــن اختیــار بــه شــرکت نفــت داده شــد کــه کــدام 
نواحــی هــر ســه مرحلــه و کــدام نواحــی فقــط مرحلــه توســعه را 
ــاً  ــم ریســک صرف ــرای مناطــق ک ــه ب ــه نحــوی ک ــرد ب ــر گی در ب
توســعه و تولیــد و بــرای مناطــق پــر ریســک اکتشــاف، توســعه و 
ــوان افزایــش  ــا عن ــی ب تولیــد در نظــر گرفتــه می شــد. قرارداد های
و بهبــود ضریــب بازیافــت نفــت پیــش بینــی کردنــد. ایــن قــرارداد 
ناظــر بــه نواحــی اســت کــه کشــف شــده انــد و توســعه داده شــده 
ــی شــرکت نفــت  اســت هــم اکنــون در حــال تولیــد هســتند، ول
می خواهــد میــدان را احیــا کنــد و تولیــد افزایــش پیــدا کنــد یــا 

دچــار افــت تولیــد نشــود.

ریسک اکتشاف
در ایــن نــوع قــرارداد ریســک اکتشــاف بــر عهــده کمپانــی خارجــی 
 )evitnesni( نهــاده شــده، اما شــرکت نفت بــرای اینکــه مشــوق
ایجــاد کنــد. ایــن امــکان را قــرار داده کــه اگــر کمپانــی خارجــی 
ــه  ــوک مجــاور ب ــک بل ــران ضــرر ی ــرای جب ــه نتیجــه نرســید ب ب
ــن  ــد. ای ــام ده ــافی انج ــدد کار اکتش ــا مج ــد ت ــذار می کن او واگ
ــی،  ــی س ــای آی پ ــه قرارداد ه ــادات ب ــوج انتق ــد از م ــاز بع امتی
لغــو گردیــد. در ســال 1395 مصوبــه اصالحــی هیئــت وزیــران بــه 
نســخه ســال 94 وارد شــد و ایــن بلــوک اضافــی حــذف گردیــد.

مدت قرارداد
بــازه ی زمانــی قرارداد هــای آی پــی ســی نســبت بــه بیــع متقابــل 
ــه ایــن دلیــل کــه هــر ســه مرحلــه اکتشــاف،  طوالنی تــر اســت ب
توســعه و تولیــد را شــامل می شــود. یکــی از انتقــادات وارده همیــن 
طــول مــدت بــود چراکــه موجــب پررنــگ شــدن نقــش کمپانی هــا 

می شــود و ایــن شــبهه بــه وجــود می آیــد کــه در مســایل 
ــی  ــای خدمات ــد. در قرارداد ه ــت کنن ــی دخال ــی و فرهنگ سیاس
ــکاران خارجــی گرفتــه شــد، ولــی در آی  عملیــات تولیــد از پیمان
پــی ســی ایــن نقــش مجــددا بــه کمپانــی خارجــی برگردانــده شــد 
ــود یــک شــرکت عملیاتــی مشــترک جدیــد  الکــن مقــرر شــده ب
بــرای مرحلــه تولیــد تاســیس شــود کــه در نســخه اصالحــی ســال 
59 ایــن مــورد هــم حــذف شــد. در نهایــت تصمیــم بــر ایــن شــد 
ــته  ــی خارجــی حضــور داش ــرداری کمپان ــره ب ــه به ــه در مرحل ک
باشــد، ولــی عملیــات را یــک شــرکت نفتــی ایرانــی انجــام دهــد.

رژیم مالکیتی 
ار حیــث رژیــم مالکیتــی تفــاوت محسوســی با بیــع متقابل نــدارد و 
تعهــدی مبنــی بــر فــروش نفــت در آن دیــده نمی شــود. هزینه هــا 
از رهگــذر درآمــد فــروش یــا خــود محصــول بازیافــت می شــود. در 
ارتبــاط بــا مســئله مالکیــت بــر ذخایــر بایــد گفــت قــرارداد جــدی 
ــل  ــع متقاب ــی بی ــران؛ یعن ــی ای ــرارداد ســابق خدمات ــه رو ق ددنبال
ــچ  ــرارداد هی ــه موجــب ق ــکار، ب ــه پیمان ــا ک ــن معن ــه ای اســت. ب
گونــه حقــی نــه تنهــا بــر مالکیــت نفــت و گاز موجــود در مخــازن، 
بلکــه حتــی بــر نفــت و گاز تولیــدی نیــز نخواهــد داشــت. در واقــع، 
اگرچــه بــه موجــب قــرارداد جدیــد، امــکان بــاز پرداخــت مطالبــات 
از طریــق اختصــاص بخشــی از محصــوالت میــدان وجــود دارد، امــا 
ــی  ــرای شــرکت مل ــار ب ــک اختی ــه صــورت ی ــن مســئله ای ب چنی
ــرای  ــران تلقــی شــده و قــرارداد، در ایــن زمینــه حقــی ب نفــت ای
پیمانــکار ایجــاد نمی کنــد. در تصویــب نامــه اول، مــورخ آبــان مــاه 
ــه  ــود و در نتیج ــده ب ــی نش ــش بین ــئله ای پی ــن مس 1394 چنی
ممکــن بــود ایــن ذهنیــت پیــش آیــد کــه امــکان تخصیــص نفــت 
ــن  ــا ای ــرارداد وجــود دارد. ب ــات در ق ــوان بخشــی از مطالب ــه عن ب
ــا اصــالح تصویــب نامــه در مــرداد 1395 و افــزودن قیــد  حــال، ب
انتهایــی بنــد پ مــاده 3، امــکان تخصیــص نفــت بــه عنــوان حــق 
ــن  ــت و ای ــن رف ــی از بی ــرارداد نفت ــود ق ــه موجــب خ ــه، ب الزحم

مســئله بــه صالحدیــد شــرکت نفــت واگــذار شــد.
ــه ایــن مــوارد و تفســیر مفهــوم مالکیــت و تاویــل آن  ــا توجــه ب ب
بــه حاکمیــت، اینچنیــن رویــه غیــر منعطفــی قابــل انتقــاد اســت 
کــه صرفــا بــه شــیوه مذکــور در قرارداد هــای بیــع متقابــل بســنده 

کــرده اســت.
ــر تأسیســات  ــه مســئله مالکیــت ب ــوط ب ــز مرب ــاده 3 نی ــد چ م بن
ــخ  ــکار از تاری ــات پیمان ــد، تمــام عملی ــن بن ــه موجــب ای اســت. ب
ــات  ــوال و تأسیس ــه ام ــا و کلی ــرف کارفرم ــام و از ط ــه ن ــروع ب ش
ســطح االرضــی و تحــت االرضــی نیــز متعلــق بــه کارفرمــا اســت. 
بــا توجــه بــه اینکــه بخشــی از کاال هــا و تجهیــزات موردنیاز پــروژه، 
بــه صــورت ســفارش ســاخت از داخــل یــا خــارج بــوده بــه موجــب 
ــه کارفرمــا را در  ــکار بایــد تعلــق مالکیــت کاال ب ایــن اصــل، پیمان
ــد. حساســیت نســبت  ــد کن ــازندگان قی ــا س ــود ب ــای خ قرارداد ه
بــه مالکیــت کاالهــا، تجهیــزات تأسیســات پــروژه نفتــی عــالوه بــر 
ــی  ــار مهم ــز دارای آث ــی نی ــث حقوق ــی از حی ــه های تاریخ ریش
ــه  ــرض اختــالف راجــع ب ــکار را، در ف ــد پیمان ــرا می توان اســت، زی
تأسیســات و تجهیــزات، از اســتناد بــه حــق حمایــت دیپلماتیــک 
در حقــوق بیــن الملــل عرفــی و یــا حــق اقامــه دعــوای مســتقیم 
علیــه دولــت از ســوی ســرمایه گــذار خارجــی مذکــور در معاهــدات 
ــاز دارد. گرچــه، الزمــه امــکان اقامــه  دوجانبــه ســرمایه گــذاری ب
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ــوی  ــذاری از س ــرمایه گ ــی س ــوز قبل ــی صــدور مج ــن دعوای چنی
ــران  ــی ای ــای اقتصــادی و فن ــذاری و کمک ه ــرمایه گ ــازمان س س

نیــز اســت.
رژیم اجرایی

ــترک  ــروه مش ــام کارگ ــه ن ــی ب ــرارداد، کارگروه ــن در ق  همچنی
ــه(.  ــب نام ــاده 8 تصوی ــد»ت« م ــود )بن ــکیل می ش ــت تش مدیری
ــی اســت  ــات نفت ــر عملی ــه ب ــروه نظــارت عالی ــن کارگ ــه ای وظیف
ــر کلیــه عملیــات طــرح  ــه موجــب تصویــب نامــه نظــارت ب کــه ب
را بــر عهــده دارد. ایــن کارگــروه بــه تعــداد مســاوی از نماینــدگان 
طرف هــای اول و دوم قــرارداد بــا حــق رأی مســاوی تشــکیل 
ــد  ــوده و بای ــاق آرا ب ــه اتف ــروه، ب ــن کارگ ــات ای ــود. تصمیم می ش
بــه تائیــد مقــام مجــاز در شــرکت ملــی نفــت ایــران برســد. نکتــه 
جالــب اینکــه، در نســخه قبلــی تصویــب نامــه هماننــد قرارداد هــای 
بیــع متقابــل پیــش بینــی شــده بــود کــه در صــورت عــدم توافــق، 
مدیــران ارشــد تصمیــم می گیرنــد. قســمت انتهایــی ایــن بنــد بــه 
ــد،  ــی می ش ــا تلق ــی کارفرم ــأن نظارت ــالف ش ــه خ ــل ک ــن دلی ای
بــا انتقاداتــی پــس از انتشــار نســخه نخســت تصویــب نامــه روبــرو 
ــه جــای  ــه همیــن دلیــل در نســخه اصالحــی حــذف و ب شــد و ب

آن، تائیــد مقــام مجــاز شــرکت ملــی نفــت گنجانــده شــد.
بــا توجــه بــه اینکــه در فــرض عــدم توافــق مدیــران ارشــد طرفیــن، 
ــن  ــرو شــود، از ای ــی روب ــن بســت اجرای ــا ب ــروژه ب ــود پ ممکــن ب
ــورد  ــت در م ــی نف ــرکت مل ــاز ش ــام مج ــد مق ــزوم تائی ــث ل حی
ــن حــال،  ــا ای ــره گشــا باشــد. ب ــد گ ــروه می توان ــات کارگ تصمیم
احالــه موضــوع بــه تصمیــم مدیــران ارشــد در فــرض عــدم اتفــاق 
ــا  ــی کارفرم ــارات نظارت ــض اختی ــد ناق ــز نمی توان ــن نی آرای طرفی
باشــد، زیــرا تصمیمــات کارگــروه مشــترک، عــالوه بــر انطبــاق بــا 
قــرارداد بایــد بــا برنامــه مالــی عملیاتــی ســاالنه منطبــق باشــد و از 
طرفــی، ایــن برنامــه بــه تصویــب طــرف اول؛ یعنــی کارفرما رســیده 
و پیمانــکار مکلــف بــه اجــرای پــروژه براســان آن اســت و طبیعتــا 
نــه تنهــا اعضــا کارگــروه، بلکــه مدیــران ارشــد نیــز بــه مفــاد ایــن 
ســند توجــه کافــی خواهنــد داشــت. هــم چنیــن، تمــام عملیــات 
ــرد؛  ــام می پذی ــرف دوم انج ــک ط ــئولیت و ریس ــا مس ــی ب اجرای
بنابرایــن پیمانــکار در راســتای مســئولیت قــراردادی خویــش 
ــی ســاالنه و  ــی عملیات ــه مال ــرارداد، برنام ــت از ق ــه تبعی ــف ب مکل
ــی  ــش نظارت ــال نق ــر ح ــه، در ه ــت. در نتیج ــا اس ــد کارفرم تایی

ــد. ــظ می ش ــا حف کارفرم

رژم مالی قرارداد
بنــد پ مــاده 3 بــا موضــوع اصــول حاکــم بــر آی پــی ســی از انــواع 
هزینه هــا تحــت عنــوان هزینه هــای مســتقیم، غیرمســتقیم، 
ــاد  ــرداری ی ــره ب ــا ی به ــه ه ــی و هزین ــن مال ــای تأمی هزینه ه
ــه موجــب ایــن بنــد، پرداخــت کلیــه ایــن هزینه هــا و  می کنــد. ب
هــم چنیــن دســتمزد، از طریــق اختصــاص بخشــی از محصــوالت 
اضافــی میــدان یــا عوایــد حاصــل از اجــرای قــرارداد بر پایــه قیمت 
روز، فــروش محصــول خواهــد بــود؛ بنابرایــن، ایــن قــرارداد نیــز از 
ــرا در  ــت، زی ــروژه اس ــی پ ــن مال ــی تأمی ــیوه های کل ــق ش مصادی
 )ecnaniF tcejorP( شــیوه های مختــل تأمیــن مالــی پــروژه
هزینــه کــرد طــرف دوم قــرارداد بایــد از محــل عوایــد حاصــل از 
اجــرای خــود قــرارداد پرداخــت شــود ),1:۶۰۰۲thgiF(. چنانکــه 
بنــد ب مــاده 3 نیــز بیــان داشــته کــه تعهــدات ایجــاد شــده در 

ــای  ــا بانک ه ــزی و ی ــک مرک ــت، بان ــوی دول ــد از س ــرارداد نبای ق
ــی  ــل خودکفای ــان اص ــان هم ــه ترجم ــوند ک ــن ش ــی تضمی دولت

اقتصــادی قــرارداد اســت.
ــی خارجــی اســت  ــر دوش کمپان ــی ب ــن مال ــی تامی ــور کل ــه ط ب
ــدارد.  ــت ن ــی نف ــرکت مل ــا کشــور ش ــی ب ــن ارتباط ــوه تامی و نح
ــکار و ســود ســرمایه گــذاری در بیــع متقابــل از  هزینه هــای پیمان
ــی  ــاز پرداخــت می شــد، ول ــا 06 درصــد ب ســود درآمــد میــدان ت
ــد  ــه 05 درص ــد ب ــن 06 درص ــی ای ــی س ــای آی پ در قرارداد ه

ــه اســت. کاهــش یافت

tuo hsac هزینه های پیمانکار
ــذاری  ــای ســرمایه گ ــه، هزینه ه ــن هزین ــل اولی ــع متقاب 1- در بی
ــی در آی پــی ســی اولیــن هزینــه،  اســت stsoc laitpaC، ول
 latipac  tceriD اســت  ســرمایه ای  مســتقیم  هزینه هــای 

)CCD(  stsoc
 latipac tcerid nI 2- هزینه هــای غیــر مســتقیم ســرمایه ای

 )CDI( stsoc
 stsoc gnitarepO 3- هزینه های عملیاتی 

ــی کــه همــان egrahc knaB اســت کــه   4- هزینه هــای پول
)moc( yenom fo stsoc .در بیــع متقابــل داشــتیم

انتقاداتــی بــه دلیــل بســته بــودن ســقف قــرارداد مطــرح می شــد، 
ــم  ــرارداد فراه ــم ق ــن قس ــکاران را در ای ــرر پیمان ــب ض ــه موج ک
مــی آورد، در نســل جدیــد قــرارداد نفتــی ایــران ســقف هزینه هــا 

ــه  ــن مســئله، ب ــده اســت. ای ــه ش ــر گرفت ــاز در نظ ــه صــورت ب ب
صراحــت در بنــد ث مــاده 8 بیــان شــده کــه ایــن نــوع از قــرارداد 
ــاد  ــگام انعق ــت در هن ــه ثاب ــقف هزین ــت آن س ــاظ ماهی ــه لح ب
قــرارداد نداشــته و ســقف بــاز هزینه هــای ســرمایه ای اســت و ارقــام 
ــی دارد، هزینه هــای  ــرآوردی و پیــش بین ــه ب ــاً جنب ــی صرف ابتدای
واقعــی تأییــد شــده براســاس برنامه هــای مالــی عملیاتــی ســاالنه 
کــه   ).tegduB  dna  margorP  kroW  launnA(
ــود،  ــوب می ش ــازار مص ــرایط ب ــدان و ش ــار می ــا رفت ــق ب منطب
ــی از  ــر برخ ــه تعبی ــه ب ــود. البت ــور می ش ــرح منظ ــاب ط ــه حس ب
نویســندگان، قرارداد هــای جدیــد را نمی تــوان صرفــاً از نــوع 
ــا  ــن قرارداد ه ــه ای ــرد، بلک ــی ک ــاز تلق ــقف ب ــا س ــای ب قرارداد ه
حــد وســط میــان قرارداد هــای بــا ســق ثابــت و ســق بــاز هســتند.

بنــد الــف مــاده 10 بیــان داشــته کــه از زمــان رســیدن میــدان یــا 
مخــزن بــه تولیــد اولیــه و یــا تولیــد اضافــی، هزینــه ها ی مســتقیم 
تأمیــن  هزینه هــای  و  غیرمســتقیم  هزینه هــای  ای،  ســرمایه 
ــرارداد محاســبه، تقســیط  ــی طبــق دوره ی تعییــن شــده در ق مال
و بازپرداخــت می شــود. بــه موجــب بنــد ب مــاده 01 هزینه هــای 
ــرداری از  ــره ب ــتقیم دوره به ــای غیرمس ــرداری و هزینه ه ــره ب به
ــت  ــبه و بازپرداخ ــاری محاس ــورت ج ــه ص ــه ب ــد اولی ــروع تولی ش
دوره  بــه  مربــوط  هزینه هــای  برخــالف  بنابرایــن،  می شــود؛ 
اکتشــاف و توســعه کــه بــه صــورت مــدت دار پرداخــت می شــوند، 
ــوده و  ــاری ب ــورت ج ــه ص ــرداری ب ــره ب ــای به ــت هزینه ه پرداخ
بــا شــروع عملیــات تولیــد پرداخــت نیــز آغــاز خواهــد شــد. هــم 

ــان  ــز از زم ــکار نی ــه پیمان ــوط ب ــتمزد مرب ــت دس ــن پرداخ چنی
ــاز خواهــد شــد. ــه آغ ــد اولی تولی

الزحمــه  حــق  مفهــوم  ایــران،  نفتــی  جدیــد  قــرارداد  در 
ــه  ــل ب ــع متقاب ــای بی )eeF noitarenumeR( در قرارداد ه
دســتمزد تغییــر یافتــه و در واقــع فرمــول دســتمزد بــه ازای هــر 
ــه موجــب  بشــکه )lerraB reP eeF( معرفــی شــده اســت. ب
بنــد ع مــاده 1 تصویــب نامــه دســتمزد عبــارت اســت از رقمــی کــه 
ــات  ــا هــر بشــکه نفــت خــام اضافــه، هــر بشــکه میعان متناســب ب
گازی اضافــی و یــا هــر هــزار فــوت مکعــب اســتاندارد گاز طبیعــی 
اضافــی ناشــی از عملیــات طــرف دوم قــرارداد تعییــن می شــود. از 
طرفــی، منظــور از اضافــی بــودن ایــن تولیــدات در بنــد ف مــاده 1 
مشــخص شــده اســت. بــه موجــب ایــن بنــد، در ارتبــاط بــا میــدان 
ــی  ــد محصــول هیدروکربون ــزان تولی ــا مخــزن کشــف شــده، می ی
ــد  ــی گوین ــات گازی اضاف ــا میعان ــت، گاز و ی ــورد نف ــب م را حس
ــا مخــزن در حــال تولیــد،  ــا میــدان ی ــی کــه در ارتبــاط ب در حال
نفــت، گاز یــا میعانــات گازی مــازاد بــر خــط پایــه تخلیــه بنــد غ 
مــاده 1 اضافــی تلقــی خواهــد شــد. ســازوکار تعییــن دســتمزد در 
قــرارداد آی پــی ســی، ازجملــه نقــاط مثبــت ایــن مــدل قــراردادی 
و در راســتای تعریــف یــک بــازی بــرد بــرد بــرای طرفیــن اســت. 
ــت  ــکه نف ــر بش ــد ه ــای تولی ــر مبن ــتمزد ب ــه، دس ــت اینک نخس
ــد،  ــدان بیشــتر باش ــدات می ــه تولی ــن هرچ ــی اســت؛ بنابرای اضاف
ــن  ــغ بیشــتری اســت. از ای ــت مبل ــز مســتحق در یاف ــکار نی پیمان
ــن  ــای نوی ــری فناوری ه ــه کارگی ــا ب ــه ب ــده ک ــب ش رو، وی ترغی
ــن  ــرا در ای ــد، زی ــدان بیفزای ــدات می ــزان تولی ــر می ــرفته ب و پیش
ــالف  ــن برخ ــت؛ بنابرای ــتر ی اس ــاداش بیش ــتحق پ ــورت مس ص
قرارداد هــای بیــع متقابــل کــه در صــورت تجــاوز تولیــدات 
ــه  ــرد و به ــر نمی ک ــکار تغیی ــی پیمان ــی، دریافت ــقف خاص از س
ــی  ــود. در آی پ ــی ب ــای مال ــاف ابزار ه ــدم انعط ــار ع ــی دچ عبارت
ــوده و  ــراه ب ــا انعطــاف بیشــتری هم ــرارداد ب ــی ق ــام مال ســی نظ
هرچــه تولیــد بیشــتر باشــد دســتمزد پیمانکهــار نیز بیشــتر اســت. 
از ایــن جهــت، تعییــن دســتمزد بــه منزلــه ســاز و کاری انگیزشــی 
ــر  ــی کــه یکــی از اصــول حاکــم ب ــاً، از آنجای تلقــی می شــود. ثانی
ایــن قــرارداد تولیــد بــه شــیوه صیانــت شــده اســت، تولیــد بیشــتر، 
حســب فــرض، بــه گونــه ای صــورت خواهــد گرفــت کــه مضــر بــه 
حــال میــدان و موازیــن تولیــد صیانتــی نباشــد. ســرانجام اینکــه، 
در آی پــی ســی ســقف هزینه هــای ســرمایه ای بــاز اســت. از ایــن 
ــق  ــل ح ــع متقاب ــای بی ــد قرارداد ه ــود همانن ــرار ب ــه ق رو، چنانچ
الزحمــه بــر مبن هــای درصــدی از هزینه هــای ســرمایه ای تعییــن 
می شــد، ریســک متــورم کــردن هزینه هــا از ســوی پیمانــکار 
ــر  وجــود داشــت؛ امــا در اینجــا کــه ســازوکار تعییــن دســتمزد ب
ــه درصــدی از هزینــه  مبنــای تولیــدات اضافــی میــدان اســت و ن
ــا  ــردن هزینه ه ــورم ک ــا ی ســرمایه ای؛ در نتیجــه، ریســک مت ه ه
ــام  ــدد نظ ــزای متع ــن اج ــت بی ــن جه ــه و از ای ــن رفت ــز از بی نی

ــرارداد هماهنگــی وجــود دارد. ــی ق مال

تغییــرات کلــی قرارداد هــای آی پــی ســی نســبت بــه بیــع 
متقابــل

دریافتی هــای پیمانــکار در قــرارداده ni hsaC همــان چهــار 
ــع  ــای بی ــالوه meR. در قرارداد ه ــه ع ــت ب ــا اس ــورد هزینه ه م
 non , xepac ــه ــکار egrahc knaB ب ــه پیمان ــل، ب متقاب
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می تــوان گفــت کــه از دهــه 1960 تغییــرات مهمــی در جهــان ایجــاد 
شــد کــه واژه جهانــی شــدن ویژگی هــای ایــن تغییــرات و دگرگونــی 
ــی را  ــی شــدن فرآیند های ــد. واژه جهان ــان می کن ــی بی ــه خوب ــارا ب ه
ــط اجتماعــی در تمامــی ســطوح  ــر می گیــرد کــه در آن هــا رواب در ب
ــی  ــده و گوی ــدا ش ــی ج ــت جغرافیای ــود از موقعی ــرد و کالن خ خ
ــا  ــده هســتند، ام ــاط جهــان پراکن انســان ها اگــر چــه در سراســر نق
بــه صــورت فزاینــده ای در یــک مــکان واحــد زندگــی می کننــد؛ لــذا 
روابــط اجتماعــی کــه بــه معنــای تعامــل و تأثیرگــذاری انســان ها بــر 
ــان  ــی جه ــای وحدت ــر مبن ــده ای ب ــه صــورت فزاین ــر اســت ب یکدیگ
ــاس  ــن اس ــر همی ــه ب ــود؛ ک ــازماندهی می ش ــت و س ــمول؛ هدای ش
ــژه  ــه وی ــور ها؛ ب ــت کش ــدن موقعی ــی ش ــر جهان ــه در عص ــت ک اس
مرزبندی هــای بیــن آن هــا کمرنــگ شــده و از بعضــی جهــات نقــش 
کمتــری را در زندگــی مــا ایفــا می کنــد؛ لــذا جهانــی شــدن فرآینــد 
ــون و  ــات گوناگ ــان؛ از جه ــه واســطه آن جه ــه ب مســتمری اســت ک
ــا شــدت در حــال تبدیــل شــدن بــه ســپهر اجتماعــی بــدون مــرز  ب

اســت.
جهانــی شــدن ابعــاد مختلــف زندگــی بشــریت را تحــت تأثیــر قــرار 
داده اســت کــه یکــی از آن ابعــاد امنیــت بشــریت و بازیگــران عرصــه 
ــی مطــرح  ــن ســوال اصل ــن اســاس ای ــر همی ــی اســت؛ ب ــن الملل بی
ــی را در تفســیر ســنتی و  ــه تغییرات ــی شــدن چ ــه جهان می شــود ک
ــا  ــه از امنیــت ایجــاد کــرده اســت؟ کــه ب ــع گرایان ــا واق کالســیک ی
بیــان امنیــت و تفســیر ســنتی و واقــع گرایانــه از آن و بررســی فرآینــد 
جهانــی شــدن و ابعــاد آن در صــدد پاســخ دادن بــه ایــن ســوال بــر 

می آییــم.

امنیت 
ــا امنیــت بیــان شــده اســت؛ تعریفــی  تعاریــف متفاوتــی در رابطــه ب
ــد عبــارت اســت از: در  ــه کــرده ان کــه فرهنــگ لغــات از امنیــت ارائ
ــی از  ــر آن؛ رهای ــدن در براب ــت ش ــودن و محافظ ــر نب ــرض خط مع
تردیــد؛ آزادی از اضطــراب و بیمناکــی و داشــتن اطمینــان و اعتمــاد 
ــد  ــی مانن ــه مقوالت ــیع ب ــور وس ــه ط ــن واژه ب ــه. ای ــتند و موج مس
ــد  ــاره می کن ــرایطی اش ــر ش ــاد و دیگ ــالمتی؛ اعتم ــح؛ آزادی؛ س صل
کــه در آن فــرد یــا گروهــی از افــراد احســاس آزادی از نگرانــی؛ تــرس؛ 
خطــر یــا تهدیداتــی کــه از داخــل و خــارج ناشــی می شــود را داشــته 

باشــند. 
ــه  ــه طــور ســنتی تعریــف نماییــم ب ــن مفهــوم را ب اگــر بخواهیــم ای
ــاق  ــد از: اتف ــه عبارتن ــود ک ــف می ش ــلبی تعری ــی و س ــورت منف ص
ــد و  ــای ب ــود چیز ه ــت و نب ــایند اس ــه ناخوش ــی ک ــادن حوادث نیافت
ــف ســنتی و ســلبی از امنیــت اســت.  ــک تعری ــن ی ــه ای ــوع ک نامطب
امــا امنیــت مفهومــی چنــد بعــدی اســت کــه نمی تــوان آن را صرفــا 
بــر اســاس معنــای ســلبی آن تعریــف نمــود؛ و تعریــف آن بایــد هــر 
ــی  ــف جامع ــذا تعری ــرد؛ ل ــی آن را در برگی ــلبی و ایجاب ــه س دو جنب
ــه  ــت از اینک ــارت اس ــود عب ــان نم ــه بی ــن رابط ــوان در ای ــه می ت ک
ــم از  ــه ه ــرد ک ــر می ب ــه س ــت ب ــرایطی در امنی ــر در ش ــک بازیگ ی
تهدید هــای خارجــی و آســیب های درونــی کــه وجــود دارد آزاد 
ــای  ــات و فرصت ه ــان از امکان ــم زم ــه طــور ه ــه ب ــم اینک باشــد و ه
ــات و  ــن امکان ــه ای ــد؛ ک ــوردار باش ــت برخ ــن امنی ــرای تأمی الزم ب

ــت. ــت اس ــی امنی ــه ایجاب ــر جنب ــان گ ــا بی فرصت ه
در رابطــه بــا امنیــت بایــد بیــان کــرد کــه امنیــت یــک واژه و مفهــوم 
ــه صــورت مطلــق معنــای آن را بیــان  ــوان ب نســبی اســت کــه نمی ت
نمــود؛ در ایــن پژوهــش ســعی شــده اســت برخــی از معانــی امنیــت 

بررسی تحول مفهوم کالسیک امنیت 
در عصر جهانی شدن
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ــت. در  ــق نمی گرف ــی xepO تعل ــت، ول ــق میگرف xepac تعل
ــق  ــه هزینه هــا تعل ــرار شــد moc ب ــی ســی ق قرارداد هــای آی پ
نگیــرد، چــون همزیســتی پیمانــکار طوالنی مــدت اســت و پیمانکار 
مــدت زمــان زیــادی حضــور دارد و امتیاز هــای متعــددی بــرای او 
در نظــر گرفتــه شــده اســت در نتیجــه egrahc knab هــم در 
کار نیســت، امــا ســرانجام شــرکت ملــی نفــت تصمیــم گرفــت کــه 
moc را بپــردازد، چــون نگــران ایــن بــود کــه پیمانــکار پــاداش 
ــه پرداخــت  ــی ب ــع کــردن نهاد هــای نظارت بیشــتری بخواهــد. قان
ــه  ــردازد و هزین ــه moc بپ ــی اینک ــت، ول ــخت اس ــاداش س پ
بدهــد راحت تــر اســت. در بیــع متقابــل meR داشــتیم، ولــی در 
ــرارداد  ــی، leprab rep eeF را در ق ــی س ــای آی پ قرارداد ه
دارنــد یعنــی حــق الزحمــه در هــر بشــکه. در بیــع متقابــل ارتبــاط 
ــت  ــود داش ــرمایه ای و meR وج ــای س ــن هزینه ه ــتقیم بی مس
 , cmp , meR ،ــتر ــرمایه ای بیش ــای س ــه هزینه ه ــی هرچ یعن
egrahc knab بیشــتر. قــرارداد آی پــی ســی ایــن ارتبــاط را 
ــرود و  ــاال ب ــا ب ــه داشــت هزینه ه ــرد، چــون پیمانکارعالق قطــع ک
ارتبــاط بیــن تولیــد و حــق الزحمــه را برقــرار کــرد. هرچــه تولیــد 
ــاوت  ــود. تف ــتر می ش ــکه بیش ــر بش ــه در ه ــق الزحم ــتر، ح بیش
ــا و  ــث هزینه ه ــن بح ــی همی ــی س ــل و آی پ ــع متقاب ــده بی عم

تولیــد بــود.
در بیــع متقابــل ریســک های پیمانــکار عــدم دسترســی بــه 
موضــوع قــرارداد یــا بــاال رفتــن هزینه هــای ســرمایه ای از ســقف، 
یــا افــت قیمــت نفــت و افــت تولیــد بــود. از طــرف دیگــر تامیــن 
ــزان آن در  ــون می ــرمایه ای، چ ــر س ــی و غی ــای عملیات هزینه ه
ــک های  ــر ریس ــت از دیگ ــخص نیس ــرارداد مش ــاد ق ــان انعق زم
پیمانــکار بــود. ولــی در آی پــی ســی ریســک بــه حداقــل رســید 
و در آن ســقف وجــود نــدارد، چــون پیــش بینــی شــده اســت کــه 
برنامــه و بودجــه پیمانــکار ســاالنه در CMJ بــه تصویــب برســد و 
ــد  ــت و تایی ــرل شــرکت نف ــس از کنت ــای انجــام شــده پ هزینه ه
آن هــا پرداخــت شــود. در قرارداد هــای قبــل از انقــالب هــم رویــه 
ــی  ــد و در آی پ ــت می ش ــا پرداخ ــود و هزینه ه ــور ب ــن ط همی
ــرل شــود  ــب شــود و ســپس کنت ــا تصوی ــر هزینه ه ــم اگ ســی ه
ــازار  کــه هزینــه شــده، پرداخــت می شــود. در خصــوص نوســان ب
ــد  ــته باش ــود داش ــان وج ــر نوس ــه اگ ــده ک ــی ش ــش بین ــم پی ه
ــر  ــد. دیگ ــت می کن ــاوت را پرداخ ــه تف ــن ماب ــت ای ــرکت نف ش
ــر  ــزن تغیی ــد و مخ ــام ده ــدات را انج ــکار تعه ــر پیمان ــه اگ اینک
ــکار نیســت. هزینه هــای  رفتــار دهــد، ایــن موضــوع متوجــه پیمان
ــرای  ــس ب ــود پ ــت می ش ــم پرداخ ــی ه ــتقیم و عملیات ــر مس غی
پیمانــکاران بــه نســب قــراردا بیــع متقابــل جذاب تــر اســت. 
ریســک کاهــش قیمــت نفــت هــم وجــود نــدارد. شــرکت نفــت بــه 
ــای  ــه پروژه ه ــی را ب ــای خارج ــه کمپانی ه ــوده ک ــن ب ــال ای دنب
ــرار  ــاداش برق ــک و پ ــن ریس ــادل بی ــاورد و تع ــران بی ــکی ای ریس
کنــد یعنــی هــر چقــد ریســک بیشــتر پــاداش هــم بیشــتر باشــد. 
اگــر تعــادل وجــود نداشــته باشــد کمپانی هــای خارجــی می آینــد 
ــی ســی آوردن  ــا اصــاًل ورود نمی کننــد. هــدف آی پ ــد ی و می رون
کمپانی هــای خارجــی و کســب تجربــه و تکنولــوژی توســط 

ــود. ــی ب ــرکت های ایران ش

نتیجه 
قــرارداد جدیــد نفتــی ایــران موســوم بــه آی پی ســی نیــز همچنان 

گونــه ای از قرارداد هــای خدمــت بــوده و تنهــا در برگیرنــده برخــی 
ــرات  ــن تغیی ــل اســت. عمــده ای ــع متقاب ــه بی ــالت نســبت ب تعدی
عبارتنــد از: حضــور طــرف مقابــل در دوره بهــره بــرداری، طوالنــی 
ــعه و  ــاف، توس ــات اکتش ــی عملی ــرارداد، یکپارچگ ــدن دوره ق ش
بهــره بــرداری، حضــور شــریک ایرانــی در کنــار طــرف خارجــی بــه 
عنــوان طــرف مقابــل شــرکت ملــی نفــت ایــران و هــم چنیــن ســاز 
و کار تعییــن دســتمزد. بــه نظــر می رســد بیشــتر ایــن تغییــرات، 
ــای  ــر قرارداد ه ــا ی وارده ب ــاد ه ــه انتق ــخگویی ب ــتای پاس در راس
ــرات  ــدند و تغیی ــده ش ــد گنجان ــرارداد جدی ــل، در ق ــع متقاب بی

بنیادینــی در ماهیــت قــرارداد ایجــاد نکــرده انــد.
ــن نفتــی  ــا یکــی از ثمــرات نظــم نوی ــی ســی صرف ــرارداد آی پ ق
ایــران بــه شــمار رفتــه و برداشــتی حداقلــی از ایــن فضــا صــورت 
گرفتــه اســت. ایــن در حالــی اســت کــه امــکان پــرورش و برداشــت 
دیگــر ترتیبــات قــراردادی نیــز موجــود اســت. چنیــن امــری، بــه 
ــه  ــل توج ــد، قاب ــارکت در تولی ــای مش ــورد قرارداد ه ــژه در م وی
ــخص  ــد مش ــارکت در تولی ــای مش ــه در قرارداد ه ــا توج ــت. ب اس
ــد  ــدارد و نبای ــی موجــود ن ــا اصــول قانون می شــود کــه تناقضــی ب
صرفــا بــه دلیــل برداشــت ســطحی از آن اســتفاده از الگــوی 
مشــارکت را منتفــی دانســت، ســرانجام بــه دلیــل برخــی ویژگی هــا 
ــوع  ــی از ن ــه قرارداد هــای خدمات ــری نســبت ب از وضعیــت مطلوبت
بیــع متقابــل و آی پــی ســی، در حــوزه جــذب ســرمایه گــذاری، 
ــه کارگیــری دانــش  تولیــد صیانتــی، آمــوزش نیــروی انســانی و ب

ــه روز و پیشــرفته برخــوردار اســت.  فنــی ب
پیشــنهاد می شــود وزارت نفــت بــه جــای اســتفاده از نظــام 
قــراردادی تــک الگویــی، نظــام چنــد الگویــی را برگزیــده و شــرایط 
مطلــوب تــری را جهــت اســتفاده از ظرفیــت و ســرمایه های 
بخــش خصوصــی داخلــی و خارجــی فراهــم آورد. بــه بیــان دیگــر، 
ــه معرفــی یــک روش خــاص جهــت  ــاً ب ــون گــذار صرف اینکــه قان
انعقــاد قــرارداد بســنده نکــرده و بلکــه بــه معرفــی شــروطی جهــت 
انعقــاد قــرارداد پرداختــه و از دیگــر ســو، پیــش از ایــن نیــز تغییــر 
ــه ســرمایه گــذاری خارجــی  ــه مقول ــز نســبت ب ــی را نی نگرش های
ــه  ــد ب ــه، می توان ــاد پذیرفت ــی در اقتص ــش خصوص ــور بخ و حض
ــراردادی  ــدل ق ــد م ــوان بســتری مناســب جهــت طراحــی چن عن
ــدان  ــک می ــژه ی ــرایط وی ــا ش ــب ب ــدام متناس ــتفاده از هرک و اس
نفتــی تلقــی شــود. در حوزه هایــی ماننــد میادیــن مشــترک، کــه 
ــد  ــا بای ــوده، طبیعت ه ــایه ب ــور های همس ــا کش ــت ب ــوع رقاب موض
قــراردادی را انتخــاب کــرد کــه بیشــترین میــزان جــذب ســرمایه 
گــذاری خارجــی و انتقــال دانــش فنــی را بــه همــراه داشــته باشــد. 
در شــرایط فعلــی نیــز کــه وزارت نفــت شــرایط عمومــی، ســاختار 
و اصــول حاکــم بــر آی پــی ســی را بیــان کــرده اســت و قصــد آن 
وجــود داشــته کــه نســبت بــه قرارداد هــای بیــع متقابــل وضعیــت 
مطلوبتــری را ترســیم کنــد، می توانــد بــا برخــی تعدیــالت بــه ایــن 
ــد  ــد. مهمتریــن مســئله در ایــن زمینــه کــه میتوان ــل آی مهــم نائ
ایــن قــرارداد را بــه قــراردادی همچــون مشــارکت در تولیــد تبدیــل 
ــات  ــی از مطالب ــوان بخش ــه عن ــت ب ــص نف ــث تخصی ــد، بح کن
پیمانــکار در متــن قــرارداد و نــه صرفــاً بــه عنــوان یــک گزینــه در 
اختیــار شــرکت ملــی نفــت اســت. البتــه هــدف ایــن مقالــه اثبــات 
ــر ســایر قرارداد هــا نیســت  ــرارداد مشــارکت در تولیــد ب ــری ق برت
ــف در  ــای مختل ــتفاده از قرارداد ه ــادی از اس ــش نه ــل پی و راه ح

ــاوت اســت. ــای متف ــرای موقعیت ه ــم ب ــار ه کن
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ــا موضــوع پژوهشــی ایــن مقالــه اســت مــورد بررســی  کــه مرتبــط ب
ــن مفهــوم نســبی؛ معیــن  ــف ای ــن روش در تعری ــرد؛ بهتری ــرار بگی ق
کــردن شــاخص های آن اســت کــه بــه بیــان آن هــا خواهیــم پرداخــت.

 
شاخص های مفهوم امنیت 

ــوان هفــت شــاخص در نظــر گرفــت کــه  ــرای مفهــوم امنیــت می ت ب
عبارتنــد از: 

1( مرجــع آن؛ بدیــن معنــا کــه مرجــع امنیــت کیســت؟ و چیســت؟ و 
ایمنــی و ســالمت چــه بازیگــر یــا موضوعــی بایــد در آن تأمیــن شــود

ــای  ــه معن ــه ارزش اســت؛ ب ــت مقول ــوم امنی 2( شــاخص دیگــر مفه
ــت شــود ــد صیان ــی بای اینکــه از چــه ارزش های

3( ایمنــی و امنیــت در چــه ســطح و درجــه ای معنــا پیــدا می کنــد و 
یــا بــه بیــان دیگــر میــزان در چــه ســطحی بایــد قــرار بگیــرد

ــری  ــد جلوگی ــی بای ــیب پذیری های ــا و آس ــوع تهدید ه ــه ن 4( از چ
شــود

ــراری آن  ــت و برق ــظ امنی ــرای حف ــه ب ــازکار های ک ــا و س 5( ابزار ه
ضــروری اســت

6( شــاخص دیگــر در مفهــوم نســبی امنیــت هزینــه آن اســت بــه ایــن 
معنــی کــه بــه چــه قیمتــی امنیــت مــورد نظــر قابــل حصــول اســت

 7( و آخریــن شــاخص تعییــن محــدوده زمانــی تأمیــن امنیــت اســت 
ــد  ــدت تقســیم خواه ــد م ــدت و بلن ــان م ــدت؛ می ــاه م ــه کوت ــه ب ک

شــد. 
بــر اســاس ایــن شــاخص ها تعاریــف متفاوتــی از امنیــت بیــان شــده 
ــت  ــی دس ــف مطلق ــه تعری ــا آن ب ــه ب ــوان در رابط ــه نمی ت ــت ک اس
پیــدا کــرد چــرا کــه ایــن شــاخص ها و ویژگی هــای آن هــا در 
نظام هــای فکــری و نظریه هــای مختلــف؛ بــه صــورت متفاوتــی بیــان 
شــده اســت کــه ایــن مســئله خــود منجــر بــه نســبی بــودن تعریــف 
ــا  ــن رویکرد ه ــی از ای ــت؛ یک ــده اس ــودن آن ش ــر ب ــت و متغی امنی
نظریــه واقــع گرایــی اســت کــه بــه تعریــف مفهــوم کالســیک امنیــت 

در چهارچــوب آن می پردازیــم.

مفهوم کالسیک امنیت 
ــی  ــدگاه واقــع گرای ــر اســاس دی ــد ب مفهــوم کالســیک امنیــت را بای
مــورد بررســی و شــاخص های آن را بــر همیــن اســاس مــد نظــر قــرار 
ــت  ــوم امنی ــه مفه ــیک ب ــگاه کالس ــی ن ــه بررس ــدا ب ــذا در ابت داد؛ ل
ــورد  ــدن م ــی ش ــر جهان ــرات آن را در عص ــپس تغیی ــه و س پرداخت

ــم. ــرار می دهی ــی ق بررس
واقــع گرایــان بازیگــران اصلــی عرصــه سیاســت بیــن الملــل را دولت ها 
ــد ســازمان های  ــد کــه ســایر بازیگــران مانن ــن باورن ــر ای دانســته و ب
ــی  ــوب روابط ــی در چهارچ ــد ملیت ــرکت های چن ــی و ش ــن الملل بی
ــان  ــا می ــد؛ آن ه ــل می کنن ــت عم ــرار اس ــا برق ــان دولت ه ــه می ک
سیاســت داخلــی و سیاســت خارجــی کــه در محیطــی فاقــد اقتــدار 
مرکــزی اســت تمایــز قائــل شــده و معتقدنــد کــه بــه واســطه حقــوق 
بیــن الملــل و ســازمان های بیــن المللــی نمی تــوان بــه صلــح دســت 
پیــدا کــرد؛ بلکــه بــرای رســیدن بــه صلــح بایــد از موازنــه قــدرت و 

بازدارندگــی بهــره گرفــت. 
بــر اســاس همیــن دیــدگاه بــه ســایر بازیگــران بیــن المللــی اســت که 
ــه  ــای عرص ــان واحد ه ــل می ــتگی متقاب ــش وابس ــان افزای ــع گرای واق
سیاســت بیــن الملــل را نپذیرفتــه و بیــان می کننــد کــه حتــی اگــر 
ــع  ــرش واق ــورد پذی ــل م ــتگی متقاب ــش وابس ــروز افزای ــان ام در جه
شــود؛ ایــن افزایــش نــه تنهــا موجــب گســتردگی همکاری هــا 
نخواهــد شــد بلکــه تعارضــات و امــکان وقــوع آن هــا را در حوزه هــای 

ــاوت افزایــش خواهــد داد.  موضوعــی متف
بــر اســاس همیــن بــاور اســت که واقــع گرایــان اعتقــادی بــه همنوایی 

ــل )دولت هــا(  ــی کــه در نظــام بیــن المل ــع کشــور ها و واحد های مناف
ــواره  ــا هم ــه دولت ه ــد ک ــد و معتقدن ــد ندارن ــی می کنن ــش آفرین نق
منافــع ملــی متضــادی را دنبــال می کننــد کــه برخــی از آن هــا منجــر 

بــه جنــگ و نــزاع می شــوند.
بــه همیــن دلیــل واقــع گرایــی امنیــت و نــا امنــی را بــه تنهــا واحــد 
ــد کــه تحقــق  اصلــی نظــام بیــن الملــل یعنــی دولت هــا گــره می زن
ــک  ــرزمینی ی ــای س ــظ مرز ه ــا و حف ــوان بق ــای ت ــه معن ــت ب امنی
ــرای بقــای یــک  ــه معنــای وجــود تهدیــد ب دولــت و عــدم امنیــت ب
دولــت اســت؛ و مرز هــای امنیــت را بــا مرز هــای دولت هــا کــه 

ــد. ــد می ده ــتند پیون ــی هس ــن الملل ــه بی ــی عرص ــران اصل بازیگ
واقــع گرایــان در رابطــه بــا دگرگونــی در نظــام بیــن الملــل؛ اعتقــادی 
ــاس  ــر اس ــد و ب ــل ندارن ــن المل ــت بی ــه سیاس ــالب در عرص ــه انق ب
ــه هیــچ اقتــدار عالیــه ای پاســخگو نبــوده  دیــدگاه آن هــا؛ دولت هــا ب
و در صــدد بــه حداکثــر رســاندن قــدرت خــود هســتند و اصــل خــود 
ــن  ــه بی ــا در عرص ــی دولت ه ــتقالل سیاس ــن اس ــه همی ــاری نتیج ی
ــاری  ــی نهــاد خودی ــن تجل ــاع از خــود بارز تری ــی اســت کــه دف الملل

اســت. 
بــر اســاس همیــن دیــدگاه می تــوان دریافــت کــه رئالیســت ها 
امنیــت را در رابطــه بــا تنهــا بازیگــر اصلــی عرصــه بیــن المللــی یعنــی 
ــول  ــی از اص ــاس یک ــن اس ــر همی ــه ب ــد ک ــرح می کنن ــا مط دولت ه

ــا اســت مطــرح می شــود. ــه بق ــی ک ــع گرای محــوری واق
بــا توجــه بــه آنارشــیک بــودن نظــام بیــن الملــل کــه دیــدگاه واقــع 
گرایــی بــر آن تاکیــد دارد؛ در ایــن نظــام بیــن الملــل قــدرت و اصــل 
ــه  ــود ک ــوب می ش ــر محس ــن متغی ــا مهم تری ــرای بق ــاری ب خودی
ــا  ــظ بق ــی؛ حف ــن الملل ــا در عرصــه بی ــی واحد ه ــی تمام ــدف اصل ه
ــر اســت؛  ــن متغی ــش ای ــا دســتیابی؛ حفــظ و افزای و امنیــت خــود ب
ــدی  ــری تهدی ــر بازیگ ــدرت ه ــل ق ــن المل ــام بی ــی در نظ و از طرف
علیــه بقــا و امنیــت دیگــری بــوده و راه حــل دفــع آن جلوگیــری از 
ــه نحــوی اســت  ــا افزایــش قــدرت خــود ب قــدرت یافتــن ســایرین ی

ــظ شــود.  ــا حف ــن واحد ه ــوا بی ــه ق ــه موازن ک
ــن  ــام بی ــیک نظ ــه آنارش ــا در صحن ــاری واحد ه ــای رفت ــذا الگو ه ل
الملــل بــرای حفــظ بقــا و امنیــت خــود تعارضــی اســت؛ کــه در ســه 
ــب  ــا در قال ــا ی ــاری واحد ه ــوی رفت ــد؛ الگ ــدا می کن ــا پی ــب معن قال
تحمیــل اراده بــر دیگــران اســت و یــا آن هــا بدنبــال اصــالح ســایرین 
بــرای حفــظ خویــش هســتند و یــا در اقدامــات کنترلــی آن هــا تجلــی 

ــد. ــدا می کن پی
مورگنتــا کــه یــک نمونــه واقــع گــرای کالســیک اســت در رابطــه بــا 
ــل  ــن المل ــه نظــام بی ــد اســت ک ــل معتق ــن المل ــط بی سرشــت رواب
آنارشــیک و فاقــد اقتــدار مرکــزی اســت و جنــگ یکــی از ویژگی هــای 
مهــم نظــام بیــن الملــل اســت کــه در ایــن شــرایط آنارشــیک؛ توســل 

ــد.  ــروعیت می یاب ــا مش ــط دولت ه ــه زور توس ب
 برخــی از واقــع گرایــان بــر ایــن باورنــد کــه تمامــی دولت هــا تمایــل 
ــن  ــع ای ــه مان ــه ک ــد و آنچ ــان دارن ــلطه در آوردن جه ــت س ــه تح ب
اقــدام آن هــا می شــود وســعت جهــان و اقیانوس هــای عظیمــی 
اســت کــه در آن وجــود دارد؛ لــذا بــا ایــن وجــود هــدف اصلــی آن هــا؛ 
تبدیــل شــدن بــه یــک قــدرت برتــر در منطقــه خودشــان و دســتیابی 
ــن  ــدرت گرفت ــا ق ــه ب ــرای مقابل ــادی ب ــی و اقتص ــدرت نظام ــه ق ب

ــت.  ــر اس ــای دیگ واحد ه
ــرای  ــا ب ــالش دولت ه ــای ت ــه معن ــت ب ــیک امنی ــوم کالس ــذا مفه ل
ــی  ــردن تهدید های ــن ب ــدرت و از بی ــش ق ــظ و افزای ــتیابی؛ حف دس
اســت کــه علیــه بقــای آن هــا؛ منافــع ملــی شــان و مرز هــای 
ســرزمینی آن هــا وجــود دارد. بــر اســاس ایــن دیــدگاه و بــا توجــه بــه 
شــاخص هایی کــه بــرای امنیــت ذکــر شــد بایــد بیــان کــرد کــه بــر 
اســاس مفهــوم کالســیک امنیــت؛ یگانــه هــدف مرجــع امنیــت و تنهــا 

ــه نوعــی فســلفه  ــت اســت کــه ب کارگــزار و منبــع امنیــت ســاز دول
وجــودی آن تأمیــن امنیــت انســان ها و شــهروندانی اســت کــه در آن 

وجــود دارنــد. 
حــال بــا توجــه بــه دیــدگاه واقــع گرایــی و مفهــوم کالســیک امنیــت 
کــه در چهارچــوب ایــن دیــدگاه بیــان شــد؛ جهانــی شــدن را مــورد 
ــه  ــه ب ــع گرایان ــرد واق ــر رویک ــرات آن را ب ــرار داده و تأثی ــه ق توج

ــم. ــی می نمایی ــت بررس ــوم امنی مفه

 جهانی شدن 
جهانــی شــدن مفهومــی اســت کــه در نظــام بیــن الملــل بــه 
هنجارســازی جدیــدی دســت زده و بــه نوعــی یــک نگــرش ســاختاری 
ــدی  ــدن رون ــی ش ــر جهان ــان دیگ ــه بی ــت. ب ــود آورده اس ــه وج را ب
اســت کــه درآن ارتباطــات افزایــش یافتــه اســت بــه نحــوی کــه رخ 
دادن وقایعــی در بخشــی از جهــان؛ نقــاط دیگــر را تحــت تأثیــر قــرار 

ــرد.  ــر می پذی ــا تأثی داده و از آن ه
بــه بیــان دیگــر جهانــی شــدن فرآینــدی اســت کــه وابســتگی متقابــل 
بیــن دولت هــا و جوامــع را در سراســر جهــان گســترش داده و تشــدید 
ــی و  ــت جغرافیای ــدم محدودی ــای ع ــه معن ــترش« ب ــد؛ »گس می کن
ــا و  ــداد از دولت ه ــترین تع ــن بیش ــالت بی ــادالت و تعام ــعه مب توس
جوامــع اســت و »تشــدید« عمــق و ریشــه ای بــودن ایــن مبــادالت و 

ــاند. ــالت را می رس تعام

جهانی شدن فرآیند طبیعی یا طرح برنامه ریزی؟
ــل شــده و  ــز قائ ــی ســازی تمای ــی شــدن و جهان برخــی میــان جهان
آن دو را متفــاوت از یکدیگــر دانســته انــد؛ بــه بیــان دیگــر می تــوان 
ــی  ــه یک ــود؛ ک ــته می ش ــه آن نگریس ــورت ب ــه دو ص ــه ب ــت ک گف
ــر آن  ــدگاه دیگ ــی شــدن اســت و دی ــودن جهان ــروژه ای ب ــدگاه پ دی
ــان  ــه بی ــه ب ــد ک ــرار می ده ــورد بررســی ق ــه م ــه صــورت پروس را ب

ــم. ــدگاه می پردازی ــن دو دی ــاوت ای تف
واژه Globalization را بــه ))جهانــی کــردن یــا جهانــی ســازی((

ــام  ــن پی ــی شــدن ای ــد. جهان ــی شــدن((معنی کــرده ان ــه ))جهان و ب
را بــه خواننــده منتقــل می کنــد کــه جهانــی شــدن پدیــده ای 
ملمــوس و گریزناپذیــر اســت کــه هــر جامعــه ای اگــر خواهــان رفــاه 
ــی  ــدارد و جهان ــا آن ن ــازگاری ب ــاره ای جزس ــت چ ــهروندانش اس ش
ســازی بــه ایــن موضــوع اشــاره دارد کــه جهانــی شــدن طرحــی اســت 
کــه توســط کشــور های ثروتمنــد و قدرتمنــد دنیــا بــه منظــور ادامــه 
ــر دیگــر کشــور ها  ســلطه اقتصــادی؛ سیاســی؛ نظامــی و فرهنگــی ب

تدویــن شــده اســت. 
جهانــی شــدن فرآینــدی اجتماعــی اســت کــه قیــد و بنــد جغرافیایــی 
را بــر روابــط سســت می کنــد و یــک نــوع تحــول جغرافیــای اجتماعی 
ــه  ــود بلک ــر نمی ش ــی منج ــای جغرافیای ــو مرز ه ــه مح ــه ب ــت ک اس
ــتی  ــر همزیس ــا یکدیگ ــده ای ب ــاط پیچی ــا ارتب ــرزی ب ــی م ــرز و ب م
دارنــد کــه ایــن پدیــده حاصــل عواملــی از جملــه؛ تحــوالت فنــاوری؛ 
اطالعــات و ارتباطــات بــوده اســت. امــا جهانــی ســازی نوعــی 
ــده و  ــاالت متح ــط ای ــه توس ــت ک ــی اس ــد جهان ــم جدی لیبرالیس
ــول و ســازمان توســعه و  ــی پ ــن الملل ــد صنــدوق بی ــی مانن بنگاه های

همکاری هــای اقتصــادی حمایــت می شــود. 

 ابعاد جهانی شدن
تعاریــف متفاوتــی از جهانــی شــدن و ابعــاد آن وجــود دارد؛ برخــی آن 
را در رابطــه بــا جهــان شــمولی مــورد بررســی قــرار داده انــد و اینگونه 
بیــان کــرده انــد کــه هــرگاه جهانــی شــمولی در عمیق تریــن ســطح 
خــودش رخ دهــد مــا شــاهد جهانــی شــدن هســتیم؛ جهــان شــمولی 

دارای ابعــادی اســت کــه عبارتنــد از: 

اقتصــادی  شــمولی  اقتصادی:جهــان  شــمولی  جهــان   •
ــات و  ــان از راه دور کاال؛ خدم ــن جری ــه متضم ــت ک ــده ای اس پدی

اســت. ســرمایه 
ــه شــبکه ای  ــن صــورت ک ــه ای ــی: ب ــان شــمولی نظام جه  •
ــدات  ــا و تهدی ــی واحد ه ــای نظام ــان نیرو ه ــل می ــتگی متقاب از وابس
شــکل می گیــرد کــه خــود بیــان گــر جهانــی شــدن تهدیــدات اســت 
و اگــر واحــدی بــرای مبــارزه بــا آن همــکاری نکنــد علیــه آن اجمــاع 

صــورت می گیــرد.
ــال از راه دور  ــای انتق ــه معن ــی: ب ــمولی محیط ــان ش جه  •
ــه  ــواد بیولوژیکــی ک ــی وجــود م ــوس و از طرف ــواد در فضــا و اقیان م

قــرار می دهــد. تهدیــد  را مــورد  بشــریت  ســالمت 
جهــان شــمولی فرهنگــی و اجتماعــی: ایــن بعــد از جهــان   •
ــی  ــردم را در برم ــورات م ــات و تص ــد؛ اطالع ــش عقای ــمولی جنب ش
گیــرد کــه بــه نوعــی از جهــان شــمولی اقتصــادی و نظامــی تبعیــت 

ــرار دارد. ــر آن ق ــت تأثی ــرده و تح ک
بــه نوعــی ایــن ابعــاد جهــان شــمولی هــرگاه در گســترده ترین ســطح 
خــود رخ دهــد مــا شــاهد جهانــی شــدن خواهیــم بــود؛ و بایــد بیــان 
کــرد کــه لزومــا در تمامــی ابعــاد آن بــه صــورت همزمــان بــه وقــوع 

نمی پیونــدد.
نــگاه دیگــری کــه می تــوان بــه ابعــاد جهانــی شــدن داشــت عبارتنــد 
از: 1( سیاســی: بــه معنــای کمرنــگ شــدن حاکمیــت دولت هــا 
ــد  ــرکت های چن ــی و ش ــن الملل ــازمان های بی ــوذ س ــترش نف و گس
ملیتــی 2( اجتماعــی: بهبــود بهداشــت جهانــی و مباحــث مربــوط بــه 
ــای  ــام فرهنگ ه ــی و ادغ ــگ جهان ــعه فرهن ــی: توس ــر 3( فرهنگ فق
محلــی و منطقــه ای در آن 4( اقتصــادی: بیــن المللــی شــدن تجــارت 
و بازرگانــی؛ حاکمیــت اقتصــاد لیبــرال و سیســتم بــازار آزاد و ادغــام 

ــی. ــت محیط ــائل زیس ــر 5( مس ــف در یکدیگ ــای مختل اقتصاد ه
ــک  ــه ی ــا ب ــه تنه ــده ای اســت ک ــی شــدن پدی ــی جهان ــه طــور کل ب
ــا  ــی بخش ه ــه صــورت گســترده در تمام بخــش محــدود نشــده و ب
رخ خواهــد داد؛ اگــر چــه ممکــن اســت در تمامــی ابعــاد بــه صــورت 
ــش  ــک بخ ــه ی ــدود ب ــوان آن را مح ــا نمی ت ــد، ام ــان رخ نده همزم
دانســت و بــر همیــن اســاس اســت کــه بــا وقــوع جهانــی شــدن در 
ــد بعــدی شــدن و  ــر شــد؛ شــاهد چن ــه ذک ــادی ک ــدام از ابع ــر ک ه

ــود. ــم ب ــی خواهی ــه صــورت جهان گســترده شــدن آن بخــش ب

جهانی شدن و مفهوم کالسیک امنیت
جهانــی شــدن ناظر بر شــکل گیــری شــبکه ای از ارتباطــات و تعامالت 
درهــم تنیــده در ســطح جهانــی اســت کــه متضمــن توســعه؛ تعمیــق؛ 
تشــدید و تســریع روابــط و مناســبات اقتصــادی؛ اجتماعــی؛ فرهنگــی 
و حتــی سیاســی در میــان مرز هــای ملــی در گســتره جهانــی اســت. 
ــی  ــا جهان ــی و ی ــای جهان ــی پدیده ه ــه بررس ــود ک ــه نم ــد توج بای
ــاس در  ــه از لحــاظ مقی ــوری ک ــر ام ــز ب ــا مســتلزم تمرک شــدن تنه
ــر رویه هــای  ــرد نیســت بلکــه تمرکــز ب ــرار می گی ــی ق گســتره جهان
ــرد و  ــر می گی ــز در ب ــی را نی ــای جهان ــا پویایی ه ــط ب ــی مرتب محل
همچنیــن ضــرورت توجــه بــه روابــط بــرون مــرزی افقــی کــه بیــن 

مکان هــای گوناگــون صــورت می گیــرد را شــامل می شــود.
ــل  ــتگی متقاب ــازار آزاد؛ وابس ــاد و ب ــترش اقتص ــدن و گس ــی ش جهان
ــه نحــوی  ــه همــراه داشــته اســت ب کشــور ها و مناطــق مختلــف را ب
کــه هیــچ کشــوری بــه تنهایــی و بــدون پیونــد بــا اقتصــاد جهانــی و 
تعامــل بــا آن قــادر بــه مدیریــت و کارامــد کــردن اقتصــاد ملــی خــود 

نیســت.
مســیر جهانــی شــدن از نظــر هابرمــاس بــا تمامــی ابهام هایــی 
ــه طــور کامــل روشــن اســت و آن اینکــه  کــه دارد از یــک جهــت ب
جهانــی شــدن منــادی پایــان دوره ســلطه جهانــی دولــت ـ ملــت بــه 
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ــده؛ نظــام  ــن پدی ــی ســامان سیاســی اســت؛ و ای ــه الگــوی اصل مثاب
ــت  ــدرت حاکمی ــای ق ــش از بنیان ه ــش از پی ــت را بی ــت ـ مل دول
خــود؛ ماننــد حفــظ آرامــش و امنیــت داخلــی؛ حفاظــت از مرز هــای 
ــی  ــت گذاری های ــا سیاس ــه در آن ب ــرایطی ک ــن ش ــی و تأمی خارج
ــدن  ــی ش ــد و جهان ــروم می نمای ــود مح ــظ می ش ــازار حف ــادل ب تع
بــا تضعیــف تمامــی ظرفیت هــای دولــت ـ ملــت کل معنــای آن را بــه 
چالــش می کشــد.  بــه بیــان دیگــر جهانــی شــدن بــا از بیــن بــردن 
مرزبندی هایــی کــه دیــدگاه واقــع گرایــی بــه آن معتقــد اســت؛ هــدف 
ــای  ــت از مرز ه ــت و حفاظ ــا و امنی ــن بق ــه تأمی ــا ک ــی دولت ه اصل
ــف  ــیده و وظای ــش کش ــه چال ــت را ب ــدات اس ــر تهدی ــود در براب خ

ــد. ــرح می کن ــی مط ــطح جهان ــه در س ــن زمین ــا را در ای دولت ه
ــه  ــه ب ــی شــدن وجــود دارد ک ــق در بطــن جهان ــد محــرک عمی چن
ــاخت در  ــد از: زیرس ــا عبارتن ــن محرک ه ــد؛ ای ــرعت می بخش آن س
ــا انقــالب  ــد ب ــی کــه خــود در پیون ــی ارتباطــات جهان حــال دگرگون
فــن آوری اطالعــات اســت؛ توســعه بازار هــای جهانــی کاال و خدمــات 
مرتبــط بــا توزیــع اطالعــات جهانــی؛ تقســیم کار نویــن ایجــاد شــده 
ــان جنــگ ســرد و  در جهــان توســط شــرکت های چنــد ملیتــی؛ پای
گســترش ارزش هــای دموکراتیــک و مصرفــی در بســیاری از مناطــق 
دنیــا؛ رشــد مهاجــرت و جابــه جایــی مــردم بــا توجــه بــه تغییراتــی 
ــه وجــود آمــده اســت و در  کــه در الگو هــای تقاضا هــای اقتصــادی ب

ــب محیــط زیســت را ذکــر نمــود. ــوان تخری ــت می ت نهای
ــتند  ــه هس ــازمان یافت ــی س ــی فرآیند های ــه همگ ــا ک ــن محرک ه  ای
شــبکه ای را ایجــاد نمــوده کــه در آن نوعــی بهــم پیوســتگی جهانــی 
بــه وجــود آمــده اســت کــه دیگــر نمی تــوان در ایــن شــبکه متداخــل 
ــع  ــت؛ جوام ــه در آن رخ داده اس ــی ک ــتگی جهان ــن پیوس ــا ای و ب

سیاســی را جــدای از یکدیگــر تلقــی کــرد.
بــه نوعــی می تــوان گفــت مهم تریــن شــاخص جهانــی شــدن عبــارت 
ــم  ــی و ســازوکار های تصمی ــی شــدن سیاســت های مل اســت از جهان
ــی  ــش خصوص ــا و بخ ــارت دولت ه ــت و نظ ــه در صالحی ــری ک گی
ــت  ــدن تح ــی ش ــر جهان ــر و در عص ــال حاض ــا در ح ــود؛ ام ــا ب آن ه
تأثیــر و نفــوذ روند هــا و نهاد هــای بیــن المللــی و شــرکت های چنــد 
ملیتــی و بازیگرانــی قــرار گرفتــه اســت کــه تحــت حاکمیــت دولــت 
واحــدی نیســتند کــه ایــن امــر خــود منجــر بــه تضعیــف حاکمیــت 
ملــی و توانایــی آن هــا در اتخــاذ سیاســت های مســتقل شــده اســت. 
ایــن پدیــده باعــث شــده اســت کــه دولت هــا بــا بازیگــران و 
مســائلی روبــرو شــوند کــه تحــت نظــارت آن هــا نبــوده و جنبــه بیــن 
ــر همیــن اســاس اســت کــه بحران هــا  ــی پیــدا کــرده اســت؛ ب الملل
ــی  ــه مل ــد جنب ــود می آی ــه وج ــا ب ــن فض ــه در ای ــی ک و تهدید های
ــتقل  ــای مس ــت گذاری ه ــا سیاس ــد ب ــا نمی توانن ــته و دولت ه نداش
ــد  ــاع نماین ــا دف ــر آن ه ــرده و از خــود در براب ــه ک ــا آن مقابل خــود ب
چراکــه مقابلــه بــا آن هــا بــه دلیــل وســعت و شــبکه ای بــودن آن هــا 

ــی اســت.  ــکاری گســترده در ســطح جهان ــد هم نیازمن
ــوان  ــه عن ــی را ب ــب 6 موضــوع کل ــن مطل ــان ای ــا« در بی »جیمزروزن
ــد  ــی شــدن وجــود دارن ــی کــه در عصــر جهان ــی بیــن الملل تهدیدات
مطــرح می کنــد و بیــان می کنــد کــه ایــن تهدیــدات در عصــر 
جهانــی شــدن در برابــر نظام هــای سیاســی قــرار دارنــد کــه 
ــواد مخــدر؛  ــد از: تروریســم؛ قاچــاق م ــر شــده عبارتن ــدات ذک تهدی
ــدز  ــای ارزی و اقتصــادی؛ ای ــای زیســت محیطــی؛ بحران ه آلودگی ه

ــدگان. ــئله پناهن و مس
 بــا توجــه بــه تهدیداتــی کــه »روزنــا« ذکــر کــرده می تــوان دریافــت 
ــا  ــت و ب ــک دول ــط ی ــی و توس ــطح مل ــا در س ــا آن ه ــه ب ــه مقابل ک
ــه  ــود چــرا ک ــد ب ــر نخواه ــکان پذی اتخــاذ سیاســت های مســتقل ام
بــر اســاس منطــق دیــدگاه واقــع گرایــی بــه مقولــه امنیــت و تهدیــد؛ 

دیگــر ایــن دو مقولــه تــک بعــدی نبــوده و نمی تــوان تأمیــن امنیــت 
ــی محقــق نمــود. ــا سیاســت گذاری هــای مل ــد را ب ــع تهدی و دف

در عصــر جهانــی شــدن تهدیــدات دولــت محــور نبــوده و ویژگی هــای 
ــدات نظامــی  ــر تهدی ــد؛ و از طرفــی تمرکــز ب فراملــی پیــدا کــرده ان
ــل یعنــی  ــی نظــام بیــن المل ــورد توجــه واحد هــای اصل کــه قبــال م
ــدات  ــر تهدی ــان دیگ ــه بی ــد و ب ــده ان ــر ش ــود کمرنگ ت ــا ب دولت ه
حالــت گســترده و چندجانبــه بــه خــود گرفتــه انــد؛ بــه نحــوی کــه 
ــازمان های  ــور ها و س ــان کش ــکاری می ــدون هم ــا ب ــا آن ه ــه ب مقابل
متعــدد و تنهــا بــا تکیــه بــر تــوان داخلــی و امکانــات نظامــی میســر 

نخواهــد بــود.

 نتیجه گیری 
ــی  ــران اصل ــا بازیگ ــن و تنه ــا را مهمتری ــتی دولت ه ــرد رئالیس رویک
ــن  ــه بی ــتن عرص ــیک دانس ــا آنارش ــد؛ و ب ــل می دان ــن المل ــام بی نظ
ــل می شــود؛  المللــی میــان سیاســت داخلــی و خارجــی تفکیــک قائ
ایــن نظریــه بــر ایــن بــاور اســت کــه عرصــه بیــن المللــی فاقــد اقتــدار 
ــال  ــا بدنب ــا تنه ــی دولت ه ــه تمام ــن عرص ــت و در ای ــزی اس مرک
ــوی  ــه الگ ــرا ک ــتند؛ چ ــود هس ــدرت خ ــش ق ــظ و افزای ــب؛ حف کس
عملکــرد واحد هــا در نظــام بیــن الملــل بــر اســاس منافــع ملــی آن هــا 
ــتای  ــه در راس ــی دارد ک ــر آن م ــا را ب ــی؛ دولت ه ــع مل ــت و مناف اس
اهــداف اصلــی خــود یعنــی بقــا و حفــظ امنیــت گام بردارنــد؛ رویکــرد 
واقــع گرایــی بــا نــگاه تقلیــل گرایانــه نظــام بیــن الملــل را بــر اســاس 
ــتقل  ــذاری مس ــت گ ــه دارای سیاس ــر ک ــزا از یکدیگ ــای مج واحد ه
ــی  ــن اصل ــش آفری ــا را نق ــا دولت ه ــد و تنه ــور می نمای ــتند تص هس
در عرصــه بیــن المللــی می دانــد و امنیــت را بــر اســاس بقــا تعریــف 
ــک  ــوان ی ــاس ت ــر اس ــت ب ــدگاه امنی ــن دی ــر ای ــد؛ از منظ می نمای
دولــت در کســب قــدرت و حفــظ بقــا و تمامیــت ســرزمینی و کســب 
ــتقل و  ــور مس ــه ط ــا ب ــه دولت ه ــود ک ــف می ش ــی تعری ــع مل مناف
جــدای از یکدیگــر در صــدد تأمیــن آن هســتند؛ امــا بــا انقــالب فــن 
ــی همچــون  ــور بازیگران ــات و گســترش ارتباطــات و ظه آوری اطالع
ــی  ــن الملل ــای بی ــازمان ها و نهاد ه ــی و س ــد ملیت ــرکت های چن ش
و از طرفــی گســتردگی اقتصــاد بــازار آزاد؛ دولت هــا و ملت هــا و 
دیگــر بازیگــران عرصــه بیــن المللــی بــه صــورت در هــم تنیــده ای بــه 
یکدیگــر گــره خــورده کــه ایــن پدیــده وابســتگی متقابــل پیچیــده ای 
ــه نحــوی کــه حاکمیــت یگانــه دولت هــا  را بــه وجــود آورده اســت ب
کــم رنــگ شــده و سیاســت گذاری هــای مســتقل آن هــا بــرای کســب 
ــود  ــه وج ــه ب ــائلی ک ــدات و مس ــردن تهدی ــرف ک ــر ط ــت و ب امنی
ــی  ــر جهان ــت؛ در عص ــت داده اس ــود را از دس ــی خ ــد اثربخش می آی
شــدن؛ دولت هــا بــدون همــکاری بــا دیگــر بازیگــران و تنهــا بــا اتــکا 
بــه تــوان خــود قــادر بــه تأمیــن امنیــت و دفــع تهدیــد نخواهنــد بــود 
چــرا کــه تهدیــد و امنیــت در ایــن عصــر چنــد بعــدی شــده و جنبــه 
فراملــی پیــدا کــرده اســت و بــر خــالف رویکــرد کالســیک بــه مفهــوم 
امنیــت؛ آنچــه کــه امنیــت دولت هــا را تهدیــد می کنــد صرفــا خــارج 
ــدن  ــی ش ــر جهان ــای عص ــه بحران ه ــوده بلک ــا نب ــای آن ه از مرز ه
ــد  ــا را تهدی ــت دولت ه ــارج موجودی ــل و خ ــوده و از داخ ــی ب فرامل
می نمایــد؛ لــذا جهانــی شــدن بــا توجــه بــه شــاخص های ذکــر شــده 
بــرای امنیــت؛ مرجــع امنیــت را کــه بــر اســاس رویکــرد واقــع گرایــی 
دولت هــا هســتند بــه چالــش کشــیده و مرجــع امنیــت را در ســطح 
ــرد  ــی گی ــانی را در برم ــرد انس ــی ف ــه حت ــری ک ــترده ت ــیار گس بس
مطــرح می نمایــد و در رابطــه بــا کســب امنیــت نیــز ایــن مقولــه را از 
ســیطره دولــت خــارج نمــوده و دسترســی بــه آن را در گســتره بیــن 
ــام  ــن در نظ ــش آفری ــای نق ــی واحد ه ــکاری تمام ــا هم ــی و ب الملل

ــد. ــیم می نمای ــل ترس ــن المل بی

ــی  ــل مختلف ــه عوام ــت ک ــای اس ــد پیچید ه ــادی فراین ــد اقتص رش
ــترد ه ای  ــور گس ــه ط ــته ب ــات گذش ــت. مطالع ــذار اس ــر آن اثرگ ب
در چارچــوب مدل هــای رشــد نئوکالســیک و رشــد درون زا بــه 
بررســی عوامــل مختلــف بــر انباشــت ســرمایه و نیــروی کار در جهــت 
ــا  ــا عموم ــن مدل ه ــد. ای ــی پردازن ــادی م ــد اقتص ــر رش ــذار ب اثرگ
ــی مدل هــای  ــه رشــد اقتصــادی تأکیــد میکننــد. ناهمگون رســیدن ب
ــه  ــر رشــد ن ــر ب ــل مؤث ــه عوام ــی دهــد ک رشــد اقتصــادی نشــان م
تنهــا شــامل منابــع رشــد ماننــد ســرمایه گــذاری و نیــروی انســانی 
ــز در  ــی نی ــی و اجتماع ــادی، سیاس ــای اقتص ــه نهاد ه ــتند بلک هس
رســیدن بــه رشــد اقتصــادی باالتــر مؤثرنــد؛ بنابرایــن یکــی از مســائل 
ــاوت در  ــرانه، تف ــد س ــش تولی ــل بررســی در حــوزه رشــد و افزای قاب
بســتر سیاســی فعالیت هــای اقتصــادی جامعــه اســت کــه در بیشــتر 

ــه اســت.  ــرار نگرفت ــورد توجــه ق مطالعــات م
بــه دلیــل وجــود نهاد هــای مــدرن و ســنتی در ایــران، رابطــه 
ــدی از  ــه ح ــالب، ب ــد از انق ــژه بع ــران بوی ــت در ای ــاد و سیاس اقتص
پیچیدگــی رســیده اســت کــه صرفــا بــا الگو هــای تــک علیتــی مثــل 
الگــوی دولــت »رانتیــر« یــا اســتبداد نفتــی، قابــل تبییــن نیســت. در 
ایــران بــه دلیــل وجــود منابــع نفــت و گاز و درآمــد حاصــل از آنهــا، 
ــه ان بیمــاری  ــا ســاختار اقتصــادی خاصــی مواجــه هســتیم کــه ب ب
ــج سیاســی وجــود  ــر، نتای ــه مهمت ــا نکت ــه می شــود. ام ــدی گفت هلن
ــک  ــه ی ــه آن را ب ــت ک ــت اس ــی دول ــاختار مال ــی در س ــن رانت چنی

ــد.  ــک می کن ــر« نزدی ــت »رانتی دول
ــت  ــک دول ــران ی ــت در ای ــه دول ــا اســت ک ــب اینج ــه جال ــی نکت ول
ــث  ــا باع ــرایط و ویژگی ه ــن ش ــه ای ــت. مجموع ــص نیس ــر خال رانتی
ــد  ــادی، نتوان ــران اقتص ــک بح ــا ی ــه ب ــت در مواجه ــود دول می ش
عقالنیــت الزم را از خــود نشــان دهــد و بیــن الزامــات مختلــف تولیــد 
)عقالنیــت اقتصــادی( و توزیــع )مشــروعیت سیاســی( کــه بعضــا در 
تعــارض بــا یکدیگرانــد، آشــتی برقــرار کنــد؛ لــذا اغلــب شــاهد ایــن 

ــک دوره ــد از ی ــه بع هســتیم ک

 از سیاســت های محتاتانــه و محافظــه کارانــه در حــوزه اقتصــاد، 
ــه  ــوده گرایان ــوع ت ــاد کالن از ن ــت های اقتص ــا در دام سیاس دولت ه
ــم  ــول عل ــای معم ــرایطی توصیه ه ــن ش ــوند. در چنی ــار می ش گرفت
ــن  ــل ای ــی از ح ــی و مال ــای پول ــده گذاری ه ــه قاع ــاد از جمل اقتص
ــی  ــل عمل ــادی راه ح ــای اقتص ــذا بحران ه ــت؛ ل ــر اس ــئله قاص مس
ــن مســئله  ــن ای ــوند. تبیی ــق می ش ــته و تعمی ــه انباش ــد بلک نمی یابن
ــرای نجــات معیشــت  ــرد اقتصــاد سیاســی ب در چارچــوب یــک راهب

ــد. ــر می رس ــه نظ ــروری ب ــران ض ــردم ای م

تعریف ثبات سیاسی
مطالعــات جدیــد در حــوزه ثبــات سیاســی پــس از جنــگ جهانــی دوم 
آغــاز شــد و تــا بــه امــروز کــم و بیــش ادامــه یافتــه اســت. بــا توجــه 
ــه مشــروعیت  ــات سیاســی ب ــر، ثب ــات سیاســی ماکــس وب ــه نظری ب
ــت  ــر دول ــت. اگ ــته اس ــی وابس ــوای فیزیک ــتفاده از ق ــه اس ــت ب دول
ــرای  ــکن را ب ــذا و مس ــت، غ ــد امنی ــی مانن ــات اساس ــد خدم نتوان
مــردم فراهــم کنــد، ایــن عوامــل می توانــد منجــر بــه کاهــش 
ــود. در  ــی ش ــی سیاس ــه بی ثبات ــن و در نتیج ــرای قوانی ــدرت اج ق
ــی را  ــت نظام های ــی سیاس ــی اجتماع ــی، مبان ــان سیاس ــاب انس کت
کــه حکومــت دموکراتیــک مســتمر داشــتند، یــا در طــول ســال های 
معینــی از حکومــت پایــدار برخــوردار بودنــد، بــا ثبــات و نظام هــای در 
ــد. در کشــور های  ــی می کن ــات معرف ــت را بی ثب ــن دو حال نوســان بی
ــی  ــی وضعیت ــی سیاس ــات و بی ثبات ــاظ ثب ــه از لح ــوم ک ــان س جه
خــاص و متفــاوت بــا جوامــع غربــی دارنــد، در بیشــتر اوقــات، ثبــات 
سیاســی متــرادف بــا امنیــت ملــی در نظــر گرفتــه می شــود. بــا ایــن 
رویکــرد، می تــوان مــواردی را به عنــوان نمونه هایــی از شــاخص 

ــرد. ــی ک ــی تلق ــی سیاس بی ثبات
ــوالت  ــی، تح ــونت سیاس ــاد خش ــزان زی ــد از می ــوارد عبارتن ــن م ای
ــای سیاســی، اســتفاده آشــکار  عمــده جــاری در ســاختار های نهاد ه
ــای  ــی، درگیری ه ــی داخل ــات سیاس ــت در حی ــط حکوم از زور توس
ــر ســر نــوع ایدئولــوژی کــه کشــور بایــد براســاس  عمــده سیاســی ب
آن اداره و ســازماندهی شــود، فقــدان هویــت ملــی منســجم یــا 
حضــور هویت هــای ملــی رقیــب در یــک کشــور واحــد. مــوارد فــوق 
ممکــن اســت در دو حالــت خفقــان سیاســی ناشــی از حکومت هــای 

راهبـــــرد های اقتصـــــاد سیاســـی بـــرای نجـــــات 
معیشت مـردم ایــــران

سیده معصومه حسینی
 کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس تهران
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ــی  ــی از گروه گرای ــی ناش ــتت سیاس ــی و تش ــا تک حزب ــه ی خودکام
سیاســی شــدید مشــاهده شــود. در نتیجــه بــا تعاریــف فــوق، 
ــه وضعیتــی اطــالق می شــود کــه در آن، نظــام  ــی سیاســی ب بی ثبات
ــا بحــران مواجــه می شــود و احتمــال  ــا چالــش ی سیاســی موجــود ب
ــوال  ــی معم ــن وضعیت ــد. در چنی ــش می یاب ــی افزای ــرات سیاس تغیی
فعالیــت  می یابــد،  کاهــش  حکومتــی  دســتگاه های  کارآمــدی 
اقتصــادی مختــل می شــود، احتمــال خشــونت سیاســی بــاال مــی رود، 
واگرایی هــای داخلــی و مداخــالت خارجــی افزایــش می یابــد، امنیــت 
ــرای دگرگونی هــای  روانــی و اجتماعــی تضعیــف می شــود و زمینــه ب

ــود. ــم می ش ــه فراه غیرمترقب

رابطه بین ثبات سیاسی و رشد اقتصادی
بررســی ها نشــان می دهــد کــه همــواره بیــن ثبــات سیاســی و 
عملکــرد اقتصــاد یــک رابطــه دو ســویه وجــود دارد. از یکســو، عوامــل 
اقتصــادی ماننــد نابرابــری در توزیــع درآمــد و ثــروت، افزایــش نــرخ 
ــر  ــادی ب ــد اقتص ــرخ رش ــش ن ــورم و کاه ــرخ ت ــش ن ــکاری، افزای بی
ــی  ــاز بی ثبات ــه آغ ــت. نقط ــذار اس ــور ها اثرگ ــی در کش ــات سیاس ثب
ــا از دو  ــن تقاض ــرات سیاســی اســت. ای ــرای تغیی ــا ب سیاســی، تقاض
ــرات از  ــه تغیی ــاز ب ــل بررســی اســت. از منظــر نخســت نی ــه قاب جنب
ــد  ــه می توان ــود ک ــاز می ش ــی آغ ــت سیاس ــی حاکمی ــاختار داخل س
ــمکش  ــالف و کش ــدن اخت ــود آم ــون به وج ــددی همچ ــل متع عوام
میــان سیاســت گذاران باشــد. از منظــر دوم، احســاس نیــاز بــه اعمــال 
تغییــرات از خــارج سیســتم بــه ســاختار سیاســی تحمیــل می شــود. 
ــردم،  ــی م ــش ســطح آگاه ــد افزای ــن تقاضــا می توان ــب منشــا ای اغل
ــای  ــار گروه ه ــادی و فش ــار اقتص ــی، فش ــام سیاس ــی از نظ نارضایت

اپوزیســیون باشــد. 
ــه دموکراســی  ــذار ب ــب گ ــه اغل ــد ک ــان می کنن ــگارد و کافمــن بی ه
ــان بحران هــای اقتصــادی اتفــاق افتــاده  در آمریــکای التیــن در جری
اســت. براســاس اســتدالل گوپتــا و همکاران در ســال 1998، رســیدن 
بــه رشــد اقتصــادی مناســب وابســته بــه شــرایط اجتماعی-اقتصــادی 
و توانایــی رژیــم بــرای حفــظ ثبــات سیاســی کشــور اســت. رژیم هــای 
سیاســی می تواننــد از طریــق مشــروعیت سیاســی یــا از طریــق اجبــار 
ــه ثبــات سیاســی برســند. برخــورد حکومــت از طریــق مشــروعیت  ب
سیاســی باعــث برقــراری دموکراســی می شــود و رونــد رشــد اقتصــادی 
ــر  ــت در براب ــت حکوم ــر، مقاوم ــوی دیگ ــد. از س ــریع می کن را تس
ــور  ــی کش ــی سیاس ــه بی ثبات ــر ب ــد منج ــی می توان ــرات سیاس تغیی

شــود و رونــد نــرخ رشــد اقتصــادی را آرام یــا متوقــف کنــد.
بــر  می توانــد  کشــور  در  ریســک  وجــود  و  سیاســی  بی ثباتــی 
انتظــارات ذهنــی افــراد جامعــه اثرگــذار باشــد. ایــن انتظــارات قــادر 
ــا  ــدی ب ــای تولی ــرای شــرکت در فعالیت ه اســت ســرمایه گذاران را ب
ــد.  ــش ده ــی را کاه ــرمایه گذاری خصوص ــد و س ــه کن ــد مواج تردی
یکــی از کانال هــای مهــم اثرگــذاری بــر ســرمایه گذاری حقــوق 
مالکیــت و قراردادهاســت کــه در نتیجــه بی ثباتــی متزلــزل می شــود. 
ــر  ــا ب ــت و قرارداد ه ــوق مالکی ــه حق ــد ک ــتدالل می کن ــورث، اس ن
ــف  ــذار اســت. اجــرای ضعی ــزه ســرمایه گذاری در کشــور ها اثرگ انگی
ــرمایه و  ــی س ــد نهای ــن تولی ــکافی بی ــد ش ــت می توان ــوق مالکی حق
ــن  ــد. همچنی ــاد کن ــرمایه گذاری ایج ــار س ــورد انتظ ــازده م ــرخ ب ن
بی ثباتــی سیاســی کــه احتمــال شــرکت افــراد فرصت طلــب در 
ــر  ــد، منج ــش می ده ــد را افزای ــطه گری و غیرمول ــای واس فعالیت ه
بــه کاهــش ارزش پــول ملــی می شــود و افزایــش قیمت هــا و تزلــزل 

ــال دارد. ــزی را به دنب ــک مرک ــر بان ذخای
ــی از  ــات سیاس ــدم ثب ــل ع ــه به دلی ــراد جامع ــی اف ــارات ذهن انتظ
ــازار  ــر ب ــغلی ب ــان ش ــدم اطمین ــروی کار و ع ــات نی ــق اعتصاب طری

نیــروی کار نیــز اثرگــذار اســت و از راه کاهــش بهــره وری و در ادامــه 
ــود. از  ــرمایه گذاری می ش ــش س ــه کاه ــر ب ــد منج ــش درآم آن کاه
ســوی دیگــر، بی ثباتــی سیاســی می توانــد تغییــرات قابــل  توجهــی را 
بــر هزینه هــای عمومــی دولــت در قالــب هزینه هــای امنیتــی، نظامــی 
و انتظامــی ایجــاد کنــد. بــه عبــارت دیگــر، بی ثباتــی سیاســی قــادر 
ــر بگــذارد، اولویت هــای سیاســی  ــت تاثی ــی دول ــار مال ــر رفت اســت ب
ــری  ــق کس ــن طری ــد و از ای ــادی کن ــای اقتص ــن اولویت ه را جایگزی
ــن از  ــد؛ بنابرای ــش ده ــادی را کاه ــد اقتص ــش و رش ــه را افزای بودج
مطالــب بــاال چنیــن اســتدالل می شــود کــه ثبــات و بی ثباتــی 
سیاســی از طریــق کانال هــای مختلفــی می توانــد بــر رشــد اقتصــادی 
کشــور اثــر گــذار باشــد. ثبــات سیاســی بــا فراهــم آوردن محیــط قابل 
ــم  ــرمایه گذاری فراه ــرای جــذب س ــرایط مناســبی را ب ــان، ش اطمین
ــب وکار  ــط کس ــه محی ــاد ب ــش اعتم ــا افزای ــن ب ــد. همچنی می کن
بهــره وری نیــروی کار را افزایــش می دهــد و از ایــن طریــق منجــر بــه 
ــات  ــش ثب ــر، افزای ــش رشــد اقتصــادی می شــود. از ســوی دیگ افزای
ــد.  ــد ش ــت خواه ــای دول ــدن هزینه ه ــر ش ــث کارآمدت ــی باع سیاس
ــرف  ــود را ص ــع خ ــا مناب ــا عموم ــی دولت ه ــات سیاس ــرایط ثب در ش
ــای ســالمت در  ــود نظــام آموزشــی و ارتق ــای زیرســاخت ها، بهب ارتق
ــات  ــش ثب ــه افزای ــن نتیجــه نشــان می دهــد ک ــد. ای ــه می کنن جامع
ــدار در کشــور الزم  ــه رشــد اقتصــادی پای ــرای رســیدن ب سیاســی ب
ــد  ــان می ده ــش نش ــن پژوه ــق در ای ــات تحقی ــی ادبی ــت. بررس اس
کــه تئــوری رشــد اقتصــاد سیاســی جدیــد توجــه ویــژه ای بــه ثبــات 
ــد  ــه رش ــیدن ب ــده در رس ــل تعیین کنن ــک عام ــوان ی ــی به عن سیاس
اقتصــادی داشــته اند. بــا ایــن حــال شــواهدی وجــود دارد کــه در آن 
ــز رشــد ســریع و  ــی سیاســی نی برخــی کشــور ها در شــرایط بی ثبات

ــد. ــه کرده ان ــدت را تجرب بلندم

مروری بر مطالعات گذشته بی ثباتی سیاسی
ــه  ــون س ــد تاکن ــان می ده ــود نش ــذ موج ــع و مآخ ــر مناب ــروری ب م
جریــان در مطالعــات توســعه سیاســی شــکل گرفتــه انــد. نخســتین 
ــان  ــن جری ــی اســت. ای ــای کالســیک توســعه گرای ــان، نظریه ه جری
و  عــام  توضیحــی  نظریه هــای  صورتبنــدی  و  تنظیــم  درصــدد 
جهانشــمول اســت و از ایده هــا و اندیشــه های جامعــه شناســی قــرن 
نوزدهــم الهــام می گیــرد. بایــد گفــت رهنمــون القایــی علــم اقتصــاد 
ــم سیاســت، نقــش قاطــع  ــی در عل ــدگاه توســعه گرای ــن دی در تکوی
ــوان لیپســت، دال،  ــان می ت داشــت. از چهره هــای شــاخص ایــن جری
دویــچ، لرنــر، شــیلز، آلمونــد، کلمــن، پــای، وربــا و ارگانســکی را ذکــر 

کــرد.
دومیــن جریــان در مطالعــات توســعه سیاســی در پی بازســازی جامعه 
شناســی )یــا سیاســت شناســی( از طریــق وداع بــا نظریه هــای کالن 
و روی آوردن بــه نمونه هــای صــوری اســت کــه بــه گونــه ای انتزاعــی 
فقــط بــه دنبــال یافتــن وجــوه مشــترک تمامــی روند هــای نوســازی 

سیاســی اســت.
ــون،  ــون هانتینگت ــی، چ ــان، بزرگان ــن جری ــاخص ای ــای ش  از چهر ه
ــد. باالخــره، ســومین  ــل ذکرن ــر، بندیکــس، رکان و آیزنشــتاد قاب اپت
ــی  ــه توضیح ــخ، ب ــه تاری ــوع ب ــا رج ــا ب ــت ت ــی آن اس ــان در پ جری
جامــع و منحصــر بــه فــرد از توســعه سیاســی هــر جامعــه دســت پیــدا 
ــه ایــن جریــان فکــری، کســانی،  کنــداز جملــه متفکــران منســوب ب
چــون والرشــتاین، آندرســون، برینگتــون مــور، تیلــی و اســکاچپول را 

ــرد. ــام ب ــوان ن می ت
ــن  ــی، اولی ــعه سیاس ــات توس ــری در مطالع ــان نظ ــه جری ــن س از ای
جریــان کــه خــود را در مقابــل انتقــادات فزاینــده ای می یابــد، دیگــر 
ــات،  ــاس تحقیق ــروزه اس ــت. ام ــادی نیس ــای زی ــش کار ه ــام بخ اله

بیشــتر برپایــة دو جریــان دیگــر، یعنــی توســل بــه نمونه هــای 
جامعــه شــناختی رســمی و توســل بــه تحلیــل تاریخــی اســتوار اســت. 
ــف  ــد و جنبه هــای مختل ــل توجــه ان ــان قاب ــن دو جری نظریه هــای ای
ــه  ــرای رســیدن ب ــر ب ــار یکدیگ ــد و در کن موضــوع را نشــان می دهن
ــعه  ــات توس ــر ادبی ــروری ب ــد. م ــی مفیدن ــعه سیاس ــی توس درک کل
سیاســی ایــران نشــان می دهــد کــه بخــش اعظــم مطالعــات تجربــی 
ــاً،  ــی، عموم ــی و غیرایران ــدگان ایران ــط پژوهن ــه توس ــورت گرفت ص
پیرامــون مقولــه عــام توســعه و توســعه نیافتگــی ایــران اســت و فقــط 
ــه خــاص توســعه سیاســی  ــه مقول ــن کار هــا مشــخصاً ب بخشــی از ای
ــی از  ــی، وجه ــعه سیاس ــه توس ــا ک ــا از آنج ــد. ام ــه ان ــران پرداخت ای
ــن  ــه ای ــن رو، مجموع ــت، از ای ــی اس ــعه مل ــه توس ــوه چندگان وج
ــه امــر توســعه  ــا غیرمســتقیم ب ــه نحــو مســتقیم ی ــوع مطالعــات، ب ن
ــد. از  ــش می دهن ــد و آن را پوش ــط می یابن ــز رب ــران نی ــی ای سیاس
ــران  ــی ای ــعه سیاس ــعه و توس ــوص توس ــه در خص ــانی ک ــه کس جمل
ــام  ــه ن ــوان ب ــد، می ت ــانده ان ــر رس ــه ثم ــی را ب ــیده و تحقیقات کوش
هایــی، چــون ســوداگر )1357(، اشــرف )1359 و 1970(، آبراهامیــان 
)1379(، کــدی )1369(، امیراحمــدی )1381(، میالنــی )1381(، 
ــکاچپول  ــوران )1378(، اس ــان )1372(، ف ــیریه )1380(، کاتوزی بش
 ،)1372( )1995(، عظیمــی  ارجمنــد   ،)1381( کمالــی   ،)1994(
ــن  ــی از ای ــرد. بعض ــاره ک ــران اش ــفی )1378( و دیگ ــی یوس حاج
افــراد، تحلیل هــای خاصــی را در خصــوص مســئله توســعه و توســعه 
سیاســی ایــران ارائــه داده انــد کــه بــه درســتی می تــوان تحلیلشــان را 
ــدر آن هــا را »نظریه هــای  ــی دانســت کــه مول ــارز تحلیل های ــه ب نمون
ــف  ــف و توصی ــی کش ــا در پ ــوع تحلیل ه ــن ن ــد. ای ــل« می نام عوام
هرگونــه تفــاوت میــان جوامــع اســت و کمتــر بــه تحلیــل پیامد هــای 
عوامــل مختلــف در قالــب یــک نظریــه عــام می پــردازد کســانی کــه 
ــد، عمومــاً در تحلیــل خــود، عوامــل را  در ایــن دســته قــرار می گیرن
بــدون اینکــه در یــک چارچــوب نظــری قــرار دهنــد، طــرح می کننــد 
ــذرا  ــد. نگاهــی گ ــا توجهــی ندارن ــان آن ه ــه تعارضــات می ــی ب و حت
بــه آراء و اندیشــه های صاحــب نظــران حــوزة توســعه سیاســی- کــه 
تعــدادی از آن هــا را در بــاال نــام بردیــم- بــه روشــنی معلــوم می ســازد 
ــه ویــژه  ــان را )ب کــه مجموعــه عوامــل و متغیر هــای مــورد اشــاره آن
در خصــوص جوامــع نفــت خیــز خاورمیانــه( می تــوان در قالــب چنــد 
ــا  ــه اساســی ترین آن ه ــرد ک ــدی ک ــه بن ــام و طبق ــم، ادغ ــه مه مقول
عبارتنــد از: 1- ترکیــب و آرایــش نیرو هــای اجتماعــی )جامعــه 
مدنــی(. 2- تمرکــز و اتــکاء انحصــاری دولــت بــر منبــع نفــت )دولــت 
ــه  ــورد مداق ــه را م ــل دوگان ــن عوام ــک از ای ــاًل هری ــدار(. ذی تحصیل
بیشــتر قــرار می دهیــم تــا درک روشــن تــری از فضــای مفهومــی تــک 
تــک آن هــا و ربــط و پیونــد ارگانیــک میــان آن هــا و توســعه سیاســی 
داشــته باشــیم. یکــی از نمونه هــای معتبــر تحلیــل جامعــه شــناختی 
رابطــة میــان نیرو هــای اجتماعــی )جامعــة مدنــی( و نوســازی 
ــی را  ــة خاص ــور، نظری ــت. م ــور اس ــون م ــل برینگت ــی، تحلی سیاس
عرضــه می کنــد کــه بــه وضــوح بــا ســنت جامعــه شناســی وابســتگی 
ــی  ــل داخل ــر عوام ــن دارد. وی ب ــعه، تبای ــی توس ــای خط و دیدگاه ه
جوامــع، در فرآینــد توســعة سیاســی و نوســازی تأکیــد می گــذارد و 
ــی را  ــادی و سیاس ــی، اقتص ــاختار های اجتماع ــون س ــکال گوناگ اش

ــد. ــرار می ده ــورد کاوش ق م
ــی  ــازی سیاس ــعه و نوس ــم توس ــیوه مه ــه ش ــاط از س ــا احتی ــور ب م
نــام می بــرد )دموکراســی غربــی، فاشیســم و کمونیســم( کــه 
هرکــدام بــه روش متفــاوت، متضمــن گــذار بــه وضعیــت اجتماعــی و 
سیاســی نویــن هســتند. وی ایــن تمایــز را بــر پایــة بازتــاب نیرو هــای 
اجتماعــی و نــوع رابطــه آن هــا بــا یکدیگــر و دولــت تحلیــل می کنــد 
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ــد  ــک رون ــعه، ی ــه توس ــد ک ــان می ده ــود نش ــات خ ــور در مطالع م
همــوار و ســاده نیســت؛ بلکــه سرشــار از تضادهــا، چالش هــا و انقالبات 
می باشــد. او هــم اهمیــت و هــم ویژگــی تاریــخ را نشــان می دهــد و 
ضربــه ای بــر فرهنــگ گرایــی، توســعه تــک خطــی و یــا هــر نظریــه ای 
ــی را  ــد تاریخــی طبقــات اجتماعــی و نیرو هــای جامعــه مدن کــه رون
ــای  ــی تحلیل ه ــان در تمام ــن س ــازد. بدی ــگارد، وارد می س ــده ان نادی
ــر  ــا ســازه واحــدی برمــی خوریــم کــه »توســعه سیاســی را ب مــور ب
ــارکت  ــه دوره مش ــان ورود ب ــه در زم ــی جامع ــاختار طبقات ــه س پای
سیاســی مــورد توجــه قــرار می دهــد و ســپس نــوع انقالبــی را 
ــالب  ــورژوازی، انق ــالب ب ــود )انق ــل می ش ــاختار حاص ــن س ــه از ای ک
ــه  ــم سیاســی ک ــت رژی ــره طبیع ــی( و باالخ ــالب دهقان ــاال و انق از ب
انعکاســی از ایــن بحــران انقالبــی اســت )دموکراســی غربــی، فاشیســم 

و کمونیســم( در نظــر مــی آورد.«
یکــی دیگــر از نظریــه پــردازان حــوزه جامعــه مدنــی، نیــرا چانــدوک 
ــرح  ــدی را مط ــؤال کلی ــن س ــود ای ــاب خ ــاز کت ــت. وی در آغ اس
ــود  ــی وج ــه مدن ــت و جامع ــن دول ــه ای بی ــه رابط ــه چ ــد ک می کن
ــا  ــواره ب ــت هم ــی دارد »دول ــار م ــام پاســخ، اظه دارد؟ ســپس در مق
ــال  ــا اعم ــا ی ــا رویه ه ــای حــوزه سیاســی می کوشــد ت ترســیم مرز ه
ــر،  ــارت دیگ ــه عب ــازد. ب ــدود س ــرل و مح ــه را کنت ــی جامع سیاس
دولــت می کوشــد بــه گفتمــان سیاســی شــکل دهــد ... جایــی را کــه 
جامعــه بــا دولــت ارتبــاط می یابــد، می تــوان جامعــه مدنــی خوانــد ... 
جامعــه مدنــی بــا ایــن ســالح ها – حقــوق، حاکمیــت قانــون، آزادی و 
شــهروندی- نوعــی گفتمــان عقالنــی و انتقــادی را بــه وجــود مــی آورد 
ــه  ــن اســاس، در نظری ــد. برای ــت را بازخواســت کن ــد دول کــه می توان
ــوازم حیاتــی  ــه عنــوان یکــی از ل دموکراتیــک، روی جامعــه مدنــی ب

دموکراســی تأکیــد شــده اســت.«

ولــی در اینجــا بایــد هوشــیار بــود کــه وجــود جامعــه مدنــی بدیــن 
ــه  ــد. ب ــه طلب ــش ب ــه چال ــت را ب ــواره دول ــه هم ــت ک ــی نیس معن
عبــارت دیگــر، وجــود جامعــه مدنــی ممکــن اســت بــرای دموکراســی 
و توســعه سیاســی الزم باشــد، ولــی کافــی نیســت. همــان طــور کــه 
ــی  ــه مدن ــک جامع ــد، ی ــان می ده ــی نش ــری گرامش ــای نظ کار ه
ــت  ــت دول ــزاری در دس ــه اب ــد ب ــی( می توان ــتیال )هژمون ــت اس تح
ــرای  ــود. ب ــل ش ــی تبدی ــای اجتماع ــال و رویه ه ــرل اعم ــرای کنت ب
تضمیــن پاســخگویی دولــت، وجــود جامعــه مدنــی قــوی و ســرزنده، 
ــی، باعــث  ــودن جامعــه مدن اهمیتــی تعییــن کننــده دارد. منفعــل ب

پیدایــش دولت هــای غیرپاســخگو می شــود.
دّومیــن متغیــر کلیــدی مؤثــر بــر توســعه سیاســی، »تمرکــز و اتــکاء 
انحصــاری دولــت بــر منبــع نفــت« )دولــت تحصیلــدار( اســت. دولــت 
تحصیلــدار از جملــه مقوالتــی اســت کــه در قلمــرو اقتصــاد سیاســی 
قابــل بحــث و بررســی اســت. مقصــود از دولــت تحصیلــدار )رانتیــر(، 
دولتــی اســت کــه مقادیــر قابــل توجهــی از رانت هــای خارجــی را بــه 
شــکل منظــم دریافــت می کنــد بــه ایــن ترتیــب، بیشــتر کشــور های 
ــه  ــد. از جمل ــدار نامی ــت تحصیل ــوان دول ــده نفــت را می ت ــد کنن تولی
ــران  ــت ای ــل دول ــرای تحلی ــوم ب ــن مفه ــه از ای ــی ک ــه پردازان نظری

ــدا اســکاچپول اســت. ــم ت اســتفاده می کنــد، خان
او می نویســد: »در دوره پهلــوی، دولــت بــه طــور فزاینــده بــه 
درآمد هــای حاصــل از صــدور نفــت و گاز وابســته شــد و در قالــب یــک 
ــر  ــان ظاه ــدار« در عرصــه سیاســی و اقتصــادی جه ــت تحصیل »دول
ــل و تمــام  ــه طــور کام ــی غــرق شــد و ب ــد و در دالر هــای نفت گردی
عیــار بــه نظــام اقتصــاد ســرمایه داری جهانــی پیوســت.« بــه اعتقــاد 
وی، درآمد هــای نفتــی، دولت هــای تحصیلــدار را قــادر می ســازد 
تــا از طریــق پاییــن نگــه داشــتن مالیــات هــا، تأمیــن منافــع بــرای 
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ــی و  ــای اجتماع ــری گروه ه ــکل گی ــت از ش ــروری، ممانع ــی پ حام
سیاســی مســتقل و نیــز تــدارک گســتردة ابــزار ســرکوب، فشــار های 

ــد. ــع کنن ــه را دف ــردم ســاالرانه و آزادیخواهان م
ــداز وســیع  ــی از یــک چشــم ان  در همیــن زمینــه، جیاکومــو لوچیان
ــی در  ــعه سیاس ــدار، توس ــت تحصیل ــوم دول ــه مفه ــه ب ــا توج ــر، ب ت
ــی  ــرار داده و می نویســد: »بحــران مال ــورد مطالعــه ق ــه را م خاورمیان
ــد  ــا درآم ــی ی ــع رانت ــودی مناب ــا ناب ــش ی ــطه کاه ــه واس ــت ب دول
ــای  ــرای فرآیند ه ــی ب ــک مهم ــزش و تحری ــل انگی ــاالً عام آن، احتم
دموکراســی خواهــد بــود.«؛ چــرا کــه ریشــه و بنیــاد نهاد هــای 
ــش  ــه های ــام برنام ــرای انج ــات ب ــه مالی ــت ب ــاز دول ــک، نی دموکراتی

اســت.
ــان و  ــری متخصص ــای نظ ــه کاوش ه ــا مالحظ ــب، ب ــن ترتی ــه ای ب
ــتنتاج  ــن اس ــاالً ای ــی، اجم ــعه سیاس ــوزه توس ــردازان ح ــه پ نظری
ــه- و  ــز خاورمیان ــت خی ــه نف ــه در منطق ــود ک نظــری حاصــل می ش
ــی و  ــت نفت ــع آن، دول ــه تب ــت، و ب ــران-، مســئله نف ــه ای از آن جمل
ــدار )رانتیــر(، متغیر هــای اصلــی و تعییــن کننــده در فراینــد  تحصیل
ــن  ــه ای ــع محســوب می شــوند. ب ــل جوام ــن قبی توســعه سیاســی ای
ــت،  ــار نف ــای سرش ــه درآمد ه ــکاء ب ــا ات ــت ب ــی دول ــه وقت ــا ک معن
ــات  ــاز از مالی ــی نی ــتقل و ب ــرده و مس ــدا ک ــدار پی ــت تحصیل خصل
ــدرت در آن  ــز ق ــانه های تمرک ــار و نش ــاً آث ــردد، متدرج ــردم می گ م
ــتبداد  ــیر اس ــواه، مس ــواه ناخ ــی خ ــن دولت ــود و چنی ــدا می ش هوی
ــرای  ــه را ب ــرور، عرص ــه م ــرد و ب ــش می گی ــی را در پی و اقتدارگرای
شــکل گیــری، فعالیــت و نشــو و نمــای ســازمان های جامعــه مدنــی 
تنگ تــر می کنــد. بدیهــی اســت بــا اقــدام ســرکوبگرانه دولــت رانتیــر 
ــی،  ــطیح اجتماع ــازی و تس ــازی، بهنجارس ــان س ــتای یکس در راس
ــود  ــته می ش ــان برداش ــی از می ــی و اجتماع ــزات سیاس ــده تمای عم
ــدت  ــه ش ــی ب ــبکه های اجتماع ــی و ش ــه مدن ــان جامع ــاً بنی و نهایت
ــوان  ــر نمی ت ــی دیگ ــن فضای ــع، در چنی ــردد. بالطب ــف می گ تضعی
انتظــار داشــت توســعه سیاســی، مجــال بالندگــی و اســتقرار داشــته 
ــی،  ــعه سیاس ــر توس ــترش مظاه ــش و گس ــه پیدای ــرا ک ــد؛ چ باش

ــک اســت. ــوی و دموکراتی ــی ق ــه مدن ــود جامع مســتلزم وج
ــای  ــه معن ــم توســعه سیاســی در عمــل ب ــه پذیری ــه عــالوه، اگــر ب ب
ــع  ــا و مناف ــماری از گروه ه ــی ش ــت سیاس ــارکت و رقاب ــعه مش توس
ــور  ــی و اداره کش ــدرت سیاس ــرف ق ــور تص ــه منظ ــه ب ــازمان یافت س
برحســب سیاســت ها و مواضــع هریــک از گــروه هاســت، در آن 
صــورت، احــزاب، انتخابــات و پارلمــان، کانــون و هســته اصلــی 
زندگــی دموکراتیــک را تشــکیل می دهنــد و مشــارکت و رقابــت 
ــی  ــد. ب ــان می یاب ــور جری ــه مح ــن س ــول ای ــر ح ــاً ب ــی عمدت سیاس
تردیــد، پیدایــش رقابــت ایدئولوژیــک و گســترش مشــارکت سیاســی 
ــد  ــود نیازمن ــی، خ ــعه سیاس ــی توس ــای اساس ــوان ویژگی ه ــه عن ب
ــی  ــی، سیاس ــادی، اجتماع ــای اقتص ــده ای در حوزه ه ــوالت عم تح
و فرهنگــی جامعــه اســت. دســت کــم ایــن کــه وجــود نوعــی 
ــی، اقتصــادی و فرهنگــی خــاص، بیشــتر  ســاختار سیاســی، اجتماع
ــت.  ــی اس ــت سیاس ــارکت و رقاب ــترش مش ــش و گس ــاعد پیدای مس
ــران،  ــه ای ــه و از آن جمل ــز خاورمیان ــع نفــت خی ــب جوام ــا در اغل ام
ــرای توســعه سیاســی موجــود نیســت؛  ــن ســاختار مســاعدی ب چنی
چــرا کــه در ایــن قبیــل کشــورها، تمرکــز و اتــکاء انحصــاری دولــت 
تحصیلــدار بردرآمد هــای نفــت و ضدیــت ذاتــی آن بــا کثــرت گرایــی 
و جامعــه مدنــی، عمــاًل زمینــه را بــرای اســتقرار نظــام بســته سیاســی 
ــی  ــوازم دموکراس ــیاری از ل ــی، بس ــام سیاس ــد و نظ ــم می کن فراه
و تجلــی اراده مــردم را از دســت می دهــد و میــزان مشــارکت و 
رقابــت سیاســی در عرصــه فعالیــت حزبــی، انتخاباتــی و پارلمانــی، بــه 
پایین تریــن ســطح ممکــن تنــزل می یابــد و همیــن وضعیــت، نهایتــاً 

بــه بحــران مشــارکت و متعاقــب آن نابســامانی و نااســتواری سیاســی 
می انجامــد )پــای و دیگــران، 1380(. مــدل تحلیلــی زیــر، مناســبات 
ــه روشــنی  مجموعــه عوامــل و متغیر هــای کلیــدی مــورد بحــث را ب

نشــان می دهــد.

امنیت اقتصادی در ایران 
بــا توجــه بــه برداشــت عوامــل تولیــد - نیــروی انســانی و ســرمایه - 
ــای  ــوان از الگو ه ــران، می ت ــالمی ای ــوری اس ــت جمه ــزان امنی از می
رفتــاری ایــن عوامــل در کشــورمان توجیــه منطقــی بــه دســت داد. از 
آن جــا کــه آمــار منتشــر نشــده مراکــز معتبــر انــدازه گیــری ریســک 
در جهــان، مهمتریــن عالمت هــا در جهــت موافقــت یــا مخالفــت را بــه 
عوامــل تولیــد مخابــره می کنــد، بــا توجــه بــه آمــار واحــد اطالعــات 
اکونومیســت، پدیده هــای ســرمایه گــذاری خارجــی، فــرار ســرمایه و 

ــردد. ــه می گ ــران مطالع ــا در ای ــرار مغز ه ف

۱- سرمایه گذاری خارجی
ــل  ــازمان مل ــارت س ــعه و تج ــس توس ــال 1999 کنفران ــزارش س گ
متحــد آنکتــاد در مــورد وضعیــت ســرمایه گــذاری در جهــان، 
ــرمایه  ــذب س ــه ج ــادر ب ــه ق ــور هایی ک ــازد، کش ــان می س خاطرنش
ــیه ای  ــر حاش ــرض خط ــند در مع ــی نباش ــتقیم خارج ــذاری مس گ
شــدن در صحنــه جهانــی قــرار خواهنــد داشــت. ایــن گــزارش، جــذب 
ســرمایه گــذاری مســتقیم خارجــی در کشــور های در حــال توســعه 
ــای  ــه از راه آن مهارت ه ــد ک ــی می دان ــم و حیات ــأله مه ــک مس را ی
نیــروی کار داخلــی افزایــش می یابــد و عــالوه بــر انتقــال تکنولــوژی، 
ــی  ــن الملل ــد بی ــا تولی ــی ب ــد داخل ــاط دوســویه تولی پیوند هــای ارتب
برقــرار می شــود و ایــن چشــم انــداز مؤیــد نظریــات جدیــدی اســت 
کــه همبســتگی شــدیدی را بیــن ســاختار و عناصــر اقتصــاد سیاســی 
ــد.  ــا می کن ــان ســطح ادع ــت در هم ــت امنی ــا ماهی ــی ب ــن الملل بی

ــه هــم خــوردن ســاختار امنیتــی نظــام داخلــی پــس از  ــه دلیــل ب ب
پیــروزی انقــالب اســالمی نســبت بــه ســال های پیــش از آن، رونــد رو 
بــه رشــد ســرمایه گــذاری مســتقیم خارجــی در دوره قبــل از انقــالب، 
ــرمایه  ــرار س ــا آن ف ــراه ب ــی« و هم ــرمایه خارج ــرار س ــد »ف ــه رون ب
ــال های 1361-69  ــه در س ــوری ک ــه ط ــد، ب ــل گردی ــی تبدی داخل
ــی از  ــرمایه خارج ــون دالر س ــاالنه 106 میلی ــط س ــور متوس ــه ط ب
کشــور خــارج شــده اســت. البتــه بــه دلیــل بهبــود وضعیــت سیاســی 
ــه  ــی ب ــد ســیر نزول ــن رون و امنیتــی کشــور در ســال های 76-70 ای
خــود گرفتــه و بــه متوســط ســاالنه 28 میلیــون دالر رســیده اســت.

در یــک نظرســنجی کــه واحــد نظرســنجی ماهنامــه »اقتصــاد ایــران« 
ــذاری  ــرمایه گ ــذب س ــای ج ــورد بازدارنده ه ــاه 1378 در م در آذرم
ــی و ناامنــی  ــی ثبات خارجــی و مشــکالت مناطــق آزاد انجــام داده، ب
اقتصــادی، سیاســی و حقوقــی در میــان متغیر هــای گوناگــون رتبــه 
ــن نظرســنجی  ــه دســت آورده اســت. جامعــه آمــاری ای نخســت را ب
را 32 نفــر از صاحــب نظــران اقتصــاد ایــران تشــکیل مــی داد کــه در 
ــود امنیــت اقتصــادی  مــورد مشــکالت نظــام اقتصــادی، شــاخص نب
بــا 40/6 درصــد و در مشــکالت نظــام سیاســی، شــاخص بــی ثباتــی 
ــا 31/3 درصــد و در مشــکالت نظــام حقوقــی و  و ناامنــی سیاســی ب
ــی و عــدم شــفافیت قوانیــن و مقــررات  ــی ثبات ــی، شــاخص ب مقررات
قانــون کار بــا 34/3 درصــد، رتبــه نخســت را بــه خــود اختصــاص داد.

ــرار  ــای ف ــان پدیده ه ــتگی می ــود همبس ــم وج ــه، فه ــن زمین در ای
ــا  ــران ب ــه ای ــی ب ــذاران خارج ــرمایه گ ــی س ــی توجه ــرمایه و ب س
ــره ای،  ــد محاکمــه شــهرداران تهــران، قتل هــای زنجی ــی مانن حوادث
و حادثــه کــوی دانشــگاه در ایــن قاعــده قابــل مطالعــه اســت. از آن 
جــا کــه درجــه ریســک ملــی کشــور در نتیجــه چنیــن حوادثــی در 

ــت  ــدم مطلوبی ــن ع ــر ای ــرد، تأثی ــرار می گی ــی ق ــت نامطلوب وضعی
ــور  ــه ط ــدت ب ــدی و بلندم ــذاری تولی ــرمایه گ ــری س ــر شــکل گی ب

ــت. ــل درک اس ــی قاب ملموس

۲- فرار سرمایه
وجــود تعــادل میــان دو عنصــر کار و ســرمایه در ســاختار اقتصــادی 
ــه  ــد ده ــه در چن ــد ک ــر چن ــت؛ ه ــوردار اس ــی برخ ــت باالی از اهمی
گذشــته تعــادل مزبــور بــه نفــع نقطــه بحــران شــدیدا بــه هــم خــورده 
ــر،  ــر کارگ ــرای ه ــده ب ــه ش ــه کار گرفت ــرمایه ب ــش س ــت. کاه اس
ــه  ــادی و پهن ــد اقتص ــکوی رش ــره وری، س ــه به ــد، پای ــه تولی معادل
عدالــت اجتماعــی را گسســته اســت؛ در ایــن میــان نســبت ســرمایه 
ــه  ــی ٪57 ب ــد منف ــا رش ــال 55 ب ــد از ٪35 در س ــه تولی ــذاری ب گ
ــن کار و  ــادل بی ــده اســت. گسســت تع ــن آم ٪15 در ســال 78 پایی
ســرمایه، مشــکالت بیشــماری را در پــی خواهــد داشــت کــه کاهــش 
ــبه  ــه محاس ــر چ ــت. اگ ــه آن اس ــای اولی ــادی از پیامد ه ــد اقتص رش
ــا،  ــامل تروره ــه ش ــای سیاســی ک ــزان ناآرامی ه ــورد می ــق در م دقی
ــردد در  ــورش ها می گ ــرات و ش ــی، تظاه ــته جمع ــونت های دس خش
ــن درجــه  ــا مشــاهده وجــود همبســتگی بی ــران دشــوار اســت، ام ای
ریســک سیاســی در ایــران )منــدرج در جــدول شــماره 3( و کاهــش 
ــه  ــم ب ــوان حک ــران، می ت ــرمایه ها از ای ــرار س ــذاری و ف ــرمایه گ س
ــن  ــرد. در ای ــور ک ــز در کش ــونت آمی ــرایط خش ــودن ش ــان آور ب زی
مطالعــه، فــرار ســرمایه زیــر عنــوان جریــان خروجــی ســرمایه تعریــف 
می شــود کــه از ناآرامی هــا و بحران هــای سیاســی – اجتماعــی 
داخلــی ناشــی می گــردد. بــه عــالوه بــرای نشــان دادن وجــود نوعــی 
ــرار  ــی و ف ــی سیاس ــی ثبات ــده ب ــن دو پدی ــت بی ــتگی مثب همبس
ســرمایه هــا، مطالعــه ای در مــورد 9 کشــور صــورت گرفتــه کــه آمــار 

ــده اســت. آن در جــدول شــماره 4 آم
معمــوال ریســک و بــازده ســرمایه گــذاری، دو عامــل مهمــی هســتند 
کــه مــورد توجــه ســرمایه گــذاران داخلــی و خارجــی می باشــند. در 
ــازده  ــا ب ــای ب ــزان ریســک، فعالیت ه ــودن می ــول ب ــل قب صــورت قاب
ــی  ــد؛ در صورت ــب می کنن ــتری را جل ــذاری بیش ــرمایه گ ــتر، س بیش
ــرمایه  ــت س ــن اس ــد، ممک ــاد باش ــذاری زی ــرمایه گ ــک س ــه ریس ک
گــذاران داخلــی بــه دنبــال فرصت هــای ســرمایه گــذاری دارای 
امنیــت بیشــتر، بــه خــارج برونــد. امــروزه بــر بســیاری از پژوهشــگران 
ــور های در  ــرمایه از کش ــرار س ــه ف ــت ک ــده اس ــن ش ــادی روش اقتص
حــال توســعه، ناشــی از احســاس وجــود ریســک بیشــتر در ســرمایه 

ــت.  ــور ها اس ــن کش ــذاری در ای گ
ــیون  ــن رگرس ــای ای ــه در مدل ه ــد ک ــان می ده ــق نش ــن تحقی ای
ــن و  ــرائیل و فیلیپی ــد، اس ــن، هن ــز در چی ــراض آمی ــرات اعت تظاه
ــای  ــلحانه در آفریق ــالت مس ــرائیل و حم ــورش در اس ــن ش همچنی
جنوبــی و اعتصابــات سیاســی در چیــن، یــا دارا بــودن ضرایــب مثبــت 
ــده  ــاالت متح ــه ای ــور ها ب ــن کش ــرمایه از ای ــرار س ــر ف ــادار، ب معن

ــد. ــوده ان ــذار ب تأثیرگ

۳- فرار مغز ها
ــاالت  ــه ســوی ای خــروج نیــروی ماهــر از کشــور های جهــان ســوم ب
ــت  ــا« اس ــرار مغزه ــده »ف ــرف پدی ــه مع ــا ک ــکا و اروپ ــده آمری متح
ــان ســوم  ــن مشــکالت توســعه کشــور های جه ــه یکــی از مهمتری ک
محســوب می گــردد. در تعریــف فــار مغزهــا« بــه مهاجــرت نیرو هــای 
ــاز  ــورد نی ــای م ــارت و قابلیت ه ــه و دارای مه ــا تجرب ــص ب متخص
ــد. ــه دلیلــی از کشــور خــارج شــده ان جامعــه گفتــه می شــود کــه ب

در نظریه هــای متأخــر رشــد اقتصــادی، یکــی از دالیــل عمــده 
ــع  ــانی و تجم ــروی انس ــف را در نی ــور های مختل ــد کش ــاوت رش تف

ایــن زمینــه  تئــودور شــولتز در  بازدهــی معلومــات می داننــد. 
معتقــد اســت کــه کلیــد توســعه اقتصــادی خــود انســان اســت و نــه 
ــی از  ــه دارای یک ــوری ک ــوان کش ــه عن ــکا ب ــادی آن. آمری ــع م مناب
بزرگتریــن و قوی تریــن نظام هــای اقتصــادی در دنیاســت کــه البتــه 
از پایین تریــن ریســک در عمــده وجــوه زندگــی اقتصــادی - سیاســی 
ــت.  ــوده اس ــر ب ــور مهاجرپذی ــترده ترین کش ــت، گس ــوردار اس برخ
ــوان  ــول تحــت عن ــل پ ــرا صنــدوق بیــن المل در مطالعــه ای کــه اخی
»بــرآورد فــرار مغز هــا از کشــور های در حــال توســعه« انتشــار 
ــور های  ــرده از کش ــل ک ــراد تحصی ــه اف ــوط ب ــار مرب ــت، آم داده اس
ــن مطالعــه  ــاالت متحــده گــزارش شــده اســت. در ای ــه ای مختلــف ب
کــه بــر روی 61 کشــور کمتــر توســعه یافتــه کــه در حــدود ٪70 از 
ــد، انجــام  ــت کشــور های در حــال توســعه را تشــکیل می دهن جمعی
شــده ایــران جایــگاه باالیــی دارد. نگاهــی بــه آمــار کشــور های مبــدأ 
ــران  ــن کشــور های آســیایی، ای ــه در بی ــد ک مهاجــرت نشــان می ده
درصــد باالیــی مهاجــرت افــراد بــا تحصیــالت عالــی را داراســت ایــران 
ــا مبــارزات سیاســی  کشــوری اســت کــه تحــوالت سیاســی همــراه ب
ــه ســرعت اتفــاق می انقــالب اســالمی ســال  خشــونت آمیــز در آن ب
1357، انقــالب فرهنگــی در دانشــگاه ها و مراکــز تحقیقاتــی، جنــگ 
ــد  ــن رون ــان هایی از در ای ــه نش ــال آن، هم ــاله و امث ــی 8 س تحمیل

ــد. ــادی گذاشــته ان تأثیــر زی
مطالعــه آمــار تعــداد اســتادان، دانشــیاران و اســتادیاران تمــام وقــت 
وزارت علــوم، تحقیقــات و فــن آوری از ایــن جهــت قابــل توجــه اســت. 
ــت شــاغل در  ــام وق ــد درصــد اســتادان تم ــار نشــان می ده ــن آم ای
ــوده  ــان در ســال 1353 ب ــر از شــمار آن کشــور در ســال 1373 کمت
اســت. در ســال 1353 تعــداد 507 اســتاد تمــام وقــت در ایــن 
وزارتخانــه شــاغل بــوده انــد در حالــی کــه در ســال 1373 ایــن رقــم 
بــه 545 نفــر می رســد. از طــرف دیگــر زمانــی کــه ایــن مقایســه در 
ــر  ــت گویات ــرد واقعی ــورت می گی ــیاران ص ــتادیاران و دانش ــورد اس م
ــت و  ــام وق ــداد 1141 دانشــیار تم ــال 1353 تع ــود. در س ــد ب خواه
ــد کــه در ســال 1373  ــوده ان 1548 اســتادیار تمــام وقــت شــاغل ب

ــد.  ــر می رس ــه 1200 و 6330 نف ــام ب ــن ارق ای
ــی  ــه علم ــای درج ــبت ارتق ــه نس ــه ب ــد ک ــان می ده ــار نش ــن آم ای
ــد  ــان کاهــش می یاب ــدی کشــور از آن ــراد، احتمــال بهــره من ــن اف ای
کــه ایــن مســأله در موضــوع »فــرار مغزهــا« قابــل مطالعــه اســت. آن 
گونــه کــه در قانــون برنامــه اول و دوم توســعه آمــده اســت، جمهــوری 
اســالمی ایــران مبالــغ هنگفتــی را صــرف آمــوزش و تربیــت نیــروی 
ــت  ــه عل ــی ب ــت، ول ــوده اس ــدت نم ــن م ــول اول ای ــانی در ط انس
ــروی  ــن نی ــردگان، ای ــل ک ــرای تحصی ــودن ریســک زندگــی ب ــاال ب ب
ــار منتشــر  ــد. براســاس آم ــم جــذب کشــور های دیگــر شــده ان عظی
ــران  ــال 1999، از کشــور ای ــول در س ــل پ ــن المل ــدوق بی شــده صن
تعــداد 105 هــزار نفــر بــا تحصیــالت عالــی بــه کشــور ایــاالت متحــده 
ــدی،  ــروی کارآم ــن نی ــه چنی ــتیابی ب ــه دس ــد ک ــرده ان مهاجــرت ک
بــرای اقتصــاد آمریــکا معــادل مبلــغ 10/5 میلیــارد دالر صرفــه جویــی 
در هزینه هــای آموزشــی بــوده اســت. حــال اگــر آمــار مهاجرت هــای 
متخصصــان تحصیــل کــردگان ایرانــی بــه ســایر کشــور های اروپایــی، 
آســیایی، آفریقایــی و اســترالیا و نیوزیلنــد نیــز بــدان اضافــه گــردد، 
ــه  ــارد دالر یاران ــد میلی ــران ســاالنه چن ــت ای ــه دول روشــن اســت ک

ــردازد. ــور ها می پ ــن کش ــه ای ــانی ب ــروی انس ــت نی تربی

چهار مسیر نجات اقتصاد ایران
اقتصــاد ایــران همیــن چنــد ســال پیــش رویــای شــاگرد اول شــدن 
در منطقــه خاورمیانــه در افــق 1404 را در ســر داشــته اســت. اقتصــاد 
نفتــی کشــورمان همیشــه بــه کمــک درآمد هــای نفتــی اش توانســته 



ت 
س

یا
س

ذ 
غــ

کا
ی 

وی
ـــ

جـ
ش

دان
ی 

مــ
عل

ه 
مــ

لنا
ص

ف

ت 
س

یا
س

ذ 
غــ

کا
ی 

وی
ـــ

جـ
ش

دان
ی 

مــ
عل

ه 
مــ

لنا
ص

ف

14
01

ار 
به

م- 
نج

ه پ
مار

ش
 - 

وم
س

ل 
سا

 

14
01

ار 
به

م- 
نج

ه پ
مار

ش
 - 

وم
س

ل 
سا

 

33 32

ــت  ــی نف ــای جهان ــه قیمت ه ــرگاه ک ــه دارد و ه ــرپا نگ ــودرا س خ
ــران  ــی ای ــعه ای و عمران ــای توس ــی برنامه ه ــرد، تمام ــقوط می ک س
متوقــف و یــا دچــار اختــالل می شــده و ایــن موضــوع کامــال در تضــاد 
بــا هدف هــای ایــده آل اقتصــادی اســت کــه همــواره تولــد صنعــت و 
تولیــد داخلــی و خودکفایــی را بــه عنــوان یکــی از شــعارهایش عنــوان 
می کــرده اســت. نگاهــی بــه محتــوای بودجــه 99 گویــای ایــن اســت 
ــده  ــال آین ــه در س ــد ک ــم گرفته ان ــار صمی ــه ناچ ــردان ب ــه دولتم ک
ــر پیکــره بیمــار اقتصادمــان تحمیــل  اصالحــات اساســی ســنگینی ب

کننــد.
ــی  ــای اصالح ــه برنامه ه ــان داده ک ــته نش ــه گذش ــد ده ــه چن تجرب
ــت  ــا دس ــه ای از چالش ه ــی مجموع ــا صف آرای ــواره ب ــران هم در ای
و پنجــه نــرم کــرده کــه فقــدان اجمــاع میــان کنشــگران سیاســی از 
جملــه مهمتریــن آن هــا بــوده اســت. سیاســتگذاری اقتصــادی محــل 
ــی کــردن  ــف اســت و عمل ــع گروه هــای مختل برخــورد و تضــاد مناف
آنچــه بــر روی کاغــذ می آیــد، فراینــد بســیار دشــواری خواهــد بــود. 
ــر واردات  ــرخ تعرفــه ب ــه طــور مثــال اگــر دولــت تصمیــم بگیــرد ن ب
ــی  ــع مصرف کنندگان ــا مناف ــو ب ــد، از یک س ــش ده ــی را کاه کاالی
روبــه رو اســت کــه مایلنــد از خریــد ارزان تــر در کاال هــای مــورد نظــر 
ــی  ــع تولیدکنندگان ــا مناف ــدان، ب ــد شــوند و در آن ســوی می بهره من
ــه  ــه واردات ب ــش تعرف ــا کاه ــان ب ــه سودآوری ش ــت ک ــه رو اس روب

خطــر خواهــد افتــاد.
اگــر دولــت بخواهــد کــه پــس از ســال ها ســرکوب مالــی، نــرخ بهــره 
ــا  ــک طــرف ب ــد، از ی ــر کن ــی اش نزدیکت ــه ســطح تعادل ــا را ب بانک ه
ــرای پرداخــت همــان تســهیالت  ــی مواجــه اســت کــه ب وام گیرندگان
ســابق بایــد هزینــه بیشــتری از جیب شــان بپــردازد و از ســوی 
ــل  ــه تمای ــرد ک ــد ک ــورد خواه ــی برخ ــداز کنندگان ــا پس ان ــر، ب دیگ
ــرای پس انــداز خــود حداقــل ســودی معــادل تــورم موجــود  دارنــد ب

دریافــت کننــد. 
ــوان گفــت اگــر سیاســتگذاران اقتصــادی بخواهنــد  در مجمــوع می ت
ــه  ــق ب ــد، هیچــگاه موف ــف بمانن ــه انتظــار اجمــاع گروه هــای مختل ب
اجــرای پــروژه اصالحاتشــان نخواهــد شــد. البتــه نبایــد از یــاد ببریــم 
کــه سیاســتگذار اقتصــادی در حیــن پــروژه اصالحاتــش بایــد کامــال 
ــه صــورت  ــف اقتصــادی اش ب ــای مختل ــوال فاکتور ه ــاع و اح از اوض
کامــل مطلــع باشــد و ایــن توانایــی و مدیریــت را داشــته باشــد کــه 
در صــورت بــروز هرگونــه حادثــه و اختــالل آن را بــه بهتریــن وجــه 

تصحیــح کنــد.
اصالحــات اقتصــادی اگــر بخواهــد بــا موفقیــت بــه ســرانجام برســد، 
ــردم را در  ــع م ــه مناف ــود ک ــرا ش ــی و اج ــه ای طراح ــه گون ــد ب بای
ــن  ــه گذشــته نشــان نمی دهــد کــه ای ــد. تجرب بلندمــدت تامیــن کن
نــوع اصالحــات دولتمــردان بایــد مبتنــی بــر ســاز و کار هــای علمــی 
اقتصــاد باشــد و بیشــتر متاثــر از کمبــود بودجــه و همچنیــن ناشــی 
ــر  ــه تغیی ــی اســت ک ــت فعل از اشــتباهات دولت هــای گذشــته و دول
ــد انجــام  ــع خــود بودن ــال مناف ــه دنب ــل آنکــه ب ــه دلی ــا را ب قیمت ه
ــه تعویــق انداختنــد و در حــال حاضــر هــم کــه ســودای  ــد و ب ندادن
ــع  ــب مناف ــال کس ــه دنب ــتر ب ــد، بیش ــردن آن را دارن ــی ک عملیات
خودشــان خواهنــد بــود و بــه ایــن دلیــل مهــم اســت کــه مــردم بــا 

ــتند. ــف هس ــی مخال ــت های اصالح ــن سیاس ــرای ای اج
البتــه اگــر مــردم بــه حکومــت و دولــت اعتمــاد کافــی داشــته باشــند 
ــی  ــا همراه ــا آن ه ــد، ب ــان ببینن ــار و اعمالش ــت را در رفت و صداق
ــران  ــن گ ــه بنزی ــاری ک ــن ب ــه، آخری ــور نمون ــه ط ــرد. ب ــد ک خواهن
ــه امــروز حــدود 100 درصــد  ــا ب ــود. از ســال 94 ت شــد، ســال 94 ب
تــورم داشــته ایم، ولیکــن قیمــت بنزیــن تغییــری نکــرد. طبــق قانــون 
می بایســت قیمــت بنزیــن و ســایر حامل هــای انــرژی افزایــش 

می یافــت، امــا دولــت اعتنایــی بــه قانــون نکــرد و اکنــون کــه منابــع 
درآمــدی دولــت کاهــش یافتــه، بــه دنبــال اصــالح قیمــت بنزیــن و 

گــران کــردن آن رفتــه اســت. 
آن  می گوینــد  و  نمی کننــد  اعتمــاد  مــردم  کــه  این جاســت 
ــون،  ــرای قان ــت از اج ــی داش ــد خوب ــت درآم ــه دول ــی ک روزگار های
ــادی  ــات اقتص ــار دم از اصالح ــاز و اجب ــر نی ــروز از س ــرباز زد و ام س
ــای  ــز فض ــق و نی ــکاف عمی ــه ش ــی ک ــه در دولت های ــد، البت می زن
ــات در درون  ــی اصالح ــع اصل ــود دارد، مان ــتی وج ــان پوپولیس گفتم
ســاخت قــدرت اســت. آن جاســت کــه موانعــی بــرای شــکل گیــری 
ــه  ــه ب ــع گرایان ــاع و انجــام اصالحــات وجــود دارد. چنانچــه واق اجم
موضــوع نــگاه کنیــم در بســیاری از مــوارد، اصالحــات اقتصــادی، اســم 
رمــزی اســت بــرای اتخــاذ سیاســتی کــه هــدف آن پــر کــردن جیــب 

دولت هاســت.
وجــود درآمد هــای نفتــی باعــث شــده تنهــا دغدغــه دولت هــا نحــوه 
ــا توجــه بــه عــدم  هزینــه  کــرد ایــن منابــع باشــد و از آن جــا کــه ب
ــز وجــود  ــی، پاســخگویی الزم نی ــن مال ــردم در تامی ــه م وابســتگی ب
نداشــته، تصمیمــات اشــتباهی اتخــاذ شــده و بــه مــدت زمــان طوالنی 
تــداوم داشــته اســت و نتیجــه آن بــروز شــوک های تورمــی مخصوصــا 
ــده  در دوران کاهــش درآمد هــای نفتــی شــده اســت. در گذشــته دی
ایــم کــه بــه درســتی دغدغــه معیشــت اقشــار محــروم وجــود داشــته 
و در اســناد باالدســتی کشــور بــرآن تاکیــد شــده، امــا بــه دلیــل آن 
کــه سیاســت گذاری در ایــن حــوزه در قالــب یارانــه قیمتــی کــه بــه 
نوعــی مشــوق مصــرف بیشــتر اســت و هرکــس کــه مصــرف بیشــتری 
ــی  ــده، خروج ــال ش ــود دنب ــد می ش ــتر بهره من ــد، بیش ــته باش داش
ــه  ــری بودج ــه کس ــر ب ــود و منج ــق ب ــز ناموف ــت ها نی ــن سیاس ای

فرآینــد دولــت و تــورم فــرض شــده اســت.
ــن  ــای پایی ــت از دهک ه ــرای حمای ــه ب ــت هایی ک ــع سیاس در واق
جامعــه اتخــاذ شــده، در نهایــت خــود بــه عاملــی بــرای فشــار بیشــتر 
ــر آن هــا تبدیــل شــده اســت. آنچــه اهمیــت بســیاری دارد، حفــظ  ب
قــدرت خریــد مــردم اســت و در صورتــی کــه در سیاســت های 

صــورت  آســیب پذیر  گروه هــای  از  الزم  حمایت هــای  اصالحــی 
ــران از  ــاد ای ــات اقتص ــود. راه نج ــع می ش ــی مرتف ــن نگران ــرد، ای بگی
ــود فضــای  ــازی و بهب ــرژی، آزادس ــت ان ــراه اصــالح قیم ــار بزرگ چه
کســب وکار، تمــام کــردن سیاســت ســرکوب قیمت هــا و ایجــاد 
روابــط خارجــی پایــدار می گــذرد. مــا در مضیقــه اقتصــادی بــه ســر 
ــه  ــرای هرگون ــس اج ــد. پ ــادی دارن ــکالت زی ــردم مش ــم و م می بری
ــادی از ســوی حاکمیــت و  ــت زی ــر و مدیری ــد تدبی اصالحــات نیازمن
دولــت اســت. مــا بــازار بزرگــی در اختیــار داریــم. منابــع چشــمگیری 
در اختیارمــان اســت و دولتمــردان می تواننــد بــا اصالحــات آرام 
ــاد  ــه، اقتص ــح و عاقالن ــادی صحی ــق اقتص ــک منط ــتن ی آرام و داش
ــرای  ــری و اج ــه بی تدبی ــد. هرگون ــاز گردانن ــی اش ب ــل اصل ــه ری را ب
ــری  ــران ناپذی ــد خســارات جب تصمیمــات کارشناســی نشــده می توان

ــد. ــل کن ــه ایرانمــان تحمی را ب
دســتیابی بــه نظــام اقتصــاد آزاد و قــرار گرفتــن در مســیر پیشــرفت 

و توســعه اقتصــادی 
-ایجاد حقوق دارایی خصوصی و قرارداد ها

معیار هایــی کــه دربــاره ایجــاد حقــوق دارایــی خصوصــی بایــد مدنظــر 
ــت  ــار و قابلی ــری(، انحص ــت )فراگی ــد از: جامعی ــد عبارتن ــرار گیرن ق
ــه در  ــت ک ــی اس ــی منابع ــده تمام ــت« تضمین کنن ــال. »جامعی انتق
ــار«  ــرار دارد. »انحص ــی ق ــاد خصوص ــا نه ــخص ی ــک ش ــت ی مالکی
ــا  ــود ت ــای خ ــتفاده از دارایی ه ــراد در اس ــه اف ــت ک ــر آن اس بیانگ
زمانــی کــه بــه فــرد دیگــری ضــرر نرســاند اولویــت دارنــد و »قابلیــت 
ــه می تواننــد  انتقــال« تضمین کننــده ایــن اســت کــه اشــخاص آزادان

حــق مالکیــت خــود را انتقــال دهنــد.
بــه منظــور ایجــاد نظامــی کــه بــه موجــب آن مخــارج دولــت نظــارت 
ــا  ــد، دولت ه ــش می یاب ــالس کاه ــاد و اخت ــالف، فس ــود و ات می ش
بایــد حســاب های ملــی شــامل ترازنامــه دارایی هــا و تعهــدات و 
همچنیــن گــزارش هزینه هــا و درآمد هــای ســاالنه دولــت را منتشــر 
ــتاندارد های  ــا اس ــق ب ــد مطاب ــت بای ــی دول ــای مال ــد. گزارش ه کنن

ــد.  ــاد مســتقل باش ــک نه ــارت ی ــی و تحــت نظ بین الملل
-کسری بودجه و مخارج دولت باید کنترل شوند

ــت  ــاس دول ــداف و مقی ــر اه ــارت ب ــرای نظ ــدنی ب ــکار ش ــک راه ی
ــر  ــت نظی ــم دول ــی مه ــات مال ــردن تصمیم ــد ک ــت: مقی ــن اس ای
مالیات ســتانی، ســاختار هزینه هــا و انتشــار اوراق قرضــه بــه رای 

ــق. ــت مطل اکثری
-فشار های تورمی باید کنترل شوند

بــرای حرکــت بــه ســوی توســعه اقتصــادی، نرخ هــای تــورم بایــد در 
ــه داشــته شــوند. در بســیاری  ــی نگ ــل پیش بین ــدک و قاب ــر ان مقادی
ــرای رســیدن  ــن راه ممکــن ب ــای در حــال توســعه بهتری از اقتصاد ه
ــزی و  ــای مرک ــش بانک ه ــردن نق ــگ ک ــی، کمرن ــداف تورم ــه اه ب
جایگزینــی هیــات پولــی بــه جــای آن هــا اســت. هیــات پولــی نهــاد 
ــی  ــی کشــور اســت، هیات ــت سیاســت های پول ــرای هدای مســتقلی ب
ــی تبعیضــی اجتنــاب می کنــد و پــول ملــی  کــه از سیاســت های پول

ــد. ــودن منتشــر می کن ــل ب ــل تبدی ــات و قاب ــای ثب ــر مبن را ب
-باید از مزیت های تجارت آزاد بهره مند شد

سیاســت های تجــارت آزاد کارآیــی تخصیــص منابــع را بهبــود 
می بخشــند و محرکــی بــرای رشــد اقتصــادی هســتند. ایــن واقعیــت 
ــا  ــی تنه ــت واقع ــه رقاب ــی ک ــک -جای ــای کوچ ــژه در اقتصاد ه به وی
بــا حضــور آزادانــه رقبــای خارجــی معنــا می یابــد -مشــهودتر اســت. 

-خودداری از نظام مالیاتی پیچیده و نرخ های مالیات سنگین
ــب  ــاال موج ــی ب ــای مالیات ــار نرخ ه ــده در کن ــی پیچی ــام مالیات نظ
ــای  ــر فعالیت ه ــع ب ــاد موان ــادی، ایج ــل اقتص ــار عوام ــر در رفت تغیی

ــود. ــیاه می ش ــا س ــی ی ــاد زیرزمین ــترش اقتص ــادی و گس اقتص

-خــودداری از اعطــای یارانــه و مشــوق های مالیاتــی بــه صنایــع 
خصوصی

ــداف  ــه اه ــتیابی ب ــرای دس ــه ب ــی ک ــوق های مالیات ــا و مش یارانه ه
خاصــی اعطــا می شــوند ممکــن اســت نتیجــه دلخــواه را بــه همــراه 
نداشــته باشــند. امــا یــک چیــز واضــح اســت: ایــن مشــوق ها موجــب 
تحریــف انتخاب هــای اقتصــادی و توزیــع منابــع، کاهــش نظــم مالــی 

و محــدود ســاختن رشــد اقتصــادی می شــود.
-خودداری از اعطای امتیازات ویژه و مصونیت ها

بــرای مثــال بایــد از اعطــای امتیــازات ویــژه و مصونیت هــای 
ــازات  ــن امتی ــود. ای ــودداری ش ــا خ ــه اتحادیه ه ــی ب انحصاری-دولت
موجــب تحریــف بازار هــا و ســرکوب رشــد اقتصــادی می شــود.

-خودداری از کنترل قیمت ها
کنتــرل قیمت ها-نظیــر ســقف بــرای نرخ هــای بهــره-در منطــق علــم 
ــام  ــانگر« نظ ــش »نش ــت ها نق ــن سیاس ــت. ای ــه نیس ــاد پذیرفت اقتص
قیمت هــای آزاد را بی اثــر می کنــد؛ بنابرایــن کنتــرل قیمت هــا 
ــه  ــن ب ــزوده پایی ــا ارزش اف ــای ب ــع از فعالیت ه ــال مناب ــع از انتق مان
ــع  ــد می شــود و نتیجــه آن توزی ــاال دارن ــه ارزشــی ب ــی ک فعالیت های

نامناســب منابــع، کمبــود و کاهــش رشــد اقتصــادی اســت. 
-خودداری از مداخله در بازار و ایجاد محدودیت در رقابت

موجــب  رقابــت  بــر  محدودیــت  ایجــاد  و  بازار هــا  در  مداخلــه 
ــد،  ــادی ناکارآم ــای اقتص ــادی، بنگاه ه ــی اقتص ــدن زندگ سیاسی ش
توزیــع نادرســت منابــع و در نتیجــه ســرکوب رشــد اقتصــادی 

. می شــود
-خصوصی سازی کسب وکار های دولتی

ــروش،  ــال ف ــوان مث ــه عن ــتند. ب ــاکارآ هس ــی ن ــب وکار های دولت کس
ســود و بهــره وری نیــروی کار در کســب وکار های دولتــی بســیار 
پایین تــر از بخــش خصوصــی اســت. در کســب وکار های دولتــی 
فــروش بــه ازای هــر دالر ســرمایه گذاری پاییــن اســت، ســود بــه ازای 
هــر دالر دارایــی انــدک اســت، دســتمزد و هزینــه عملیاتــی بــه ازای 
هــر دالر فــروش بــاال اســت، رشــد فــروش در پایین تریــن نــرخ قــرار 
دارد و بســیاری از شــرکت های دولتــی )بــه غیــر از شــرکت های 

ــی( ضــررده هســتند. نفت
-اجتناب از مرز نامشخص فعالیت های دولتی و خصوصی

مــرز نامعلــوم فعالیت هــای بخــش دولتــی و خصوصــی بیانگــر 
تعریــف نادرســت و ضعیــف حقــوق دارایــی اســت. کمک هــای مالــی 
ــه شــرکت های خصوصــی بدهــکار و شــرکت های خصولتــی  ــت ب دول

ــتند. ــوم هس ــرز نامعل ــن م ــی از ای نمونه های
-اجتناب از مداخله یا سرکوب بازار های سرمایه خصوصی

ــاج  ــب اعوج ــی موج ــرمایه خصوص ــای س ــرکوب بازار ه ــه و س مداخل
ــد شــدن ســرمایه گذاری  ــداز و فرآیند هــای ســرمایه گذاری، کن پس ان
مســتقیم خارجــی، تشــدید خــروج ســرمایه و در نهایــت تحدیــد رشــد 
ــدی اقتصــادی  ــان اصــول کلی ــا ایرانی ــرای دهه ه اقتصــاد می شــود. ب
ــرای دارایی هــای  ــی ب ــران اطمینان ــد. در اقتصــاد ای را نادیــده گرفته ان
خصوصــی و حقــوق قرارداد هــا وجــود نــدارد. ایــن نااطمینانــی، 
ــت  ــده اس ــب ش ــی، موج ــرمایه گذاران خارج ــرای س ــوص ب به خص
ــفافیت و  ــی، ش ــم مال ــود. نظ ــدود ش ــران مح ــت و گاز ای ــعه نف توس
ــی  ــود. حت ــاهده نمی ش ــران مش ــاد ای ــای اقتص ــچ ج ــارت در هی نظ
ــا  ــار تنه ــای اعتب ــه اعط ــور ب ــران مجب ــاد ای ــز در اقتص ــا نی بانک ه
ــارات  ــطح اعتب ــا و س ــن بخش ه ــتند. ای ــی هس ــای خاص ــه بخش ه ب

ــود. ــخص می ش ــعه مش ــاله توس ــج س ــه پن ــاس برنام ــی براس اعطای

نتیجه گیری
ــاید  ــژه و ش ــن کاروی ــان مهمتری ــر زم ــت، از دی ــد کاالی امنی تولی
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بــدون شــک شــیوع ویــروس کرونــا نــه تنهــا اقتصــاد ایــران بلکــه 
اقتصــاد جهانــی را تحــت شــعاع قــرار داده و چرخــه اقتصــاد 

ــت. ــته اس ــاز داش ــت ب ــی را از حرک جهان
ــیب  ــن آس ــه مهمتری ــت ک ــادآوری اس ــل ی ــه قاب ــن نکت ــه ای البت
کرونــا، آســیب جانــی و روحــی اســت کــه ســالمت انســان ها را در 
سراســر جهــان بــه مخاطــره انداختــه کــه ایــن موضــوع در وهلــه 
ــر  ــه گی ــاری هم ــن بیم ــیب ای ــن آس ــن و جدی تری اول مهم تری

اســت.
ــا و  ــه خانوار ه ــیب ب ــی و آس ــه اقتصــادی، اجتماع ــن از مقول ولیک
مــردم در سراســر جهــان و ایــران می تــوان بــه افزایــش بیــکاری و 

ضربه هــای ســنگین اقتصــادی و تجــاری اشــاره کــرد.
ــا،  ــا و شــوک های بیمــاری کرون ــر ضربه ه ــران عــالوه ب ــردم ای pم
ــتند و  ــی هس ــن الملل ــخت بی ــای س ــدن تحریم ه ــال گذران در ح
ــواد  ــه م ــل وابســتگی ب ــه دلی ــران ب ــت اقتصــاد ای ــوان گف ــی ت م
ــورم و رشــد منفــی  اولیــه خارجــی و تحریم هــای بیــن المللــی، ت

ــری را خواهــد داشــت. اقتصــاد شــرایط خیلــی ســخت ت
ــردم،  ــر ســبک زندگــی م ــت تغیی یکــی دیگــر از نگرانی هــای دول

تغییــرات اقتصــادی، تجــاری و مشــاغل و... اســت.
بــروز ویــروس کرونــا منجــر بــه تشــدید و افــت شــرایط اقتصــادی 
ــی  ــون اساس ــل 29 قان ــق اص ــت طب ــت؛ و دول ــده اس ــواده ش خان
موظــف بــه تامیــن دسترســی عادالنــه بــه خدمــات ســالمت بــوده 
اســت و همچنیــن در اصــل 43 و در بنــد 12 قانــون مذکــور موظف 
بــه تامیــن نیاز هایــی مثــل خــوراک، پوشــاک بهداشــت، درمــان و 
برطــرف ســاختن محدودیــت در زمینه هــای تغذیــه، مســکن و کار 
و بهداشــت اســت کــه مســئولیت دولــت در قبــال مــردم و جامعــه 

انکارناپذیــر اســت.
وضعیــت اقتصــادی بــازار کار و معیشــت مــردم در ایــام همــه گیری 
ــر را از لحــاظ اقتصــادی  ــا نف ــروزه میلیون ه ــا ام ــا ت ــروس کرون وی

تحــت تاثیــر قــرار داده اســت و ســبب تعطیلــی بنگاه هــای 
اقتصــادی در سراســر جهــان شــده و در ایــران در حــوزه ی اشــتغال 

هــر دو ســمت عرضــه و تقاضــا را تحــت شــعاع قــرار داده. 
افــزون بــر آن تعطیلــی کســب و کار هــا موجــب تعدیــل نیــروی کار 
شــده و باعــث کاهــش درآمــد خانوار هــا و کاهــش تقاضــا در ســطح 
ــا کاهــش  ــران در بخــش خارجــی ب ــن ای ــه گشــته، همچنی جامع
ــی  ــارت جهان ــش تج ــی کاه ــور کل ــه ط ــادرات و ب ــا در ص تقاض

مواجــه شــده.
ــش  ــطه کاه ــه واس ــم ب ــای کل ه ــز تقاض ــی نی ــش داخل در بخ
ــز  ــات نی ــا و خدم ــش برخــی کاال ه ــواده موجــب کاه ــد خان درآم

ــت. ــده اس ش
ــا مشــاغل غیــر  ــر کرون ــر اث بســیاری از مشــاغل از دســت رفتــه ب
ــازار  ــاف ب ــا، اصن ــف ه ــه صن ــه بیشــتر از هم رســمی هســتند، ک
مــورد آســیب قــرار گرفتــه انــد، و بعضــاً بیمــه نیــز شــامل حــال 

ــود. ــراد نمی ش ــن اف ای
عــالوه بــر کســب کار هــای فعــال در حوزه هــای مراقــب بهداشــتی 
ــغل های  ــی، ش ــی عموم ــغل های خدمات ــی، ش ــت اجتماع و حمای
خدماتــی اقامتــی، هنــر، مــواد غذایــی، ســرگرمی و تفریــح، تجــارت 
خــرد و... بیشــترین آســیب را از شــیوع کرونــا دیــده انــد، در ایــن 
دولتــی  بخــش  کارمنــدان  آن  از  ناشــی  تعطیلی هــای  و  دوره 

کمتریــن آســیب را متحمــل شــده انــد.
فروشــندگان در راســتای تعطیلــی کســب کارشــان رو بــه فــروش 
اینترنتــی و مجــازی آوردنــد، کــه البتــه می توانــد فضــای مطلوبــی 
ــذارد، و  ــر جــای بگ ــا کاهــش تقاضــا ب ــه ب ــرای مقابل را از خــود ب
همینطــور ایــن فروشــگاه های مجــازی جهــت جلوگیــری از خریــد 
فیزیکــی مــردم ایــده بســیار جالــب و متفکرانــه ایــی بــوده اســت.

در ایــن دوره گرانــی اجنــاس موجــب شــده اســت قــدرت خریــد 
مــردم پاییــن بیایــد و همیــن کاهــش قــدرت خریــد، باعــث ضعیف 

شــدن معیشــت مــردم خواهــد شــد.
وضعیــت اقتصــادی هــم در ایــام کرونــا معیشــت گــروه کــم درآمــد 
ــرار  ــعاع ق ــور جــدی تحــت ش ــه ط ــه را ب ــف جامع ــار ضعی و اقش

لیال نجفی 
کارشناسی علوم سیاسی دانشگاه شهید چمران اهواز 

ــه  ــن ک ــت را تشــکیل داده اســت. احســاس ای ــودی دول فلســفه وج
انســان ها بــه تنهایــی نمی تواننــد تأمیــن کننــده امنیــت خــود 
باشــند و بــرای حــل ایــن مســأله نیــاز بــه تجمــع و ســازمان بزرگتــری 
دارنــد، فلســفه اصلــی ایجــاد دولــت بــوده اســت. در مباحــث فلســفه 
سیاســی کالســیک، افالطــون و ارســطو بــا توجهــی شــایان بــه ایــن 
امــر، هــر دو بــر ایجــاد و حفــظ امنیــت در حکــم یکــی از اهــداف و 

ــد. ــده ان وظایــف حکومــت اصــرار ورزی
ــه  ــنگری از جمل ــر روش ــردازان عص ــه پ ــدی، نظری ــده های بع در س
ــه  ــود ب ــی خ ــای سیاس ــکیو، در نظریه ه ــو، منتس ــز، الک، روس هاب
ــت  ــز، دول ــاور هاب ــه ب ــد. ب ــرده ان ــیاری ک ــه بس ــت توج ــه امنی مقول
ــه  ــگ هم ــر وی جن ــه تعبی ــن و ب ــرایط ناام ــردن ش ــن ب ــرای از بی ب
ــت  ــودی دول ــت وج ــن رو عل ــود و ازای ــیس می ش ــه تأس ــد هم برض
ــای  ــه گرایش ه ــم غلب ــروزه علیرغ ــت. ام ــت اس ــظ امنی ــرای حف ب
نئولیبرالیســتی در جهــان کــه معطــوف بــه دولــت حداقــل و محــدود 
ــت،  ــن امنی ــت می باشــد، در وجــه تأمی کــردن هــر چــه بیشــتر دول
دولــت همچنــان بازیگــری بــی بدیــل برجــای مانــده اســت. بــه عــالوه 
بــا پیدایــش ســاختار دولــت نویــن تعریــف مجــدد نحــوه ارتبــاط آن 
ــون  ــام قان ــه ن ــخص ب ــدی مش ــوب قواع ــه در چارچ ــه ک ــا جامع ب
ــده  ــف گردی ــق آن تعری ــز مطاب ــن امنیــت نی ــرد، تأمی صــورت می گی
و براســاس ایــن کــه ارزش هــای عــام هــر جامعــه در قواعــد و قوانیــن 
اساســی متبلــور می گــردد، از ایــن رو رعایــت ایــن قواعــد و قوانیــن و 
نظــارت بــر حســن اجــرای آن در برنامــه امنیتــی دولت هــا گنجانــده 

شــده اســت.
ــت  ــه دخال ــدیدی ب ــش ش ــت گرای ــتگاه دول ــرف، دس ــا از آن ط ام
ــا دارد  ــرل ارزش ه ــت کنت ــف در جه ــای مختل ــتقیم در حوزه ه مس
و معمــوال دولت هــا بــه جــای توزیــع اقتدارآمیــز ارزش هــا در 
ــت  ــا دس ــد ارزش ه ــد تولی ــت در فرآین ــرل و دخال ــه کنت ــه، ب جامع
زده و بــا نامتعــادل کــردن سیســتم، از توســعه ایــن حوزه هــا 
ــتگاه  ــن دس ــت و ورود ای ــدن دول ــزرگ ش ــد. ب ــری می کنن جلوگی
ــی  ــش خصوص ــردن بخ ــارج ک ــث خ ــادی باع ــای اقتص ــه فعالیت ه ب
از جملــه فعالیت هــای طبیعــی خــود می شــود. ایــن پدیــده در 
بعضــی از متــون اقتصــادی اثــر ازدحــام دولــت نامیــده می شــود کــه 
درشــرایط اقتصــادی ایــران بــه خوبــی نمایــان اســت. ایــن پدیــده از 
چنــد جهــت امنیــت اقتصــادی در کشــور را مخــدوش ســاخته اســت:

ــه کار  ــت اقتصــادی و ب ــوم امنی ــا فهــم نادرســت از مفه ــت ب 1- دول
بــردن آن بــه معنــای تضمیــن منافــع اقتصــادی ســرمایه گــذاری بــه 
جــای تضمیــن اجــرای مقــررات و قواعــد بــازی، بــه اعطای تســهیالت 
و امتیاز هــای ویــژه بــه ســرمایه گــذاری می پــردازد و بــا ایــن عمــل، 
ــن  ــه ای ــر جاذب ــه اگ ــرا ک ــازد، چ ــن می س ــادی را ناام ــط اقتص محی
امتیاز هــا زیــاد باشــد - کــه در کشــور مــا ایــن چنیــن اســت هــدف 
ــق تولیــد  ــی فعالیت هــای اقتصــادی یعنــی کســب ســود از طری نهای
جــای خــود را بــه رانــت جویــی و فعالیت هــای برخــالف قواعــد بــازی 

ــد. ــادی می ده اقتص
ــه  2- در نظــام سیاســی و حقوقــی ایــران، حقــوق مالکیــت فــردی ب
ــوازی موجــب پایمــال  ــف نشــده و تبصره هــا و قوانیــن م ــت تعری دق
ــا مصلحــت عمومــی  ــه منافــع جمعــی ی ــه بهان شــدن ایــن حقــوق ب

گشــته اســت.
ــی  ــات و بخشــنامه های دولت ــررات، مصوب ــداد بیشــماری از مق 3- تع
ــری را  ــت و پاگی ــترده دس ــاالری گس ــوان س ــود، دی ــراه خ ــه هم ب
فراهــم آورده و هرگونــه ســرمایه گــذاری و فعالیــت اقتصــادی را تابــع 
اراده دیــوان ســاالرانی کــرده اســت کــه مأمــور اجــرای ایــن مقــررات 

ــتند. ــض هس ــا متناق ــنامه های غالب و بخش
ــام  ــرقی انج ــای ش ــور های اروپ ــرا در کش ــه اخی ــباتی ک 4- محاس

گرفتــه حکایــت از آن دارد کــه »موانــع بــا منشــأ دولتــی« از طریــق 
ــش  ــد بخ ــدود ٪50 از درآم ــی، ح ــای مبادالت ــردن هزینه ه ــاال ب ب
ــال  ــالوه در س ــه ع ــد. ب ــاص می ده ــود اختص ــه خ ــی را ب خصوص
1977، یکــی از اقتصاددانــان بانــک جهانــی بــه نــام، دانیــل کوفمــن 
یــک نظرســنجی از 165 مقــام عالــی رتبــه دولتــی و نیــز نماینــدگان 
جامعــه مدنــی در 63 کشــور جهــان بــه عمــل آورد تــا شــدت مانــع 
ــاخته«  ــت س ــا »دول ــف عمدت ــای مختل ــک از پدیده ه ــر ی ــودن ه ب
ــن  ــازد. در ای ــخص س ــادی مش ــعه اقتص ــد و توس ــد رش را در فرآین
ــد  ــاکار آم ــات ن ــا و مؤسس ــی و نهاد ه ــش عموم ــاد بخ ــه، فس مطالع

ــده اســت. ــع تشــخیص داده ش ــن مان ــی، مهمتری دولت
ــرد در  ــی ترین راهب ــه اساس ــت ک ــه داش ــد توج ــت، بای 5- در نهای
زمینــه ایجــاد امنیــت اقتصــادی در کشــور، در پرتــو مطالعــات مربــوط 
بــه پدیــده دولــت و نقــش آن در کشــور قابــل تبییــن اســت. دولــت 
بایــد بــا اصــالح فهــم خــود از قانــون و حکومــت قانــون، بــا تکیــه بــر 
ــه مقــررات زدایــی در تمــام حوزه هــا بپــردازد،  قواعــد عــام و کلــی ب
چــه آن کــه مقــررات حزیــی، محدودکننــده قواعــد عــام بــوده و آن هــا 
ــررات، اراده هــای  ــا افزایــش مق ــد. ب ــی خــارج میکن را از قاعــده قانون
خــاص در جامعــه حاکــم شــده و در پرتــو آن ناامنــی در تمــام وجــوه 
ــررات  ــا مق ــی ب ــون گرای ــه قان ــه ک ــن نکت ــم ای ــد. فه ــد می آی پدی
گرایــی متفــاوت و حتــی متضــاد اســت، نقطــه شــروع اصالحــات در 

ایــرن توانــد بــود.
در نهایــت تــا هنگامــی کــه فعالیت هــای نامولــد ســوداگرانه و 
ــاال از  ــود ب ــب س ــن کس ــوند و ضم ــام ش ــایه انج ــفته بازانه در س س
ــی وجــود  ــچ دلیل ــز باشــند، هی ــاف نی ــه مع ــات و هزین ــه مالی هرگون
نــدارد کــه ایــن فعالیت هــا بــا افزایــش تــورم، رونــق بیشــتری نگیرنــد 
و فعالیت هــای مولــد تضعیــف و تحدیــد نشــوند. از ایــن رو راه نجــات 
ــن  ــد و پایی ــای نامول ــه فعالیت ه ــردن هزین ــاال ب ــا ب ــران ب اقتصــاد ای
آوردن هزینــه فعالیت هــای مولــد ممکــن می شــود. در شــرایطی کــه 
ــع خــرد،  ــد صنای ــد مانن ــر روی فعالیت هــای مول ــی ب سیســتم مالیات
کوچــک و متوســط متمرکــز باشــد، نقدینگــی بــه ســمت فعالیت هــای 
ــه خواهــد  ــد ســوداگرانه و ســفته  بازان ــا مول پرســود و کــم  زحمــت ن
ــی  ــه تکنســین های مال ــی ک ــش از موضــوع حجــم نقدینگ ــت. بی رف
بــا نــگاه ابــزاری و تــک بُعــدی خــود دربــاره اثــرات آن خیلــی اغــراق 
ــوداگری  ــفته بازی و س ــرط س ــدی در رواج مف ــه کلی ــد، نکت می کنن
ــرل  ــدان کنت ــران، فق ــاد ای ــیخته در اقتص ــازار لجام گس ــلط ب و تس
دولــت، نبــود مقــررات و کســب ســود و منافــع بــاال بــدون پرداخــت 
ــه  ــه ب ــرال ک ــوارض اســت. در اقتصــادی نئولیب ــات و ع ــه مالی هرگون
ــیطره  ــا س ــد، ب ــده باش ــل ش ــفته  بازان تبدی ــوداگران و س ــت س بهش
ــول  ــه پ ــود ب ــرخ س ــن ن ــی، باالتری ــش حقیق ــه بخ ــی ب ــش مال بخ
تعلــق می گیــرد و ســوداگران و ســفته بازان بــا افزایــش مســتمر 
ــد.  ــل می کنن ــاد تحمی ــه اقتص ــاال را ب ــورم ب ــای ت ــا، نرخ ه قیمت ه
ــد  ــد تحــت ســلطه بخش هــای نامول ــن اقتصــاد بخش هــای مول در ای
ــار  ــت اقتصــاد دچ ــد و در نهای ــل می رون ــه تحلی ــد و ب ــرار می گیرن ق
ــف  ــطوح مختل ــا و س ــای آن در الیه ه ــه پیامد ه ــود ک ــی می ش نازای
ماننــد رشــد اقتصــادی پاییــن و بی کیفیــت و رکــود تورمــی مزمــن 
ــد  ــای نامول ــه فعالیت ه ــی ک ــا هنگام ــود. ت ــاهده می ش ــران مش ای
ــب  ــن کس ــوند و ضم ــام ش ــایه انج ــفته بازانه در س ــوداگرانه و س س
ســود بــاال از هرگونــه مالیــات و هزینــه معــاف باشــند، هیــچ دلیلــی 
وجــود نــدارد کــه ایــن فعالیت هــا بــا افزایــش تــورم، رونــق بیشــتری 
ــک راه  ــوند. ی ــد نش ــف و تحدی ــد تضعی ــای مول ــد و فعالیت ه نگیرن
نجــات اقتصــاد ایــران در جهــت تامیــن مالــی دولــت، رونــق تولیــد و 
ــات از درآمد هــا و فعالیت هــای ســوداگرانه،  ــورم، اخــذ مالی کنتــرل ت
ســفته بازانه و همچنیــن عایــدی ســرمایه، ثــروت و مســتغالت اســت.

بررسی شرایط معیشتی مردم در ایام همه گیری کرونا 
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داده، کــه عــالوه بــر ســالمت جســمی آســیب های روحــی و روانــی 
را همــراه خــود داشــته اســت.

ــفتگی  ــه آش ــر ب ــادی منج ــرر اقتص ــه و ض ــور کل قرنطین ــه ط ب
ذهنــی در بیــن تمــام طبقــات جامعــه می شــود، کاهــش ارتباطــات 
ــای آزاد  ــب و کار ه ــدت در کس ــی م ــی طوالن ــالت اجتماع و تعام
ــدون  ــد ب ــش درآم ــط و کاه ــاغل مرتب ــت دادن مش ــث از دس باع
شــک بــر آداب زندگــی تاثیــر منفــی بســزایی گذاشــته کــه البتــه 
ایــن تاثیــر فقــط شــامل ایــران نیســت و تمــام کشــور های جهــان 

کــم و بیــش درگیــر ایــن مســائل هســتند.
ــا  ــد 19، میلیارد ه ــاری کووی ــادی بیم ــای اقتص ــاس داده ه ــر اس ب
ــال آن  ــه دنب ــت و ب ــانده اس ــرر رس ــور ها ض ــاد کش ــه اقتص دالر ب
ــه  ــی کشــور را ب ــد داخل ــا 0/4 درصــد تولی کاهــش 0/2 درصــد ت

دنبــال داشــته اســت.
ــردم  ــت اصــرار داشــت اســت کــه م ــن اوضــاع دول در راســتای ای
بــرای جلوگیــری از شــیوع کرونــا در خانــه بماننــد، ولــی در عیــن 
ــر اوضــاع وخیــم  ــود کــه اعــالم تعطیلــی نکنــد، زی حــال ُمصــر ب
ــازار تشــدید می شــود و موجــب نگرانی هــا و نارضایتی هــا بیــش  ب

ــود. ــش می ش از پی
پــس از آن ورود واکســن های تولیــد خــارج کرونــا و واکســن 
ایرانــی )برکــت( درصــد زیــادی از نگرانی هــای مردمــی را کاهــش 

داد.
ــاری  ــالی بیم ــط ابت ــی خ ــل توجه ــور قاب ــه ط ــیون ب واکسیناس
ــات  ــان اقدام ــف و پای ــه توق ــه منزل ــا ب ــد، ام ــش می ده را کاه
بهداشــت عمومــی نیســت، حتــی پــس از واکسیناســیون همچنــان 
ــه  ــا شــرایط ب ــت شــود ت ــه هــای بهداشــتی رعای ــد شــیوه نام بای
حالــت عــادی بازگــردد، حتــی افــرادی کــه ُدز دوم و ســوم واکســن 
ــت  ــوان گف ــی می ت ــد، ول ــت کنن ــول را رعای ــد اص ــد، بای را زده ان
ــود  ــه وج ــرایط ب ــاع و ش ــدن اوض ــر ش ــرای بهت ــدی ب ــه امی روزن

ــده اســت. آم

اقدامات دولت در راستای همکاری با مردم
اعطــای تســهیالت بــه مــردم یکــی از اقداماتــی اســت کــه دولت هــا 
ــا  ــت خانوار ه ــت معیش ــود وضعی ــرای بهب ــرایطی ب ــن ش در چنی
بایــد در اولویــت کار خــود قــرار دهــد و در اجــرای ایــن اقدامــات 
تردیــدی نیســت چــرا کــه در قانــون اساســی و اســناد بیــن المللــی 

از آن نــام بــرده اســت.
از جملــه اقداماتــی کــه دولــت در ایــن ایــام اجــرا کــرده اســت مــی 
تــوان بــه کمــک مســتقیم بــه خانوار هــای کــم درآمــد، کارکنــان 
ــت پرداخــت مالیات هــای  ــق مهل ــود اشــتغال، تعوی ــراد خ و اف
شــخصی، کاهــش مالیــات بــر مصــرف و امــالک، تســهیل قوانیــن 
و الزامــات کار پــاره وقــت، پرداخــت حقــوق دوران مرخصــی 
ــک  ــتی، کم ــای بهداش ــت از هزینه ه ــان، حمای ــتعالجی مبتالی اس

ــرد. ــام ب ــده و... ن ــای آســیب دی ــای خانوار ه ــاره به ــرای اج ب
اعطــای تســهیالت از ســوی دولــت می توانــد بــه صاحبــان کســب 

و کار بــرای ادامــه فعالیت شــان کمــک شــایانی کنــد.
ــزار  ــاص 22 ه ــا اختص ــت ب ــا دول ــت از خانوار ه ــوزه حمای در ح
ــا  ــت خانوار ه ــت معیش ــت تقوی ــهیالت جه ــان تس ــارد توم میلی
ــردم  ــرای م ــدی ب ــکالت درآم ــه مش ــه ب ــا توج ــت. ب گام برداش
ــهیالت  ــتند تس ــوار توانس ــون خان ــدود 20 میلی ــام، ح ــن ای در ای
یــک میلیــون تومانــی یارانــه را دریافــت کننــد و همچنیــن 
پرداخــت بســته معیشــتی بــه اقشــار آســیب پذیــر بــه ارزش 3/1 
هــزار میلیــارد تومــان بــوده اســت و همچنیــن در زمینــه دریافــت 
تســهیالت کارت خریــد اعتبــاری بــرای خانوار هــا از طریــق وثیقــه 
گــذاری ســهام عدالــت و افزایــش قابــل توجــه حقــوق کارمنــدان 
دولــت و بازنشســتگان نقــش مهمــی در بهبــود وضعیــت معیشــتی 

ــت.  ــته اس ــا داش خانوار ه
البتــه بــا وجــود تورم هــا شــدید افزایــش حقــوق حرکــت آنچنــان 

کارســازی بــه شــمار نیامــد. 
بــا وجــود اقداماتــی کــه دولــت در جهــت بهبــود وضعیت معیشــتی 
ــاال  ــه تــورم ب ــا توجــه ب مــردم انجــام داده اســت، ایــن اقدامــات ب
ــاری و  ــت انتظــار همی ــن از دول ــوده اســت و بیــش از ای ــی نب کاف
ــد  ــه اقشــار کــم درآم ــه خصــوص ب همــکاری و کمــک مــی رود ب
جامعــه و افــرادی کــه تــوان مالــی و جســمانی پاییــن تــری نســبت 
بــه طبقــات دیگــر دارنــد؛ و امیــد اســت کــه دولــت در ایــن ایــام 
شــرایط را بــه گونــه ای برنامه ریــزی کنــد کــه افــراد دهــک پاییــن 
جامعــه کمتریــن آســیب را متحمــل شــوند و نــگاه ویــژه و اساســی 
نســبت بــه مشــاغل و صنف هایــی کــه توجــه کمتــری نســبت بــه 

آن هــا شــده اســت داشــته باشــد.

محمد مهدنور
کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه آیت اهلل بروجردی

جــان رالــز در میــان اندیشــمندان قــرن بیســتم بــه لحــاظ توجــه 
ــز از  ــان رال ــژه ای اســت. ج ــگاه وی ــه فلســفه سیاســی دارای جای ب
ــن  ــرن بیســتم اســت کــه کوشــیده یکــی از پیچیده تری فالســفه ق
مســائل فلســفه سیاســی یعنــی »عدالــت« را حــل کند. دانشــمندان 
بســیاری از نظریــه وی الهــام گرفتــه انــد. بحــث او دربــاره عدالــت 
ــه طــور کلــی و نهاد هــای تشــکیل  ــه ســاخت جامعــه ب معطــوف ب
دهنــده آن اســت. نهاد هــای اجتماعــی شــیوه دسترســی افــراد بــه 
ــازات و  ــوق و امتی ــن حق ــد تعیی ــد و قواع ــن می کنن ــع را معی مناب
ــد.  ــرمایه را در بردارن ــت س ــی و انباش ــدرت سیاس ــه ق ــیدن ب رس
ــه معنــای انصــاف اســت. و انصــاف  ــز عدالــت ب جوهــر اندیشــه رال
ــود.  ــوط می ش ــت مرب ــول عدال ــه اص ــیدن ب ــی رس ــه روش اخالق ب
تدویــن نظریــه ای از عدالــت بــر پایــة آموزه هــای لیبرالــی اگــر چــه 
از ســوی فالســفه قبلــی عرضــه شــده بــود، امــا توســط جــان رالــز، 
ــار  ــا آث ــر او را ب ــه اث ــه ای ک ــه گون ــرد ب ــدا ک ــت پی عمــق و جامعی

فالســفه بزرگــی ماننــد کانــت مقایســه کــرده انــد.
در نظریــه عدالــت رالــز، نظریــات اخالقــی و سیاســی در ارتبــاط بــا 
هــم بحــث شــده انــد و بــرای شــرح آن هــا از علومــی ماننــد اقتصــاد 

و روانشناســی نیــز اســتفاده شــده اســت.
ــوم  ــاع از مفه ــف و دف ــت، تعری ــوری عدال ــه تئ ــز از ارای ــدف رال ه
خــاص عدالــت اجتماعــی و اخالقــی و نظام منــد از عدالــت لیبرالــی 

اســت.
ــی  ــای اجتماع ــت نظام ه ــن فضیل ــت، مقدم تری ــز، عدال ــر رال در نظ
و فضیلتــی اســت کــه بــه هیــچ وجــه نمی تــوان از آن صــرف نظــر 

کــرد.
اهمیــت جــان رالــز فقــط به خاطــر احیای فلســفه سیاســی نیســت، 
بلکــه رالــز بــه خوبی توانســت میــان اصــول آزادی و برابری، ســازش 
برقــرار نمایــد و نســبت ایــن دو را بــه گونــه ای ترســیم کنــد کــه نــه 

آزادی قربانــی و نــه برابــری بــی محتوا شــود.

ــه:  ــن ســوال اســت ک ــه ای ــی پاســخگویی ب پژوهــش حاضــر در پ
مبانــی نظریــه عدالــت رالــز چیســت؟ و در چــه جامعــه ای اســتقرار 

می یابــد؟
روشــی کــه در ایــن پژوهش بــه کار رفتــه، روش توصیفــی ـ تحلیلی 
ــف و  ــه توصی ــز، ب ــان رال ــه شــرایط زم ــه ضمــن اشــاره ب اســت ک
ــود و  ــه می ش ــز پرداخت ــی اندیشــه سیاســی رال ــل ارکان اصل تحلی

در نهایــت ارزیابــی کلــی از نظریــه او بــه عمــل خواهــد آمــد. 

زندگینامه جان رالز
رالــز در یکــی از شــهر های ایالــت مــری النــد بــه نـــام بـــالتیمور در 
ســـال 1291 یعنـــی درسـت در زمـانی کـــه جهان سرمایه داری با 
پیامد هــای ســخت جنــگ جهانــی اول دســت بــه گـریبـــان بــــود 

دیـده بـه جـان گـشود.
ــای اقتصــادی  ــه نوشــتن رســاله »پیامد ه ــه دســت مای ــی ک بحران
جنــگ« از ســـویی اقـــتصاددان مـــعروف لیبــرال کینــز شــده بــود. 
ــأثیر  ــای 03 و 04 تـ ــدی در دهه ه ــای بع ــران و بحران ه ــن بح ای
بـــه ســـزایی در تغییـر نگـرش هــای سـیاسی و اقتصادی متفکرین 
ــر  ــه رهب ــل ب ــز را تبدی ــه کین ــی ک ــه ای ــه گون ــتند ب ــرال داش لیب
»نـیرومنـــد و بــــی بــــاک افــکار عمومــی و رایزن خردمند کشــور 
ــزرگ  ــه ای ب ــواده مرف ــز در خان ــد. رال ــتان« نمودن ــش انگلس خوی
شــده بــود داســتان زنـــدگی پــر فـــراز و نـــشیبی از خــود بجــای 

اسـت. نگذاشـته 
رالــز تحصیــالت خــود را در دانشــگاه پرینســتون ســپری کــرد. در 
جنــگ جـــهانی دوم بـــه خدمــت ارتـــش درآمـــد و در خــاور دور، 
فیلیپیــن و گینــه جنگیــد. پــس از بازگشــت از خدمــت دکترایــش 
را گرفــت. در دانشــگاه پرینســتون، ام آی تــی و کـــرنل تـــدریس 
ــا  ــا ت ــت و در آنج ــاروارد رف ــگاه ه ــه دانش ــرانجام ب ــا س ــود، ام نم
زمانــی کــه دیگـــر بـــه عنـــوان متفکــری برجســته شــناخته شــد 

ادامه کـــار داد و بـــاز نـــشسته شــد.
ــود و  ــظری نم ــلمی و نـ ــف کار عـ ــود را وق ــت خ ــام وق ــز تم رال
وارد غوغا هــای سیاســی زمانــه اش نشــد. امــا در عیــن حــال 

نگاهی به اندیشه سیاسی جان رالز
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»رویداد هــای سیاســی و اجتماعــی در ایـــاالت مـــتحده آمـــریکا و 
در عرصــه جهــان بیــن ســال هـــای 1791-2691 وی را بـــا ایــن 
پرســش روبـــرو ســـاخت کــــه چـــه عواملی کشــوری، چون آمریکا 
را کـــه هـسته ای دمکراتیـــک دارد بـه سیاسـتی ناعادالنـه در درون 
کـــشور و تجــاوز گرانــه در عرصــه جهــان کشــانده اســت. کـــمپانی 
هـــای بــزرگ نفتی و اســلحه ســازی با کـمـــک هـــای مـــالی خود 
بـــه ســـیاست مداران نفوذ خود را به تــــصمیم هــــای سیاســـی و 
اجتمـــاعی پایـــدار ســـاخته انـــد. ایــن دل مشــغولی ها در آثــار رالز 
باعــث گردیــد کــه وی در ارائـــه نـظـــراتش بــــه ســـاز و کار هــای 
کنتــرل و نظــارت اجـــتماعی قـــدرت، تـــاکید ورزد. هــر چنــد رالــز 
بـــه عـــنوان یکی از برجسته ترین فـــیلسوفان ســـیاسی قرن بیستم 
مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت، امــا آثــار چندانــی از وی برجــای 
نمانده و تأثیر بـــرجسته وی تـــنها به شــکل مـــشخص و گـــسترده 
در دو کتـــاب مـــطرح گـــردیده است. مـهم تـرین کـــتاب رالز پس 
از چاپ چند مقالـــه، گــردآوری و تـــألیف گردیـد، در سـال 1791 

تحــت عنــوان »نظریــه ای در بــاب عدالــت« منتشــر گردیـــد.
نظریـــه عـــدالت رالـز را در زمـره نظریـه پردازان قـرارداد اجـتماعی 
قــرار می دهــد. این اثر باعث گـــفتگو های بـــسیاری هـــم در بــــین 
مـتفکـــرین لیبـــرال و هم مـــنتقدین لیبـــرالیسم گردید. پاسخ ها و 
گفتگو هــای وی بــا متفکریــن برجســته ای، چــون هابرمـــاس پـــس 
از حــدودا بیســت ســال باعث نگارش کتاب مـــهم دیگـــر وی بـــنام 
»لیبرالیســم سیاســی« گردیـــد. در ایـــن کتـــاب نویســنده انعطاف 
هـــای کـثرت گـــرایانه بـــیشتری نـــسبت بـــه کتاب نظریه عدالت 

ابراز داشــته اســـت.
بــا توجــه بــه حــوزه عالیــق وی یعنــی فلســفه، اخــالق و سیاســت 
برخــی او را کـــسی مـــی داننـــد کـــه قــادر اســت بــه لیبرالیســم 
عمق اخـــالقی ببخشــد، یعنی آنچه که لیبرالیســم همیـــشه فاقـــد 

آن بـوده اسـت. 
ــم از  ــر 2002 چش ــالگی در 42 نوامب ــن 18 س ــز در س ــان رال ج

ــت. ــرو بس ــان ف جه

اساس اندیشه رالز: نفع انسان در منفعت او نیست!
مبنــای اندیشــه رالــز ایــن بــود کــه نفــع انســان در منفعت شــخصی 
او نیســت بلکــه در عدالــت بــا اوســت. او بــر ایــن بــاور اســت کــه 
ــه  ــت، همان گون ــی اس ــای اجتماع ــت نهاد ه ــن فضیل ــت اولی »عدال
ــن توجــه  ــای فکــری.« همی ــت نظام ه ــن فضیل ــت، اولی ــه حقیق ک
بــه عدالــت از ســوی یــک متفکــر لیبــرال ســبب شــد کــه برخــی 
ــا  ــی ی ــنت لیبرال ــم در س ــرفت مه ــک پیش ــت« را ی ــه عدال »نظری

ــد. ــمار آورن ــه ش ــازی آن ب ــت کم نوس دس
رویکــرد رالــز بــه لیبرالیســم کامــاًل متمایــز از رویکــرد نفع انگارانــی 
نظیــر بنتــام، جیمــز میــل و جــان اســتوارت میــل اســت؛ تفــاوت 
آن هــا در نحــوه توجیــه اصــول یــک جامعــه لیبــرال اســت: ادبیــات 
ــه  ــی ب ــه وقع ــد و ن ــک می جوی ــوق تمس ــه حق ــه ب ــگاری ن نفع ان
ــردن  ــر ک ــی حداکث ــه فایده گرای ــذارد. دغدغ ــالق می گ ارزش و اخ
منفعــت اســت؛ هرچنــد ایــن رضامنــدِی ُفــرادا بــر تناســبی عادالنــه 
اســتوار نگــردد. از نــگاه جــان رالــز نفع انــگاری یــک نظریــه 
ــت  ــه عدال ــه نظری ــال آنک ــت ح ــتی اس ــه ماکیاولی س هدف گرایان
ــت؛ او  ــی اس ــیله گرای کانت ــا وس ــرا ی ــه وظیفه گ ــک نظری ــز، ی رال
ــی،  ــا جمع ــردی ی ــر ف ــی از خی ــف خاص ــدون تعری ــد ب می کوش
ــه تعبیــر دیگــر،  آنچــه صحیــح و درســت اســت را تبییــن کنــد. ب
ــرای  ــت را ب ــز در صــدد اســت کــه اصــول عدال ــت رال ــه عدال نظری

ــگاره ای از  ــدون پیش ان ــد؛ ب ــف کن ــی تعری ــات عموم ــع امکان توزی
خیر و شــر، بــدون تصــور و ایــده ای از نتایــج و غایــات؛ بــدون خــط 

ــری. ــرده بی خب ــس پ ــری از پ و خب
ــز از بیــن پارادایم هــای مختلــف فکــری، فلســفه اخــالق کانــت  رال
ــرای احیــای اصــول لیبرالــی  ــه عنــوان مبحثــی قابــل توجــه ب را ب
ــل  ــان و عام ــد آزادی انس ــی مانن ــر کانت ــرده و از عناص ــاب ک انتخ
ــب  ــد مکت ــود را نق ــت خ ــه عزیم ــود و نقط ــتفاده نم ــی، اس اخالق

ــرار داده اســت. ــی ق ــده گرای فای
ــه  ــران اولی ــن روش و اســلوب، دیدگاه هــای رهب ــا کمــک ای ــز ب رال
لیبــرال ماننــد جرمــی بنتــام، الک و اســتوارت میــل را در خصــوص 
ضــرورت تــدارک بیشــترین شــادی بــرای بیشــترین افــراد را مــورد 
انتقــاد قــرار داد و ایــن ســؤال را مطــرح کــرد کــه آیــا اصالــت فایــده 

می توانــد مبنــای قانــع کننــده ای بــرای اصــول لیبرالــی باشــد؟
فایــده گرایــان، بــر ایــن بــاور بودنــد کــه انســان ها همیشــه 
ــه  ــود را ب ــج خ ــر و رن ــه حداکث ــود را ب ــذت خ ــا ل ــند ت می کوش
حداقــل برســانند؛ بنابرایــن از لحــاظ اخالقــی، کاری صحیــح اســت 
کــه در مجمــوع خوشــی و لــذت افــراد را بــه حداکثــر و رنــج آن هــا 

ــل برســاند. ــه حداق را ب
ــر«  ــور »خی ــدار و مح ــر م ــان، ب ــده گرای ــدگاه فای ــت در دی عدال
ــن  ــود. از ای ــه می ش ــر توج ــق« کمت ــوم »ح ــه مفه ــد و ب می چرخ
ــوب  ــمی محس ــت مکانیس ــان، عدال ــده گرای ــدگاه فای ــت دی جه
می شــود کــه زیــاده طلبــی و لــذت جویــی افــراد را کنتــرل نمــوده 
و نابرابــری را در ســطح اجتمــاع بــر اســاس »نظــام توزیــع خیــرات« 

ــد. ــل می نمای تعدی
از ایــن رو فایــده گرایــان حصــول منفعــت را غایــت عدالــت 

. ننــد ا می د
ــه  ــت ک ــد اس ــردازد و معتق ــدگاه می پ ــن دی ــاد از ای ــه انتق ــز ب رال
ــق  ــال تحق ــه دنب ــد ب ــذا بای ــت و ل ــت اس ــه غای ــی نفس ــان ف انس

ــت. ــول منفع ــال حص ــه بدنب ــیم ن ــان باش ــت انس فضیل
رالــز بــا توصیــف ویژگی هــای جامعــه لیبــرال آمریــکا در دهــه 07، 
ــه نظــام ســرمایه  ــا توجــه ب ــه ب ــد ک ــن ســؤال را مطــرح می کن ای
ــری،  ــم اســت و موجــب نابراب ــی حاک ــه لیبرال ــر جامع ــه ب داری ک
ــی آن، از  ــظ پویای ــا حف ــوان ب ــه می ت ــر شــده، چگون ــض و فق تبعی
نابرابــری بــه برابــری رســید؟ در ایــن جامعــه تــا چــه حــد انســانیت 
ــان ارزش  ــی ش ــه زندگ ــوری ک ــه ط ــت، ب ــات اس ــل نج ــراد قاب اف

زندگــی داشــته باشــد )کاظمــی،2831: 5(
ــک  ــه انســان ها ی ــدم ک ــت معتق ــد کان ــن مانن ــد: »م ــز می گوی رال
ــد آن هــا را تأمیــن کننــد و  ــد کــه بای ســری حقــوق طبیعــی دارن
ــوق  ــر آن حق ــراد( را ب ــت اف ــی )منفع ــای اجتماع ــوان خیر ه نمی ت
طبیعــی مقــدم داشــت و اگــر انســان ها در شــرایط آزاد و برابــر قــرار 
ــر ســر اصولــی توافــق خواهنــد کــرد کــه حقــوق  ــد آن هــا ب بگیرن

طبیعــی آن هــا را تامیــن خواهــد کــرد.
رالــز ســعی دارد اصولــی را بــرای تنظیــم روابــط افــراد در جامعــه 
تدویــن نمایــد کــه در عیــن حفــظ »آزادی«، از »نابرابــری« شــدید 
آن هــا جلوگیــری کنــد. از نظــر او ایــن اصــول، اخالقــی اســت و مــا 
می توانیــم آن هــا را از طریــق عقــل کشــف کنیــم. چــون عدالــت از 
مطالبــات عقــل اســت و انســان بــه عنــوان یــک موجــود عقالنــی، 

ــه انجــام می دهــد. عمــل عادالن

تفوق حق بر خیر
نظریــه عدالــت رالــز بــر مفهــوم حــق بنــا شــده اســت؛ حق مســاوی 

ــن تبصــره  ــا ای ــه، ب ــرای هم ــای اساســی ب ــورداری از آزادی ه برخ
ــه  شــرط مصلحــت و منفعــت عــام،  کــه نابرابری هــای اجتماعــی ب
ــای  ــری فرصت ه ــه براب ــد ب ــز معتق ــد. رال ــی باش ــه و پذیرفتن موج
شــغلی اســت تــا تبعیــض اقتصــادی ناشــی از نابرابــری تاریخــی و 
ــا اصــل رقابــت  اجتماعــی از ایــن طریــق جبــران شــود. او البتــه ب
آزاد مخالفتــی نــدارد، ولــی ایــن شــکل از نابرابری هــا را در محــدوده 
ــن  ــه محروم تری ــدازه ک ــا آن ان ــد ت ــاز می دان ــی مج ــب طبیع مواه

افــراد از آن بهــره ببرنــد.
جــان رالــز بــا الهــام از آثــار اندیشــمندانی مثــل جــان الک، کانــت 
ــه  ــه چگون ــود ک ــی ب ــل اجتماع ــن معض ــل ای ــال ح ــو دنب و روس
»نــزاع طبیعــی« میــان افــراد بــرای بهــره منــدی بیشــتر از دســت 
ــه  ــی« ک ــت اجتماع ــا »عدال ــه را ب ــک جامع ــدی ی ــای تولی آورد ه
متضمــن بقــای جامعــه اســت آشــتی دهــد )دهباشــی،8731: 44(، 
یعنــی رالــز بــه دنبــال ترســیم وضعیتــی اســت کــه در آن قــدرت 

و ثــروت بــه صــورت متناســب بیــن افــراد جامعــه توزیــع شــود.

عدالت از نظر رالز
ــا جایــی  کــه  ــز عدالــت و آزادی را رودررو قــرار می دهــد، امــا ت رال
تضــاد و تعارضــی رخ ندهــد. او بــه دنبــال مــرزی اســت کــه بتــوان 
آزادی موعــود لیبرالیســم را حفــظ کــرد، امــا آزادی بی لــگام، 
ــت  ــوری عدال ــد! در تئ ــگل نبلع ــون جن ــت و انصــاف را در قان عدال
بــرای قــدرِت انگیزه هــای اجتماعــی و گروهــی حــد انصــاف فــرض 
ــا  ــوند و ت ــت می ش ــروه وارد رقاب ــا گ ــرد ی ــه ف ــدی ک ــد؛ ح می کن
ــع  ــت از مناف ــد، دس ــه باش ــه و منصفان ــت عادالن ــن رقاب ــی ای وقت
ــاد  ــدون نه ــد ب ــک شــهروند مســتقل نمی توان خــود نمی کشــند. ی

ــات عمومــی نصیــب ببــرد. ــی از امکان قانون
در خصــوص حــق مالکیــت عمومــی نیــز دو ویژگــی را بــه امکانــات 
ــتند  ــیم نیس ــل تقس ــات قاب ــن امکان ــد: ای ــبت می ده ــی نس عموم
ــرد؛  ــروم ک ــا مح ــوان از آن ه ــس را نمی ت ــال هیچ ک ــن ح و در عی
ــت  ــره عدال ــا روی خرخ ــد پ ــه آزادی می توان ــی ک ــان بزنگاه هم
 )redir eerF( ــز مبحــث مفت خــوری بگــذارد! وقتــی جــان رال
ــا از معمــای قدیمــی هزینــه زندان هــا حــرف  را پیــش می کشــد ی
ــد  ــک شــهروند مســتقل نمی توان ــه ی ــرد ک ــد، نتیجــه می گی می زن
بــدون نهــاد قانونــی از امکانــات عمومــی نصیــب ببــرد. او بــازار آزاد 
ــد،  ــرمایه گذاری و درآم ــده در س ــوان نهــاد تعیین کنن را، بــه عن
ــه  ــال ک ــان ح ــرد؛ هم ــا می پذی ــا و حمایت ه ــاره ای هدایت ه ــا پ ب
بــرای تخصیــص بهینــه و آزادی فــردی احتــرام قایــل اســت، همیــن 
بازار هــا را کــه ضامــن مالکیــت خصوصی انــد، عامــل ایجــاد 
ــت  ــو رقاب ــه  ما ه ــی ب ــرک رقابت ــد؛ مح ــادی می دان ــری اقتص نابراب

ــرد. ــه مســلخ می ب ــی را ب ــت زندگ ــه کیفی ک
منظــور رالــز از عدالــت در واقــع »عدالــت اجتماعــی« اســت. یعنــی 
رالــز بــه دنبــال فضیلــت اشــخاص نیســت بلکــه در تــالش اســت، 
ــرادی  ــع اف ــا تضــاد مناف ــد ت ــم کن ــت تنظی ــرای عدال ــی را ب اصول
ــع  ــردن ســهم خــود از توزی ــال بیشــتر ک ــه دنب ــاع ب ــه در اجتم ک
ــل  ــل و فص ــه ح ــور منصفان ــه ط ــتند را ب ــی هس ــرات اجتماع خی

ــان،6731: 18-08( ــد. )ملکی نمای
ــع  ــه توزی ــه ب ــود ک ــق می ش ــی محق ــت زمان ــز عدال ــر رال ــه نظ ب
صحیــح ســود و مســئولیت در همــکاری اجتماعــی برســیم و ایــن 
ــده آن  ــه و نهاد هــای تشــکیل دهن ــه ســاخت جامع ــوط ب ــر مرب ام
ــه  ــراد ب ــی اف ــیوه دسترس ــی ش ــای اجتماع ــرا »نهاد ه ــت. زی اس
ــازات  ــوق و امتی ــن حق ــد تعیی ــد و قواع ــن می کنن ــع را معی مناب

ــد. ــدرت سیاســی و انباشــت ســرمایه را در بردارن ــه ق و رســیدن ب
ــت، ســاختار اساســی جامعــه  ــد، موضــوع اصلــی عدال ــز می گوی رال
ــوق و  ــی، حق ــای اجتماع ــی آن نهاد ه ــه ط ــت ک ــازوکاری اس و س
وظایــف اساســی در توزیــع و چگونگــی تقســیم مزایــای حاصــل از 
همــکاری اجتماعــی را تعییــن می کننــد، بنابرایــن عدالــت همــان 
ــان  ــی در می ــی واقع ــاد تعادل ــل و ایج ــی دلی ــازات ب ــذف امتی ح
خواســته های متعــارض انســان ها اســت کــه در ســاختار یــک 

ــاد اجتماعــی پیــش بینــی شــده اســت  نه

قرارداد اجتماعی رالز
ــفه  ــرارداد در فلس ــنت ق ــت از س ــاب عدال ــز در ب ــان رال ــه ج نظری
سیاســی آغــاز می شــود. ایـــن ســـنت جـــامعه را بــه عنــوان یــک 
گــروه یــا مجموعــه ای از افــراد در نظــر می گیــرد کــه اعتبــار آن هــا 
در قالــب یــک قــرارداد شـــکل می گیــرد. ایــن توافــق ممکــن اســت 

اشــکال مختلفــی داشــته باشــد.
ــه پردازی هــای لیبــرال در حــوزه عدالــت، ســنت قــرارداد  در نظری
ــه نقــد  ــا توجــه ب ــوده اســت و ب اجتماعــی رقیــب فایــده گرایــی ب
و نفــی فایــده گرایــی توســط رالــز، وی تــالش می کنــد تــا 
صورتبنــدی یــک نظریــه عدالــت لیبــرال را در چارچــوب قــرارداد 

ــد. ــان نمای ــی بی اجتماع
قــرارداد اجتماعــی مرحلــه ای اســت کــه در فلســفه، علــوم سیاســی 
ــی  ــا فرض ــی ی ــی واقع ــان دادن توافق ــرای نش ــی ب و جامعه شناس
درون یــک جامعــه بــا توجــه بــه حقــوق و مســئولیت های دولــت و 
شــهروندان آن، و بــا بــه طــور کلی تــر، توافــق مـــشابهی مـــیان یک 
گــروه و اعضــای آن بــه کار مــی رود. فــرض شــده اســت کــه همــه 
افــراد جامعــه بــر حســب قــرارداد اجتماعــی کــه توســط خودشــان 
ــه  ــده، ب ــع ش ــه وض ــردن در آن جامع ــی ک ــدن و زندگ ــرای مان ب
ــوری سیاســی  ــوان تئ ــه عن ــتماعی بـ ــرارداد اجـ ــق برســند. ق تواف

ــد. ــن می کن ــوق انســانی را تبیی ــت و حق ــدف دول ــت و ه ماهی
اســاس تئــوری )در شــکل بســیار متعــارف آن کــه توســط ژان ژاک 

روســو بــه صــورت زیــر اســت :
بــرای زندگــی در جامعــه، انســان بــا قــرارداد اجتماعــی ضـــمنی ای 
ــق  ــد ح ــخصی )مانن ــوق مش ــی آن حق ــه ط ــد ک ــوافق می کن تـ
زندگــی کــردن( بــه وی داده شــود و بــه نوبــه خــود از آزادی هــای 
ــا را  ــن آزادی ه ــت ای ــه می توانس ــد ک ــر کن ــخصی صرف نظ مش
ــتن  ــد آزادی کش ــد )مانن ــته باش ــی داش ــت طبیع ــک وضعی در ی

ــران( دیگ
بـــنابراین حـــقوق و مـــسئولیت های افراد شــرایط قرارداد اجتماعی 
اســـت و دولــت هـــم نهــادی اســـت کــه بــرای اجــرای این قــرارداد 
شــکل گرفتــه اســت. همچنیــن مــردم اگــر بخواهنــد ممکــن اســت 
شــرایط قــرارداد را تغییــر دهنــد : حقــوق و مســئولیت ها ثابــت یـــا 
طـــبیعی نـــیستند. بــه هــر حــال، حقــوق بیشــتر همــواره مســتلزم 
مـــسئولیت های بـــیشتر و مســئولیت های کمتــر همیشــه مســتلزم 

حــق و حقــوق کمتــری اســت.
ــی  ــه انصــاف می پنــدارد، مثال ــه مثاب ــز کــه عدالــت را ب تئــوری رال
از تئــوری قــرارداد اجتماعــی اســـت. بـــینش رالــز بــا تئوری هــای 
ــز و روســو و الک نقطــه اشــتراک کوچکــی  قــرارداد اجتماعــی هاب

دارد
ــع مشــترک  ــه دارای مناف ــراد در جامع ــه اف ــد اســت ک ــز معتق رال
ــه ایــن مســئله کــه منافــع  و متضــاد هســتند؛ اشــخاص نســبت ب
ــه  ــان ب ــی آن ــکاری جمع ــق هم ــه از طری ــتری ک ــود های بیش و س
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دســت می ایــد، چگونــه توزیــع می شــود، بــی اعتنــا نیســتند و هــر 
ــهم  ــد س ــح می دهن ــان ترجی ــب اهدافش ــرای تعقی ــان ب ــک از آن ی

ــر. ــه کــم ت بیشــتری دریافــت کننــد ن
ــت  ــع درس ــه توزی ــود ک ــل می ش ــی حاص ــت زمان ــن رو عدال از ای
ــال  ــرد. ح ــورت گی ــی ص ــاری اجتماع ــئولیت در همی ــود و مس س
ســوال رالــز ایــن اســت کــه ایــن عدالــت چگونــه حاصــل می شــود 
و چگونــه افــراد خواهنــد توانســت بــه ســود بیشــتر دســت یابنــد و 

جامعــه هــم عادالنــه باشــد 

وضعیت اولیه و پرده جهل و ناآگاهی
ــت  ــک حال ــدام ی ــر ک ــز و الک و روســو ه ــه هاب ــی اســت ک گفتن
ــش  ــل بین ــی در اص ــالت طبیع ــرده اند. حـ ــریح کـ ــی را تش طبیع
مفیــدی بــود؛ هابــز می گویــد کــه انســان ها هرگــز به طـــور واقـــعی 
ــه  ــه چگون ــد ک در وضعیــت طبیعــی نیســتند. وی توصیــف می کن
مـــردم مـــی توانند بـــه وســیله قــرارداد فرضــی اجتماعــی، وضعیتی 
طبیعــی را تـــرک کـــنند. رالــز بــه جای وضعیــت طبیعــی، وضعیت 

ــد. ــان می کن ــه را بی اولی
ــرای  ــده ای ب ــقط ای ــه فـ ــت اولیـ ــه وضعی ــد ک ــان می کن ــز بی رال
کمــک بــه بـــحث اســـت: مــردم بـــاید خـــودشان را بـــدون هیــچ 
دولتــی تصــور کننــد و ســپس بــا عـــقالنیت تـــصمیم بگیرنــد کــه 
چــه نــوع دولتــی می توانــد بــه وســیله ی قــرارداد اجتماعــی مــورد 

قبــول واقـــع شـــود و عدالــت را حاصــل کنــد.
رالــز وضعیــت اولیــه را بـــرای توجیــه برخــی مقــام هــای دولتــی 
خـــاص بـــه کار نمی بــرد، بلکــه بــا تـــرسیم وضـــعیت اولیــه تالش 
ــر  ــد در ه ــی بای ــول اساس ــه اص ــه چ ــد ک ــان ده ــا نش ــد ت می کن

جامعــه ای کـــه بـــرپا می شــود، برقــرار شــود.
ــکیل  ــز را تش ــت رال ــه عدال ــش نظری ــن بخ ــه، مهمتری ــع اولی وض
می دهــد. منظــور او از وضــع نخســتین، وضعــی فرضــی و ایــده آل 

ــود. ــش می ش ــت گزین ــول عدال ــه در آن اص ــت ک اس
ــه در آن  ــراد جامع ــه اف ــود دارد ک ــرایطی وج ــع ش ــن وض  در ای
ــی  ــود، اصــول زندگ ــده خ ــت آین ــدون اطــالع از موقعی ــرایط، ب ش
اجتماعــی را گزینــش می کننــد. در ایــن وضعیــت، افــراد در مــورد 

ــد. ــری می نماین ــم گی ــه تصمی ــه و منصفان ــه عادالن ــک جامع ی
ــه  ــت ک ــی اس ــت فرض ــک وضعی ــتین ی ــت نخس ــن، وضعی بنابرای
طــی آن افــراد بــا داشــتن ویژگی هایــی بــه روش منصفانــه اصــول 
ــق  ــت تحق ــز جه ــر رال ــه نظ ــا ب ــد. بن ــش می کنن ــت را گزین عدال
ــه  ــع اولی ــان ها در وض ــت انس ــر الزم اس ــه و براب ــرایط منصفان ش

ــند: ــل باش ــای ذی دارای ویژگی ه
الــف( آزاد بــودن: اولیــن ویژگــی انســاِن رالــز در وضــع نخســتین، 
ــار و  ــچ فش ــدون هی ــراد ب ــه اف ــا ک ــن معن ــت. بدی ــودن اس آزاد ب
ــری  ــم گی ــق و تصمی ــرای تواف ــد و ب ــه گفتگــو می پردازن مانعــی، ب

ــی ــار اخالق ــه اجب ــار سیاســی وجــود دارد و ن ــه اجب ن
ب( عاقــل بــودن: رالــز معتقــد اســت کــه افــراد در وضــع نخســتین 
عاقــل هســتند. البتــه عقالنیــت بــه معنــای عقالنیــت ابــزاری اســت. 
ــد و  ــیله را درک می کنن ــدف و وس ــن ه ــه بی ــا رابط ــی آن ه یعن
ــد؛ و  ــن وســیله اســتفاده می کنن ــرای تأمیــن اهدافشــان از بهتری ب
لــذا تصمیماتــی کــه در وضــع نخســتین می گیرنــد، کامــاًل عاقالنــه 

اســت
ــه،  ــع اولی ــز در وض ــان رال ــوم انس ــی س ــودن: ویژگ ــودجو ب ج( س
ســودجو بــودن اوســت. یعنــی در گزینــش اصــول عدالــت اصولــی را 
انتخــاب می کنــد کــه بیشــترین نفــع او را تأمیــن نماینــد و اساســاً 

هــدف او از شــرکت در قرارداد هــای اجتماعــی، تأمیــن ســود خــود 
اســت؛ کــه بــا گفتگــو و توافــق آن را بــه دســت خواهــد آورد

ــم  ــل از مفاهی ــرده جه ــتن: پ ــرار داش ــل« ق ــاب جه د( در »حج
ــان در  ــای انس ــت. از ویژگی ه ــز اس ــی رال ــفه سیاس ــدی فلس کلی
ــر  ــرارداد از ه ــرف ق ــراِد ط ــه اف ــت ک ــن اس ــتین ای ــع نخس وض
خصوصیتــی کــه آن هــا را از دیگــر افــراد شــرکت کننــده در قــرارداد 

ــر هســتند.  ــی خب ــد ب ــز کن متمای

قاعده حداکثرسازی
ــل  ــرده جه ــس پ ــراد در پ ــه اف ــد طراحــی ای ک ــان می کن ــز بی رال
ــده  ــر قاع ــی ب ــد، مبتن ــام می دهن ــود انج ــه خ ــی از جامع و ناآگاه

ــر ســازی اســت. یعنــی : حداکث
- از آنجــا کــه فـــرد در پــس ایـــن پــرده نمی دانــد در دنیــای واقعی 
ــی  ــر وضعیت ــن در ه ــرای قرارگرفت ــود را ب ــت، خ ــی اس ــه کس چ
آمــاده می کنــد؛ افــراد در وضعیــت اولیــه می تواننــد جوامــع 
مختلــف بســیاری را طراحــی کننــد؛ بنابرایــن هــر فــردی در پــی 
انتخــاب جامعه ای اســت کـــه مـــوقعیت های نامطلــوب در آن کمتر 
باشــد، یعنــی افــراد در پــس ایــن پــرده جامعــه ای را برمی گزیننــد 
کــه کمتریــن افــراد در موقعیــت کمتــر نارضایتمنــدی قــرار گیرنــد.

رالــز راه بســیار ســاده ای بــرای فهــم وضعیــت اولیــه تصــور 
می کنــد: دو فــرد کیکــی دارنــد که باید بـــین خود بـــه دو قـــسمت 
تقســیم کننــد. هــر کــدام از ایـــن دو فـــرد کـــیک را دوســت دارد 
ــه  ــری را ب ــه بزرگت ــن اســت تک ــه ممک ــی ک ــا جای ــد ت و می خواه
دســت آورد. آن هــا بیــن خــود توافــق می کننــد کــه ابتــدا یکــی از 
آن هــا کیک را تـــقسیم کـــند و ســـپس فــرد دوم یک تکــه از کیک 
تقســیم شــده را بــردارد. ایـــن روش تـــضمین می کنــد کــه کیــک 
بــه صــورت منصفانــه ای تقســیم شــود. ایــن قاعــده حداکثرســازی 

اســت کــه رالــز بــرای دو فــرد بــه کار بــرده اســت.

امـــا آیـــا ایـــن مفهــوم خیلــی تصــوری و خیالی نیســت؟ البتــه رالز 
می پذیــرد کــه همــه تئــوری فقــط بـــرای پــردازش مفهوم مناســبی 
ــه  ــد ک ــری می کن ــت. وی نتیجه گی ــده اس ــی ش ــت طراح از عدال
افــراد در وضعیــت اولیــه در مــورد جامعــه ای بــه توافــق می رســند 

کــه هـــمه از آن اطـــاعت و فـــرمانبرداری می کنند.
دو اصل اساسی عدالت جان رالز

قاعده اولویت اول )اولویت آزادی(
ــیاری از  ــسب بس ــرای کـ ــانی بـ ــت یکس ــد فرص ــردی بای ــر ف ه
آزادی هــای مختلــف داشــته باشــد. همین طــور ایــن فرصــت بایــد 

ــاشد. ــان لحظــه موجــود بـ ــراد در هم ــر اف ــرای دیگ ب
قاعده اولویت دوم )اولویت بر کارآیی و رفاه(

نـابرابری ها در جـامعه تنها زمانی پذیرفته شده هستند که:
- واقعا به محروم ترین افراد در جامعه کـمک کـند.

- نـــابرابری ها در پــی داشــتن فرصت هــای برابــر همــه افــراد 
ــد.  ــده باش ــل ش ــه حاص جامع

آزادی هایــی کــه رالــز در مــورد آن هــا ســـخن مـــی گوید عـــبارت 
اســت از:

یکــم- آزادی سیاســی )حــق رأی دادن و نیــز انتخــاب شــدن بــرای 
مشــاغل دولتــی(.

دوم- آزادی بیان و انجمنها.
سوم- آزادی عـقیده.

چـهارم- حق مالکیت فردی.
پنجم- آزادی از تصرف و توقیف مستبدانه.

ــطلق  ــا مـ ــامل یـ ــورد داشــتن آزادی کـ ــز در م ــه هــر حــال رال ب
ــز در مــورد آنهــا ســخن  صحبــت نمی کنــد. نابرابری هایــی کــه رال

ــت از: ــارت اس ــد عب می گوی
یکم -نابرابری ها در توزیع درامـد و ثـروت.

دوم- نابرابری هایی که به وسیله نهاد ها ایجاد می شود.
رالــز می گویــد کــه ایــن دو اصــل عدالــت طـــوری نـــظم یـــافته اند 
کــه جامعــه نمی توانــد کاهــش در آزادی را بــه وســیله افزایــش در 
منافــع اجتماعــی و اقتصــادی توجیــه کند. حال مـــثالی کـــالسیک 
ــه کار مــی رود،  ــز در مــورد پزشــکان ب ــه اصــول رال از اینکــه چگون

ــود: ــه می ش ارائ
ــراد  ــاآگاهی افـ ــل و نـ ــرده جه ــس پ ــه، در پ ــت اولی - در وضعی
نـــمی دانند کــه آیــا آن هــا در دنیــای واقعــی بــرای اینکــه پزشــک 

ــد. ــی برخوردارن ــدی ذهن ــند از توانمن باش
- حــال فــرض کنیــم کـــه افـــراد واقـــعا بــر مبنــای دو اصــل رالز به 

انتخــاب اجتمــاع خــود بپردازنــد.
- وقتــی کــه هــر فـــردی از وضـــعیت اولیــه خــارج می شــود و بــه 
ــته  ــی الزم را داش ــدی ذهن ــردد، اگرتوانمن ــی برمی گ ــای واقع دنی

ــود. ــک ش ــد پزش ــد، می توان باش
ــرای  ــوه ب ــوان بالق ــا ت ــه آن ه ــی یابند ک ــراد درمـ ــن افـ - بنابرای
ــه عـــنوان  پزشــک شــدن دارنــد، پــس تصمیــم می گیرنــد آن را ب

ــد. ــه اجــرا گذارن ــرنامه زندگــی خــود ب بـ
-، امــا کـــسب تـــحصیالت مـــستلزم یــک نابرابــری اســت: 
ــرای تـــحصیالت دیـــگران مالیــات پرداخــت  محروم تریــن افــراد ب

از اصــل دوم اســت(. )ایــن قســمت دوم  می کننــد. 
- بــه نوبــه خــود، وقتــی افــراد پزشـــکی مـــی شوند، کار های بســیار 
مهمــی بــرای دیـــگرانی کـــه در میــان آنـــها افــراد مـــحروم هـــم 
هســتند، انجــام می دهنــد )ایــن قســمت اول از اصـــل دوم اســت(.

ــه دســت مــی آورد و الزم نیســت ثــروت  ــادی ب - پزشــک پــول زی

خــود را جمــع کنــد، زیـــرا وی ایـــن ثــروت را کســب می کنــد )این 
اصــل اول اســت(.

بـــه طــور کلی ایــن تـــئوری بـــسیار پیچیده اســت. بنابــر اصل دوم 
عـــدالت، نـــابرابری اجتماعــی و اقتصــادی بایــد بــه نحــوی تنظیــم 
شــده باشــد کــه ایــن نابرابری هــا بــه طـــور مـــنطقی بــه نفــع همــه 
باشد و تـــقسیم آن ها در اخـــتیار قـــدرت و مسئولیت های عمومی 
بـــاشد و راه احـــراز آن قدرت و مســئولیت های عمومی بـــرای همه 
ــا  ــری ت ــز، نابراب ــه رال ــر اســاس اصــل اولی ــن ب ــاز باشــد؛ بنابرای بـ
آنجــا پذیرفتنــی اســت کــه به نـــفع هـــمه باشــد. بــر مبنــای اصلی 
برابــری در شـــرایط اولیــه قــرارداد اجـــتماعی، بـــهبود زمـــانی آغاز 
می شــود کــه وضـــع فرودســت ترین )محــروم تریــن( گــروه هــای 

اجتماعــی بهبــود یابــد.

نقد و ارزیابی
بــا توجــه بــه ایــن کــه رالــز فیلســوف دانشــگاهی اســت، بنابرایــن 
شــاید از جنبه هــای عینــی و تجربــی زندگــی اجتماعــی و سیاســی 
دور بــوده و دســتی در کار هــای اجرایــی و سیاســی نداشــته اســت. 
از ایــن رو نظریــه اش بــه صــورت انتزاعــی درآمــده کــه جنبه هــای 
واقعــی و عینــی در آن نادیــده انگاشــته شــده اســت. بــه طــوری کــه 
»هایــک« عدالــت اجتماعــی رالــز را بــه عنــوان ســراب ّرد می کنــد 

ــد. ــق آن را ناممکــن می دان و تحق
ــوان  ــه عن ــرح او را ب ــد ط ــا بای ــه م ــد ک ــت کن ــد ثاب ــز نمی توان رال
فرضــی صحیــح کــه اصــول عدالــت از آن مشــتق می شــود بپذیریــم. 
تنهــا او امیــدوار اســت طــرح او از وضــع نخســتین، بیانگــر اعتقــاد 
ــه  ــه نظری ــا ک ــان: 373. )از آنج ــد هم ــت باش ــاره عدال ــایع درب ش
عدالــت جــان رالــز مفهومــی دمکراتیــک از عدالــت را در جامعــه ای 
دمکراتیــک عرضــه می کنــد، مخاطبــان خاصــی دارد و آن هــا 
کســانی انــد کــه دارای فرهنــگ سیاســی دمکراتیــک هســتند و در 
زندگــی سیاســی مشــارکت دارنــد و طبیعــی اســت کســانی کــه در 
چنیــن جوامعــی زندگــی نمی کننــد مخاطــب او نیســتند؛ بنابرایــن 
طــرح رالــز، اقدامــی بــرای نشــان دادن انســجام و اتقــان بنیاد هــای 
ــای  ــر روایت ه ــم ب ــت لیبرالیس ــح روای ــم و ترجی ــفی لیبرالیس فلس
ــر  ــز عــالوه ب ــت رال ــن صــورت طــرح عدال دیگــر اســت؛ کــه در ای
اینکــه همــه جوامــع را در بـَـر نمی گیــرد، همــه افــراد را نیــز شــامل 

ــود. ــد ب ــان شــمول نخواه نمی شــود و جه
ــری مســاوات  ــت گی ــل و جه ــه تمای ــن اســت ک ــر ای ــه دیگ ـ نکت
ــرای همــگان  ــه کــه در حجــاب جهــل هــم مســتتر اســت ب طلبان
ــن  ــع از ای ــی مان ــاوات طلب ــوع مس ــن ن ــت. ای ــول نیس ــل قب قاب
می شــود کــه توانگــران بــه اصطــالح »نوزیــک« بــه طــور کامــل از 
ــر  ــز ایــن مســئله را ب توانایــی هایشــان بهره منــد شــوند، البتــه رال
ایــن اســاس توجیــه می کنــد کــه آن هــا شایســتگی و اســتحقاق آن 
را ندارنــد. امــا حجــاب جهــل جنبــه دیگــری هــم دارد کــه دردســر 
ــوم  ــناخت »مفه ــزی از ش ــرارداد رال ــای ق ــت. طرف ه ــن اس آفری
ــود  ــع از آن ش ــا مان ــت ت ــن اس ــه چنی ــد و عامدان ــر« محرومن خی
کــه کســی بتوانــد فهــم خــود از خیــر را بــه دیگــران تحمیــل کنــد. 
امــا آیــا ایــن معقــول اســت؟ بســیاری در آن تردیــد دارنــد. چــون 
داشــتن ادراکــی از خیــر، مزیتــی نامنصفانــه نیســت، بلکــه چیــزی 
اســت کــه خــود رالــز هــم می پذیــرد کــه شــخص بــا جدیــت تمــام، 
آن را اختیــار کنــد. حــال چــرا شــخص بایــد پایبنــد توافقــی باشــد 
کــه چنــان طراحــی شــده اســت کــه مفهــوم و ادراک او از خیــر او 

ــد. ــاقط می کن ــذاری س ــه تاثیرگ ــر گون را از ه
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ــن  ــی از مهم تری ــی و یک ــای ایران ــره  ه ــر از چه ــین نص سیدحس
گفتمــان  و  جریــان  اســت.  ســنت گرایی  نظریــه  پــردازان 
ســّنت گرایی توســط رنه گنــون )عبدالواحــد یحیــی( فیلســوف 
ــده  ــط »آنن ــد و توس ــیس گردی ــوی )1886ـ1951م( تأس فرانس
دانشــمند ســیالنی )1877ـ1947م(  کوماراســوامی«  کنتیــش 
هویــت نظــام  واری یافــت و بــا فریتیــوف شــووان، تیتــوس 
ــه  ــت و ب ــز، توســعه یاف ــن لینگ ــس و مارتی ــارت، مارکوپولی بورکه
گفتمــان و جریــان فکــری خاصــی بــدل شــد. ســّنت در ماجــرای 
ــادت و اســلوب نیســت، بلکــه  ــای رســم و ع ــه معن ســّنت گرایی ب
مقصــود ســّنت الهــی و ازلــی و ابــدی اســت کــه در تمامــی وجــود 

ــت.  ــاری اس ــاری و ج س
ــی  ــأ قدس ــه منش ــت ک ــی اس ــول و حقایق ــای اص ــه معن ــّنت ب س
ــوب  ــود را در چارچ ــاص خ ــات خ ــرد و تخلّی ــور، کارب دارد و تبل
هــر تمــّدن داراســت. هــر تمّدنــی کــه بــا ایــن اصــول پیونــد دارد، 
ــد  ــالمی همانن ــّنت گرایی اس ــود. س ــده می ش ــّنتی نامی ــّدن س تم
ســایر جنبــش  هــای دینــی همچــون ســّنت گرایی یهودیــت، 
کاتولیــک، پروتســتان و دیگــر واکنــش  هــای اروپایــی به مدرنیســم 
اســت. ایــن جنبش  هــای مذهبــی در حمایت از ســّنت  هــای خاص 
خــود و مرجعیــت رهبرانــی همچــون پــاپ بــه مخالفــت آشــکار بــا 
ــّنت گرایی  ــه س ــه اینک ــل توج ــب قاب ــد. مطل ــم پرداختن مدرنیس
ــرای نقــد مدرنیســم نمــی  رود و از درون  ــه ســراغ معیــار عــام ب ب
ســّنت، آن را نقــد مــی  کنــد و بــه جــای حــذف ســّنت و دیــن، بــه 
احیــای ســّنت می پــردازد و ضمــن بیــان آســیب  هــای مدرنیتــه، 

ــد.  ــی  ده ــنهاد م ــّنت گرایی را پیش داروی س

ــر عرفــان اســالمی و آیین هــای شــرقی،  ــا تأکیــد ب ایــن جریــان ب
ــه  ــان ب ــت. ایش ــرب اس ــد غ ــای جدی ــل دنی ــل معض ــدد ح درص
حکمــت خالــده و خــرد جاویــدان معتقدنــد و ادیــان بــزرگ جهــان 
ماننــد اســالم، مســیحیت و یهــود و نیــز آییــن  هــای شــرق آســیا 
ــترکی  ــت مش ــو را از حقیق ــینتو و تائ ــن، ش ــودا، جی ــون ب همچ

برخــوردار مــی داننــد.

مدرنیتـــه
ــه، الزم  ــه مدرنیت ــر ب ــر نص ــای دکت ــا انتقاده ــنایی ب ــش از آش پی
ــا  ــه شــود. ب ــه ارائ ــاره مدرنیت ــاه درب اســت توضیحــی بســیار کوت
وجــود تعاریــف و تفاســیر مختلــف از مدرنیتــه در غــرب و شــرق، 
می تــوان گفــت: مدرنیتــه عبــارت اســت از جریــان یــا رونــد حاکــم 
بــر تمــدن جدیــد غــرب در زمینه هــای فکــری، فرهنگــی، علمــی، 
اقتصــادی، سیاســی، اجتماعــی و... کــه جــدا از آمــوزه  هــای دینــی 
و بــا محــور قــراردادن انســان و تکیــه بــر آزادی همــه  جانبــه او و 
ــرد، درصــدد  ــه ف ــت دادن ب ــه عقــل بشــری و اصال ــز اعتمــاد ب نی
تحلیــل همــه امــور اعــم از طبیعــت، مــاوراء طبیعــت، ارزشــها و... 
برآمــده اســت و بــا اندیشــه تغییــر و نوکــردن دایمــی و همه جانبــه 
ــد  ــع می شــود )مانن ــل آن واق ــر آنچــه در مقاب ــات انســانی، ه حی
دیــن، آداب و رســوم، و ســایر ســنت ها( را نفــی می نمایــد. 
عناصــر غالــب در مکتــب و تمــدن جدیــد غــرب را می تــوان 
چنیــن برشــمرد: ناواقع گرایــی معرفت شــناختی، تجربه گرایــی، 
گرایی،انســان   مــادی   بشــر(،  خودبنیــاد  )عقــل  عقل گرایــی 

ــی. ــی  اخالق ــاس  گرای مداری،واحس
 ایــن جریــان پــس از عصــر نوزایــی )رنســانس( در غــرب پدیــدار 
ــون  ــای گوناگ ــا الگوه ــدد ب ــوآور و متج ــی ن ــت؛ وضعیت ــده اس ش

ــی، ســازمان  یافتــه، خــودآگاه،  ــه تجــّدد لیبرال کــه گاهــی از آن ب
ناخــودآگاه، خــوش  بیــن و بدبیــن، تعبیــر مــی  شــود. مدرنیــت ه ای 
ــو شــدن نیســت، بلکــه  ــق ن ــروزه مطــرح مــی  شــود، مطل کــه ام
وضعیــت نویــی اســت کــه در غــرب تحقــق یافتــه اســت. همچنیــن 
ــم«  ــوم »عل ــک از دو مفه ــا هیچ ی ــه ب ــه داشــت مدرنیت ــد توج بای
و »پیشــرفت« یکســان نیســت. از ایــن  رو، نــه فعالیــت در عرصــه 
علــم و فنــاوری و نــه تــالش بــرای رشــد و توســعه مــالزم ه ای بــا 

پذیــرش مدرنیتــه ندارنــد.
جریــان  هــای فکــری مختلــف دربــاره چگونگــی تعامــل مســلمانان 
بــا مدرنیتــه اظهــار نظرهــای متعــددی داشــته  انــد. برخــی 
ــدن آن  ــن و ران ــف دی ــتلزم تضعی ــه را مس ــه مدرنیت ــت یابی ب دس
بــه حاشــیه می داننــد و عــده  ای مدرنیتــه و دیــن را ســازگار دیــده 
ــص  ــی و ناق ــد خراف ــود عقای ــری را، وج ــازگاری ظاه ــت ناس و عل
ــق  ــن مواف ــه دی ــث ک ــد؛ و از آن حی ــی  دانن ــان م ــن متدین در بی
بــا علــم و پیشــرفت اســت آن را تشــویق مــی  کننــد. گــروه اخیــر 
بــدون توجــه بــه مبانــی مدرنیتــه در غــرب، آن را مســاوی بــا علــم 
گرفته انــد. برخــی نیــز معتقــد بــه تفکیــک دســتاوردهای مطلــوب 

ــد. ــوب دوران تجّددن ــج نامطل از نتای

نصر و مدرنيته
دکتــر نصــر نیــز همچــون ســایر ســنت گرایان در زمــره مخالفــان 
ــی،  ــر او، دوران کنون ــه نظ ــت. ب ــه اس ــخت مدرنیت ــدی و سرس ج
دوران جاهلیــت نویــن اســت کــه بــت  هــای مکاتــب باطــل در آن 
بایــد از بیــن برونــد. او انگیــزه ســنت  گرایــان را از مخالفــت جــدی 
ــه حقیقــت ســنتی و ترحــم  ــا تجــّدد، احســاس تعهــد ایشــان ب ب
ــر اســاس  ــه ب ــد مدرنیت ــرای انســان دانســته و نق و خیرخواهــی ب
ــی  ــا اساس ــب ب ــی متناس ــی را عمل ــی و دین ــول مابعدالطبیع اص
ــد  ــاس، معتق ــن اس ــر همی ــد. ب ــی  بین ــالمی م ــل اس ــن فضای  تری
ــوی  ــای معن ــنت  ه ــران س ــام متفک ــه تم ــتین وظیف ــت نخس اس
ــه بســیاری از  ــد مدرنیســم اســت. اینک ــد اســالم نق ــی مانن و دین
کشــورهای شــرقی و بــه طــور خــاص اســالمی، از سرنوشــت شــوم 
غــرب عبــرت نگرفتــه و اشــتباه آن را تکــرار مــی  کننــد، نصــر را 
ــه  ــم شــرق ب ــه نظــر او، فاجعــه عال بســیار نگــران کــرده اســت. ب
ــرب را  ــای غ ــای دنی ــان خطاه ــه هم ــت ک ــن اس ــالم ای ــژه اس وی
تکــرار می کنــد. از ایــن  رو، وی از عــدم نقــد اساســی غــرب توســط 
مســلمانان و ســعی در ســازگار نشــان دادن اســالم و غــرب توســط 
برخــی روشــن فکران دینــی ســخت دلگیــر اســت. او روشــن فکران 
نیمــه  متجــدد مســلمان را فاقــد اصالــت فکــر، و تســلیم تفکــر دین  
زدایــی غــرب جدیــد می دانــد. نصــر بــا تغییــر و تحــول در شــیوه 
زندگــی فــردی و اجتماعــی مخالفتــی نــدارد، امــا تأکیــد دارد کــه 

ایــن تغییــرات بایــد بــر اســاس اصــول ســنتی انجــام شــود.
ســؤال مهــم ایــن اســت کــه اگــر قــرار اســت مــا بــا زمانــه عــوض 
ــرات  ــود... تغیی ــوض ش ــزی ع ــه چی ــا چ ــد ب ــه بای ــویم زمان ش
ــا آن عــوض  اجتماعــی مســتقل از مــا نیســت کــه مــا بخواهیــم ب
شــویم، بلکــه انســان آزاد اســت و سرنوشــت خــود را عــوض 
ــم،  ــازگار کنی ــود س ــای خ ــنت ه ــا س ــه را ب ــد زمان ــد. بای می کن
ــی  ــه اســت، ول ــی در جامع ــری طبیع ــرات ام ــس... تغیی ــه برعک ن
ــر محــور  ــرات و ب ــن  تغیی ــال  ای ــی اراده دنب ــد اســبی ب ــد مانن نبای

ــم. آن بدوی
دنیــای مــدرن گرفتــار ایــن تناقــض آشــکار اســت کــه متفکــران 

آن از ســویی، همــواره دم از آزادی و مــردم  ســاالری می زننــد و از 
ســویی، مــی  گوینــد مــا مجبوریــم هــر چیــزی را بــر اســاس زمانــه 

تغییــر دهیــم.

اندیشه سیاسی سنت گرائی
ــب  ــدار  مکت ــون: نوســنت گرایی خــود را وام ــه گن ســنت گرائی رن
از نــگاه  فکــری ســنت گرائی می دانــد. ســنت گرایی گونــه ای 
ــه  ــاً در نقط ــه عمدت ــت ک ــالم اس ــران و اس ــخ ای ــی در تاری دین
ــر  ــی دیگ ــه بیان ــرار دارد.  ب ــه ق ــه های تجددگرایان ــل اندیش مقاب
به زعــم حســین نصــر ســنت گرائی متعــارف بیشــتر گونــه ای 
ــران در  ــب انقــالب اســالمی ای ــه متعاق ــود ک ــی ب از اســالم فقاهت
هیأتــی ســازمان یافتــه و بــا ابــزار قــدرت سیاســی پــا بــه عرصــه 

ــاد.  ــور نه ظه
ســنت گرایان نســبت بــه کلیــت اندیشــه غــرب و هبــوط معنــوی 
ــل  ــی از فرهنــگ اصی ــرب متجــدد را انحراف ــوده و غ ــد ب آن منتق
انســانی دانســته اســت؛ هبــوط از خــردي جهانــي و جاودانــه کــه 
در ســنت هاي مهــم ماقبــل مــدرن از هندوئیســم، بودائیســم 
ــتان و  ــان باس ــز یون ــر رم ــان پ ــا ادی ــه ت ــرق گرفت ــم ش و تائوئیس
دودمان هــاي فکــري در یهودیــت، مســیحیت و اســالم  قابــل 

ــی اســت.  ردیاب
ــه گنــون از نخســتین ســنت گرایاني اســت  ــدگاه نصــر، رن    از دی
ــاب  ــه اســت. وي در کت ــاي متجــدد پرداخت ــل دنی ــه تحلی ــه ب ک
ــون را  ــت گن ــا قرائ ــنت گرایی ب ــی س ــای اساس ــش محوره خوی
مــورد بحــث قــرار داده اســت و البتــه نیــم نگاهــی نیــز به نقــد آنها 
ــی  ــاًل زمین ــه نظــر او ســنت گرایی برداشــتی کام دارد. نخســت، ب
ــم  ــه به زع ــد ک ــه می ده ــت ارائ ــم و معرف ــت عل ــی از ماهی و عین
نصــر ایــن برداشــت موجــب شــده تــا چهــره آســماني و ملکوتــي 
دانــش از میــان بــرود. دوم ســنت گرایی برداشــتی  فردپرســتانه بــا 
محــور قــرار دادن انســان یــا اومانیســم را ارائــه داده اســت کــه بــا 
ــه مــد نظــر نصــر فاصلــه دارد. ســوم ، ســنت  رویکــرد خدامحوران
گرایــی دیــدگاه منســجمی نســبت بــه جامعــه و جهــان ارائــه نمــی 
دهــد و از ایــن زاویــه شــبیه هــرج و مــرج  اجتماعــي مکنــون در 
اندیشــه تجــدد اســت. دنیــاي مــدرن گرفتــار ایــن تناقــض آشــکار 
اســت کــه انســان هاي مــدرن از ســویي همــواره دم از آزادي، 
ــه امــور مي زننــد و مي گوینــد: آینــده  مــردم ســاالري، و ایــن گون
ــر ایــن نکتــه  را مــا رقــم می زنیــم و از دیگــر ســو مدرنیســت ها ب
ــاس  ــر اس ــزي را ب ــر چی ــم ه ــا مجبوری ــه م ــارند ک ــاي مي فش پ
ــا در ســده بیســت  ــد چــون م ــا معتقدن ــم. آنه ــر دهی ــه تغیی زمان
ــم  ــم نمي توانی ــر مي بری ــه س ــیزدهم ب ــدة س ــه در س ــم و ن و یک
اعتبــار هیــچ نهــاد مقــدس، دیــدگاه یــا چیــزي را مســلم بگیریــم.

ســنت گرایی و ســاخت سیاســی شاهنشــاهی: نصــر در تاریــخ 
کمبریــج بــه شــرح ارتبــاط علمــا و ســالطین صفویــه بــه عنــوان 
ــبت  ــت و نس ــه اس ــنت گرایی پرداخت ــه س ــوه اندیش ــی از وج یک
ــان ســاخته اســت. به زعــم او   ــن و نهــاد ســلطنت را نمای نهــاد دی
ــران شــاگردی کــرده باشــد،  ــخ ای هــر کســی کــه در مکتــب تاری
می دانــد کــه از دوره صفویــه تــا ســال 1979 میــالدی پیوند هایــی 
ــذا  ــت و ل ــته اس ــود داش ــران وج ــلطنت در ای ــیع و س ــان تش می
ــد.  ــه بوده ان ــن پای ــر همی ــه ب ــان هم ــان و قاجاری ــان، زندی صفوی
ــد کــه در تاریــخ اســالم،  ــار صفویــان بودن ــرای اولیــن ب درواقــع ب
ــد و  ســنت  یــک مملکــت شــیعه دوازده امامــی را تأســیس کردن

نظام سیاسی 
نوسنت گرایی نصر در عصر مدرنیته

حسین منصف
کارشناسی ارشد اندیشه سیاسی در اسالم دانشگاه عالمه طباطبایی تهران
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ــه هــر  ــا انقــالب فرانســه زاییــده شــد و ب جمهــوری اســت کــه ب
کجــا کــه رفــت دیــن و ســنت را تضعیــف کــرد.

اندیشه سیاسی نصر                                                                                                              
ــران  ــروزی انقــالب اســالمی ای ــب پی ــان نوســنت گرایی متعاق جری
شــکل گرفــت. سیدحســین نصــر پیشــگام ایــن جریــان فکــری در 
بحبوحــه پیــروزی انقــالب اســالمی، بــرای افتتــاح نمایشــگاه هنــر 
ایرانــی در توکیــو، بــه ژاپــن ســفر کــرده بــود و در زمــان حضــور او 
در خــارج از کشــور، انقــالب اســالمی بــه پیــروزی  رســید و پــس از 
آن،  وی بــه ایــران بازنگشــت. نصــر از امــام خمینــی بــه نیکــی یــاد 
کــرده و بــر آن بــود کــه شــهرت و نفــوذ سیاســی آیــت اهلل خمینــی 
ــی  ــرب و حت ــان غ ــردم در جه ــا بســیاری از م ــع از آن شــد ت مان
ــگاه  ــی و جای ــار عرفان ــران، آث ــان اســالم خــارج از ای در خــود جه
ــر آن  رفیــع او در تاریــخ عرفــان نظــری را درک کننــد. او البتــه ب
اســت کــه بــرای بســیاری جالــب و شــگفت  آور اســت کــه آیــت اهلل 
خمینــی در اوایــل عمــر بــه عرفــان نظــری و عملــی یعنــی ریاضــت 
ــد می کــرد، درحالی کــه در ســال های  ــا تأکی ــرک دنی ــت و ت و عزل
ــت  ــت حکوم ــت و ریاس ــدی وارد سیاس ــور ج ــر به ط ــی عم پایان
ــلوک  ــی از س ــه، تحلیل ــر در ادام ــفی، 1385: 191(. نص شد)یوس
معنــوی آیــت اهلل خمینــی و ســفر های چهارگانــه عرفانــی او ارائــه 
ــم  ــد. به رغ ــی می دان ــای عرفان ــر از فض ــان را متأث ــد و ایش می کن
ایــن نــگاه، نصــر نظــام فقاهتــی امــام خمینــی را مــورد نقــد قــرار 
ــت  ــکل حکوم ــه ش ــی بلک ــالم سیاس ــل اس ــه اص ــاً ن داده و عمدت
ــه  ــد ک ــنت گرایان نمی پذیرن ــد. نوس ــرار می ده ــد ق ــورد نق را م
همــه قــدرت از خداونــد گرفتــه شــده و بــه مخلــوق او داده شــود 
ــد  ــالمی نمی دانن ــة اس ــر جامع ــه ای را دیگ ــن جامع ــه چنی چراک
ــد و  ــق دارن ــردم ح ــه م ــت ک ــت اس ــر،1393 : 309(. درس )نص

خداونــد بــه آنــان آزادي و اراده عطــا فرمــوده، امــا آنهــا نــم  تواننــد 
ــالم  ــت اس ــه حاکمی ــه ب ــر ک ــد. نص ــدي کنن ــوق اهلل تع ــه حق ب
ــدی را  ــرد جدی ــاد دارد، رویک ــالمی انتق ــه اس ــر جامع ــی ب فقاهت
ــه  ــر پای ــنت گرایی ب ــی نوس ــیه سیاس ــه اندش ــد ک ــی می کن معرف

ــرار دارد و آن ســلطنت اســالمی اســت.  آن ق

مؤلفه های اندیشه سیاسی نصر
ــا  ــت ب ــر دو اصــل مخالف ــاس اندیشــه نوســنت گرایی ب ــه و اس پای
مدرنیتــه و  ســلطنت اســالمی اســتوار اســت. ایــن مکتــب پدیــده 
جدیــد اســالم فقاهتــی کــه در رأس جامعــه قــرار گرفتــه را مــورد 
ــه  ــی ب ــد اســت اســالم فقاهت ــه معتق ــد چــرا ک ــرار می ده ــد ق نق
دلیــل عــدم تخصــص در زمینــه سیاســت و حکومــت، به مشــکالت 
جــدی برخــورد می کنــد و خــود، جامعــه و اســالم را دچــار مشــکل 
می کنــد. برخــی از مهمتریــن مؤلفــه هــای نوســنت گرایی از ایــن 

قرارنــد:
ــدان خــرد،  ــا جاوی ــده ی ــده: حکمــت خال ــر حکمــت خال ــه ب  تکی
همــان حکمــت مانــدگار، ازلــی و ابــدی اســت کــه در قلــب همــه 
ــه  ــاال و مابعدالطبیع ــا کاب ــه ت ــا و بودیســم گرفت ــّنت ها، از ودانت س
ــه  ــن یافت ــای دارد و عالی تری ــالمی، ج ــا اس ــیحی ی ــّنتی مس س
ــر آن اســت کــه نوعــی امــر  حیــات آدمــی اســت. ایــن دیــدگاه ب
ــا  ــت و ب ــان و سّنت  هاس ــه ادی ــر هم ــه گوه ــود دارد ک ــت وج ثاب
ــر  ــه تغیی ــه ک ــد. آنچ ــر نمی کن ــی تغیی ــی و مکان ــرات زمان تغیی
ــا بیــان الهیاتــی آن اســت. بنابرایــن، اصحــاب  می کنــد، صــورت ی
حکمــت خالــده معتقدنــد کــه ایــن حکمــت بایــد خــود را بــا زبــان 
متجددانــه از نــو تنســیق کنــد تــا بتوانــد بیانگــر حقیقــت مطلــق 

باشــد.
      نقــد تجــدد غربــی: برداشــت ســنت گرایان از مدرنیتــه اغلــب 

اســالمی  را می تــوان از دوره آنهــا در تاریــخ ایــران ردیابــی کــرد.
ــی  ــنت سیاس ــی س ــنت گرایی را نزدیک ــوه س ــی از وج ــر یک    نص
ــران  ــداوم ســنت ای ــت شاهنشــاهی در ت ــه ســنت حکوم اســالم ب
ــام  ــه نظ ــخصی اش ب ــل ش ــح تمای ــد. او در توضی ــتان می دان باس
ســلطنتی در قیــاس بــا نظــام جمهوریــت می گویــد: کلمــه 
جمهوریــت برگرفتــه از کتــاب جمهــور افالطــون اســت. جمهوریــت 
ــه  ــیک آن )Republic( ب ــی و کالس ــرد اصل ــی در کارب افالطون
معنــای قلمــرو عمومــی ) جامعــه و سیاســت( اســت نه نــوع خاصی 
از حکومــت، چراکــه حتــی خــود افالطــون در کتابــش دموکراســی 
ــوف  ــک- فیلس ــت مل ــد و حکوم ــت می دان ــوع حکوم ــن ن را بدتری
را بهتریــن نــوع حکومــت می دانــد. نصــر معتقــد اســت کــه تــوده 
مــردم خیلــی متوجــه ایــن نکتــه نیســتند ولــی افــرادی ماننــد او 
کــه پیــرو تفکــر ســنتی هســتند، همــواره مدافــع نهادهــای ســنتی 

ــد.  ــوده ان ــای ســنتی ب ــی و سیاســی در تمدن ه ــم از دین اع
در اروپــا جمهوریــت بــه معنــای افالطونــی ظهــور نکــرد، بلکــه بــه 
ــالب  ــا انق ــان ب ــی همزم ــک نهضــت افراطــی ضــد دین صــورت ی
فرانســه بــه ظهــور رســید. طبعــاً افــرادی ماننــد نصــر کــه طرفــدار 
ســنت و تفکــر ســنتی بوده انــد، بــا ایــن جریانــات بــه علــت جنبــه 
قــوی ضــد دینــی آن، بــا ایــن تعبیــر از حکومــت کــه بــا انقــالب 
فرانســه شــروع شــد، مخالفنــد. البتــه او بــاور دارد که این برداشــت 
از جمهوریــت را نبایــد بــه حکومــت کنونــی در ایــران تســری داد. 
ایــن حکومــت اگــر چــه نــام جمهــوری را در خــود دارد، تــا حــدی 
منطبــق بــا معنــی افالطونــی اســت، نــه معنــی ســکوالر آن کــه بــا 
انقــالب فرانســه رخ داد و تثبیــت شــد. ایــن نکتــه مهمــی اســت 
و ناقــدان بــدون توجــه بــه آن مــدام می گوینــد کــه نصــر مخالــف 
جمهــوری اســت. او خــود معتقــد اســت کــه او مخالــف جمهــوری 
ــه از  ــف آن گون ــه مخال ــه نیســت، بلک ــی کلم ــای افالطون ــه معن ب

متناقــض اســت؛ گاهــي بــا دســتاوردهاي مدرنیتــه و علــم مــدرن 
مخالفتــی ندارنــد و گاهــي کل مدرنیتــه و اصــول آن را کاذب تلقــي 
ــاس  ــدرن را اس ــدن م ــد تم ــا، نق ــر ام ــین نص ــد. سیدحس مي کنن
تفکــر ســنتي دانســته  و وظیفــة نخســت اهالــی ســنت هاي معنوي 
و دینــي را نقــد مدرنیســم معرفــی می کنــد )نصــر، 1385: 300(. 
ــي  ــش کوچک ــا از بخ ــل تنه ــه عق ــت ک ــر آن اس ــنت گرایي ب نوس
ــر  ــر و مهم ت ــش بزرگ ت ــرد و بخ ــر مي گی ــتي خب ــان هس از جه
جهــان هســتي را نمي تــوان بــا اتــکاي بــه عقــل شــناخت. لــذا در 
ــروی  ــا نی ــتی ب ــان هس ــی از جه ــا اندک ــنت گرایان تنه ــر نوس نظ
ــان را  ــن جه ــم ای ــش اعظ ــا بخ ــت، ام ــائی اس ــل شناس ــل قاب عق
بایــد ازطریــق رجــوع بــه ســنت شــناخت. لــذا خودبســندگي عقــل 
امــری ناموجــه بــوده و عقــل در کنــار ســنت مکــی توانــد کارآمــد 
ــم  ــراز، ه ــم ت ــود ه ــودن دو موج ــم ب ــار ه ــه کن ــم ن ــد. آن ه باش
ــوق فاحــش  عــدل و هم ســنگ، بلکــه دو موجــودي کــه یکــی تف

بــر دیگــری دارد.
ــه  ــژه ای ب ــت وی ــنّت گرائی عنای ــري: نوس ــان نظ ــه عرف ــش ب  گرای
ــت  ــر دو آف ــي را درگی ــان عمل ــی عرف ــته ول ــري داش ــان نظ عرف
می دانــد: اول، اینکــه در ایــن عرفــان معرفــت از منزلــت شایســته ای 
برخــوردار نیســت و بــه جــای آن بیشــتر بــر عواطــف و احساســات 
ــي  ــا  فضــل فروشــي اخالق ــي ب ــان عمل ــه می شــود. دوم، عرف تکی
ــه  ــتگي ب ــي، آراس ــدف نهای ــی ه ــه عرفان ــت. در اندیش ــوأم اس ت
فضایــل اخالقــي اســت، درحالي کــه اعمــال مقدمــه اخــالق اســت، 
و اخــالق مقدمــه اي اســت بــراي معرفــت و بــاز شــدن چشــم دل 
ــه کشــف و  ــه مرحل ــم ملکــوت و رســیدن ب ــي و ســیر در عال آدم
ــور  ــش ک ــم دل ــان چش ــن جه ــه در ای ــی ک ــه آن کس ــهود. چ ش

ــر خواهــد شــد. ــر و گمــراه ت باشــد، در ســراي باقــي کورت
     پذیــرش وحــدت متعالــي ادیــان: وحــدت متعالــي ادیــان نــام 
اولیــن اثــر شــوان هســت کــه در آثــار نویســندگان نوســنت گرا بــه 
ــرون،  همــراه عناویــن دیگــری همچــون وحــدت درون و کثــرت ب
کثرت گرایــی باطنــی ادیــان و ... حاکــی از پلورالیســم خــاص ایــن 
ــان  ــه ادی ــدت متعالی ــه وح ــی نظری ــای اصل ــت. ادع ــدگاه اس دی
ــان  ــدگار در جه ــزرگ و مان ــان ب ــه ادی ــه : اوالً، هم ــت ک ــن اس ای
ــری از  ــات ظاه ــود اختالف ــا وج ــاً، ب ــد. ثانی ــی دارن ــمه اله سرچش
ــه  ــدان در هم ــت جاوی ــاً، حکم ــد. ثالث ــی برخوردارن ــدت باطن وح

آنهــا محقــق اســت.

نوسنت گرایی و مدرنیته
مدرنیتــه بــه عنــوان جریــان حاکــم بــر غــرب جدیــد در زمینه  هــای 
فکــری، سیاســی، اقتصــادی،  اجتماعــی و..کــه بــا اصالــت دادن بــه 
عقــل بشــری و آزادی هــای او همــه امــور طبیعــی، مــاوراء طبیعــی، 
ــه  ــرده و هم ــل ک ــان مدارانه تحلی ــق انس ــا منط ــا و... را ب ارزش ه
ــا خــود شــامل دیــن، آداب و رســوم، و ســایر  پدیده هــای مغایــر ب
ســنت ها را نفــی می  کند)مشــکی،1385: 185(، در صــف نخســت 
ــرار دارد. به زعــم نصــر،  ــژه نصــر ق انتقــادات نوســنت گرایان و به وی
دوران کنونــی دوران جاهلیــت نویــن اســت کــه بت هــای مکاتــب 
باطــل آن بایــد از بیــن برونــد. انگیــزه اصلــی مخالفــت ســنت گرایان 
بــا تجــّدد، احســاس تعهــد بــه حقیقــت ســنتی و خیرخواهــی برای 
ــر اســاس اصــول مابعدالطبیعــی و  ــوده و نقــد مدرنیتــه ب انســان ب
ــن  ــه همی ــل اســالمی اســت. ب ــا فضای ــی متناســب ب ــی  عمل دین
دلیــل اســت کــه او کارویــژه نخســت اصحــاب ســنت های معنــوی 
ــر،1385:  ــد )نص ــم می دان ــد مدرنیس ــالم را نق ــد اس ــی مانن و دین
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اینکــه  نصــر، 1381: 181(.  نصــر، 1383: 284 و 285؛  300؛ 
بســیاری از کشــورهای شــرقی و اســالمی از سرنوشــت غــرب عبرت 
ــد، نصــر را نگــران کــرده و  ــه و اشــتباه آن را تکــرار می کنن نگرفت
ــه  ــت ک ــن اس ــالم ای ــژه اس ــرق به وی ــم ش ــه عال ــد »فاجع می گوی
ــر،1383:  ــرار می کند«)نص ــرب را تک ــای غ ــای دنی ــان خطاه هم

.)43
ــازگار  ــرای س ــلمان ب ــنفکران مس ــالش روش ــن رو، او از ت     از ای
نشــان دادن اســالم و غــرب ســخت دلگیــر اســت، بــه همیــن خاطر 
او روشــن  فکــران نیمــه  متجــدد مســلمان را فاقــد اصالــت فکــر و 
ــد  نصــر  ــد. هرچن ــر تفکــر ضددینــی غــرب می دان تســلیم در براب
ــردی و  ــی ف ــبک زندگ ــی در س ــول و دگرگون ــا تح ــی ب مخالفت
ــر  ــد ب ــرات بای ــن تغیی ــه ای ــرآن اســت ک ــا ب ــدارد، ام ــی ن اجتماع
ــر  ــر،1383: 286(. نص ــود )نص ــام ش ــنتی انج ــول س ــاس اص اس
می پرســد اگــر قــرار اســت مــا بــا زمانــه عــوض شــویم زمانــه بایــد 
ــا چــه چیــزی عــوض شــود؟ در پاســخ می گویــد درســت اســت  ب
کــه تغییــرات اجتماعــی مســتقل از مــا نیســت کــه مــا بخواهیــم 
بــا آن عــوض شــویم، ولــی انســان آزاد اســت و می توانــد سرنوشــت 
ــود  ــنت های خ ــا س ــه را ب ــد زمان ــذا بای ــد. ل ــوض کن ــود را ع خ
ســازگار کنیــم، نــه برعکــس. تغییــرات اجتماعــی امــری طبیعــی 
اســت، ولــی نبایــد ماننــد اســبی بــی  اراده دنبــال  ایــن  تغییــرات و 

ــد )نصــر، 1385: 301-302(. ــور آن دوی ــر مح ب
ــده از مناســبات  ــاً انســان مدارانه و بری ــاری، نصــر رویکــرد صرف   ب
ــت  ــوم جاهلی ــب مفه ــرب را در قال ــی غ ــی و الهیات ماوراءالطبیع
مــدرن مــورد نقــد قــرار داده اســت. عــالوه بــر ایــن او روشــنفکران 
ــبک  ــت از س ــل متابع ــه دلی ــالمی را  ب ــرقی و اس ــورهای ش کش

ــا  ــازگار نشــان دادن اســالم ب ــرای س ــی و کوشــش ب ــی غرب زندگ
ــوئی  ــه از س ــد. او البت ــرار می ده ــدی ق ــرزنش ج ــورد س ــرب م غ
بیــش از چهــل ســال از زندگــی خــود را در کانــون اندیشــه غربــی 
ــی  ــی و مبتن ــگ غرب ــی در فرهن ــر زندگ ــده و از ســوی دیگ گذران
بــر آن ســبک زندگــی را مــورد نقــد قــرار داده و بــر ســبک زندگــی 
ــن را  ــدان نصــر ای ــد دارد. بعضــی از منتق شــرقی و اســالمی تأکی
مهمتریــن نقــد بــر او می داننــد کــه او درســت در جایــی بــه نقــد 
غــرب می پــردازد کــه حیــات فکــری و اجتماعــی خــود را از آنجــا 
ــر ســبکی از زندگــی تأکیــد می کنــد کــه سال هاســت  ــه و ب گرفت

ــه گرفتــه اســت.   از آن فاصل

نتیجه گیری
ایــن مقالــه بــرای  ارائــه پاســخ معتبــر بــه ایــن پرســش طراحــی 
ــه  ــا توجــه ب شــد کــه » اندیشــه سیاســی سیدحســین نصــر، را ب
رشــد مدرنیتــه در عصــر کنونــی چگونــه می تــوان بازنمایــی 
ــف در اندیشــه نصــر و  ــه وجــود عناصــر مختل ــم ب ــا عل کــرد؟  » ب
نوســنت گرایی، مــا پاســخ خــود را بــر ایــن فرضیــه اســتوار کردیــم 
ــده  ــت خال ــه حکم ــر در نظری ــنت گرایی نص ــتگاه نو س ــه »خاس ک
ــا تجــدد  ــت ب ــب ضدی ــت و اندیشــه سیاســی او در  قال ــور یاف تبل

ــی شــده اســت. بازنمای
 سیدحســین نصــر پــس از انقــالب اســالمی در ایــران و حکمرانــی 
علمــا و روحانیــون بــر مــردم، ایــن نکتــه را گوشــزد می کنــد کــه 
اگــر فقهــای دیــن نتواننــد آنچنــان حکومــت کننــد کــه ســعادت 
آنهــا  را بــه ارمغــان آورد،  مردمــی کــه در دیــن داری و پایبنــدی 
ــز  ــن گری ــان دی ــد ناگه ــزار ســاله داشــته ان ــه ســنت، ســابقه ه ب

ــر  ــی مذهــب ب ــرا توقعــی کــه مــردم از حکمران خواهنــد شــد، زی
ــد متفــاوت از حاکمیــت دیگــر حکومت هــا اســت. در  جامعــه دارن
ــه  ــران جامعــه رخ دهــد، ب ــی کــه از ســوی رهب اینجــا هــر خطای
پــای دیــن گذاشــته مــی شــود و هرچــه ایــن حکومــت ضعیف تــر 
ــت   ــن اس ــی ممک ــود و حت ــیده می ش ــزوا کش ــه ان ــن ب ــد، دی باش

برخــی ســنت هــای ریشــه دارد کــم رنــگ شــوند. 
نصــر بازگشــنت بــه نوعــی از ســنت گرائــی را در نظــر دارد کــه بــا 
بســیاری از تحــوالت دنیــای مــدرن در تعــارض اســت چنانچــه او 
ــر آن اســت کــه »مــن انتظــار داشــتم بعــد از انقــالب اســالمی  ب
ــم.   ــن کار را نکردی ــان، ای ــنتی خودم ــاس س ــه لب ــم ب ــا برگردی م
برگردیــم بــه شهرســازی و معمــاری ســنتی خودمــان کــه فضــای 
ــر  ــم. ب ــد، نکردی ــی کن ــن م ــا را تعیی ــات انســان ه ــر روزه  حی ه
ــم،  ــراب کردی ــران خ ــود در ته ــم ب ــود ه ــاغ ب ــه ب ــر چ ــس ه عک
ســاختمان هــای ســی طبقــه ســاختیم و خیلــی چیزهــای اساســی 
کــه اصــوال نحــوه زندگــی افــراد را در بــر مــی گیــرد. حــاال مســئله 
ماشــین و ترافیــک و دود و آلودگــی هــوا و تمــام بــرکات فنــاوری 
ــه  ــود. ب ــن ب ــن ای ــر م ــی نظ ــار، ول ــم کن ــی گذاری ــد را م جدی
همیــن جهــت مــن تمــام نیرویــم را متمرکــز کــردم روی مســائل 
معنــوی و فلســفی و عرفانــی و پاســخگویی بــه ایــن نــوع اندیشــه 
ــه   ــه جامع ــی ب ــن نگاه ــر،1385: 49(. چنی ــده« )نص ــرب آم از غ
مــدرن قــدری عجیــب بــه نظــر می رســد. ایــن ســاخت معمــاری 
و شــهر ســازی متأثــر از رشــد جامعــه و گســترش شهرنشــینی در 
همــه دنیــا اجتنــاب ناپذیــر بــوده اســت. بــه طــوری کــه ســاخت 
معمــاری و شهرســازی ممالــک توســعه یافتــه بــه همیــن صــورت 
ــه  ــت در حالی ک ــروز زیس ــای ام ــوان در دنی ــه می ت ــت. چگون اس

ســبک ســاخت و ســاز و معمــاری بــا توجــه بــه گســترش جمعیــت 
ــبک و  ــان س ــه هم ــر ب ــوی دیگ ــن از س ــود زمی ــوئی و کمب از س

ســیاق ســنتی باشــد. 
ــه از همــان  ــاًل برگرفت ــز کام ــت نی ــه دول نوســنت گرائی نگاهــش ب
ــت را  ــاخت دول ــب س ــن مکت ــت. ای ــنتی اس ــی و س ــوی قدیم الگ
عمدتــاً در قالــب همــان الگــوی ســلطنت و نهایتــاً ســلطنت 
ــه  ــلطنتی ب ــت س ــر حکوم ــم نص ــد. به زع ــرح می کن ــالمی مط اس
معنــای حکومــت دیکتاتــوری، اســتبدادی و خفقانــی کــه در ذهــن 
مــردم وجــود دارد، نیســت بلکــه نوعــی حکومــت مــردم ســاالری 
اســت کــه در رأس حکومــت شــخصی قــرار دارد کــه نماینــده دیــن 
نیســت بلکــه نماینــده تمــام اقشــار جامعــه، ولــی حافــظ و پاســدار 
ــه  ــه ب ــتند ک ــی هس ــلطان علمای ــن س ــار ای ــت. در کن ــن اس دی
مشــاوره در زمینــه مذهــب می پردازنــد و بــه صــورت غیرمســتقیم 
در جامعــه ایفــای نقــش مــی کننــد. بدیــن ترتیــب او بــا نقــد نظــام 
ــم  ــا عل ــت ی ــاع از معرف ــنت ها و دف ــاع از س ــدرن، دف ــی م سیاس
ــوع  ــن ن ــوان بهتری ــه عن قدســی »حکومــت ســلطنت دینــی« را ب
حکومــت مطــرح مــی کنــد کــه نــه تنهــا حافــظ دیــن و شــریعت، 
ــا در  ــده و ی ــوش ش ــه فرام ــت ک ــی اس ــنت های ــدار س ــه پاس بلک
ــد  ــه در بن ــی ک ــه نمات ــه ب ــا توج ــت. ب ــن اس ــان رفت ــال از می ح
بــاال اشــاره شــد، تحــوالت دنیــای مــدرن نــه تنهــا در عرصه هــای 
مختلــف جمعیتــی، شــهر ســازی و... موجــب تحــول شــده اســت 
ــز تحــول ایجــاد کــرده اســت.  ــدرت نی ــورد ســاخت ق بلکــه در م
ــی  ــان پادشــاهی باق ــد همچن ــز نمی توان ــدرت نی ــاً ســاخت ق طبع
بمانــد بلکــه حضــور توده هــای مــردم تحــول ســاختار سیاســی بــه 

ــر کــرده اســت. ــاب ناپذی ســاختارهای جمهــوری را اجتن
ــی  ــگاه متفاوت ــد نظــر او، او جای ــدرت م ــن ســاخت ق ــه ای در ادام
ــر  ــت. از نظ ــل اس ــن  قائ ــان دی ــون و حافظ ــا، روحانی ــرای علم ب
ــور  ــلطان را در ام ــه س ــد ک ــرار می گیرن ــی ق ــان در موقعیت او آن
ــم و  ــرگاه حاک ــذا ه ــد، ل ــاوره می دهن ــت و مش ــی هدای حاکمیت
ــگ  ــنت و فرهن ــن، س ــاندن دی ــزوا کش ــه ان ــیر ب ــه در مس جامع
جامعــه حرکــت کننــد، علمــا و فقهــا بــا رهنمودهــای خــود جامعــه 
را از آن مســیر انحرافــی خــارج می کننــد و بــه صــراط مســتقیمی 
کــه خداونــد مــد نظــر دارد بــاز می گرداننــد. از آنجــا کــه سیاســت 
ــه فســاد می کشــاند، اگــر فــردی  پدیــده ای اســت کــه انســان را ب
غیــر از فقیــه در رأس حکومــت باشــد و بــه فســاد کشــیده شــود، 
مــردم ایــن انحــراف حاکــم را پــای هــوای نفــس فــرد می گذرانــد 
ــد آن فــرد را کنــار گــذارده و فــردی دیگــر را  و روحانیــت می توان
ــه عنــوان ســلطان  معرفــی کنــد. امــا اگــر عالمــی کــه پاســدار  ب
دیــن و شــریعت اســت، در رأس حکومــت قــرار بگیــرد و قــدرت، 
حاکــم را بــه فســاد بکشــاند، مــردم جامعــه ایــن فســاد را عــالوه بــر 
ــد و از آن روی  ــن و شــریعت نســبت می دهن ــن، آیی ــه دی ــرد، ب ف
می گرداننــد و از آنجــا کــه نصــر معتقــد اســت دیــن امــری قدســی 
و فرســتاده خداونــد توســط پیامبــران اســت، بایــد راویــان دیــن و 
علمــای آن از ایــن گونــه فســاد بــه دور باشــند تــا وجــه جاودانــی 
و آســمانی دیــن مخــدوش نشــود. بنابرایــن نصــر از نوعــی نظــام 
سیاســی ســکوالر و غیردینــی حمایــت می کنــد کــه عالمــان 
ــا  ــد ت ــازی می کنن ــده را ب ــدار دهن ــذار و هش ــش ان ــی نق روحان
ســلطان غیردینــی امــا حافــظ دیــن راه فســاد را در پیــش نگیــرد. 
اگــر ایــن حاکــم در مســیر انحــراف قــرار گرفــت، ابعــاد و مختصــات 
انحــراف او را بــرای مــردم بازگــو کــرده تــا مــردم بــه ســوی تغییــر 

حاکــم حرکــت کننــد.
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ــن  ــذرد. در ای ــد می گ ــرب جدی ــخ غ ــال از تاری ــدود 400 س ح
ــالم در  ــه اس ــل ب ــی تمای ــاهد نوع ــر، ش ــال های اخی ــان در س می
ــیاری از  ــونت در بس ــود خش ــم وج ــتیم. علیرغ ــرب هس ــان غ جه
نقــاط جهــان از ایرلنــد گرفتــه تــا لبنــان و حــوزه دریــای آرام و در 
حالیکــه بســیاری از مذاهــب از مســیحیت گرفتــه تــا هندوییســم 
درگیــر آن هســتند، جهــان غــرب، اســالم را بیــش از هــر مذهــب 
ــر  ــلمانان ب ــلط مس ــد. تس ــد می ده ــونت پیون ــه خش ــری ب دیگ
ــلمانان  ــوی مس ــاز آن ازس ــه آغ ــی، ک ــای صلیب ــپانیا، جنگ ه اس
نبــود و اســتیالی امپراطــوری عـــثمانی بــر اروپــای شــرقی 
خاطــره ای تاریخــی از اســالم بــه دســت می دهــد کــه بــا قــدرت و 

ــراه اســت.  خشــونت هم
بــه عــالوه جنبش هایــی کــه در چنــد دهــه ی گذشــته در 
ــا  ــی کــه ب ــه خصــوص آن های ــد، ب ــه وجــود آمــده ان ــه ب خاورمیان
ــتند،  ــالم هس ــان اس ــکالت جه ــل مش ــی ح ــالم و در پ ــام اس ن
ــه  ــدون آنکــه مســلمانان در ظهورشــان نقشــی داشــته باشــند ب ب
نوعــی ایــن تصویــر را در غــرب رواج داده انــد کــه اســالم همــراه 
بــا خشــونت اســت. در طــول تاریــخ ارتبــاط مســتقیم بیــن رونــد 
ــانه  ــالم هراس ــتیزانه و اس ــالم س ــات اس ــالم و اقدام ــترش اس گس

ــت.  ــته اس ــود داش وج
ــه ویــژه در ســرزمین های غــرب  هــر گاه رونــد گســترش اســالم ب
شــدت گرفــت در واکنــش بــه آن تالش هــا بــرای مخــدوش 
کــردن چهــره اســالم و مســلمانان نیــز تشــدید شــده اســت. اســالم 
هراســی از اصطالحــات جدیــدی اســت کــه بــه تازگــی و بــه طــور 
ــت.  ــه اس ــداول یافت ــرب ت ــا غ ــالم ب ــه اس ــه رابط ــاص در زمین خ
ــه  ــه دارد ک ــی ریش ــخ کهن ــده در تاری ــن پدی ــت ای ــوان گف می ت

ــرب  ــان اســالم و غ ــاآرام می ــط ن ــار از سلســله درازی از رواب سرش
اســت؛ و در طــی ایــن روابــط نــاآرام، هــراس از اســالم در ذهنیــت 
ــان  ــان اســالم را چون ــا آن ــت شــده و موجــب شــده ت ــرب تثبی غ
خطــری جــدی بنگرنــد کــه تهدیــد کننــده هــر چیــز غربــی اســت. 
بدیــن منظــور تاکنــون ده هــا همایــش و میزگــرد سیاســی و فکــری 
ــه  ــا ب باعنــوان تروریســم اســالمی در غــرب برگــزار شــده اســت ت
ــی،  ــاد فرهنگ ــلمانان و ابع ــالم و مس ــراس از اس ــاط ه ــی نق بررس

ــد.  ــی و اقتصــادی آن بپردازن اجتماع
حــوادث 11 ســپتامبر 2001 نقطــه عطفــی بــود تــا جهــان غــرب 
ــه جهــان  ــرای تبلیغــات منفــی علی ــه الزم را ب ــکا بهان ــژه آمری بوی
اســالم و مســلمانان شــروع کنــد. ایــن تبلیغــات نــه تنهــا در ســطح 
ــگ  ــروع دو جن ــه ش ــر ب ــی منج ــورت عمل ــه بص ــانه ها بلک رس
فرسایشــی در عــراق و افغانســتان و بــه بهانــه مبــارزه بــا تروریســم 
ــرب  ــی غ ــازوی فرهنگ ــوان ب ــه عن ــوود ب ــینمای هالی ــد و س ش
ســعی در توجیــه حضــور نظامــی آمریــکا در منطقــه ی خاورمیانــه 
ــه صــورت بنــدی شــده  ــه اینگون ــن ســوال مقال مــی کنــد؛ بنابرای
ــد از حــوادث 11 ســپتامبر در  ــوود بع ــه ســینمای هالی ــه چگون ک
گســترش اســالم هراســی و ایجــاد نگــرش منفــی در افــکار عمومــی 

ــه اســالم تاثیــر داشــته اســت؟ غــرب نســبت ب
»هالیــوود و ایجــاد اســکیمای منفــی نســبت بــه مســلمانان« عنوان 
ــواه دانشــجوی کارشناســی  ــر خ ــره خی ــه طاه ــی اســت ک تحقیق
ــن  ــت. او در ای ــام داده اس ــران انج ــگاه ته ــاط از دانش ــد ارتب ارش
تحقیــق بــه کارکــرد آگاهــی بخشــی ســینمای هالیــوود از طریــق 
ایجــاد هیجــان بــرای مخاطبیــن تاکیــد کــرده و تصویــر ســازی کــه 
در هالیــوود دنیــای جدیــدی را بــرای مخاطــب ایجــاد می کنــد را 

ناشــی از برنامــه ریــزی گرداننــدگان هالیــوود دانســته اســت. 
طاهــره خیــر خــواه در بخــش دیگــری از تحقیــق خــود بــا تاکیــد 
ــی  ــدار اجتماع ــل اقت ــی ترین عوام ــه از اساس ــام ک ــدرت پی ــر ق ب
محســوب می شــود ســینما را رســانه اسکیماســاز معرفــی می کنــد. 
ــب کــه ســینما از جامعــه  ــن مطل ــان ای ــا بی ــن بخــش وی ب در ای
ــات  ــه حی ــه عرص ــا ب ــی پ ــز وقت ــم نی ــی فیل ــرد ول ــر می پذی تاثی

می گــذارد وجــود مســتقلی پیــدا می کنــد و تاثیــرات کــم و بیــش 
ــذارد. ــه می گ ــر جامع ــی را ب مهم

ــا  ــوود ب ــاله هالی ــد س ــت ص ــه خصوم ــاره ب ــا اش ــق ب ــن تحقی  ای
ــه 15  ــود اینک ــا وج ــه ب ــازد ک ــان می س ــر نش ــلمانان خاط مس
ــوود در  ــد هالی ــکیل می دهن ــراب تش ــلمانان را اع ــد از مس درص
ــر  ــالم را براب ــت و اس ــراب اس ــوی اع ــالم از س ــی اس ــدر معرف ص
ــی،  ــم هائ ــوود در فیل ــینمای هالی ــد. س ــودن می دان ــرب ب ــا ع ب
ــره« )1942(،  ــی« )1932(، »قاه ــخ« )1992(، »مومیای ــون »ی چ
»هجــرت« )1962(، »اســب ســیاه« )1997(، از حربــه فــوق بــرای 

ــت. ــرده اس ــتفاده ک ــالم اس ــان اس ــی جه معرف
ــوادث  ــد از ح ــالم بع ــان اس ــه جه ــرب علی ــی غ ــات روان »عملی
11ســپتامبر« نیــز عنــوان تحقیقــی اســت کــه راضیــه متشــکری 
ــت  ــالم و مخالف ــه اس ــش ب ــش گرای ــت. او افزای ــام داده اس انج
ــا ســیطره جهانــی فرهنــگ غــرب را باعــث  آخریــن دیــن الهــی ب
ــه  ــای اســالم دانســته اســت ک ــه دنی ــی علی ــگ روان ــش جن افزای
هــدف ان ترســیم چهــره ای غیــر واقعــی و مخــوف از اســالم اســت. 
خانــم متشــکری در پژوهــش خــود بــه نقــش آفرینی سیاســت های 
ــت و  ــردن اســالم از ماهی ــی ک ــرب در ته ــانه ای غ فرهنگــی و رس
ــه  ــه و ب ــی پرداخت جوهــر واقعــی خــود و حاکمیــت فرهنــگ غرب
ــس  ــه اســالم پ ــی غــرب علی ــات روان شــیوه ها و شــگرد های عملی
ــات  ــن عملی ــتره ای ــق و گس ــاره و عم ــپتامبر اش ــوادث 11س از ح

تبییــن کــرده اســت. 
او در بخشــی از پژوهــش خــود، حادثــه11 ســپتامبر را نقطــه 

ــت. ــته اس ــرب دانس ــی غ ــات روان ــی در عملی عطف
ــه  ــت ک ــی اس ــوان تحقیق ــپتامبر« عن ــس از 11 س ــلمانان پ »مس
ــکا انجــام داده  ــه ســفارش نیــروی هوایــی امری انجــل. ام. رباســا ب

اســت. 
ــان  ــا در جه ــداری ملت ه ــه بی ــاره ب ــا اش ــش ب ــن پژوه او در ای
ــت  ــداری را تقوی ــن بی ــا ای ــه ب ــای مقابل ــی از راهکار ه ــالم یک اس
ــره  ــتای چه ــه در راس ــته ک ــی دانس ــالم گرای ــاخه هایی از اس ش
ــای  ــه وجــود آوردن جناح ه ــه ب ــی از اســالم باشــد ک ســازی منف
ــه رو در جمعیت هــای اســالمی- طــرح اســالم مدنــی  ایجــاد  میان
ــتا  ــن راس ــالمی در همی ــم اس ــبکه های رادیکالیس ــالل در ش اخت

اســت. 
ــی در  ــالم هراس ــاد اس ــه »ابع ــینی در مقال ــدی حس ــد مه محم
بریتانیــا« می نویســد کــه بــر اســاس مطالعــات انجــام شــده ظهــور 
ــل  ــی قاب ــانه ای و دولت ــی، رس ــوزه عموم ــی در 3 ح ــالم هراس اس
ــکل و  ــی ش ــه ارزیاب ــن مقال ــی ای ــش اصل ــت. پرس ــری اس پیگی

ــت. ــوزه هاس ــن ح ــک از ای ــی در هری ــالم هراس ــدت اس ش
ــه ســینمای  ــی شــود ک ــش رو اشــاره م ــق پی ــن تحقی ــا در ای  ام
هالیــوود در تبلیغــی کــه علیــه جهــان اســالم داشــته اســت، ســعی 
کــرده تــا اســالم هراســی را در مــردم نهادینــه نمایــد. در مرحلــه 
بعــد ایــن ســینما بــا اســتفاده از شــیوه تبلیغاتــی پافشــاری، ســعی 
ــلمانان  ــود مس ــالم در خ ــان اس ــی جه ــب ماندگ ــل عق در تحمی
ــس  ــالم پ ــان اس ــات در جه ــدی تبلیغ ــه بع ــت. مرحل ــته اس داش
ــرب  ــان غ ــاکن در جه ــلمانان س ــرب و مس ــردم غ ــوذ در م از نف
ــن  ــر مســتقیم ســعی در فهــم ای ــای غی ــا اســتفاده از شــیوه الق ب
ــت در  ــالش اس ــه در ت ــه خاورمیان ــر منطق ــه اگ ــئله دارد ک مس
ــکا  ــی آمری ــور نظام ــد از حض ــرد بای ــرار گی ــی ق ــیر دموکراس مس
ــا  در منطقــه اســتقبال نمایــد؛ و در نهایــت بعــد از ایــن مســئله ب

اســتفاده از شــیوه های روانــی تبخیــر و تشــجیع حضــور آمریــکا را 
ــد. ــه نمای ــت و توجی ــه تثبی در منطق

 در ایــن تحقیــق بــرای جمــع آوری داده هــا و اطالعــات و تجزیــه و 
تحلیــل فیلم هــا از روش تحلیــل محتــوا اســتفاده شــده اســت. بــر 
ایــن اســاس دســتورالعمل کدگــذاری بــر مبنــای موضــوع و هــدف 
ــا و  ــکانس فیلم ه ــای آن س ــه و مبن ــر پای ــد و ب ــه ش ــق تهی تحقی
تحلیل هــا و مطالــب مــورد نظــر اســتخراج گــردآوری و کدگــذاری 
ــوان  ــرای رســانه ها می ت ــوا ب شــده اســت. از اهمیــت تحلیــل محت
بــه ایــن موضــوع اشــاره کرد کــه دبیــران ســرویس و سیاســتگذاران 
رســانه ها از نتایــج ایــن تحقیقــات پژوهشــی و مبتنــی بــر قوانیــن 
علمــی در پیشــبرد اهــداف رســانه خــود اســتفاده و بهــره بــرداری 
ــب  ــزان برجســته ســازی مطال ــه می ــد ک ــا می دانن ــد. آن ه می کنن
بــا انگیــزه القــا و تاثیــر بــر الگو هــای رفتــاری جامعــه و چگونگــی 
ــر ارزش هــا و نگرش هــای  ــر تاثیرگــذاری ب فعالیت هایــی مبتنــی ب
ــرد.  ــخص ک ــوا مش ــل محت ــا روش تحلی ــوان ب ــان را می ت مخاطب
ــه دو  ــل رابط ــه دلی ــانه ها ب ــوای رس ــی از محت ــان آگاه ــرای آن ب
ــز اهمیــت اســت. اول  ــکار عمومــی حائ ســویه بیــن رســانه ها و اف
ــش  ــا و گرای ــده نیاز ه ــس کنن ــانه ها منعک ــه رس ــل اینک ــه دلی ب
ــر  ــد و دوم اینکــه رســانه هــا خــود تاثیرگــذار ب ــکار عمومــی ان اف

افــکار عمومــی هســتند. 
بــه منظــور دســتیابی بــه شــیوه های تبلیغاتــی ســینمای هالییــود  
بــه عنــوان ماشــین فرهنگــی غــرب علیــه جهــان اســالم بخصــوص 
بعــد از حــوادث 11 ســپتامبر و همچنیــن آشــنایی بــا ایــن بخــش 
از جنــگ نــرم و ناتــوی فرهنگــی و تحلیــل رونــد تخریــب چهــره 
مســلمانان و اســالم در نــزد مــردم غــرب کــه ســرعت گرایــش آنان 
بــه دیــن انســان ســاز اســالم روز بــه روز در حــال افزایــش اســت 
ــینمای  ــالم در س ــه اس ــده علی ــاخته ش ــای س ــی از فیلم ه برخ
ــاری  ــه آم ــوان جامع ــه عن ــم( ب ــا 35 فیل ــن 30 ت ــود )بی هالیی
تحقیــق انتخــاب شــده اســت. البتــه بــرای مطالعــه ســیر حرکــت 
ســینمای هالیــوود از فیلم هــای قبــل از حــوادث 11 ســپتامبر نیــز 

اســتفاده شــده اســت.
 از دوران ماقبــل تاریــخ نوعــی از ارتبــاط در خصــوص تبلیــغ وجــود 
ــای  ــواره غار ه ــر روی دی ــه ب ــر ک ــی از تصاوی ــت برخ ــته اس داش
ــه نوعــی تبلیــغ  ــم ب اولیــه نقــش بســته و فرعون هــای عصــر قدی
ــغ  ــا تبلی ــا ب ــالت انبی ــپس رس ــد س ــود می کردن ــدای خ ــرای خ ب
ــت.  ــوده اس ــام ب ــم ع ــی ه ــاص و زمان ــی خ ــده گاه ــروع ش ش
ــرای  ــغ را ب ــی از تبلی ــی نوع ــان همگ ــکام، فرمانروای ــالطین، ح س
ــر  ــد، بناب ــع کشــور خــود می کردن ــی مناف ــع شــخصی و گاه مناف
ایــن تبلیــغ، مقولــه ای نیســت کــه چنــدان جدیــد باشــد و مربــوط 
ــی  ــی اجتماع ــه در زندگ ــه ریش ــردد بلک ــر گ ــال های اخی ــه س ب
انســان ها داردامــا تبلــغ بــا صداقــت بــه مــرور زمــان بــه پروپاگانــدا 

ــم.  ــه آن می پردازی ــه ب ــده ک ــل ش تبدی
»تبلیــغ« نوعــی ارتبــاط اقناعــی اســت کــه دولــت، احــزاب 
ــا تقویــت( دیدگاه هــا  ــرای تغییــر )ی سیاســی و گروه هــای فشــار ب
ــد  ــا برض ــال دولت ه ــد و مث ــه کار می گیرن ــردم ب ــای م و نگرش ه
مصــرف مــواد مخــدر تبلیــغ می کننــد، احــزاب سیاســی تظاهراتــی 
بــرای حمایــت از سیاســت های شــان در انتخابــات سراســری 
ــتان  ــروه »دوس ــد گ ــار مانن ــای فش ــد و گروه ه ــه راه می اندازن ب
زمیــن« همــه ســاله نظــرات شــان را از طریــق رســانه های ارزان تــر 
ــالح  ــد. اصط ــالم می کنن ــتر اع ــه و پوس ــخنرانی، اعالمی ــد س مانن

هالیـــوود و اســـالم هراســـی
سمانه طهماسبی 

دکتری علوم سیاسی دانشگاه عالمه طباطبایی تهران

سعید سعیدی
کارشناس ارشد روابط بین الملل دانشگاه آیت العظمی بروجردی
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ــک دارد.  ــخ کلیســای کاتولی ــغ( ریشــه در تاری ــد« )تبلی »پروپاگان
در ســال 1633، پــاپ اوربــان هشــتم بــرای ترویــج ایمــان مســیحی 
ــان  ــور ایم ــان ن ــا آن زم ــه ت ــن ک ــره ی زمی ــای ک در آن بخش ه
بــر آن هــا نتابیــده بــود، گردهــم آیــی تبلیــغ بــه راه انداخــت. تــا 
ــکلی  ــغ ش ــود، تبلی ــوط می ش ــا مرب ــه کاتولیک ه ــه ب ــا ک آن ج
ــغ  ــابق تبلی ــتی س ــور های کمونیس ــا در کش ــود. ام ــوزش ب از آم
کمابیــش متــرادف آمــوزش سیاســی بــود. کتــاب فرهنــگ سیاســی 
شــوروی تبلیــغ را »توضیــح کامــل آموزه هــای مارکــس و انگلــس 
ــف آن«  ــریح وظای ــویک و تش ــزب بلش ــتالین و ح ــن و اس و لنی

تعریــف کــرده اســت. 
در دموکراســی های غربــی تبلیــغ بــار منفــی دارد و بــا دروغ 
تداعــی می شــود. مثــال طــی جنــگ جهانــی اول دروغ هــا و 
داســتان پردازی هــای بــی پایــه ای از جانــب هــر 2 طــرف جنــگ 
ــد  ــر نتیجــه جنــگ تاثیــر بگــذارد. پــس بای ــا ب منتشــر می شــد ت
میــان تبلیــغ و آمــوزش تمایــزی قائــل شــویم. هــدف تبلیــغ تغییــر 
نگــرش افــراد بــا اســتفاده از عوامــل یــک ســویه، عاطفــی و روانــی 
ــت،  ــن حال ــوزش در بهتری ــه آم ــت ک ــی اس ــن در حال ــت، وای اس
ــه واســطه ی  ــا ب ــد ت ــا کمــک کن ــه م ــه ب ــن اســت ک ــش ای هدف
ــی  ــه ی عقالن ــق مباحث ــا و از طری ــی از دیدگاه ه ــا طیف ــه ب مواجه
بکوشــیم ارزش هــا، باورهــا، و جهــان بینــی مــان را پیــدا کنیــم.

خالصــه ایــن کــه آمــوزگار بــه مــردم نشــان می دهــد کــه 
ــد  ــردم می گوی ــه م ــغ ب ــه مبل ــال آنک ــید، ح ــه« بیندیش »چگون
ــی  ــی سیاس ــواه هدف ــان، خ ــند. مبلغ ــته باش ــری داش ــه« فک »چ
ــناخته  ــه ی ش ــاری، زرداخان ــی تج ــواه هدف ــند و خ ــته باش داش
ــی  ــا رهیافت ــت آن ه ــد. رهیاف ــار دارن ــون را در اختی شــده ای از فن
مبتنــی بــر تلقیــن اســت و نــه مبتنــی بــر اســتدالل منطقــی. بــه 
نظــر بــراون )1964(: »تلقیــن کــوی اســت بــرای ترغیــب کــردن 
دیگــران بــه پذیــرش یــک بــاور خــاص بــدون ایــن کــه شــاهد یــا 
ــه شــود، خــواه چنیــن  ــرش آن ارائ ــرای پذی ــای منطقــی ای ب مبن

ــد«. ــته باش ــود نداش ــواه وج ــد و خ ــته باش ــود داش ــزی وج چی
مــردم وقتــی خیلــی ســن شــان کــم باشــد یــا در جمعــی حضــور 
ــن  ــودکان بی ــوال ک ــد. معم ــن پذیرن ــیار تلقی ــند، بس ــته باش داش
ــن  ــد از ای ــا بع ــد، ام ــن پذیرن ــیار تلقی ــال بس ــا 8 س ــنین 4 ت س
ــکار کاهــش  ــه ی اف ــرش کورکوران ــرای پذی ســن آمادگــی آن هــا ب
ــی  ــام درک خوب ــی گراه ــم بیل ــر و ه ــف هیتل ــم ادل ــد. ه می یاب
ــود  ــد خ ــرای مقاص ــتند و از آن ب ــا داش ــی توده ه از روان شناس
اســتفاده می کردنــد. وقتــی انســان در یــک جمــع قــراردارد توانایــی 
ــه تنهاســت فروکــش  ــی ک ــاد بســیار آســان تر از زمان ــه انتق اش ب
می کنــد: در نتیجــه، مثــال در گردهــم آیی هــای احیاگــران دینــی 
مخاطبــان بــه آنچــه ســخنرانان می گوینــد ایمــان می آورنــد، 
همانطــور کــه شــخصیت هــواداران متعصــب در گردهــم آیی هــای 
نورمبــرگ پیــش از جنــگ تحــت تاثیــر قــرار می گرفــت. مبلغــان 
از هیجانــات مــا، بــه خصــوص اگــر بــه نحــوی دچــار ســرخوردگی 
ــاز  ــا از نی ــن آن ه ــد. همچنی ــرداری می کنن ــره ب شــده باشــیم، به
ــان  ــی کــه در حــل و فصــل مســائل م ــرای داشــتن راهنمای ــا ب م

ــد.  ــتفاده می کنن ــوء اس ــد س ــان کن کمــک م
ــرات  ــر تاثی ــم ب ــچ گاه نمی توانی ــا هی ــر م ــن، بیش ت ــر ای ــالوه ب ع
حاصــل از جامعــه پذیــری در ســال های اولیــه زندگــی، کــه 
مســتلزم فرمــان بــردن از خواســت های پــدران و مادرمــان اســت، 
ــا دقــت عمــل کننــد  ــد ب ــا ایــن حــال، مبلغــان بای ــق آییــم. ب فائ

و انظــار نداشــته باشــند کــه یــک شــبه تغییــرات چشــمگیری در 
اذهــان مــردم رخ دهــد. بــه نظــر می رســد مبلغــان هنگامــی موفــق 
هســتند کــه کمابیــش از آنچــه مــردم تاکنــون می اندیشــیده انــد 
ــدک  ــان ان ــورد نظرش ــرات م ــه تغیی ــا چنانچ ــد، ی ــت کنن حمای

ــد. ــد نکنن ــردم را تهدی ــی م ــای اساس ــت، باور ه اس
6. عنــوان فیلمنامه هــای تولیــد شــده در ســینمای هالیــوود بویــژه 

بعــد از واقعــه 11 ســپتامبر
 بــه منظــور دســتیابی بــه شــیوه های تبلیغاتــی ســینمای هالییــود 
بــه عنــوان ماشــین فرهنگــی غــرب علیــه جهــان اســالم بخصــوص 
ــن  ــا ای ــنایی ب ــن آش ــپتامبر و همچنی ــازده س ــوادث ی ــد از ح بع
بخــش از جنــگ نــرم و ناتــوی فرهنگــی و تحلیــل رونــد تخریــب 
ــی از  ــرب نمونه های ــردم غ ــزد م ــالم در ن ــلمانان و اس ــره مس چه
فیلم هــای ســاخته شــده علیــه اســالم در ســینمای هالییــود 
تحلیــل و شــرح داده مــی شــود. البتــه بــرای مطالعــه ســیر 
ــازده  ــوادث ی ــل از ح ــای قب ــوود از فیلم ه ــینمای هالی ــت س حرک
ــوودی از  ــای هالی ــت. در فیلم ه ــده اس ــتفاده ش ــز اس ــپتامبر نی س
ــالم  ــگاه اس ــف جای ــه و تضعی ــرای مقابل ــی ب ــگرد های مختلف ش

ــد از: ــا عبارتن ــی از آن ه ــه برخ ــود ک ــتفاده می ش اس
1. تبلیــغ عرفان هــای ســکوالر و بــدون خــدای شــرقی انحــراف از 

مســیر خــدای واقعــی اســت.
2. تهاجــم فرهنگــی و ترویــج انحرافــات مادی گرایانــه مثــل 

انحرافــات جنســی، خشــونت، جادوگــری و...
ــلمانان در  ــوه دادن مس ــت جل ــده و تروریس ــدن، عقب مان 3. بی تم

ــی« ــای حقیق ــره« و »دروغ ه ــون »محاص ــی همچ فیلم های
4. برتــر جلــوه دادن یهودیــان و قوانیــن آن هــا در تمــام عرصه هــا 
ــه و  ــر راهب ــم دخت ــل فیل ــیحی مث ــالم و مس ــان اس ــر ادی و تحقی
یــا فیلم هایــی کــه علیــه مســلمانان می ســازند ماننــد فیلــم 
»کشــتی های بلنــد، مــاه، ســحر و هدیــه«و روی هــم رفتــه 
هالیــوود مســلمانان را عــرب معرفــی می کنــد، حــال آنکــه حــدود 

ــتند.  ــرب هس ــان ع ــلمانان جه ــد مس 15 درص
اولیــن فیلــم عــرب  ســتیز و اســالم ســتیز، در ســال 1897 توســط 
»تومــاس ادیســون«، تحــت عنــوان »فاطیمــا می رقصــد« ســاخته 
ــی عــرب و رقاصــه تمــام تالشــش  ــم زن ــن فیل شــده باشــد، در ای
ــدا  ــوود اگرچــه از همــان ابت ــردان اســت. ســینمای هالی ــب م فری
ــت  ــم صام ــون فیل ــم همچ ــی از فیل ــه 20( در برخ ــل ده )از اوای
ــول 1924،  ــر« محص ــه ای در مص ــال 1921، »کاف ــیخ« در س »ش
»پســر شــیخ« محصــول ســال 1926 )ایــن فیلــم از ســال 2003 
ــم در  ــی فیل ــیو مل ــی در آرش ــی فرهنگ ــر مل ــک اث ــوان ی ــه عن ب
ــی«  ــل بیابان ــود( و »پ ــداری می ش ــکا نگه ــره آمری ــه کنگ کتابخان
ــن،  ــان هایی خش ــراب را انس ــالدی، اع ــال 1928 می ــول س محص
ــر  ــی در اکث ــرد، ول ــی می ک ــا معرف ــر پ ــی س ــدن، دزد و ب بی تم
ــلمان(  ــرب )مس ــان ع ــت، زن ــرن بیس ــای اول ق ــای دهه ه فیلم ه
رقاصه هایــی فریبنــده و مرمــوز بودنــد کــه نــه تنهــا عامــل فریــب 
ــل  ــب تحــت تســلط کام ــو و لع ــزار له ــوان اب ــه عن ــه ب ــردان ک م

ــد. مــردان عــرب بودن
ــت ها،  ــر کمونیس ــدن خط ــرف ش ــوروی و برط ــی ش ــا فروپاش ب
ــه  ــش، ب ــر در فیلم های ــار دیگ ــوود ب ــت، هالی ــرن بیس ــر ق در اواخ
دنبــال دشــمن دیگــری اســت. البتــه پــس از جنــگ جهانــی دوم 
ــی،  ــار دوره فیلم های ــن  ب و برطــرف شــدن خطــر کمونیســت ها، ای
ــد و  ــرا می رس ــن« ف ــی. ای. جی ــدور« و »ج ــات کن ــون »عملی چ

ــراب را در  ــار اع ــن ب ــد، ای ــکا در جســت وجوی دشــمنی جدی آمری
ــه  ــد ک ــش می کن ــاک وارد فیلم های ــت هایی خطرن ــره تروریس چه
ــه  ــپتامبر ب ــه 11 س ــس از حادث ــد و پ ــه می یاب ــئله ادام ــن مس ای

اوج خــود می رســد.
البتــه در ایــن دوره و پــس از آن نیــز فیلم هــای زیــادی بــا 
ــد  ــاخته ش ــلمانان س ــودن مس ــکار ب ــت و جنایت ــون تروریس مضم
ــتقالل«،  ــای »روز اس ــه فیلم ه ــوان ب ــا می ت ــه آن ه ــه از جمل ک
ــردا«،  ــس از ف ــک روز پ ــروا«، »ی ــانه ام«، »بی پ ــک افس ــن ی »م
»عملیــات روز کنــدور«، »بازگشــت بــه آینــده«، »ســریانا«، 
ــر  ــه »دکت ــرد. البت ــاره ک ــا« و ... اش ــان دنی ــد 99«، »پای »یونایت
ــنده  ــکا و نویس ــز آمری ــگاه ایلینوی ــتاد دانش ــاهین«، اس ــک ش ج
ــا اســالم  ســتیزی موجــود در ســینمای  ــاب در رابطــه ب ــد کت چن
هالیــوود کــه طــی ســالیان ســال، بیــش از هــزار فیلــم هالیــوودی 
ــرار داده، عقیــده دارد کــه بدتریــن فیلم هایــی  را مــورد مطالعــه ق
کــه تاکنــون در ایــن بــاره در ســینمای هالیــوود ســاخته شــده، 3 
ــی«  ــای حقیق ــده«، »دروغ ه ــا زن ــرده ی ــب: م ــم »تحــت تعقی فیل
ــراب  ــب«، اع ــت تعقی ــم »تح ــت. در فیل ــل« اس ــد تعام و »قواع
انســان های بی احساســی معرفــی می شــوند کــه قصــد دارنــد 
ــند.  ــر را بکش ــا نف ــند و میلیون ه ــش بکش ــه آت ــس را ب لس آنجل
ــوان دشــمنان  ــه عن ــم »دروغ هــای حقیقــی«، مســلمانان ب در فیل
نــه دولــت آمریــکا کــه مــردم ایــن کشــور معرفــی می شــوند کــه 
ــه دســت  ــی ب ــد، ول ــی شــهادت طلبانه را دارن قصــد انجــام عملیات
ــد  ــم »قواع ــوند. فیل ــود می ش ــی ناب ــه راحت ــتان ب ــان داس قهرم
تعامــل« محصــول ســال 2000 میــالدی اســت کــه در آن حملــه 
ــری  ــرب را ام ــای ع ــان و بچه ه ــه زن ــکا ب ــی آمری ــای دریای نیرو ه
معمولــی و بی اهمیــت نشــان می دهــد، چــون بــه ادعــای »ویلیــام 
ــان و  ــن زن ــک از ای ــر ی ــر«، ه ــم »جنگی ــازنده فیل ــن« س فردکی
ــل  ــان قت ــه اصلی ش ــه دغدغ ــتند ک ــت هایی هس ــا تروریس بچه ه

ــرور اســت.  و ت
ــوود،  ــر هالی ــی ب ــر از ســیطره سیاســتمداران آمریکای ــروز مهم ت ام
ــن صنعــت ســینمایی اســت کــه خــود  ــر ای ســلطه صهیونیســم ب
آمریکایی هــا بار هــا بــدان اذعــان داشــته اند، جالــب آنکــه 12 
نفــر اول لیســت یک صــد فــرد موثــر بــر ســینمای آمریــکا، همگــی 
ــد از  ــا 4 درص ــا تنه ــه آن ه ــت ک ــی اس ــن درحال ــد، ای یهودی ان
ــدن« و  ــم گل ــد. »مناچ ــکیل می دهن ــکا را تش ــت آمری کل جمعی
ــدام  ــه 80 اق ــده اســرائیلی در ده ــوس«، دو تهیه کنن ــورام گلوب »ی
بــه خریــد »کمپانــی فیلــم کانــن« می کننــد و در نیمــه دوم دهــه 
ــی از  ــره ای 26 تای ــد زنجی ــه تولی ــت ب ــه 90 دس ــل ده 80 و اوای
فیلم هــای ضــد عــرب می زننــد کــه از جملــه ایــن فیلم هــا 
می تــوان بــه »جوخــه جهنمــی« )محصــول ســال 1985 میــالدی(، 
»یــورش بــه آمریــکا« )محصــول ســال 1985(، »دلتــا فــورس 1 و 
2« )محصــول ســال 1986(، »کشــتار خیابانــی« )محصــول ســال 
ــه  ــی ک ــر فیلم های ــا و دیگ ــن فیلم ه ــرد. در ای ــاره ک 1991( اش
ــرائیلی و  ــان اس ــد، یهودی ــاخته ش ــس از آن س ــن دوره و پ در ای
دوســتان آمریکایی شــان همــواره نقــش انســان های خــوب را 
بــازی می کردنــد. در ســال 2000 نیــز کمپانــی »پارامونــت« 
ــه ســاخت فیلــم  ــر 60 میلیــون دالر اقــدام ب ــغ ب ــا بودجــه ای بال ب
»قوانیــن مبــارزه بــا دشــمن« می کنــد کــه پیــش از ایــن در ایــن 
ــوان  ــه عن ــاهین« از او ب ــک ش ــر ج ــل از »دکت ــه نق ــزارش، ب گ
ــلمانان در  ــاره مس ــده درب ــاخته ش ــای س ــن فیلم ه ــی از بدتری یک

ــان  ــم زن ــن فیل ــد. در ای ــرده ش ــام ب ــوود، ن ــینمای هالی ــخ س تاری
ــه عنــوان تروریســت هایی بالقــوه  و کــودکان مســلمان هــر یــک ب
ــه  ــکا ک ــش آمری ــس و ارت ــه پلی ــر کشــیده می شــوند ک ــه تصوی ب
ــد  ــی را دارن ــال شــهروندان آمریکای ــان و م ــت از ج ــه حمای وظیف
ــم  ــه ای از فیل ــد. در صحن ــراد ندارن ــن اف چــاره ای جــزء کشــتن ای
ــر  ــه نظ ــه ب ــرض ک ــای معت ــده ای از عرب ه ــاع ع ــاهد اجتم ش
ــکا  ــی از ســفارتخانه های آمری ــی می رســند، در خــارج از یک منطق
هســتیم، ولــی فرمانــده آمریکایــی کــه یقیــن دارد در میــان ایــن 
جمعیــت عــده ای قصــد کشــتن ســربازانش را دارنــد، دســتور آتــش 
ــد، 83  ــی کــه دود هــای ناشــی از شــلیک می خواب می دهــد و زمان
نفــر از جملــه عــده زیــادی زن و کــودک کشــته شــده اند و بیــش 
از 100 نفــر نیــز زخمــی شــده اند، در ابتــدا مخاطبــان نســبت بــه 
ــه دســت کــه در میــان قربانیــان  دختــر بچــه ای لنــگان و عصــا ب
ــا  ــم ب ــط فیل ــی در اواس ــد، ول ــم  دردی می کنن ــاس ه ــوده احس ب
فــالش  بکــی بــه عقــب، مخاطــب می بینــد کــه همــان کــودک در 

ــان و مــردان در حــال شــلیک اســلحه اســت. کنــار دیگــر زن
ــم،  ــمن« می بینی ــا دش ــارزه ب ــن مب ــم »قوانی ــه در فیل ــه ک آنچ
ــی و  ــتمداران آمریکای ــه سیاس ــت ک ــی اس ــان پیام ــت هم درس
ــردم  ــه م ــا آن را ب ــند ت ــه در تالش ــت ک ــت، سال هاس صهیونیس
ــا  ــگ ب ــه در جن ــر اینک ــزی نیســت مگ ــن چی ــد و ای ــل کنن منتق
تروریســت ها، ممکــن اســت عــده ای کــودک و زن و مــرد بی گنــاه 
ــت.  ــر اس ــادی و اجتناب ناپذی ــری ع ــه ام ــوند ک ــته ش ــز کش نی

ســینمای هالیــوود از ســال 2000 رویکــردی آخر الزمانــی بــه 
خــود گرفــت و در فیلم هــای بســیاری نبــرد نهایــی اســالم و 
غــرب بــه تصویــر کشــیده شــد حتــی در دوره اخیــر رجعتــی بــه 
ــای  ــه در دهه ه ــی ک ــده و موضوعات ــود آم ــه وج ــی ب ــار تاریخ آث
ــح  ــی صری ــه صورت ــون ب ــد، اکن ــرح می ش ــه مط ــته در لفاف گذش
ــت  ــانگر آن اس ــوارد نش ــن م ــه همی ــردد ک ــرح می گ ــاره مط دوب
ــر  ــوده و تکث ــینما ب ــا در س ــی دیرپ ــالم موج ــا اس ــت ب ــه ضدی ک
فیلم هــای ضــد اســالمی، مســاله اتفاقــی بــودن ســاخت ایــن آثــار 
ــرب  ــراس غ ــالم ه ــینمای اس ــع س ــازد. در واق ــی می س را منتف
کــه قدمتــی بــه انــدازه خــود تاریــخ ایــن ســینما داشــت، بــا ورود 
ــه هــزاره ســوم میــالدی از دو وجــه مهــم دیگــر نیــز برخــوردار  ب
ــت و دوم  ــود گرف ــه خ ــی ب ــه آخرالزمان ــه جنب ــد؛ اول اینک گردی
ــران منهــای  ــا وجــه ای ــی ب از تفکــرات آرکاییســتی )باســتان گرای

ــد. ــوردار ش اســالم( برخ
 ”Crossing Over“ در همیــن مســیر فیلم هایــی همچــون
ــار  ــا »سنگس ــال 2009 ی ــول س ــر و محص ــن کریم ــاخته وی س
ــان  ــپولیس( مرج ــا پرس ــته –2008 )و ی ــیروس نورس ــا« )س ثری
ــه  ــت آن را تهی ــدی صهیونیس ــن کن ــه کاتلی ــاتراپی-2007( ک س
ــال زد کــه در همــه آن هــا یــک نکتــه  ــوان مث ــود را می ت کــرده ب
ــای  ــادات و باور ه ــن و اعتق ــه قوانی ــد، اینک ــر آم ــه نظ ــترک ب مش
اســالمی باعــث تحمیــل شــرایطی بــه ایرانیــان گشــت کــه آن هــا 
را از همــه دنیــا عقــب و منــزوی نــگاه داشــت. بــر همیــن اســاس 
می تــوان گفــت کــه در واقــع قضیــه ایــران هراســی اخیــر در آثــار 
ســینمای هالیــوود جــز بــه دلیــل اســالمیت ایــران و اینکــه امــروز 
ــت.  ــود، نیس ــدار می ش ــالم قلم ــان اس ــری جه ــوان ام الق ــه عن ب
ــه  ــن-2010( ب ــس ترایم ــوم« )الک ــتند »ایرانی ــه در مس ــه ک آنچ
ــد  ــار ض ــرد. آث ــرار می گی ــن ق ــاب دوربی ــنی در ق ــوح و روش وض
اســالمی و اســالم هراســانه در انــواع و اقســام فیلم هــای ســینمای 
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غــرب از ســال 2001 بــه بعــد، بیشــتر در قالــب همــان دو جریــان 
ــرار  ــغال ق ــگ و اش ــینمای جن ــی و س ــینمای آخرالزمان ــی س اصل
گرفتــه و مطــرح شــدند. از شــکنجه گــر و تروریســت نشــان دادن 
ــرگ-2007( و  ــر ب ــرو )پیت ــد قلم ــی مانن ــلمانان در فیلم های مس
مجموعــه دروغ هــا )ریدلــی اســکات- 2008( و  ســیریانا )اســتیون 
گیگــن-2005( و »محفظــه رنــج« )کاتریــن بیگلــو-2009( گرفتــه 
تــا فیلــم  ایندیاناجونــز و قلمــرو جمجمــه بلوریــن )اســتیون 
ــای اســالم  ــه ســمت دنی ــی ب ــم نگاه ــه نی اســپیلبرگ–2008( ک
داشــت. طبــق یــک بررســی آمــاری یــن طــور بدســت آمــد کــه از 
ســال 1966 تــا امــروز حــدودا 300 فیلــم بــا موضــوع یــا حضــور 
زامبی هــا در ســینمای جهــان ســاخته شــده کــه بیــش از نصــف 
ــد  ــن، بع ــن بی ــم از ای ــدود 158 فیل ــزی ح ــی چی ــار یعن ــن آث ای
ــی  ــه زامب ــا ک ــده اند. از آنج ــاخته ش ــالدی س ــال 2001 می از س
ــی تغییــر و  ــی اســت هــر نویســنده و کارگردان یــک موجــود خیال
ــا ایجــاد  ــا زامبی ه ــط ب ــا و داســتان های مرتب ــی در ویژگی ه تحول
ــات  ــق لغ ــه خل ــته ب ــال های گذش ــات در س ــن ابداع ــد؛ ای می کن
ــت.  ــده اس ــی ش ــا منته ــا زامبی ه ــط ب ــدی مرتب ــم جدی و مفاهی
یکــی از ایــن لغــات جدیــد لغــت( »Zombieland« ســرزمین 
ــال  ــام در س ــن ن ــا همی ــی ب ــط فیلم ــه توس ــت ک ــا( اس زامبی ه
ــن  ــن در همی ــت؛ همچنی ــی ای گذاش ــات زامب ــه ادبی ــا ب 2009 پ
ســال 2009 بــرای اولیــن بــار لغــت زامبــی بــه یــک گــروه نســبت 
ــام  ــه ن ــروژ فیلمــی ســاخته شــد ب داده شــد و در ایــن ســال در ن
»Dead Snow« )بــرف مــرده( کــه در آن نازی هــا در شــمایِل 
زامبــی بــه خطــری بــرای پایــان زندگــی بشــریت تبدیــل شــدند. 
ــی  ــا جای ــان« ت ــی« و »آخرالزم ــوم »زامب ــر دو مفه ــوی دیگ از س
 Zombie« ــوان ــا عن ــی ب ــه عبارت ــد ک ــره خورده ان ــم گ ــه ه ب
ــا  ــد واژه در تمــام فیلم ه ــک کلی ــه ی ــل ب apocalypse« تبدی
و داســتان های زامبــی ای شــده اســت چــرا کــه زامبی هــا همــواره 

بــه ماننــد ویــروس بــه دنبــال شــیوع دادن بیمــاری خــود بــه تمــام 
ــریت  ــات بش ــان حی ــودن پای ــک ب ــر از نزدی ــوده و خب ــریت ب بش
می دهنــد. همچنیــن لغــت »تروریســت« کــه پــس از ســال 2000 
ــبت  ــلمانان نس ــه مس ــی ب ــات آمریکای ــده ای در ادبی ــور فزاین بط
ــت و  ــرار گرف ــی ق ــت زامب ــار لغ ــن ســال ها کن داده می شــد در ای
ــان  ــا نمای ــت در فیلم ه ــب تروریس ــات در قال ــی اوق ــا گاه زامبی ه
ــن الدن ســاخته شــد،  ــه ب شــدند. نخســتین فیلمــی کــه راجــع ب
ــکیل  ــام آن تش ــه ن ــوان »Osombie« ک ــا عن ــود ب ــی ب فیلم
فیلمــی   .»Osame + Zombie« لغــت دو  از  بــود  شــده 
ــن الدن  ــرگ ب ــالروِز م ــه در س ــر مســتقل ک ــه ظاه ــی و ب آمریکای
بــرای نخســتین بــار اکــران شــد. در ابتــدای ایــن فیلــم نشــان داده 
ــود و ســپس  ــاده می ش ــه آب افت ــن الدن ب ــازه ب ــه جن ــود ک می ش
بــن الدن در ظاهــر یــک زامبــی ایــن بــار از دریــا ظهــور می کنــد 
ــای مســلمان  ــه و ارتشــی از زامبی ه ــه افغانســتان رفت و ســپس ب
ــود  ــا را ناب ــرده و دنی ــا ک ــان را برپ ــا آخرالزم ــد ت ــکیل می ده تش
کنــد. در ایــن فیلــم بــرای اولیــن بــار دو جریــان اســالم  هراســی و 
زامبــی  هراســی بــه هــم رســیدند و برچســب زامبــی بــه مســلمانان 
ــال  ــه  دنب ــان ب ــر گوی ــه اهلل اکب ــی ک ــد؛ زامبی های ــبت داده ش نس
ــه  ــود ب ــروس خ ــال وی ــان ها و انتق ــر انس ــت دیگ ــوردن گوش خ

آن هــا هســتند. 
پــس تــا اینجــا اشــاره شــد بــه هــم نشین شــدن کلمــه »زامبــی« 
بــا مفاهیــم و عباراتــی همچــون »اســالم«، »دیــوار حائــل«، 
»تروریســم«، »آخرالزمــان« و »ســرزمین زامبی هــا«، امــا در ســال 
2016 فیلمــی در 3600 ســالن در آمریــکا رونمایــی شــد کــه در آن 
از زامبی هایــی بــا مختصاتــی جدیــد پــرده بــرداری شــد. فیلمنامــه 
ــر  ــازی بازیگ ــا ب ــی ِزد( ب ــگ جهان ــم World War z )جن فیل
سوپراســتار مطــرح امریکایــی، »بــرد پیــت« برگرفتــه از کتابــی بــا 
ــا مقــداری  ــم ب ــوان اســت. داســتان کتــاب کــه در فیل همیــن عن

تغییــر و تخلیــص مواجــه شــده اســت راجــع بــه شــیوع ویــروس 
ــن  ــروس از چی ــن وی ــت؛ ای ــی اس ــودک چین ــک ک ــی از ی زامب
ــرد،  ــرا می گی ــا را ف ــر دنی ــج سراس ــه تدری ــود و ب ــروع می ش ش
ــول  ــه ق ــا ب ــدس ی ــا بیت المق ــگ زامبی ه ــی جن ــل اصل ــا مح ام
از  صهیونیســت ها  جایی کــه  اســت،  اورشــلیم  صهیونیســت ها 
تــرس زامبی هــای فلســطینی پشــت دیــوار حائــل در حــال 
عبــادت هســتند و توســط دیــوار حائــل می خواهنــد مانــع رســیدن 
ویــروس زامبی هــا بــه ســرزمین های اشــغالی شــوند. نحــوه 
ــی و  ــمایل زامب ــر کشــیدن مســلمانان فلســطینی در ش ــه تصوی ب
ــع شــدن از ورود  ــل، مان ــوار حائ ــرای دی ــد ب ــردی جدی ــه کارب ارائ
ــطین  ــل فلس ــرائیل و تبدی ــاک اس ــه خ ــطینی ب ــای فلس زامبی ه
ــک  ــه ی ــی ای ک ــگ جهان ــغ جن ــا( و تبلی ــرزمین زامبی ه ــه )س ب
ــای  ــر آن زامبی ه ــرف دیگ ــان صهیونیســت و ط ــرف آن مظلوم ط
ــازه ای  ــای ت ــارات و محتوا ه ــه عب ــه و هم ــتند هم ــلمان هس مس
ــه  ــا مســیری کــه در ابتــدای متــن ترســیم شــد ب هســتند کــه ب
ــوود را وارد  ــینمای هالی ــی در س ــد اسالم هراس ــد رون ــر می رس نظ

ــد. ــازه ای کرده ان ــه ت مرحل

اهــداف و راهکار هــای آمریــکا جهــت پیشــبرد و تکمیــل 
پــروژه اســالم هراســی 

بعــد از فروپاشــی اتحــاد جماهیــر شــوروی و از بیــن رفتــن بلــوک 
ــه  ــادی شــد و موازن ــار تحــوالت زی ــی دچ ــان دو قطب شــرق، جه
ــم از  ــم و کمونیس ــک لیبرالیس ــن دو اردوگاه ایدئولوژی ــدرت بی ق
بیــن رفــت. بعــد از آن ایــاالت متحــده آمریــکا بــرای بــاز تعریــف 
ــه  ــه جویان ــت های مداخل ــه سیاس ــی و توجی ــن الملل ــت بی هوی
خــود در بخش هــای مختلــف جهــان، اســالم را بــه عنــوان 
ــرد. از آن  ــف ک ــی تعری ــرال دموکراس ــی اردوگاه لیب ــمن اصل دش
ــی  ــای اصل ــی از محور ه ــوان یک ــه عن ــی ب ــالم هراس ــان اس زم
ــتگاه  ــی در دس ــگاه مهم ــکا جای ــی آمری ــن الملل ــت های بی سیاس
دیپلماســی و رســانه ای ایــن کشــور یافــت. یــک دهــه پــس از ایــن 
واقعــه، بــا حملــه مشــکوکی کــه بــه برج هــای دوقلــوی نیویــورک 
صــورت گرفــت، فصــل نوینــی از مقابلــه بــا اســالم و اســالم گرایــی 
در سیاســتpهای جهانــی آمریــکا بــه وجــود آمــد. بــه طــوری کــه 
ــی  ــادی، فرهنگ ــای اقتص ــی، عرصه ه ــای نظام ــر عرصه ه ــالوه ب ع
و اجتماعــی نیــز بــر کشــور های اســالمی تنــگ شــد و ابزارهایــی، 
چــون جنــگ روانــی، تحریــم اقتصــادی و ... درخدمــت مقابلــه بــا 
ــر و  ــتفاده از هن ــد، اس ــن رون ــت. در ای ــرار گرف ــان ق ــالم گرای اس
ســینما جایــگاه ویــژه ای داشــت. بنــا بــه نظــر منتقــدان غربــی بعــد 
ــاره  ــور را دوب ــن کش ــکا، ای ــت های آمری ــپتامبر سیاس ــازده س از ی
ــکا  ــات آمری ــزار تبلیغ ــن اب ــرار داد و مهم تری در وضعیــت جنــگ ق
یعنــی هالیــوود مســئولیت بزرگــی را متقبــل شــد تــا بــا بازنمایــی 
داســتان های خیالــی، اســالم و مســلمانان را خطرنــاک جلــوه دهــد 
و از ایــن طریــق ســهم خــود را در جنــگ نویــن بــه انجــام برســاند.. 
ــه  ــرای توجیــه سیاســت های جنگ طلبان ایــاالت متحــده آمریــکا ب
ــه از هالیــوود و  خــود و توجیــه حضــور خــود در منطقــه خاورمیان
فیلم هــای تولیــد شــده آن بــه عنــوان مهمتریــن ســالح رســانه ای 
ــرا  ــرد، چ ــرم اســتفاده ک ــگ ن ــزار جن ــن اب ــان پیچیده تری و همزم
کــه ســینما بــا ناخــودآگاه جمعــی مخاطبیــن ارتبــاط می گیــرد و 
می توانــد عقایــد و رفتــار آن هــا را کنتــرل کــرده و هدایــت کنــد. 
ــرب  ــی در غ ــه اسالم هراس ــی ک ــس، 94:1386(. از محور های )لوئی

ــرد:  ــام ب ــر را ن ــوارد زی ــوان م روی آن هــا متمرکــز اســت، می ت
ــه و  ــت، یکپارچ ــاختار ثاب ــک س ــوان ی ــه عن ــالم ب ــی اس 1. معرف

ــر. ــدون تغیی ب
ــچ  ــه هی ــود ک ــی می ش ــری معرف ــدا و دیگ ــودی ج ــالم وج 2. اس

ــدارد. ــا ن ــر فرهنگ ه ــا دیگ ــترکی ب ارزش مش
3. اینگونــه القــاء مــی شــود کــه اســالم در رتبــه نازلــی نســبت بــه 

فرهنــگ غربــی قــرار دارد.
ــف  ــی تعری ــوژی سیاس ــک ایدئول ــه ی ــه مثاب ــا ب ــالم صرف 4. اس
می شــود کــه بــرای امــور سیاســی و نظامــی بــه کار گرفتــه 

می شــود.
راســتای  در  هالیــوود  کــه  دارنــد  اعتقــاد  غربــی  منتقــدان 
ــه اســتریوتایپ  ســازی  ــکا دســت ب سیاســت های اســتعماری آمری

از جهــان مســلمانان و اعــراب می زنــد. 
هالیــوود بــرای توجیــه کار خــود در بعضــی مواقــع چاشــنی 
ــد،  ــه می کن ــش اضاف ــای تولیدی ــه فیلم ه ــز ب ــی را نی آزادی طلب
بــه  آزادی  آوردن  را  فیلم هایــش  هــدف  حقیقــت  در  یعنــی 
ســرزمین های اســالمی یــا نجــات زنــان مســلمان معرفــی می کنــد. 
ــن  ــش، اماک ــتر در بازنمایی های ــذاری بیش ــرای تأثیرگ ــن ب در ضم
اســالمی را اماکنــی عقب مانــده نســبت بــه غــرب نشــان می دهــد. 
ــژه  ــی ایــن فراینــد در شــرایط وی ــه اعتقــاد منتقــدان غرب البتــه ب
ــب توجــه  ــا نکتــه جال ــرای غــرب دردســاز می شــود. ام ــکا، ب آمری
ــان  ــوود همچن ــار هالی ــادات، آث ــن انتق ــم ای ــه برغ ــت ک ــن اس ای
ــینمای  ــد. س ــال می کنن ــرد را دنب ــن رویک ــینی ای ــدون عقب نش ب
هالیــوود دو رویکــرد عمــده را بــرای پیشــبرد پــروژه اسالم هراســی 

ــت:  ــرار داده اس ــود ق ــای خ ــت برنامه ه در محوری
نخســت: بــا بــه کارگیــری ســاختار  اســطوره ای در روایــت کــه منجر 
بــه خلــق قهرمانــی همدلــی  برانگیــز بــرای تماشــاگر می شــود و بــا 
تاکیــد بــر روایتــی متکــی بــر تحــول قهرمــان و تبدیــل او از یــک 
ــعی  ــلطه، س ــام س ــان نظ ــانی دارای آرم ــه ابرانس ــادی ب ــان ع انس
ــا  ــه، ب ــاظ اندیش ــه لح ــوودی را ب ــم هالی ــب فیل ــد مخاط می کن
ایــن شــخصیت اســطوره ای غربــی یکــی کنــد. یــا بــه یــک اعتبــار 
قهرمــان آمریکایــی را بــه عنــوان ســوژه آرمانــی تماشــاگر معرفــی 
کنــد. البتــه بــرای رســیدن بــه ایــن خواســته، نیــاز بــه یــک بســتر 
ــی  ــی اســت، حقیق ــزی و غیرواقع ــا آنچــه فانت رئالیســتی اســت ت

دیــده شــود.
ــه کار  ــوود ب ــینمای هالی ــرد س ــن رویک ــه دومی ــت ک دوم: اینجاس
ــن  ــه کارگرفت ــن و ب ــم در میزانس ــه رئالیس ــش ب ــد، گرای ــی آی م
کد هــا و نشــانه هایی کــه بیننــده را ابتــدا در یــک موقعیــت 
تنــش زا و اضطــراب آور ناشــی از عــدم امنیــت بدلیــل عــدم توانایــی 
ــرای  ــد و ســپس ب ــرار می ده ــت از دروغ ق ــرای تشــخیص واقعی ب
بازگردانــدن امنیــت بــه تماشــاگر، بــرای او چــاره ای جــز اطمینــان 
ــا هدایــت  ــر نمی گــذارد. کارگــردان فیلــم نیــز ب ــه ســازندگان اث ب
ــه کمــک ســاختار اســطوره ای در بســتری رئالیســتی،  تماشــاگر ب
مخاطبــش را بــه ایــن بــاور می رســاند کــه جهــان فانتــزی تولیــد 
شــده توســط فیلــم، حقیقتــی غیــر قابــل خدشــه اســت. بــه ایــن 
ــن  ــکا و همچنی ــی آمری ــی و امنیت ــت های اطالعات ــب سیاس ترتی
ــور های  ــه کش ــه ب ــور در حمل ــن کش ــة ای ــای تجاوزگرایان برنامه ه
عــراق و افغانســتان و حضــور نظامــی در کشــور های منطقــه مثــل 
پاکســتان، بــرای مقابلــه بــا دشــمن بــزرگ یعنــی اســالم )از دیــد 
غــرب(، بــه توجیــه و تاییــد بیننــدة خلــع ســالح شــده در مقابــل 
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ــد.  ــر می رس تصاوی
ماهیت و عوامل شکل گیری پدیده ی اسالم هراسی 

ماهیت پدیده ی اسالم هراسی: 
اســالم هراســی در یــک تعبیــر کلــی عبــارت اســت ازنوعــی تــرس 
ــا  ــا آن ه ــت ب ــا خصوم ــلمین ی ــالم و مس ــی از اس ــرت گروه و نف
و مســلمین کــه در نتیجــه ی آن زندگــی و رشــد وپیشــرفت 
ــده  ــز و آزاردهن ــض آمی ــای تبعی ــر رفتار ه ــت تاثی ــلمانان تح مس
ــت های  ــورات و برداش ــود. تص ــه میش ــکل مواج ــا مش ــروه ب آن گ
ــه در  ــود ک ــج میش ــلمانان تروی ــالم و مس ــورد اس ــژه ای در م وی
ــه ی گروهــی اســتثنایی  ــه مثاب ــه مســلمانان ب چهارچــوب آن هــا ب
ــرور و  ــری، خشــونت، ت ــود فک ــات، جم ــه خراف ــش ب و دارای گرای
ــا  ــا ســهم آن ه ــری نگریســته شــده، ام ــن حــال، ســلطه گ در عی
ــود.  ــی ش ــه م ــده گرفت ــری نادی ــدن بش ــرفت تم ــد و پیش در رش
پدیــده اســالم هراســی کــه اساســا در جهــان غــرب ریشــه دوانیــده 
ــم  ــل مه ــرده، از عوام ــدا ک ــور پی ــت ظه ــا فرص ــا در آنج و عمدت
ســوتفاهم و ناســازگاری مســلمانان بــا غیــر مســلمانان بــوده اســت. 
ــر، زمینــه ســاز نوعــی شــکاف،  اســالم هراســی در ســطح کلــی ت
ــی وبرخــورد بیــن مســلمانان و غیــر مســلمانان اســت. در  رویاروی
دهه هــای اخیــر، خیــزش جریان هــای اســالم گــرا و طــرح نظریــه 
هایــی، چــون »برخــورد تمدن هــای اســالم و غــرب« در گســترش 
ــد.  ــری داشــته ان ــه اســالم هراســی نقــش موث ــوط ب مباحــث مرب
البتــه پدیــده اســالم هراســی محــدود بــه جهــان اســالم نیســت و 
امــروزه نمود هــای آن در ســایر مناطــق از جملــه آســیا نیــز قابــل 

مشــاهده اســت. 
ــای  ــوال گرایش ه ــرب اص ــان غ ــال در جه ــای فع ــی گروه ه برخ
بیگانــه هراســانه دارنــد و بــه طــور کلــی، از بابــت رشــد جمعیــت 
ســاکنان غیــر بومــی اروپــا و آمریکا ابــراز نگرانــی میکنند. امــا بطور 
ــر و  ــر، جهــت گیری هــای ضــد اســالمی آن هــا ملموس ت خــاص ت
ــر از  ــای اخی ــی دهه ه ــی ط ــن نگرانی های ــت. چنی ــکار تر اس آش
دایــره ی اروپــا و آمریــکا فراتــر رفتــه اســت و در کشــور هایی نظیــر 
اســترالیا و حتــی چیــن و هنــد نیــز جریــان دارد. بیشــتر نگرانی هــا 
ــای  ــرا و گرایش ه ــالم گ ــای اس ــن گروه ه ــدرت یافت ــال ق از احتم
ــث  ــی سیاســی باع ــا ناشــی مکیشــود. اســالم گرای ــکال آن ه رادی
شــده اســت دولت هــا نیــز بــا حساســیت بیشــتری فعالیــت 
ــا  ــای آن ه ــر فعالیت ه ــد و در براب ــر بگیرن ــر نظ ــلمانان را زی مس
اعمــال محدودیــت کننــد. پدیــده اســالم هراســی معمــوال در اروپــا 
از آمریــکا پررنگ تــر بــوده، امــا در ســال های اخیــر و بخصــوص در 
پــی حادثــه ی 11 ســپتامبر موجــی از گرایش هــای اســالم ســتیزانه 
ــا  ــار دخالت ه ــن موضــوع در کن ــرده اســت. ای ــکا رشــد ک در آمری
ــه  ــه برخــی کشــور های اســالمی ب ــکا ب ــی آمری ــات نظام و تهاجم
ــزوده  ــل اف ــای متقاب ــه ی بدبینی ه ــر دامن ــرور ب ــا ت ــگ ب ــام جن ن
اســت. )Nimer ،2007:46( چنیــن تعارض هایــی از یکســو، 
ــش  ــگاه بخ ــوال ن ــه اص ــرا ک ــی دارد، چ ــری و عقیدت ــه ی فک ریش
زیــادی از مســلمانان بــه زندگــی بیشــتر ســنتی اســت، در حالــی 
کــه غربی هــا عمدتــا مــدرن هســتند. از ســوی دیگــر، موضوعاتــی، 
چــون اســرائیل، حاکــی از تعارض هــای عینــی در میــان مســلمانان 
ــرای  ــبی ب ــتر مناس ــا بس ــه ذهنیت ه ــن گون ــت. ای ــی هاس و غرب
ــروزه  ــت. ام ــرب اس ــان غ ــی در جه ــالم هراس ــده ی اس ــد پدی رش
اگــر چــه مســلمانان ســاکن جهــان غــرب زندگــی آرامــی دارنــد، 

ــلمان و  ــان غیرمس ــم وطن ــی ه ــوی برخ ــه از س ــاس اینک احس
مامــوران دولتــی مــورد نفــرت و تبعیــض قــرار دارنــد بــرای 
ــرت و  ــرس، نف ــاس ت ــت. احس ــده اس ــا آزار دهن ــیاری از آن ه بس
ــای  ــد بدرفتاری ه ــود دارد موج ــلمانان وج ــه مس ــه ب ــی ک تبعیض
ــپتامبر  ــه ی 11 س ــی حادث ــوده اســت. در پ ــا ب ــا آن ه ــددی ب متع
2001 مرکــز اروپایــی کنتــرل نژادپرســتی و بیگانــه هراســی 
ــه  ــا رو ب ــده ی اســالم هراســی در اروپ پیــش بینــی کــرد کــه پدی
ــترش  ــورد کس ــا در م ــز بار ه ــا نی ــود. بعد ه ــد ب ــش خواه افزای
پدیــده ی اســالم هراســی هشــدار داده شــد. از همــان ســال 2002 
ــود مســلمانان و  گزارش هایــی منتشــر شــد کــه در آن هــا آمــده ب
ــا  ــپتامبر ب ــس از 11 س ــر پ ــای اســیب پذی ــایر گروه ه اعضــای س
افزایــش رفتار هــای خصومــت آمیــز و احساشــس تبعیــض مواجــه 

شــده انــد.
در پژوهشــی روی مســلمانان بریتانیــا ایــن نتیجــه حاصــل شــد کــه 
ــس از 11  ــر پ ــای آســیب پذی ــایر گروه ه مســلمانان و اعضــای س
ســپتامبر بــا افزایــش چشــم گیــر رفتار هــای خصومــت آمیزمواجــه 
بــوده انــد. طــی مطالعــه ای کــه روی 222 مســلمان بریتانیایــی بــه 
عمــل آمــد حاکــی از آن اســت کــه احســاس تبعیــض غیرمســتقیم 
و ضمنــی آن هــا بــه 82/6 درصــد و احســاس تبعیــض آشــکارآن ها 
ــن گــروه  ــج مطالعــه روی ای ــه 76/3 درصــد رســیده اســت. نتای ب
ــی  ــا تلق ــلمانان بریتانی ــده ی مس ــع نماین ــه در واق ــره ک 222 نف
ــای  ــتر از تفاوت ه ــی بیش ــاوت مذهب ــد تف ــان میده ــوند، نش میش
ــز  ــه و تبعیــض آمی ــروز رفتار هــای متعصبان ــا قومــی درب ــژادی ی ن

نقــش دارد.

عوامل شکل گیری اسالم هراسی:
الــف. سرشــاربودن تاریــخ ازدرگیری هــای میــان اســالم وغرب:مــی 
ــالم را  ــاق اس ــا و آف ــالمی، مرز ه ــات اس ــه فتوح ــت ک ــوان گف ت
ــد  ــی از آن، مانن ــوادث ناش ــد و ح ــم نوردی ــا دره ــول قرن ه در ط
درهــم شکســتن کاروان هــای نظامــی روم و انهــدام مراکزشــان در 
زیــر گام هــای ســربازان مســلمان، نخســتین تجربه هــای دردناکــی 
ــا رو  ــا آن روی ــان اســالم، ب ــا جه ــرب در رابطــه اش ب ــه غ ــود ک ب
ــالم را در  ــرس از اس ــم ت ــه تخ ــود ک ــا ب ــن تجربه ه ــد. همی می ش
ذهنیــت غربــی کاشــت و موجــب پــرورش گرایــش بیمارانــه ای در 

آن گردیــد کــه بــر رابطــه اش بــا جهــان اســالم حاکــم شــد.
ب. جهــل نســبت بــه اســالم:در غــرب، اطالعاتــی ســطحی نســبت 
ــد احاطــه  ــن و فاق ــه از منابعــی نامطمئ ــه اســالم وجــود دارد ک ب
علمــی بــه اســالم اخــذ شــده اســت. مــواد درســی دانشــگاهی در 
ــالم  ــده ای از اس ــراه کنن ــط و گم ــات غل ــم اطالع ــوز ه ــرب، هن غ
ــان  ــه دارد. آن ــی ریش ــرق شناس ــب ش ــه در مکت ــود دارد ک در خ
اســالم را از طریــق مستشــرقین می شناســند. یعنــی غربیانــی کــه 
ــه پژوهــش  ــور خــاص اســالم دســت ب ــه ط ــه شــرق و ب در زمین
ــروزه  ــد؛ و ام ــی دارن ــرات غرب ــود تفک ــه خ ــی ک ــد در حال زده ان
ــت شناســی  ــه هســتی شناســی و معرف ــم ک ــه درســتی می دانی ب
معرفــت  اســت.  متفــاوت  مختلــف  تمدن هــای  در  انســان ها 
شناســی یــک انســان غربــی بــا یــک انســان شــرقی یکــی نیســت. 
ج( تعــارض منافــع و اختــالف خاســتگاه های ارزشــی:بخش مهمــی 
از ایــن چالــش، بــر تعــارض منافــع میــان اســالم و غــرب اســتوار 
ــی  ــا مبان ــی ب ــرال دموکراس ــه های لیب ــیاری از اندیش ــت. بس اس
دینــی و اســالمی ناســازگاری دارد. موضوعاتــی نظیــر آزادی هــای 

ــروبات  ــتفاده از مش ــرتی، آزادی اس ــی، معاش ــردی، جنس ــل ف کام
الکلــی، آزادی هــای بــی قیــد و بنــد زنــان و ... از ایــن دســت انــد. 
ــدی  ــا ح ــرب ت ــه غ ــود ک ــه ش ــد گفت ــز بای ــه نی ــن نکت ــه ای البت
ــع  ــه مناف ــالمی ک ــدل را دارد؛ اس ــالم معت ــرش اس ــی پذی آمادگ
ــرای آن  ــدی ب ــد و تهدی ــن کن ــادی اش را تضمی ــی و اقتص سیاس

نباشــد.

 نتیجه گیری:
پدیــده اســالم هراســی کــه اساســا در جهــان غــرب ریشــه دوانیــده 
ــم  ــل مه ــرده، از عوام ــدا ک ــور پی ــت ظه ــا فرص ــا در آنج و عمدت
ســوتفاهم و ناســازگاری مســلمانان بــا غیــر مســلمانان بــوده اســت. 
ــر  ــکا پررنگ ت ــا از آمری ــوال در اروپ ــی معم ــالم هراس ــده اس پدی
ــه ی 11  ــی حادث ــر و بخصــوص در پ ــا در ســال های اخی ــوده، ام ب
ســپتامبر موجــی از گرایش هــای اســالم ســتیزانه در آمریــکا رشــد 
کــرده اســت. ایــن موضــوع در کنــار دخالت هــا و تهاجمــات نظامــی 
ــرور  ــا ت ــام جنــگ ب ــه ن ــه برخــی کشــور های اســالمی ب ــکا ب آمری
ــر  ــه نظ ــا ب ــت. بن ــزوده اس ــل اف ــای متقاب ــه ی بدبینی ه ــر دامن ب
ــکا،  ــت های آمری ــپتامبر سیاس ــازده س ــد از ی ــی بع ــدان غرب منتق
ــن  ــرار داد و مهم تری ــگ ق ــت جن ــاره در وضعی ــور را دوب ــن کش ای
ابــزار تبلیغــات آمریــکا یعنــی هالیــوود مســئولیت بزرگــی را 
ــالم و  ــی، اس ــتان های خیال ــی داس ــا بازنمای ــا ب ــد ت ــل ش متقب
مســلمانان را خطرنــاک جلــوه دهــد و از ایــن طریــق ســهم خــود را 
در جنــگ نویــن بــه انجــام برســاند. ایــاالت متحــده آمریــکا بــرای 
ــای  ــوود و فیلم ه ــه خــود از هالی ــه سیاســت های جنگ طلبان توجی
تولیــد شــده آن بــه عنــوان مهمتریــن ســالح رســانه ای وهمزمــان 
ــرم اســتفاده کــرد، چــرا کــه ســینما  ــزار جنــگ ن پیچیده تریــن اب
ــد  ــرد و می توان ــاط می گی ــن ارتب ــی مخاطبی ــودآگاه جمع ــا ناخ ب
عقایــد و رفتــار آن هــا را کنتــرل کــرده و هدایــت کنــد. ســینمای 
هالیــوود تصویــری غیرواقعــی از مســلمانان ارائــه داده و برداشــتی 

یــک جانبــه از اســالم را بــه افــکار عمومــی اروپــا و غــرب عرضــه 
ــد؛  ــران می دانن ــر از دیگ ــه در آن مســلمانان خــود را برت ــرده ک ک
اســالم درصــدد اســت بــر سراســر جهــان حکومــت کنــد؛ قوانیــن 
اســالمی بــا حقــوق بشــر همخوانــی نــدارد؛ اســالم دینــی خشــونت 
طلــب، عصبــی و مولــد اندیشــه تروریســم اســت؛ مســلمانان 
افــرادی بدبیــن، منــزوی، جدایــی طلــب، گوشــه گیــر و بــی اعتنــا 
بــه تغییــر و تحــول هســتند. هرچقــدر کــه از زمــان انجــام حمــالت 
تروریســتی 11 ســپتامبر فاصلــه می گیریــم نــوع طراحــی صحنــه 
ــل  ــلمانان را عام ــتری مس ــوح بیش ــا وض ــا ب ــم نامه ه ــن فیل و مت
ــینمای  ــد س ــد تأکی ــر می رس ــه نظ ــد. ب ــی می کنن ــوادث معرف ح
هالیــوود بــرای پــر رنــگ نشــان دادن مســلمانان براســاس نظریــات 
ــکل  ــن ش ــه ای ــا ب ــت ت ــه اس ــکل گرفت ــکا ش ــتمداران آمری سیاس
آنــان از مســئولیت خــود بــرای پاســخگویی افــکار عمومــی بکاهنــد. 
همچنیــن ایــن تحقیــق نشــان داد کــه ســینمای هالیــوود بعنــوان 
ــه  ــه خاورمیان ــکا در منطق ــور آمری ــه حض ــرای توجی ــیله ای ب وس
ــای آن  ــترده فیلم ه ــور گس ــه حض ــرا ک ــت، چ ــده اس ــاب ش انتخ
ــکار  ــای اف ــرای اغن ــد ب ــی می توان ــل توجه ــی قاب ــش تبلیغات نق
ــوود در تبلیغــی  عمومــی داشــته باشــد. همچنیــن ســینمای هالی
ــیوه  ــتفاده از ش ــا اس ــت، ب ــته اس ــالم داش ــان اس ــه جه ــه علی ک
ــکا  ــا مســلمانان ســاکن در امری ــری ضمــن برخــورد ب گزینــش گ
ــا اســالم  ــردد آن هــا ســعی کــرده اســت ت و اعمــال محدودیــت ت
هراســی را در مــردم نهادینــه نمایــد. در مرحلــه بعــد ایــن ســینما 
بــا اســتفاده از شــیوه تبلیغاتــی پافشــاری ســعی در تحمیــل عقــب 
ماندگــی جهــان اســالم در خــود مســلمانان داشــته اســت. مرحلــه 
بعــدی تبلیغــات در جهــان اســالم پــس از نفــوذ در مــردم غــرب و 
ــای  ــا اســتفاده از شــیوه الق ــرب ب ــان غ مســلمانان ســاکن در جه
غیــر مســتقیم ســعی در فهــم ایــن مســئله دارد کــه اگــر منطقــه 
خاورمیانــه در تــالش اســت در مســیر دموکراســی قــرار گیــرد بایــد 

ــد. ــکا در منطقــه اســتقبال نمای از حضــور نظامــی امری
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