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ــا  ــود ت ــت فرم ــی عنای ــه توفیق ــزرگ را ک ــدای ب ــپاس خ س
پــس از طــی مراحــل گوناگــون و بــا پیگیــری هــای مســتمر، 
شــماره ششــم فصلنامــه علمی-تخصصــی کاغــذ سیاســت بــه 
ــگاه  ــی دانش ــوم سیاس ــی عل ــن علم ــازی انجم ــب امتی صاح
ــدان  ــر عالقمن ــگاه پرمه ــم ن ــواز را تقدی ــران اه ــهید چم ش

محتــرم کنیــم.
ــه اینکــه، شــاید اکثــر مــا بــه صــورت روزمــره در  ــا نظــر ب ب
ــدگاه و  ــر دی ــه ه ــارغ از اینک ــه ف ــیم ک ــده باش ــاع دی اجتم
نظریــه در نــوع خــود محتــرم اســت، امــا در کشــور مــا عــده 
قلیلــی در جامعــه از ســواد سیاســی قابــل قبولــی برخوردارنــد 
کــه همیــن مســئله در بزنــگاه هــای مهــم کشــور را خــواه و 
ناخــواه بــه انحطــاط بــرده اســت؛ علــی ایحــال ایــن مســئله 
ــوم سیاســی و حــوزه  ــار مســئولیت پژوهشــگران حــوزه عل ب
هــای وابســته را در جهــت آگاه ســازی افــکار عمومــی 

ســنگین می کنــد.
 مــا در گــروه علــوم سیاســی دانشــگاه شــهید چمــران اهــواز 
ــه عنــوان نماینــده ای از جامعــه علــوم سیاســی ایــران روز  ب
بــه روز در راســتای دســتیابی بــه اهــداف خــود قــدم برداشــته 
ــازی  ــت آگاه س ــه در جه ــر لحظ ــه ه ــم ک ــالش می کنی و ت
ــای  ــز قدم ه ــران عزی ــی ای ــتای تعال ــردم در راس ــی م عموم
مهمــی برداریم؛امیــد اســت کــه در ایــن راه مثمــر ثمــر واقــع 

شــویم.
ــه گرانقــدر حــوزه  ــز درگذشــت شــاعر و فرهیخت در آخــر نی
ادب و ادبیــات مرحــوم امیــر هوشــنگ ابتهــاج را بــه تمامــی 
جامعــه ادبیــات ایــران تســلیت گفتــه و ســخن ابتدایــی خــود 
ــی  ــان م ــه پای ــدر ب ــاعر گرانق ــن ش ــا از ای ــعری زیب ــا ش را ب

رســانیم:
     آنچنان سوخته این خاک بالکش که دگر

انتظار مددی از کرم باران نیست
رنج دیرینه انسان به مداوا نرسید

علت آنست که بیمار و طبیب انسان نیست
آرمین رحمانی

»کارشناسی علوم سیاسی دانشگاه شهید چمران اهواز«

سخنــــی از ســردبیـــر
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حدیث بهرامی
 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه رازی کرمانشاه

اگــر از منظــر تمدنــي نگاهــي بــه تحــوالت خاورمیانــه بــه عنــوان کانــون تمدن 
اســالمي در مقایـــسه بــا تمدنهــای کهــن چیــن و هنــد و حتي آمریــکای التین 
ــد  ــوالت جدی ــا تح ــه ب ــت ک ــی اس ــدن کهن ــا تم ــه تنه ــم، خاورمیان بیاندازی
جهانــی کنــار نیامــده و همچنــان در تقابــل و چالــش بــا آن قــرار دارد. ایــن 
منطقــه در مقابــل نظــم بیــن المللــی بســیار تأثیرپذیــر و نفوذپذیــر اســت و از 

اینــرو، فجایــع و مســایل انـــسانی بیشــتری را در آن شــاهد هســتیم. 

تجربــه تاریخــي منطقــه، نشــان از ایــن دارد کــه تحــوالت آن پــس از جنــگ 
جهـــاني دوم، بیشــتر خصومت آمیز بوده اســت. جنگهـــاي چهارگانـــه اعـــراب 
ــال 1979  ــران در س ــالمي در ای ــالب اس ــراییل )1948،  ،1967 ،)انق و اسـ
((،حملــه شــوروي بــه افغانســتان در همــان ســال، حملــه عــراق بــه ایــران در 
ســال 1981 ،حملــه اســراییل بــه جنــوب لبنـــان در ســـال 1982، چشــمانداز 
ــال 1990  ــت در س ــه کوی ــدام ب ــه ص ــه حمل ــانی در خاورمیان ــت انس امنی
،حمله آمریکـــا بـــه عـــراق در سـال 1992 ،جنـگ داخلـــی افغانستان در دهه 
نــود ســده بیســتم، حملــه آمریــکا بــه افغانســتان در ســال 2001 ،حملــه بــه 
آمریــکا بـــه عــراق در ســال 2003 ،درگیـــري نظـــامي 33 روزه اســـراییل بـــا 
لبنـــان در ســـال 2005 و درگیـــري اســراییل در نــوار غــزه از ســال 2006 ، 

مصادیــق بــارز ایــن امــر اســت.

 بــه هــر ترتیــب بـــدون توســعه انســاني پایــدار، امنیــت ملــی، منطقـــهاي و 
انـــسانی در خاورمیانـــه بـــسیار شـــناور و ناپایـــدار خواهد بــود و در نهایت، با 
اتــکا بــر ایــن دو اصــل اساســی میتــوان بــه امنیــت انـــسانی خاورمیانـــه در 

ســده بیســت و یکــم امیــد بســت.

خاورمیانــه هیچــگاه آرام نبوده اســت تـــا بتوانـــد بـــه مفهــوم ثبات و آرامـــش 
بیاندیـــشد. در چنـــین شـــرایطي، اندیـــشیدن بـــه مفـــاهیم انـــسانی خود به 
خــود در حاشــیه قــرار میگیــرد و یــا تأکیــد جــدی بــر آن صــورت نمیگیــرد. 
ایــن ویژگـیهـــا را میتــوان در چنــد محــور مــورد بحــث قــرار داد. ابتــدا اینکــه، 
یکــی از وجــوه اهمیــت خاورمیانــه، ویژگــی جغرافیایــی آن در ایجــاد ارتبــاط 
بیــن شــرق و غــرب اســت. از گذشــته ارتبـــاط بـــین آســـیا، آفریقـــا و اروپــا، 
بســتگی تامــی بــه مســیر ارتباطــي خاورمیانــه داشـــته اســـت. وجـــود هفـــت 
آبـــراه بـــین المللـــي جبــل الطارق، بســفر و داردانــل، بابالمندب، هرمــز، کانال 
ســوئز و تیــران، راه هــای ارتبـــاطي پرســود ابریشــم و ادویـــه و پـــس از آن 
حمـــل بــرده، عــاج، طــال و ذغــال ســنگ بــه اروپــا اهمیــت داشــته و امــروزه 
نفــت و گاز بـــه عنـــوان پایـــه هـــای انــرژی غــرب و جهــان بــه شــدت بــه 
ایــن نقــش ترانزیتــی خاورمیانــه وابســته اســت. افتتــاح کانــال ســـوئز در ســال 

1866م باعــث اتصــال اقیانوســهاي اطلــس و هنــد از طریــق مدیترانــه و دریاي 
ســرخ شــد و هزینــه مســافرت و ســوخت را تــا 40 -50 درصــد کاهــش داد. 
ــه، ســیاه،  ــوس اطلـــس و هنــد،  دریاهــای عمــان، مدیتران در مجــاورت اقیان
احمــر، خــزر و خلـــیج فـــارس قـــرار دارد کـــه مـــورد اســـتفاده تجــاری بوده 
ــه  ــواره ب ــه، هم ــن منطق ــد، ای ــی شــده ان ــه ســاز کشمکشــهای فراوان و زمین
عنــوان منطقــه مــورد اختــالف قدرتهــای جهانــی وقــت مطــرح و بــه عبارتــی، 
همیشــه منطقـــه ای جهـــانی بــوده و بیــش از هــر چیــز در کانــون درگیریها و 
کشمکشــهای جهانی قـــرار داشـــت کـــه موضـــوع مــورد عالقه امنیــت ملي و 

بیــن المللــي بــه شــکل واقعگرایانــه اســت.

 ایــن مـــسأله باعـــث شـــده نـــوعي فرهنــگ »چهــارراه حوادثــي« در منطقــه 
شــکل گیــرد. منظــور ایــن اســت کــه منطقــه همیشــه بــرای گــذر یــا غــارت 
ــاه  ــته و هـیچگـ ــت داش ــت اهمی ــای وق ــط قدرته ــی توس ــای طبیع ثروته
کـــشورهای بـــزرگ منطقــه بــرای خــود منطقــه مؤثــر نبــوده انــد. چهــارراه 
حــوادث بــودن، نوعــی در حالــت تعلیــق بــودن و نـــاامنی را بــه همــراه دارد و 
بخــش مهمــی از تحــرکات منطقــه تابعــی از روال و مالحظــات جهانــي اســت.

 دومیــن ویژگــی خاورمیانــه  کــه باعــث شــده ایــن منطقــه در چارچــوب هــای 
امنیـــت ملـــی و دولتـــی قــرار گیــرد و ایــن روال تحکیــم گردد، کشــف ذخایر 
نفــت اســـت کـــه اول بـــار در ســـال 1908 ،در منطقــه مســجد ســلیمان در 
خوزستان ایران صـــورت گرفـــت و ســـبب تحـول شـــگرفی در سـبك زندگي 
ــد شــد.  ــدرن و جدی ــه زندگــی م ــه ای ب ــه از ســنت هــای قبیل ــردم منطق م
در گذشــته، قاطبـــه مـــردم منطقــه بــا حمــل ونقــل بیابانــی، امــکان بارگیري 
مــرزی و کشــف مرواریـــد در اعمـــاق دریاهـــا گـــذران زندگــی میکردنــد، امــا 
ــام  ــا تم ــی ب ــدرن جهان ــي م ــده وارد زندگ ــك س ــذر از ی ــا گ ــاره ب ــه یکب ب
ــه  ــران منطق ــر در توجــه رهب ــن مســأله باعــث تأخی ــات آن شــدند. ای ملزوم
بــه اولویــت هــای انـــسانی اســـت و آنهـــا معتقدنــد ایــن مســایل بــرای منطقه 
بسیار زود است. در عـــین حـــال، درآمـــد سرشـــار نفـــت باعـــث شکل گیری 
دولــت هــای رانتــی در منطقــه شــده اســت. دولــت دارای درآمــد نفــت کــه 
وابستگی چندانی بـــه درآمدهاي درون کـــشور خـــود نـــدارد و یـــا حتـی بـه 
آن درآمـــدها احتیـــاجی نـــدارد، الگوهـــای خــاص گرایانــه خود را بــه مردم و 
جامعــه تحمیــل نمــوده و بیشــتر از مــردم خــود عالقــه منــد بــه روابـــط نفتــی 

بــا قدرتهــای بــزرگ خریــدار نفــت میباشــد.

ایــن گونه دولتها کـــه از حمایـــت بـــین المللـــی ســود میبرند، از مردمانشــان 
ــراي  ــرژی بـ ــت انـ ــی کــه عرضــه ثاب ــت های ــه واســطه مزی دور میشــوند و ب
غــرب دارد، حفــظ ایــن کشــورها بــه شــکل کنونــی، باعــث افزایــش گرایشــات 

امپریالیســتي میشــود. 

امنیت انسانــی در خاورمیـــانه
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ــه  ــورهای منطقـ ــده کش ــش عم ــون بخ ــائل، چ ــن مس ــام ای ــار تم در کن
فروشـــنده نفـــت هـــستند، نیـــازی بـــه همکاری اقتصادی با یکدیگر ندارند و 
بــه عبارتــی، اقتصــاد این کـــشورها مکمـــل هـــم نیـــستند تـــا ارتباطاتي بین 

آنهــا شــکل بگیــرد.

ــه  ــت منطق ــن رو، جمعی ــیاري دارد و از ای ــری بس ــق کوی ــه مناط  خاورمیان
بــه شـــکل پراکنـــده و دور از هــم قــرار داشــته و بــا دســته بنــدی اســتعماری 
منطقــه و وجــود مزیــت نفــت در آن، چنـــد شـــکل حکومــت خــاص پدیــد 
آمــده کــه بیــش از آنکــه مکمــل هــم باشــند، نســبت بــه هــم دافعــه دارنــد 
و حتـــی ســعی میکننــد مشــروعیت خــود را بـــا نفـــی دیگـــری بـــه اثبـــات 

برسـانند.

ــه عبارتنــد از پادشــاهی )اردن، عربســتان   نظـامهـــاي سیاســـي در خاورمیان
و کشــورهاي حاشــیه خلـــیج فـــارس(، تـــك حزبـــی ســلطه گــر )عــراق زمان 
صــدام و ســوریه(، جمهــوری )یمــن، عــراق پــس از صــدام، جمهــوري ترکیـــه 
ــا، ســاخت  ــن دولته ــك از ای ــی. هری ــران( و چندحزب و جمهــوري اســالمی ای
متفاوتی یافته انـــد کـــه تـــا حد زیادی به واســـطه ویژگـی هـــای جغرافیـایی 
و شـــیوه زیـــست آن ناحیـــه اســـت. کـــشورهای جمهوری عمدتــاً پرجمعیت 
ــل،  ــرژی بهــره مـیبرنـــد. در مقاب ــع ان ــد و نیــز از مناب ــل کشــت و کاران و قاب
کشــورهای پادشــاهی جمعیــت چندانــی ندارنــد و در عیــن حال، از نظــر منابع 
انــرژی غنــی هســتند. ایــن دو سیســتم، هماننــد زمــان جمــال عبدالناصــر و 
ــد  ــرار داشــتند؛ هرچن ــا هــم ق صــدام حســین، در کشــمکش مـــشروعیتی ب
امــروزه مباحــث هویتــی و حاکمیتــی بــر الگوهـــای پـــان عربیـــستی غالـــب 
شــده اســت. در عین حال، کشــورهاي محافظه کار عمـــدتاً ثروتمنـــد و داراي 
نیـــروی انـــساني غیربومــی و مهاجــر فراوانــی هســتند کــه مســائل انســانی 
ــي، 80  ــه، امــارات متحــده عرب ــه عنــوان نمون خــاص خــود را در پــي دارد. ب
ــروی کار  ــه نیـ ــمن اینکـ ــا ضـ ــن گروهه ــروي کار مهاجــر دارد. ای درصــد نی
مهمــی در ایــن کشــورها محســوب میشــوند، امــکان زیـــست شـــهروندی را 
ندارنـــد و بـــا نگـــاه امنیتــی کشــور پذیرنــده مواجــه هســتند و مهمتــر از همه 

ــاً دائمــی نیســتند. اینکــه، ایــن مهاجرتهــا عمدت

پنجمیــن ویژگـــی خاورمیانـــه، فرهنـــگ آن بـــا شـــقوق مختلـــف اســـت. 
خاورمیانـــه منطقـــه ای چندفرهنگــی، چندقومــی و چندزبانــی اســت. 
ــی و مســیحی، موجــب  ــی، ایرانـ ــودی، عرب ــوع اســالمی، یه ــای متن فرهنگه
شــکل گیــری جنبشــهای متعــددي در منطقــه شــده اســت. زبانهــای عربــی، 
ــر  ــت. از نظ ــه اس ــارف در منطق ــای متع ــایعترین زبانه ــی، ش ــی و ترک فارسـ
ــی، از دو جهــت باعــث اختــالف و  ــانی و قوم ــی، زبـ ــوع فرهنگـ ــی، تنـ داخل
درگیــری در کشــورهای منطقــه شـــده اســـت. درگیـریهـــای قومــي هماننــد 
کردهــا و فلســطینیها عمــده تریــن ایــن کشــمکش هاســت و در عیــن حــال، 
ــال  ــف حاکمانشــان در قب ــه واســطه تحــرکات ضعی ــای اســالمی ب جنـبشهـ

ــه شـــدت در مظـــان اتهــام هســتند.  ــزرگ، ب قدرتهــای ب

در منطقــه، جنبشــهای شــیعی و ســنی، عــرب و عجــم، کرد و عـــرب، کـــرد و 
تـــرک و تــرک و عــرب، هــم اوردیهایــی بــا یکدیگــر دارنــد. باورهــای فرهنگــی 
و بــه ویــژه اســالم در منطقـــه بـــا نمادهــاي ملــی و دولتــی در هم تنیده شــده 
اســت .در ســطح فرامنطقــه ای، مســأله اســالم گرایـــی و مخالفــت بــا قدرتهای 
بــزرگ مــورد توجــه اســت که بــه شــکل تقابل اســـالم و دموکراســـی پدیـــدار 
ــی  ــتگاه دموکراس ــه خاس ــد، ب ــی باش ــی محتوای ــه تقابل ــش از آنک ــده و بی ش
ــا  ــت ب ــی، مخالف ــالم گرای ــی، اس ــی عرب ــي گرای ــوع، مل ــردد. در مجم بازمیگ
ــن  ــزوده ای ــه اف ــای خاورمیان ــی ه ــر پیچیدگ ــرب ســتیزی ب صهیونیســم و غ
ــه  ــی ب ــن امنیــت مل ــت قرارگرفت ــه ســاز در اولوی ــج عامــل کلیــدي، زمین پن

جـــای امنیـت انـــسانی شده است. 

همواره کشمکش خاورمیانه آن را به نمونـــه کـــاملي از یـــك مجموعـــه امنیت 
منطقهــاي کالســیك، دولــت محور و نظامی-سیاســی نزدیك مـیکنـــد. بـــراي 
گـــذر از کشمکشــهای ســرزمینی، رقابتهــای ایدئولوژیــك، مـــسابقه بـــر ســـر 
قـــدرت و جایگـــاه قـــومی و مذهبــی و مناقشــه بــر ســر نفــت و آب بــه ســوی 
امنیــت انســانی، امنیــت ملــی را نمـیتـــوان بـــه کنـــاری نهــاد، بلکــه بایــد بــا 
توجــه بــه مالحظــات امنیــت ملــی و از منظــر واقعگرایانــه، با گـــام نهـــادن در 
مـــسیر توســعه و آگاهــی بخشــی، زمینــه توجــه بیشــتر بــه مســائل انســانی 

را فراهــم کــرد.

ــه تابــع چهــار عامــل مهــم اســت. ابتــدا اینکــه   امنیــت انســانی در خاورمیان
ــه  ــدار، ب ــعه پای ــود توس ــطه نب ــه واس ــه ب ــي در خاورمیان ــاي افراطـ گرایشهـ
مذهــب مختــار در خاورمیانـــه تبـــدیل شـــده اســـت. در زمــان جنــگ ســرد 
فرض بر این بود کـــه فقـــر و نـــاداری زمینـــه ســـاز گـــرایش کـــشورها بـــه 
ــپروری  ــهای هراس ــرض، گرایش ــن ف ــد. در ای ــد ش ــم خواه ــوی کمونیس سـ

)تروریـــسم( جـــای کمونیـــسم را گرفته اســت. حمالت 11 ســپتامبر 2001 و 
دخالــت اتبـــاع کـــشورهای عـــرب خاورمیانـــه در ایـــن جریان بــه تقویت این 

مفــروض کمــك کــرده اســت.

بــر ایــن اســاس، تــا مادامی کـــه فقـــر و نـــاداری و ناآگاهی در ســاخت و بافت 
خاورمیانــه ریشــه دارد، گــذر از اقدامــات تندروانــه امکانپذیــر نیســت و بدتــر از 
همــه اینکــه، ایــن گروههــا بــا باورهــای تقدیرگرایانــه بــا شــکل جدیــد از خــود 
ــد.  ــرای از دســت دادن ندارن ــودی دیگــری، چیــزی ب ــه قیمــت ناب گذشــتن ب
مشــکل اساســي ایــن اســت کــه، ایــن موضــوع نیــز بــار دیگــر هماننــد جنــگ 

ســرد شــکل ایدئولوژیــك یافته اســت.

 ابتــکارات کنفرانــس بارســلونا در ســال 1995 ،ابتــکار مشــارکت خاورمیانــه، 
نشستهـــاي ساالنه همکاریهای اروپا- مدیترانـــه، ســـمپوزیوم »جهـــان عـــرب 
ــسانی در  ــی امنیـــت انـ ــن الملل ــس بی ــامبر 2004، کنفران در 2020 در دسـ
ــج  ــت تروی ــارس 2005، سیاس ــان )اردن( در مـ ــرب در عمـ ــای عـ دولـتهـ
ــس 2005  ــس آناپولی ــده و کنفران ــن س ــدای ای ــکا در ابت ــی آمری دموکراس
ــد و کشــورهاي  ــه وارد شــده ان ــه مســأله خاورمیان ــي ب ــگاه غرب ــا ن ــاً بـ تمام
خاورمیانــه بــه مقاصــد و اعتبـــار حامیـــان آنهــا بــه ویــژه آمریــکا مشــکوک 
ــراي ایجــاد مــردم محــوری دچــار بحــران اعتبــار اســـت.  هســتند. آمریــکا ب
کشــورهاي منطقــه در قبــال سیاســتهاي آمریــکا در قبــال اعــراب و اســراییل 
و حمایــت از کشــورهای اقتدارگــرای منطقــه بــه خاطــر منافــع خــود بدبیــن 
هســتند. اقدامــات بیــن المللــي بــا مشــارکت بیـــشتر ســازمان هــاي غیردولتی 
و صالحیتــدار بیــن المللــی – بــه رغــم برخــي اظهــارات گــروه هــای تنــدرو 
مبنــی بــر تحــت نفــوذ بــودن و مســیحی بــودن این ســازمانها- مـیتوانـــد بـــه 
ایـــن مـــشکالت و پـــذیرش و درونــی کــردن مفاهیــم انســاني کمــك نمایــد. 

ــژه  ــه وی ــه بحــران افغانســتان و ب ــه ب عامــل دوم در ناامنــی انســاني خاورمیان
ــرب  ــاً غیرعـ ــه عمدت ــك منطق ــای دموکراتی ــون الگوه ــردد. چـ ــراق برمیگ ع
هـــستند، عـــراق قـــرار اسـت بـــه الگـــوي عربـــی دموکراتیك در میان اعراب 
ــا نیـــروی  ــری ایجــاد دموکراســی بـ ــه تبدیــل گــردد، امــا امکانپذی خاورمیان
ــا،  ــوي آمریکـ ــق الگ ــت. مطاب ــز اس ــه برانگی ــیار مناقش ــی بس ــی، بحث نظام
چـــون دســـتیابی بـــه مـــردم محــوری کاری بلندمــدت اســت، باید بــا حضور 
نظامی ســرعت بخـــشیده شـــود و بـــرای مقابلـــه بـــا هراس پروری ابتدا باید 
کشــورهایی کــه زمینــه هــراس پــروری را ایجاد میکننـــد، یعنـــی دولـتهـــای 
ســرکش وضعیــت خــود را روشــن نماینــد؛ امــا آیــا هیــچ آمریکایــی امنیــت 
ــر  ــورهایی نظی ــوری در کش ــردم مح ــه م ــرام ب ــاد احتـ ــدای ایج ــود را ف خ
ــد  ــعودی خواه ــتان س ــتان و عربس ــراق، افغانس ــتان ع ــر، پاکس ــر، مص الجزای

نمــود؟ 

بــر ایــن اســاس، به نظــر مـیرســـد لشکرکـــشی آمریکـــا در منطقـــه را بایـــد 
فراتـــر از لیبرالیســم و مــردم محــوری و در قالــب سیاســت واقــع گرایانــه دیــد 
کــه ســود و منفعـــت آمریکـــا را مـــد نظــر دارد. جــدا از ایــن مســأله، آنچــه از 
منظــر امنیــت انســانی مطــرح اســت، ایــن اســت کـــه آیـــا از نظــر اخالقــی، 
کشتار نظامیان و مردم عراق در جنگهـــای 1992 و بـــه ویـــژه 2003 ،بـــرای 
ایجـــاد دموکراســی روا و مجــاز اســت؟ آیــا ســرکوب مــردم عــراق و گورهــای 
دســته جمعــی در زمـــان صـــدام توجیــه ایــن میــزان کشــتار و بــی ثباتــی در 
منطقــه را امکانپذیــر میســازد؟ واقعیــت ایــن اســت کــه مـــردم منطقــه ایــن 
اقدامــات آمریــکا و غرب را در کنار مســأله اســـراییل قـــرار داده و نـــسبت بـــه 
اغـــراض چشــمانداز امنیــت انســانی در خاورمیانــه آمریــکا و غــرب نســبت بــه 
ایجــاد دموکراســي در منطقــه بــه شــدت تردیــد دارنــد و در مواقعــی، همـــین 
اقدامات زمینه ساز گسترش هراس پـــروري بـــوده اســـت. بـــه واقـــع، حملـــه 
آمریکـــا بـــه عـــراق و افغانســتان، نــه فقــط ثبــات را در پی نداشــته، بلکه بـــه 
هـــرج ومـــرج و صـــدمات انـــساني دامـــن زده است. در میان اعراب، اسراییل 
ــکالت  ــی از مش ــال، یک ــن ح ــوند. در عی ــوب میش ــد محس ــکا تهدی و آمری
جــدی آمریــکا در ایــن جریــان ایــن اســت کــه بــه افکـــار عمـــومي اعـــراب 
در خاورمیانـــه توجــه چندانــی نــدارد و در عیــن حــال، همیــن افــکار عمومــی 
اســت کــه فشــار زیــادی بــر حکـــام متحـــد آمریــکا در منطقــه ایجــاد میکنــد. 
عامــل ســوم بــه مســأله ســالحهای کشــتار جمعــی در منطقــه خاورمیانــه بــاز 
میگــردد. ایــن مســأله بــه چنــد دلیــل در منطقــه اهمیــت دارد. ابتــدا اینکــه، 
خاورمیانــه مکانــي اســت کــه ســالحهای غیرمتعــارف و موشــکها، حداقــل در 
ســطح محدود، در ســتیزهای جدید به طور تـــاکتیکي مـــورد اســـتفاده بـــوده 
اســت. هماننــد اســتفاده مصــر در یمــن در دهــه 1960 از ســالح شــیمیایي، 
اســتفاده لیبـــی علیـــه چـــاد، اســتفاده عــراق علیــه کردهــا و ایــران و اختالف 
اعــراب و اســراییل )کــه آخریــن آن بــه جنــگ اســـراییل و حــزب اهلل مربــوط 
میشــود(. گســترش ایــن ســالحها بــه ویــژه در حوزه هـــسته ای، بـــه واســـطه 
بـــرد راهبــردی آن و عــدم پایبندی یا الحاق بـــه NPT ،معـــادالت منطقـــهاي 
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را تغییـــر خواهـــد داد. دوم اینکــه، خاورمیانــه حتــی بــدون اســتفاده از ایــن 
سالحها، منطقـــه محـــوری گـــسترش، چـــه در زمینـــه تســلیحات متعارف و 
چــه در مــوارد غیرمتعــارف میباشــد. ســوم اینکه، برتری سـالحهـــاي کـــشتار 
جمعــي محیــط امنیتــی خاورمیانــه را بــه واســـطه عـــدم شـــفافیت فرهنـــگ 
و انگیـزههـــای بـــازیگران منطقــه ای پیچیــده تــر میســازد. چهــارم اینکــه، 
مســأله ســالحهای کشــتار جمعی بـــه شـــدت بـــا منـــافع بازیگران فرامنطقه 

ای مثــل روســیه، چیــن و کــره شــمالی مرتبــط اســت.

پنجــم اینکـــه، آمریکـــا مـــسأله ســالحهاي کشــتار جمعــي را در خاورمیانه به 
واســطه هــراس پــروری و اســالم گرایــی خشــونتگرا در میبینـــد و در عـــین 
ــت  ــب امنی ــپتامبر 2001 در قال ــس از 11 س ــژه پ ــه وی ــه، ب ــال خاورمیان ح
ــال  ــه دنب ــل ب ــه دلی ــه س ــز ب ــگفته نی ــورهای پیش ــال، کش ــرزمینی ح س
ســالحهاي کشــتار جمعــی هســتند: کـــسب وزن و اعتبــار بیــن المللــی، مقابله 
ــي و تجــارت بیــن المللــی. عامــل چهــارم و  ــری غــرب، توســعه داخل ــا برت ب
ــاد بســیاری،  ــه اعتق ــه ب ــراب و اســراییل اســت ک ــن آن، مناقشــه اع مهمتری
ــي از  ــأله اســت. یک ــن مس ــل ای ــرو ح ــه در گ ــائل خاورمیان ــده مس حــل عم
مهمتریــن و جالــب تریــن موضوعــات مــورد مطالعــه متخصصــان روابــط بیــن 
الملل و مطالعـــات منطقـــهای، اخـتالف اعـــراب و اسـراییل اسـت. اهمیت این 
موضــوع چنــد دلیــل دارد. ابتــدا اینکــه اگــر اقدامــات پنهانی صهیونیســت هـــا 
بـــراي خریـــد ســرزمین فلســطین از ســلطان عبدالحمیــد عثمانــی را در نظــر 
نگیریــم، از زمــان بــروز عینــی ایــن بحــران بــا فروپاشــی امپراتــوری عثمانــی 
در ســال 1922 تــا کنــون، ایــن اختــالف تــداوم داشـــته و دارد. تقریبـــاَ هیــچ 
اختــالف قومــی، قبیلــه ای و یــا بــه نیابــت از ابرقــدرت هــای جنـــگ ســـرد 
ــي نشــده  ــدازه طوالن ــن ان ــا ای ــه دوم قـــرن بیســتم رخ داده، ت ــه در نیمـ کـ
اســت. دومیــن ویژگــی آن را میتــوان درگیــر بــودن قدرتهــای بــزرگ جهانــی 
در ایـــن مـــاجرا دانـــست. حتــي فروپاشــی نظــام دوقطبــی بیــن المللــی نیــز 
موجــب کاهــش اهمیــت و ســـطح توجـــه قـدرتهـــای بــزرگ بــه ایــن مســأله 
نشــده اســت. ســوم اینکه، ماهیت اهداف طـرفهـــاي مـــورد اخـــتالف بـــسیار 
متفاوت است. واقعیت این اســـت کـــه قـدرتهـــای اروپـــایی اخـتالف تـاریخي 
و دیرینـــه بـــین مســیحیت و یهودیــت را از مناطــق اروپایــي بــه خاورمیانــه 
منتقــل کردنــد. اروپاییــان یکبـــار در اواخـــر ســده نوزدهــم در ســال 1895 
،بــه واســطه تــرور تــزار روســیه و مـــتهم شـــدن یهودیـــان در ایـــن مـــاجرا، 
دســتگیری و کشــتار ایــن گــروه در روســیه و متعاقب آن مهـــاجرت یهودیـــان 
از روســـیه بـــه ســـمت اروپــا، بــه مخالفت بــا حضور یهودیــان پرداختــه بودند. 
اعالمیــه بالفــور در ســـال 1917 ،نـــشانه بـــارز ایــن بــی میلــی اروپاییــان از 
تغییــر بافــت فرهنگــی آنهــا بــه ویــژه از طریــق گروههــای قومــی غیـــرهمگن 
و دارای پیشــینه مناقشــه آمیــز اســت. یهودیــان مهاجــر نتوانســتند در مناطــق 
مرکــزی اروپــا ســاکن شـــوند و تنهــا در اروپــای شــرقی، بــه ویــژه چکســلواکي 
ــوزش  ــرای آم ــا همیــن کشــورها مرکــزی ب و لهســتان مســتقر شــدند. بعده

ــرت  ــراییل مهاج ــه اس ــود ب ــرار ب ــه ق ــدند ک ــی ش ــه یهودیان ــری ب ــان عب زب
نماینــد. بــار دیگـــر، یهودیــان اروپــا درگیــر خشــونت ورزی آلمــان نــازی بودند 
و کشــورهاي محــل ســکونت یهودیـــان بـــه تصــرف آلمــان نــازی درآمدنــد و 
بهره بـــرداری عظـــیم صهیونیـستهـــا از ایـــن مـــاجرا باعـث شـــد اروپاییان و 
ــی  ــران ب ــتند، بح ــطین را داش ــت فلس ــه قیمومی ــا ک ــي ه ــژه انگلیس ــه وی ب

ســـرزمینی یهودیـــان را بــه ســوی خاورمیانــه ســرریز کننــد.

 قیمومیــت اســتعماری انگلیــس زمینــه ســاز شــکل گیــری اســراییل شـــد و 
ــي  ــا در کشمکشــهای قوم ــر نســاختن اروپ ــرای درگی ــه ب ــن گزین ــن بهتری ای
ــه، پــس از  ــه عنــوان نمون ــد، ب ــود. و گاه متضــادی مــرزی و ســرزمینی دارن ب
فــراز و فرودهایــی، الجـــرم بایـــد خاتمـــه یابــد و ایــن وضــع فراینــدی پایــان 
ــزرگ  ــای ب ــرا قدرته ــه چ ــت ک ــن اس ــی ای ــث اساس ــد بود.بح ــر نخواه ناپذی
قواعـــد و مقـــررات لیبرالـــی خودســـاخته مبنــی بــر عــدم غصــب ســرزمیني 
و حق تعیین سرنوشـــت را بـــراي تمـــام انـــسانها سـاری و جـــاری نمیدانند؟ 
عالوه بر این، اسراییل گروهی بـــی پنـــاه را از منـــاطق مختلـــف جمـــع کـرده 
و بـــدون موافقــت ســاکنان اصلــي آن در آنجــا مســتقر نمــوده و حتــی از ایـــن 
هـــم جلـــوتر رفتـــه و قـــصد دارد فلســطینیها را تحت قیمومیت اســراییلی ها 
قــرار دهــد. بــر ایــن اســاس، مســأله فلســطین بــا دو محـــور وارداتــی بــودن 
اســراییل بــا مشــکل مشــروعیتی و بــه واســطه برتــری اســراییل در منطقــه در 

منطقهــای عربنـــشین، باعــث بحــران هویتــی اعــراب شــده اســت.

ــدگان مشــروعی  ــود را نماینـ ــران خـ ــراب رهب ــه اع ــن اســت ک ــت ای  واقعی
ــن  ــی در ای ــهای فرامل ــد. گرایش ــلم نمیدانن ــق مس ــن ح ــری ای ــرای پیگی ب
کشــورها- بــه عنــوان نمونــه جمــال عبدالناصــر در دهــه 60 و صــدام حســین 
در دهـــه 90 در ســـده بـــه ســوی قهرمانــان عــرب، نشــانه این بحــران فزاینده 
هویتــی اســت ایــن عوامــل باعــث تطویــل بحــران در منطقــه خاورمیانــه شــده 
اســت. گـــستره حـوزههـــاي مـــورد اختــالف و درگیربــودن طیــف عظیمــی از 
ــن  ــر اهمیــت و عمــق ایــن کشــمکش اســت. ای کشــورهاي جهــان نشــانی ب
مســأله نزدیــك بــه شــصت ســال اســت منطقــه را بــا بحرانهــای گوناگــون در 

حـــوزه امنیـــت انســانی مواجــه نموده اســت.

  بــه طــور کلــی میتــوان اذعــان نمود کــه منطقــه پرتالطــم خاورمیانــه در دهه 
اول ســده بیســت و یکــم، همچنــان در جســتجوی ســازوکاری بــرای امنیــت 
ملــی و امنیــت دولتــی اســت و در عیــن حــال، در گیــر و دار پیچیدگــی هــای 
آن بــه دام افتــاده اســـت. در ایـــن جریــان، بحــث ایــن اســت کــه آیــا توجــه 
بــه توســعه و امنیــت انســانی بــا محوریــت دولــت در خاورمیانــه میتوانــد بــه 
ایجــاد آرامــش بیشــتر در منطقــه کمــك نمایــد؟ روال کنونــی امنیــت دولتــی 
هنوز نتوانســته اســت آرامش و صـــلح را در منطقـــه بـــه ارمغـــان آورد و غالباً 

امنیــت انســانی تابــع ایــن شــرایط بــه فراموشــی ســپرده میشــود.

ــه  ــانی منطق ــائل انس ــع مس ــه نف ــی ب ــت دولتـ ــن امنی ــه تأمی ــا ک ــن ادع ای
خواهــد بــود و وجــود ثبــات، عوارض امنیتی کمتـــری پدیـــد مـــی آورد، حتي 
ــر منطقــه در شــش  ــه شــکل حداقلــی محقــق نشــده و ثبــات و آرامشــی ب ب
دهــه قبــل حـــاکم نبـــوده اســت. بنابرایــن، بــا تغییــر اصــل مســأله و تأکیــد 
جدی بر توســعه و امنیـــت انـــسانی، نـــه تنهـــا امنیـــت دولتی امــکان بهتری 
در منطقه خواهد یافت و در هـــر لحظـــه و مکـــان تـــابع نوســـانات تهدیـــدزا 
نخواهــد شــد، بلکــه هــدف زیســت در ســایه دولــت کــه قــرار بــود امنیـــت زا 
بـــرای موجـــودات بـــشری باشــد نیــز بــه صــورت عینــی محقــق میشــود. بــا 
توجــه بــه مختصــات امنیتــي خاورمیانــه و مســایلي کــه در مـــورد توســـعه 
امنیتـــی و انـــسانی در خاورمیانــه مطــرح شــد، آینــده امنیــت خاورمیانــه، بــه 
رغــم اینکــه گروههــای عــرب و غیرعــرب باورهـــا، نگرشــها و دورنمــای خــاص 
خــود را دنبــال میکننــد، منــوط بــه توجــه بــه اصــول زیــر و چشــم انــداز هــای 

امنیــت خواهــد بــود :

- پیشبرد اصل حق در فرایند صلح خاورمیانه 

- تقویت صلح عادالنه از طریق ابزارهای مسالمت آمیز 

- پیشگیري از کشمکش و نهادینه کردن سازوکارهای امنیت انساني 

-گشودن مجاری همکاری بین سازمان ملل، شورای امنیت، حکومتها، 
سازمانهای منطقهای و بازیگران محلي

 - کسب دانش و تجربه مشترک تقویت فرهنگ مشارکت عمومی و مشارکت 
مدنی

- ایجاد دیپلماسی برای جلوگیری از خشونت
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آرمین رحمانی
کارشناس علوم سیاسی دانشگاه شهید چمران اهواز

پارادوکـس حضـور بانـوان در ورزشگـاه 
در اســفندماه ســال 96 بــود کــه جیانــی اینفانتینــو رئیــس فیفــا با ســفر 
ــت  ــور وق ــس جمه ــی رئی ــر حســن روحان ــا دکت ــدار ب ــران و دی ــه ای ب
ایــران از او ایــن وعــده را گرفــت کــه بــه زودی مشــکل ورود بانــوان بــه 
ــن ممنوعیــت از میــان برداشــته  ورزشــگاه هــا حــل خواهــد شــد و ای
خواهــد شــد. تاکنــون تقریبــا پنــج ســال از آن دیــدار گذشــته و دیگــر 
ــری از  ــاز هــم خب ــی ب ــر روی کار نیســت ول ــی ب ــت حســن روحان دول

لغــو ایــن محدودیــت نمــی شــنویم.
ــب  ــم زین ــرکار خان ــر ورزش س ــاور وزی ــه مش ــود ک ــش ب ــدی پی چن
اختــری نیــز بیــان کردنــد کــه:» بــه جــای پرداختــن بــه حضــور زنــان 
ــم!« ســوال  ــوان را برجســته کنی ــد حقــوق واقعــی بان در اســتادیوم بای
اینجاســت کــدام حقوق؟جالــب اینکــه مــا کــه داعیــه فرهنــگ و تمــدن 
ــاظ  ــرفته لح ــور پیش ــود را کش ــز خ ــرن 21 نی ــم و در ق ــن را داری که
ــه حســاب نمــی  می کنیــم هنــوز ایــن موضــوع را یــك حــق واقعــی ب

آوریم. 
ــه پارادوکــس  ــادی وجــود دارد ک ــل زی ــل تام ــکات قاب ــاره ن ــن ب در ای
هــای رفتــاری و گفتــاری فراوانــی را بــرای مــا آشــکار مــی ســازد. ایــن 
ــه در  ــای دوگان ــورد ه ــاهد برخ ــردم ش ــه م ــت ک ــار نیس ــتین ب نخس
خصــوص موضوعــات مختلــف هســتند بلکــه موضوعــات وســیع سیاســی 
اقتصــادی و اجتماعــی وجــود دارد کــه در آن هــا سیاســت یــك بــام و 
ــی اســت کــه در دنیــای امــروزی  ــده می شــود ایــن در حال دو هــوا دی
هیــچ منطــق ســالمی نمــی پذیــرد کــه حضــور بانــوان در ورزشــگاه هــا 
ــی از  ــد. یک ــاد کن ــکل ایج ــال مش ــابقه فوتب ــك مس ــای ی ــرای تماش ب
مســائلی کــه همیشــه از جانــب مســئولین بیــان شــده ایــن اســت کــه 
فضــای ورزشــگاه مســموم اســت و مناســب حضــور بانــوان نیســت. بــا 

ــادی ذهــن هــر مخاطبــی را درگیــر  ــه ســواالت زی شــنیدن ایــن جمل
ــوان  ــر بان ــرا اگ ــه چ ــت ک ــی اینجاس ــوال اصل ــا س ــرد، ام ــد ک خواه
صالحیــت حضــور در ورزشــگاه را ندارنــد، وقتــی کــه بــه ضــرب و زور 
ــویم  ــگاه ها می ش ــل در ورزش ــده ای قلی ــه راه دادن ع ــور ب ــا مجب فیف
ــن  ــای همی ــواده ه ــرای خان ــوان ب ــژه بان ــای وی ــگاه ه ــای جای بلیت ه
ــه راســتی کــه ایــن پارادوکــس هرکســی را  مســئولین رزرو میشــود. ب
ــر  ــاد موضوعــی ماننــد فیلتــر شــبکه های اجتماعــی ماننــد توییت ــه ی ب
و حضــور حداکثــری خــود فیلتــر کننــدگان در ایــن شــبکه اجتماعــی 
ــداران  ــن اســت کــه در مســابقاتی کــه طرف ــدازد. نکتــه دیگــر ای می ان
کشــورهای دیگــر اعــم از بانــوان و آقایــان ســایر ملــت هــا بــه ورزشــگاه 
می آینــد مســمومیت جــو ورزشــگاه تاثیــری روی آنهــا نــدارد ولــی ایــن 

ــوان ایرانــی را خواهــد گرفــت؟ مســمومیت فقــط گریبــان بان
ــن  ــورده ای ــمان خ ــه گوش ــه ب ــه همیش ــی ک ــر از موضوعات ــی دیگ یک
ــون  ــرعی دارد چ ــکل ش ــگاه مش ــوان در ورزش ــور بان ــه حض ــت ک اس
ــوان  ــاید بت ــر ش ــه اخی ــاره جمل ــت. درب ــان اس ــی دارای هیج محیط
ــا شــنیدن ایــن  ــه نوشــت ولــی ب ســاعته هــا بحــث کــرد و ده هــا مقال
جملــه یــك ســوال ذهــن خــود مــن را مشــغول مــی کنــد: آیــا مســئله، 
حضــور بانــوان اســت یــا مســئله حضــور بانــوان در مســابقات ورزشــی 
اســت؟ چــون کــه اگــر مســئله حضــور باشــد پــس چــرا تجمــع هــای 
ــی  ــا گردهمای ــا ی ــگاه ه ــن ورزش ــی در همی ــاد مذهب ــف در اعی مختل
ــی  ــای انتخابات ــگ ه ــرود و میتین ــی س ــرای همخوان ــی ب ــای فرهنگ ه
مشــکلی نــدارد ولــی حضــور در مســابقات فوتبــال مشــکل ســاز خواهــد 
ــه  ــادان و در فاصل ــل آب ــه متروپ ــس از فاجع ــه آن را پ ــد؟که نمون ش
ــرودخانی در  ــی س ــی خانوادگ ــد از آن در گردهمای ــك روز بع ــا ی تنه
ــه در  ــت ک ــب اینجاس ــم. جال ــاهده کردی ــران مش ــگاه آزادی ته ورزش
ــا صحبــت از  ــد هــای گوناگــون ب ــف کاندی ــات هــای مختل ــام انتخاب ای
حقــوق زنــان، حضــور آنهــا در ورزشــگاه هــا و اینکــه ایــن موضــوع یکــی 
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از حقــوق ابتدایــی آنــان اســت قیافــه حــق بــه جانــب مــی گیرنــد و بــا 
ــردن رای  ــع ک ــی و جم ــوام فریب ــعی در ع ــت س ــب دس ــرکات اوری ح
ــت هــای اصالحــات و چــه  ــی در ایــن ســال ها چــه در دول میکنــد، ول
در دولــت هــای اصولگــرا تغییــر خاصــی در وضــع موجــود دیــده نشــده 
اســت. برخــی نیــز تصــور مــی کردنــد کــه بــا عــوض شــدن دولــت 
ــه  ــات سیاســی ب و یــك دســت شــدن حکومــت و حــذف ســایر جریان
ــای  ــر شــاهد رفتاره ــل کمت ــان سیاســی خــاص حداق ــك جری ــع ی نف
متناقــض بــا گفتــار باشــیم ولــی در واقعیــت تغییــر مثبتــی کــه ایجــاد 
نشــد هیــچ، بلکــه در بطــن ایــن یکنواختــی حکومــت، روز به روز شــاهد 
بــی نظمــی و آشــفتگی هــای مختلــف بــوده ایــم کــه در ادامــه گریبــان 
کشــور را در بزنگاه هــای مهمتــر خواهــد گرفــت. شــاید مســئله خیلــی 
ــای  ــای صحبت ه ــردان پ ــر دولتم ــا حــل میشــد اگ ــر از اینه راحــت ت
خــود مــی ماننــد و گام هــای مفیــد در ایــن راســتا بــر مــی داشــتند آن 
هــم در شــرایطی کــه مــوج نارضایتــی هــای عمومــی از شــرایط زندگــی 
ــل  ــا حداق ــرار دارد ت ــود ق ــد از خ ــن ح ــی در باالتری اقتصادی-اجتماع
ــی  ــت م ــان از دول ــدت زم ــن م ــد در ای ــدم مفی ــك ق ــاهد ی ــردم ش م
ــگ کشورمســابقات  ــازمان لی ــالم س ــا اع ــز ب ــش نی ــدی پی ــد. چن بودن
هفتــه اول لیــگ برتــر خلیــج فــارس کشــور بــدون تماشــاگر برگزارشــد 
ــته  ــت فروشــی مشــکل داش ــامانه بلی ــه س ــل ک ــن دلی ــه ای ــم ب آن ه
ــن مشــکلی  ــا ای ــی آی ــد. ول ــد بلیــط نبودن ــه خری ــادر ب ــداران ق و طرف
ــا بلیــط  ــل حــل نباشــد؟آیا در همــه ورزشــگاه هــای م ــه قاب اســت ک
الکترونیکــی بــه فــروش میــرود کــه ایــن ممنوعیــت بــرای حضــور در 
ــن ســواالت  ــاً جــواب ای تمــام ورزشــگاه هــا لحــاظ شــده اســت؟ قطع
منفــی اســت؛بنابراین بــه نظــر مــی رســد کــه ایــن نیــز بهانــه جدیــد 
در مقابــل فشــارهای فیفــا بــرای حضــور بانــوان در ورزشــگاه هــا اســت. 
پــس از اینکــه در ســال های اخیــر همــه گیــری کرونــا بهانــه تعطیلــی 
ــه  ــان وزارتخان ــت والی ــه دس ــد ب ــه جدی ــون بهان ــود اکن ــگاه ها ب ورزش
ورزش و جوانــان افتــاده اســت تــا از دســت فدراســیون جهانــی فوتبــال 

ــه خــود مشــغول می کنــد  ــی نکتــه ای کــه ذهــن را ب ــرار کننــد. ول ف
ایــن اســت کــه تــا کــی بایــد شــاهد مــوش و گربــه بــازی هــای دولــت 
ــا  ــادا فیف ــه مب ــیم ک ــی ترس ــن نم ــا از ای ــیم آی ــا باش ــا فیف ــران ب ای
تهدیــدات خــود را عملــی کــرده و فوتبــال ایــران را تعلیــق کنــد؟ اینهــا 

همــه ســواالتی اســت کــه بایــد منتظــر جوابشــان بمانیــم.
البتــه از یــاد نبریــم کــه مــا در کشــوری زندگــی میکنیــم کــه هــر از 
چنــد گاهــی مطالبــی مــی شــنویم کــه حتــی در ســرزمین عجایــب هم 
ــن مشــکل  ــرای حــل ای ــدن آنهــا عجیــب اســت پــس اگــر روزی ب دی
در پــی فشــار هــای فیفــا شــنیدید کــه مســئولین راهکارهــای مختلفــی 
ماننــد حضــور زوج و فــرد و یکــی در میــان مــردان و زنــان در مســابقات 
ورزشــی را لحــاظ کردنــد اصــال تعجــب نکنیــد چونکــه در ایــن مــدت 
شــاهد هرگونــه تالشــی بــرای  جلوگیــری از عملــی شــدن ایــن موضــوع 

بــوده ایــم و شــنیدن چنیــن مطالبــی نیــز دور از ذهــن نیســت .
ذات انســان، ذاتــی تمامیــت خــواه اســت و قطعــا مــا بــه عنــوان کســانی 
ــب  ــزی را طل ــر روز چی ــور ه ــوی کش ــی پرهیاه ــه مدن ــه درجامع ک
ــف  ــاق حــق خــود در مســائل مختل ــال احق ــه دنب ــه ب ــم و روزان میکنی
کشــور هســتیم بایــد بــه ایــن موضــوع نیــز اشــراف داشــته باشــیم کــه 
ــول  ــدارد و در ط ــود ن ــر وج ــگاه میانب ــدف هیچ ــه ه ــیدن ب ــرای رس ب
ــق  ــد موف ــوده ان ــع هــرگاه عــده ای پشــت هــم ب ــر مواق ــخ در اکث تاری
ظاهــر شــده انــد و توانســته انــد آنگونــه کــه بایــد بــرای دســتیابی بــه 
اهدافشــان عمــل کننــد. اکنــون نیــز کســانی کــه بــرای ایــن موضــوع 
ــه ایــن موضــوع توجــه کننــد کــه مبــادا  ــد ب مطالبــه گــر هســتند بای
پرداختــن بــه ایــن موضــوع دســت آویــز فعالیــت هــای سیاســی و بهانــه 
الزم بــرای جهبــه هــای ضــد کشــور و ضــد انفــالب چــه از داخــل و چــه 
از بیــرون باشــد زیــرا کــه ایــن حقــوق در صورتــی ارزشــمند اســت کــه 
در ســایه آرامــش ایــران عزیــز بــه آن دســت یابیــم و زنــان و مــردان در 

کنارهــم از زندگــی لــذت ببریــم.
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سید فرزام موسویان فرد
کارشناس ارشد حقوق و جزای اسالمی

تروریسم و امنیت غـرب آسیـاتروریسم و امنیت غـرب آسیـا

ــك اندیشــه و عملکــرد مشــخص کــه معمــوال دارای  ــوان ی ــه عن تروریســم ب
ــه،  ــل غافلگیران ــاب، هــدف نامشــروع، فع ــی و ارع ــش زای ــاد خشــونت، تن ابع
ــد  ــی توان ــف م ــای مختل ــب و اندیشــه ه ــه اســت در مکات ــه و ظالمان مخفیان

ــروز و ظهــور داشــته باشــد. ب

ــراد  ــه توســط اف ــی ک ــر اعمال ــك برچســب میشــود ب ــه تروریســم گاه ی البت
ــردی  ــر و عملک ــه تفک ــا علی ــروع ی ــای نامش ــت ه ــه دول ــه علی ــخص ک مش
ــا  ــراه ب ــد هم ــی توان ــم م ــن قس ــد. ای ــت دارن ــول فعالی ــروع و نامعق نامش
خشــونت علیــه خصــم و همچنیــن مــی توانــد در قالــب فعالیــت هــای شــبکه 

ــد. ــراه باش ــه هم ــازمان یافت ای و س

آنچــه مســلم اســت تفکــرو عقیــده افراطــی و تفریطــی در تروریســم واقعــی 
ــای  ــه ه ــراه ریش ــه هم ــتی ب ــات تروریس ــی اقدام ــنی اصل ــوان چاش ــه عن ب
روانشــناختی و سیاســی اصلــی تریــن متــد و علــل بوجــود آمــدن تروریســم 
را تشــکیل میدهــد. و  تفکــر ســازنده علیــه دولــت هــای نامشــروع منجــر بــه 

برچســب تروریســم میشــود.

ــه  ــه در منطق ــی ک ــلفی و حقیق ــای س ــادی ه ــت جه ــلم اس ــه مس ــا آنچ ام
خاورمیانــه فعالیــت دارنــد تروریســم را بــرای منافــع سیاســی و برهــم زننــده 
ــان در  ــود و حامیانش ــه خ ــا اندیش ــف ب ــورهای مخال ــی کش ــت مل ی امنی

ــند. ــی بخش ــتحکام م ــداوم و اس ــر ت ــای دیگ ــرزمین ه س

تشــکیل جبهــه هــای مردمــی و خودجــوش از بیــن ملــل هــدف و غیــر هــدف 
مــی توانــد یکــی از موثــر تریــن اقدامــات علیــه تروریســم منطقــه خاورمیانــه 

باشــد.

تروریســم از یــك ســو بــه اقســام تروریســم ابــزاری و اصالــی تقســیم میشــود 
ــخصی   ــا ش ــی و ی ــازمانی و گروه ــی س ــای سیاس ــتراتژی ه ــرای اس ــی ب اول
اســت بگونــه ای کــه  اقــدام تروریســتی ابــزاری بــرای محقــق شــدن هــدف 
ــروه  ــت گ ــده در مانیفس ــان ش ــداف بی ــر از اه ــی غی ــا سیاس ــداف غالب و اه

ــام میشــود. تروریســتی انج

و دومــی هیچگونــه صــورت ابــزاری بــرای هدفــی غیــر از آنچــه در مانیفســت 
ــر اســاس اهــداف  ــا ب ــروه اســت بخــود نمــی گیرد.بلکــه تنه ــا گ گروهــك ی
ــا  ــی و ی ــا عقیدت ــناختی ی ــا روانش ــه منش ــی ک ــازمانی و درون گروه درون س

ــرد. سیاســی دارد شــکل میگی

ــه  ــده از آن ب ــب برآم ــوع برداشــت از مکات ــر اســاس ن ــن ب تروریســم همچنی
تروریســم  افراطــی یــا رادیــکال و تروریســم محافظــه کار تقســیم مــی شــود. 

اولــی غالبــا در پــی اقدامــات خشــونت آمیز،ارعــاب و قتــل و … بــه هــر نحــو 
بــه جهــت از میــان بــردن جامعــه ی هــدف اســت. و دومــی بــا رویکــردی کــه 
چهــره ی مردمــی و بشردوســتانه بــه خــود بگیــرد و از اعمــال و رفتــار معقــول 
ــرار دادن  ــار ق ــت فش ــتی و تح ــال تروریس ــا اعم ــا ب ــد ت ــوردار باش ــری برخ ت
جامعــه ی هــدف بــه مقاصــد خــود برســد شــکل میگیــرد. در واقــع چــه بســا 
گــروه هایــی کــه در مانیفســت و سیاســت اعالمــی خــود شــکل افراطــی دارنــد 

امــا در سیاســت اعمالــی خــود محافظــه کارانــه جلــوه مــی کننــد.

ــه  ــه مثاب ــه ب ــر تروریســم دو صــورت دارد صــورت اول آن ک ــی دیگ و از جهت
ــد و  ــل میکن ــر عم ــوق بش ــض حق ــح و نق ــد صل ــوارد تهدی ــوع م ــت وق عل
ــح  ــوق بشــر و صل ــض حق ــری تروریســم از نق ــر آن، نشــات گی صــورت دیگ
ــر »میــان« اجتماعــات و در اجتمــاع اســت. از طــرف  ویــژه وضعیتهــاي نابراب

ــرم اســت. ــم ن ــاي ســخت و ه ــه ه ــم داراي جنب ــر، تروریســم ه دیگ

مــا در ایــن تحقیــق ســعی در تعریــف تروریســم کــرده و تهدیــدات و راه کار 
مقابلــه بــا تروریســم منطقــه ی خاورمیانــه را در ابعــاد روانشــناختی و عقیدتــی 

و سیاســی بررســی خواهیــم کــرد.

تروریسم و جهاد گرایی افراطی 

تروریســم از منظــر نویســنده فعــل یــا مجموعــه افعالــی اســت کــه در حالــت 
تخاصــم و درگیــری دو هژمــون سیاســی یــا دو عقیــده ی و تفکــر متبایــن بــه 
جهــت از میــان بــردن تمامیــت وجــود دیگــری در واقــع و عمــل و یــا نظــر 
ــل از راه  ــن فع ــن ای ــه فاعلی ــه ای ک ــه گون ــی شــود ب ــزی انجــام م طــرح ری
تعامل،تســاهل و تســامح،صلح و اســتحاله ی گفتمانــی نتواننــد بــه آن قــدرت 
ــد  ــی خواهن ــا نم ــوند ی ــل ش ــری نائ ــر دیگ ــت ب ــده و سیاس ــت عقی و حکوم

بشــوند.

بــر اســاس ایــن تعریــف از تروریسم اســت کــه کودتــا و گــروه هــای جهــادی 
افراطــی و گــروه هــای جهــادی مذهبــی و سیاســی در منطقــه خلــق میشــوند.

وجــه تمایــز گــروه هــای جهــادی افراطــی و تروریســت بــا گروه هــای انقالبــی 
و جهــادی مشــروع ایــن اســت کــه برداشــت هــای دینــی و مقاصــد سیاســی 
ــر محوریــت افــراط و قتــل و از میــان  و دینــی و اعمــال تروریســتی بیشــتر ب
بــردن نامشــروع و نامعقــول جامعــه ی هــدف و همچینیــن بــر اســاس برداشــت 
ــا مجموعــه ی فلســفی و منابعــی و عقلــی و نقلــی  هــای متناقــض و متضــاد ب
اســت. و اعمــال آنــان بــه جهــت از میــان بــردن طــرف مقابــل بــه هــر صــورت 
ممکــن اســت.حتی اگــر طــرف مقابــل بــر حــق باشــد یــا مشــروعانه فعالیــت 
ــت و  ــه عقالنی ــل هیچگون ــا طــرف مقاب ــگ و جــدال ب کند.و چــه بســا در جن
ــور  ــروز و ظه ــود ب ــدل از خ ــول معت ــذاری معق ــت گ ــه کاری و سیاس محافظ

نمیدهــد.
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ــه  ــه اســت و ب امــا گــروه هــای انقالبــی و جهــادی مشــروع عکــس ایــن روی
ــز  ــالمت آمی ــال مس ــه و اعم ــح و مصالح ــق صل ــدا از طری ــه ابت ــه ای ک گون
دســت بــه گفتمــان ســازی و تغییــر و اســتحاله ی نگــرش هــا میزنــد. ســپس 
ــروع  ــز و نامش ــالمت آمی ــر مس ــات غی ــه اقدام ــت ب ــل دس ــرف مقاب ــر ط اگ
و مســلحانه و نامعقــول علیــه تمامیــت آنهــا بزنــد بــر اســاس تفکــری 
منسجم،معقول،برحق،مشــروع و بــه جهــت قلــب و دگرگونــی شــرایط و رفــع 
ــول و مشــروع  ــای معق ــداف و سیاســت ه ــرای اه ــق و اج ــرای تحق ــع ب موان

ــد. ــلحانه میکن ــه مس ــود مقابل خ

ــه ی  ــه جامع ــرم علی ــا ن ــخت ی ــز س ــونت آمی ــل خش ــر عم ــی ه ــور کل به ط
ــه  ــر عادالن ــا غی ــول  وی ــای نامشــروع و نامعق ــه ه ــی از مولف ــه یک ــدف ک ه

ــده  ــه از آن برآم ــری ک ــد.و تفک ــی باش ــل تروریســتی م ــد عم ــته باش را داش
ــت. ــتی اس ــکال و تروریس ــی رادی ــری افراط ــت تفک اس

گاه تروریســم عمــل و تفکــر خــود را مشــروع و معقــول و عادالنــه میدانــد امــا 
مشــاهده میشــود کــه بــا برداشــت هــای غلــط از مکاتــب و ادیــان وجهــه ی 
مشــروع بــه تفکــر خــود میبخشــند و بــا توجیهــات ســطحی و غیــر تحقیقــی 
ســعی بــر معقــول نشــان دادن آن تفکــر و عمــل هســتند و در نتیجــه مقاصــد 

خــود را عادالنــه تعریــف میکننــد.

گاه برخــی از نویســنده هــا بــر بنیانگــذاری نظــام سیاســی جدیــد و مبــارزه بــا 
اســتبداد داخلــی و اســتکبار تکیــه میکننــد و انقــالب هــای مشــروع و جهــاد 

مشــروع را بــر اســاس ایــن دو مولفــه تعریــف مــی کننــد.

امــا ایــن اشــکال وارد اســت کــه طــرف مقابــل میتوانــد خــود را چنیــن معرفی 
ــه  ــدارد و ب کنــد امــا تعریــف و مولفــه هــای نویســنده چنیــن اشــکالی دربرن

اســاس و جوهــره ی شــکل گیــری ایــن دو توجــه دارد.

خاســتگاه هــای سیاســی،دینی و ســایکولوژیک جهادگرایــی 
غیرمشــروع و رادیــکال:

ــه  ــه ای ب ــی و منطق ــرد جهان ــی کارک ــی و توانای ــن الملل ــد بی تروریســم  از بع
ــی  ــر دولت ــی و غی ــتگاه دولت ــا خواس ــی ب ــن الملل ــه ای و بی ــم منطق تروریس

تقســیم  میشــود.

ــت  ــه در آن دول ــت ک ــمی اس ــی تروریس ــم دولت ــج تروریس ــف رای در تعاری
ــازمان  ــرای آن س ــرد. ب ــده میگی ــتی را برعه ــا گروه تروریس ــرور ب ــت ت هدای
تعریــف میکنــد و هزینــه هــای آن را پرداخــت میکنــد و امــوزش هــای نظامــی 

ــد. ــت میکن ــدف هدای ــه ی ه ــرون جامع ــارا در درون و بی ــد و آنه میده

تروریســم غیــر دولتــی گــروه هــا و ســازمان هــای خودجوشــی هســتند کــه 
ــه ای(  ــا نقط ــب ی ــبکه ای و متناس ــی ش ــون خواه ــی نما)دگرگ ــا انقالب گاه
هســتند. پــس از نظــر سیاســی دولــت هــا نیــز میتواننــد خواســتگاه تروریســم 

ــدرت و جنــگ باشــند. در عرصــه ی ق

ــتححاله و اضمحــالل  ــار و اس ــد تضعیف،تغییر،فش ــای سیاســی مانن ــزه ه انگی
ــه ی  ــول از جمل ــت نامقب ــا حکوم ــف ی ــت مخال ــی حکوم ــا بیرون ــی ی درون

ــه مطــرح اســت. ــی اســت ک ــزه های انگی

ایــن شــاخه ی مهــم از تروریســم  تنهــا بــه لحــاظ قــدرت و محــدوده متاثــر 
ــایبری و هســته ای و  ــه س ــزار ک ــذاری و اب ــدف گ ــا در ه ــت اســت ام از دول

ــا ســایر تروریســم هــا یکســان اســت. فیزیکــی و … اســت ب

در یــك تعریــف از تروریســم  بــر شــیوه ی ایجــاد وحشــت توســط اقدامــات 
خشــونت آمیــز مکــرر توســط افراد،گــروه هــا یــا بازیگــران دولتــی بــه دالیــل 
ــداف  ــتقیم اه ــداف مس ــه اه ــی ک ــادی در جای ــر  ع ــی و غی ــی وجنای سیاس

ــه دارد. ــی نیســتند تکی اصل

ــی  ــالک اصل ــز م ــونت آمی ــال خش ــونت و اعم ــف خش ــن تعری ــق ای مطاب
ــت. ــده اس ــی ش ــم تلق تروریس

ــرار  ــم ق ــف تروریس ــالک تعری ــناختی م ــای روانش ــر مبن ــارت دیگ ــه عب و ب
ــت. ــده اس ــه ش گرفت

طبــق قاعــده ی روانشناســی تروریســم تروریســت هــا نــه همگــی عاقــل انــد 
و نــه همگــی دیوانــه انــد.

ــد  ــن و رش ــایی در تکوی ــت از نارس ــارت اس ــه عب ــخصیت ک ــالل ش ــا اخت ام
شــخصیت و یــا داشــتن گرایــش هــای بیمارگونــه در ســاختار هــای شــخصیت 

کــه الگــو هــای رفتــار نابهنجــار را درطــی زندگــی نشــان میدهــد خــود یکــی 
از عوامــل اساســی بــروز و ظهــور تروریســم خواهــد بــود.

از جملــه اختــالالت روانشــناختی کــه منجــر بــه تروریســم  شــده انــد عبارتنــد 
از:

کمال گرایــی افراطی،اسکیزوفرنی،پارانوئید،خودشیفتگی،هنجارشــکنی،ضداجت
ماعی،اختــالالت  اضطــراب و هذیــان و اشــفتگی.

از نــگاه مکاتــب سیاســی و فلســفی میتــوان بــه تعبیــر کمونیســتی تروریســم 
ــاال و  ــات ب ــه طبق ــت ک ــی دانس ــی اجتماع ــض و ناعدالت ــول تبعی را محص
ســرمایه داری بــر طبقــه ی او اعمــال کــرده اند.همچنیــن از نــگاه لیبرالیســتی 
تروریســم محصــول محــدود ســازی آزادی هــای فــرد و افــراد اســت بــه گونــه 
ای کــه مطابــق هــرم نیازمنــدی مازلــو فــرد نتوانــد نیازهــای هرمــی خــود را 

بــرآورده ســازد.

ــی  ــوم اجتماع ــناختی و عل ــه ش ــی و جامع ــه شناس ــات جامع ــگاه مطالع از ن
هــرگاه راه هــای برطــرف ســازی نیازهــا در هــرم مازلــو بــه طریــق مشــروع و 
قانونــی و معقــول بســته باشــد و جامعــه ایــن طریــق و راه هــارا فراهــم نســاخته 

باشــد فــرد دســت بــه ارتــکاب افعــال نابهنجــار خواهــد زد.

یکی از اساسی ترین نظریه های مطروحه نظریه ی وندالیسم است.

تئــوری پــرداز این نظریــه  مرتــون اســت مرتــون ســعی کــرده اســت کــه بیــن 
بــی هنجــاری و انحرافــات اجتماعــی رابطــه برقــرار کنــد،او دو عامــل عمــده 
ــول و  ــداف مقب ــی از اه ــی داند:یک ــه ای م ــر جامع ــارز ه ــخصات ب را از مش
دیگــری وســایل مقبــول اجتماعــی جهــت رســیدن بــه همــان اهداف.بــه نظــر 
ــا وســایلی کــه  ــادر نباشــند ب ــراد ق ــه اف مرتن،آنومــی وقتــی رخ مــی دهد،ک
جامعــه معیــن کــرده اســت بــه اهــداف مربوطــه دســت یابنــد و عکــس العمــل 

طبیعــی بــه ایــن وضعیــت،روی آوردن بــه کجــروی و انحــراف اســت.

ــر  ــه ب ــار قراردادهــای تجزیــه طلبان ــی بشــریت و آث کمربنــد تمدن
ــه ای ــم منطق تروریس

جــاده ابریشــم بــه عنــوان اصلــی تریــن کمربنــد تمدنــی بشــری مــی بایســت 
احیــا و تقویــت شــود.

ایــن جــاده، تمــدن هــای حاضــر در شــرق و غــرب جزیــره جهانــی را بــه هــم 
متصــل مــی کــرد و هــزاران ســال محــور تعامــالت تمــدن بشــری بــود اســت.

ایــن منطقه به لحــاظ خصوصیــت هــای ژئوپلتیکی،ژئواســتراتژیکی،ژئواکونومی
کــی و ژئوکالچــری ،یکــی از مهمتریــن مناطــق تولیــد و توزیــع تمدنی،اقتصادی 

و سیاســی اســت.

طــی هــزاران ســال خاورمیانــه و منطقــه بیــن النهریــن واقــع در میانــه ی ایــن 
کمربنــد تمدنــی نقــش انتقــال فرهنــگ و  دانــش را بــه سرتاســردنیا برعهــده 

شت. دا

ــر  ــرارداد ســایکس پیکــو کــه ب ــس از ق ــر و پ ــا طــی 300-200 ســال اخی ام
ــن  ــر ای ــدن ب ــلط ش ــلمین و مس ــد مس ــای متح ــور ه ــت تقسیم کش محوری
نواحــی تئوریــزه شــده اســت ایــن ناحیــه هویــت و ماهیــت گذشــته ی خــود 

ــده اســت. ــگ ش ــیار کمرن ــر داده و بس را تغیی

همچنیــن  نیویورک تایمــز از طرحــي خبــر داده بــود کــه طبــق آن، پنج کشــور 
ــن  ــر دکتری ــق ب ــه بســیار منطب ــه 14کشــور تقسیم مي شــوند ک ــه ب خاورمیان
ــت  ــوت' اس ــرزمین 'لی لی پ ــان س ــه هم ــد، خاورمیان ــی باش ــم م گالیوریس
کــه از میــان شــش گالیــور آن یعنــي ایــران، مصــر، عربســتان، ترکیــه، عــراق 
و رژیــم اســرائیل، پنــج کشــور اول بایــد تجزیــه و قطعه قطعــه شــوند و تنهــا 
گالیــور ششــم کــه اســرائیل اســت بمانــد و لی لی پــوت خاورمیانــه را مدیریــت 

کنــد ایــن طــرح در اصــل بــه طــرح برنــارد لوئیــس بازگشــت میکنــد .

بــا پیــروزي آمریــکا در جنــگ خلیــج فــارس در ســال 1991میــالدی، بــوش 
ــام  ــي نظ ــرای برپای ــورش ب ــزم کش ــکا، ع ــت آمری ــور وق ــس جمه ــدر، رئی پ
نویــن جهانــي را مبتنــی بــر نشــر ارزش  هــاي آمریکایــي در سراســر جهــان و 

ــي نمــودن آن اعــالم کــرد. آمریکای

ابتــدا ناظــران می  پنداشــتند کــه پــروژه نظــم نویــن آمریــکا فقــط بــه صــدور 
ــی نگذشــت  ــا مدت ــی محــدود مــی  شــود ام تفکــر و ســبك زندگــی آمریکای
ــال  ــه دنب ــود ب ــگ خ ــدور فرهن ــتای ص ــکا در راس ــد آمری ــخص ش ــه مش ک
بالکانیزه کــردن جهــان نیــز هســت. بــر همیــن اســاس نیــروی هوایــی ایــاالت 
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متحــده در ســال 1995 میــالدی بــا مشــارکت هــزار آینده پــژوه، برنامــه  ای را 
ــکا و  ــی پیــش روی آمری ــای احتمال ــن وضعیت  ه ــی بدتری ــا هــدف پیش بین ب

جهــان در ســه دهــه آینــده، بــه اجــرا در آورد. 

بر اساس این برنامه :

ــت . 1 ــی را در دس ــدرت جهان ــی ق ــر فراملیت ــای غول پیک مجموعه  ه
ــل مــی  رســانند. ــه حداق ــا" را ب ـ ملت ه ــت  ــذاری "دول ــه و اثرگ گرفت

چیــن پــس از پیونــد بــا ملت  هــای همســایه و هم کیــش بــه یــك . 2
ــه  "ابرملــت" تبدیــل شــده و ثقــل مدیریــت جهانــی را از غــرب ب
شــرق منتقــل می کنــد، بدیــن ترتیــب تســلط غــرب بــر مدیریــت 
ــایمر در  ــرات میرش ــناریو نظ ــن س ــد. ای ــی  یاب ــان م ــی پای جهان
مــورد آینــده چیــن را تأییــد می  کنــد؛ وی معتقــد اســت خیــزش 
اقتصــادی چیــن نمی  توانــد صلح آمیــز باشــد و اگــر رشــد شــتابان 
چیــن همچنــان ادامــه پیــدا کنــد در چهــار دهــه آینــده، آمریــکا و 

چیــن وارد یــك جنــگ احتمالــی خواهنــد شــد.

فقــر، تبعیــض و بی عدالتــی مشــخصه اصلــی ایــن دنیاســت، چــرا . 3
ــی  ــروت جهان ــد ث ــك 85 درص ــا مال ــد ملت ه ــا 15 درص ــه تنه ک
ــاوری ــوم و فن ــوزه عل ــده در ح ــای اعمال ش ــتند. تبعیض  ه هس

ــن  ــش، ای ــه دان ــر ب ــع فقی ــی جوام ــدم دسترس ــن و ع ــای نوی  ه
ــرد. ــد ک ــدید خواه ــت را تش وضعی

ــوذ و از کار . 4 ــا نف ــد ب ــکا می توانن ــات، دشــمنان آمری در عصــر اطالع
انداختــن شــبکه ها، سیســتم ها و ســامانه  های اطالعاتــی، ایــن 
ــد  ــکا از یــك طــرف بای کشــور را فلــج کننــد. بدیــن ترتیــب آمری
ــد و از  ــود کن ــود را ناب ــایبری خ ــمنان س ــرده و دش ــتی ک پیشدس
ــا بازنگــری در زیرســاخت  هــای اطالعاتــی، آن هــا را  طــرف دیگــر ب
ــا واگــذاری کنتــرل  ــکا ب ــد. از همیــن رو آمری ــل نفــوذ نمای غیرقاب
اینترنــت بــه ســازمان ملــل مخالــف بــوده و خواهــان حفــظ ســلطه 

خــود بــر آن اســت.

عــالوه بــر اینهــا در پروتــکل هــای یهــود باتوجــه بــه البــی کــه صهیــون هــا و 
یهــودی هــای صهیونیســت در ســاختار قــدرت آمریــکا و اروپــا دارنــد در بــدو 
پروتــکل هــای مطروحــه ســخن از تفرقــه افکنــی بــا شــعار آزادی در دیگــران 
و اتحــاد و انســجام در درون ســاختار جامعــه ی صهیــون و یهــود تکیــه شــده 
اســت کــه میتوانــد بــرای غیــر یهــود و غیــر صهیــون هــا خطرآفریــن باشــد و 
یکــی از چالشــی تریــن و مهــم تریــن مســائل امنیتــی را دربــر داشــته باشــد.

عمــل بــر اســاس ایــن تئــوری هــا زمینــه هــای توســعه فقــر و تفرقــه را رقــم 
ــه  ــان ب ــع فقر،جه ــن توســعه و توزی ــا و ای ــه ه ــن تفرق ــل ای ــه از قب ــد ک میزن

ســمت تروریســم ســوق پیــدا میکنــد.

تاکتیــك هــا و فراینــد هــای ایــن مســئله بســیار زیــاد اســت مثــال بــا پیــدا 
شــدن زمینــه هــای نیازمنــدی و عــدم پاســخگویی بــه آن نیازها از راه مشــروع 
و قانونــی فــرد نیازمنــد دســت بــه اقدامــات غیرقانونــی و نامشــروع مــی زنــد.

در موضــوع تروریســم عامــل فقــر و رنجــش افــراد جامعــه ســپس الغــای ایــن 
ــه  ــت .چنانچ ــت اس ــده ی حاکمی ــن و عقی ــر از دی ــن فق ــت ای ــه عل ــر ک تفک
حاکمیــت،آن دیــن را در مانیفســت خــود داشــته باشــد افــراد نیازمنــد و دارای 
پیــش زمینــه هــای تروریســم،درپی مبــارزه بــا آن عقیــده و افــراد حامــی آن 
بــر خواهنــد آمــد چــه بــه صــورت تروریســم نــرم چــه بــه صــورت تروریســم 

ســخت.

جهاد گرایی افراطی و اسالم هراسی

جهــاد اگــر بــه قصــد دفــاع ازجــان و مــال و حیثیــت و دیــن مســلمین باشــد 
و بــه نحــو معقــول و متعــارف باشــد جهــاد عقالیــی اســت  و اگــر ایــن نباشــد 

پــا در ورطــه ی افــراط و تفریــط نهــاده اســت.

ــه و گرایــش هــای افراطــی و تفریطــی  حــال اگــر همیــن رویــه ی افــراط گون
برچســب اســالمی بخــورد و روشــنگری متقابــل نشــود اســالم هراســی شــکل 
میگیــرد. کــه منجــر بــه جلوگیــری از ورود افــراد بــه دیــن اســالم و داراالســالم 

میشــود.

مقاصــد دینــی افراطــی کــه از جهــل مرکــب یــا عــدم توجه بــه ســاحت هــای 
ــزار امپریالیســت هــای ســلطه جــو و  متعــدد انســانی منشــا میشــود گاهــا اب
ــه و برداشــتهای افراطــی از  ــا اســتفاده از تفرق ــا ب ــرا میگیــرد ت ســلطه گــر ق
جهاد،ایــن مفهــوم را علیــه مخالفیــن خــود یــا کســانی که مقبولشــان نیســتند 
بکارگیرنــد. امــا از جملــه عوامــل تشــدید کننــده شــکاف هــا و عوامــل تفرقــه 

میتــوان بــه مــوارد ذیــل اشــاره داشــت:

ــان مهمتریــن عنصــر تمیــز قومــي و عامــل اصلــي . 1 ــان: زب زب
ــت. ــر اس ــا یکدیگ ــان ها ب ــد انس پیون

مذهــب: مذهــب نیــز از جملــه عوامــل تشــدید کننــده . 2
گرایشــات قومــي اســت.

ناسیونالیســم منفــي و کاذب قومــي: در ایــن حالــت افــراد بــا . 3
ــراي  ــه اي ب ــت جداگان ــخ، هوی ــف تاری ــي و تحری ــانه باف افس
خــود دســت و پــا کــرده و از ایــن طریق حــس ناسیونالیســتي 

ســایر افــراد قــوم را بــر می انگیزنــد.

ــك . 4 ــراد ی ــه اف ــی ک ــي: زمان ــادي و سیاس ــي اقتص نارضایت
ــا  ــبت ب ــاغل در نس ــع و مش ــه مناف ــي ب ــت یاب ــوم در دس ق
ســایر گروه هــاي قومــي نــاکام بماننــد و ایــن موضــوع بــا بــي 
ــراض و  ــه اعت ــد، زمین ــراه باش ــزي هم ــت مرک ــي دول اعتنای
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شــورش ایجــاد خواهــد داشــت. در مطالــع ه ــای کــه بــر روي 
ســاختارهاي چنــد قومیتــي خاورمیانــه صــورت گرفتــه اســت، 

ــده می شــود. ــوع شــکاف فرهنگي)قومــي( دی ســه ن

یــك گــروه مســلط و یکــه تــاز و برخــي اقلیت هــاي پــر . 5
دردســر )مثــل اردن(

ــل . 6 ــز )مث ــروه دور از مرک ــن گ ــزي و چندی ــروه مرک ــك گ ی
ــران( ــش و ای مراک

دو یــا چنــد گــروه تقریبــاً متــوازن و حریــف )نظیــر شــیعیان . 7
و ســنی ها در عــراق، مســیحیان و مســلمانان در لبنــان(

ــان روشــنگری  را شــکل میدهــد  ــك ســو جری ــه از ی ــل ک ــن تقاب ــه ای ــا ب م
و خاصیــت جاذبــه ای دارد و انســان هــارا بــر اســاس فطــرت  وعقــل و منطــق 
ــق  ــی خل ــه تروریســم سیاســی و مذهب ــر ک ــرف دیگ ــد و ط ــی کن جــذب م
میکنــد تــا طــرف مقابــل را در عرصــه ی عقیــده و سیاســت دچــار اضمحــالل 
ــع  ــوژی جام ــی و دو ایدئول ــان بین ــام و دو جه ــل دو نظ ــتحاله کند.تقاب و اس
ــی عرصــه ی  ــه  عرصــه ی اطالعات ــد ک ــاور ان ــن ب ــر ای ــده ای ب ــم. ع میگویی
قوانیــن علمــی اســت درحالــی کــه بنیــان هــای وقایــع اطالعاتــی تمامــا تحــت 
پوشــش ایدئولــوژی هــای جهــان شــمول قــرار میگیرنــد. یکــی از ایــن گونــه 
تقابــل هــای جهــان شــمول، تقابــل ایدئولــوژی الهــی و غیــر الهــی اســت. کــه 

تفصیــل آن در ایــن مقــال نمیگنجــد.

مقابله با سرطان جهاد گرایی افراطی

در تقابــل ایدئولــوژی هــای الهی و غیــر الهی وجهــه هــای اخالقی،عملی،نظری 
ــر ســاختارها و نظامــات اجتماعــی حکومــت مــی  ــن کــه ب و تئوریــك بنیادی
ــه در شــرایط  ــی هســتند ک ــد مســتمر و ثابت ــن و قواع ــد  مشــمول فوانی کنن
ــر  ــتی ب ــت هس ــون محوری ــی چ ــائل بنیادین ــد مس ــی کنن ــر م ــاص تغیی خ

انســان و محوریــت هســتی بــر وجــود خــدا

همچنیــن مســائلی چــون تقابــل اگزیستانسیالیســم اخالقــی و اخــالق راســلی 
ــه ی  ــی و حکمــی ازجمل ــا اخــالق الهــی و متعال و  منفعــت گرایــی دنیــوی ب

مــواردی اســت کــه ســبك زندگــی خلــق مــی کنــد و ایــن ســبك زندگــی 
تقابــل فرهنگــی خلــق میکنــد و تقابــل فرهنگــی جــدال اطالعاتــی و  امنیتــی 

خلــق مــی کنــد.

ــه  ــل محور)پراتیك(ک ــن عم ــائل بنیادی ــن مس ــرح تدوی ــن ط ــاس ای ــر اس ب
ــام  ــیس نظ ــد تاس ــد مانن ــرار میده ــود ق ــعاع خ ــت الش ــان را تح ــل انس عم
متقــن و قابــل اســتناد بــرای برداشــت فکــری و فرهنگــی و عملــی از منابــع  
ــه ی  ــد روی ــه میتوان ــت ک ــی اس ــه موضوعات ــم از آن از جمل ــتنباط حک و اس
اطالعاتــی و امنیتــی کشــور هــای مســلمان را تغییــر دهــد از آن منظــر کــه 
ــز  ــت حائ ــف اس ــی مختل ــای اجتماع ــان ه ــدن جری ــود آم ــث بوج ــود باع خ

ــت اســت. اهمی

ــکل میگیرد  ــی ش ــی افراط ــه جهادگرای ــر عامدان ــه و گاه غی ــس گاه عامدان پ
ــن  ــر ای ــی در براب ــن اساس ــنگری  دو رک ــناخت و روش ــرم ش ــگ ن و در جن
ــی  ــری و فرهنگ ــات فک ــازی جریان ــا مهارس ــه ب ــد بود.ک ــات خواهن انحراف
افراطــی و همچنیــن درک موقعیــت جهــت ایجــاد وحــدت در منطقــه ی غــرب 

ــد. ــازی میکن ــش محــوری را ب ــیا نق اس

نتیجه گیری

تروریســم برآمــده از نظــام هــای عقیدتی،جامعــه شناختی،سیاســی و اجتماعی 
اســت کــه بــا انگیــزه هــای متعــدد شــکل میگیــرد و قالــب هــای روانشــناختی 
ــد و  ــل ان ــا عاق ــه صرف ــا ن ــر همین اســاس تروریســت ه ــرد. ب ــه خــود میگی ب
ــی و روانشــناختی  ــه هــای اختالل ــد زمین ــه. بلکــه مــی توانن ــا دیوان ــه صرف  ن
ــا انگیــزه هــای مختلــف فعالیــت  را داشــته باشــند تــا در نظامــات مختلــف ب

کننــد.

در واقع علل درونی و بیرونی هر دو تروریست ها را خلق میکند.

در ایــن بیــن دســت هــای حکومــت هــای ســلطه گــر و ســلطه جــو در مناطقــی 
چــون منطقــه ی غــرب  آســیا بــرای منافــع ملــی و حزبــی و فــردی خودشــان 
بــا تفرقــه افکنــی و تشــکیل گروهك هــا و گــروه هــای  افراطــی و رادیــکال و 
بــا اســالم هراســی مشــغول اســت تــا آنهــارا بــه مناقعشــان نزدیــك تــر کنــد. 

دو عنصــر اساســی بــرای مقابلــه بــا ایــن مهمشــناخت و روشــنگری اســت.
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 توســعه یــك فراینــد چنــد بعــدی اســت کــه معمــوال تغییــر وضــع نامطلــوب 
ــاء  ــه ارتق ــاره ب ــعه اش ــوم توس ــال دارد؛ مفه ــه دنب ــوب را ب ــع مطل ــه وض ب
ــل، و انقــالب در  ــر تکام ــه ام ــل ب ــرای نی ــت کشــور ب ــت وق شــرایط و وضعی
ــه )توســعه(  ــت و حکومــت اســت ک ــدرت و ارزش مل ــای ق ــه ه تمامــی جنب
امــر پیشــرفت،صنعتی شــدن،رفع فقــر و ایجــاد تحــوالت ســاختاری در تمــام 
بخــش هــای جامعــه و گــذر از حالــت موجــود بــه حالــت فــرا موجــود را بــرای 
ــت  ــه همیــن جهــت اســت کــه دول ــه ارمغــان مــی آورد؛ ب ــان ب کشــور میزب
هــا از توســعه بــه عنــوان درد مشــترک یــاد مــی کننــد و ملــت هــا توســعه را 

ــد. ــی از درد مشــترک میپندارن رهای

وجود توسعه
 توســعه فراینــدی چنــد جانبــه و فراگیــر اســت کــه الزمــه اجــرای دقیــق آن 
اراده ملــی اســت کــه توســط حاکــم جهــت دهــی خواهــد شد،توســعه ســرحد 
مرحلــه ای اســت کــه تمامــی ملــت هــای آزاد آن را از ســر گذرانــده انــد یــا در 
حــال طــی کــردن و گــذار از آن هســتند،                      بنابرایــن، توســعه امری 
ــی،اجتماعی،اقتصادی و  ــات سیاس ــه ی حی ــرای ادام ــود ب ــب الوج ــت واج اس
فرهنگــی کشــور توســعه طلــب کــه ارزش واالی خــود را،ملــت معرفــی کــرده 

. ست ا

در بیــن 205 کشــور مســتقل  دارای  قــدرت سیاســی، تمامــا بــر وجود توســعه 
ــی  ــات اجتماع ــه حی ــد ک ــرده ان ــان ک ــد و اذع ــته ان ــد داش ــزام آن تاکی و ال
ــد و  ــعه میدانن ــری توس ــکل گی ــرو ش ــود را در گ ــای خ ــت ه ــی مل و سیاس
ــرا مصلحــت و شــادمانی مــردم را)توســعه(  ــه انجــام آن متعهــد هســتند زی ب

تضمیــن مــی کنــد.

توســعه هنگامــی بــه ســرانجام مــی رســد کــه انــدازه یکــی از شــاخص هایــی 
کــه عمیقــا مــورد نیــاز اســت و بــه طــور نســبی بر ســایر شــاخص هــا ارجحیت 
دارد افزایــش پیــدا کنــد و در بخــش هــای مختلــف ملــی بــه صــورت متناســب 

تقســیم شــده تــا توســعه صحیــح اجــرا شــود.

ــالش  ــد ت ــل متح ــازمان مل ــعه: س ــتای توس ــل در راس ــازمان مل ــات س اقدام

هــای خــود را از دهــه 1960 میــالدی آغــاز کــرده اســت،اعالمیه هــا و 
ــای  ــاد نهاده ــل ایج ــازمان مل ــی س ــع عموم ــدد مجم ــای متع ــه ه قطعنام
تخصصــی در زمینــه توســعه از جملــه کنفرانــس ملــل متحــد بــرای تجــارت 
ــرای توســعه،چهار دهــه اســتراتژی  و توســعه)آنکتاد( و برنامــه ملــل متحــد ب
توســعه از ابتــدای دهــه 1960 تــا 2000 میــالدی و همچنیــن تدویــن اعالمیه 
ــا هســتند؛  ــالش ه ــات و ت ــن اقدام ــه ای ــل متحــد از جمل ــزاره مل توســعه ه
ــه تفصیــل برشــمرده  ــع توســعه را ب برســی اعالمیــه هــزاره توســعه کــه موان
اســت و واکاوی میــزان تحقــق ایــن اهــداف در بــازه زمانــی مشــخص؛ بــه طــور 
ــان مــی  ــل را در عرصــه توســعه را نمای آشــکار میــزان موفقیــت ســازمان مل
ســازد؛ امــا بــه دالیلــی همچــون نبــود ســازوکار نهادینــه و نبــود ســند الــزام 
آور بیــن المللــی و عــدم تدقیــق منشــور ســازمان ملــل در ایــن خصــوص قابــل 
ذکــر اســت. بنابرایــن توســعه امــری دقیــق و ســازنده اســت کــه هدفــی جــزء 
گســترش رفــاه در نظــر نــدارد و تمامــی کشــورها بــر ایــن امــر واقــف  و شــیوه 
کار توســعه مشــخص و تجربــه شــده اســت و بــا کمتریــن میــزان خطــا قابــل 
اجــرا و نظــارت اســت و نتیجــه توســعه بــرای حکومــت و دولــت هــا رضایــت 

عمــوم و ادامــه حیــات سیاســی دولتمــردان در پــی خواهــد داشــت.

از توسعه تا انقالب
ــك  ــرفت ی ــل و پیش ــرای تکام ــی ب ــیوه کل ــروزه دو ش ــی ام ــور کل ــه ط    ب
جامعــه قابــل تصــور است؛نخســت انقــالب اســت که"لــرد آکتــن" آن را روش 
ــت و در  ــرده میدانس ــر م ــش از عص ــی بخ ــروی رهای ــدرن و نی ــرفت م پیش
اندیشــه سیاســی غرب،همچــون بنیــاد پیشــرفت و بــه عنــوان نیرویــی تعییــن 
کننــده در ســر گذشــت دولــت هــا و جوامــع محســوب شــده اســت. دومیــن 
ــان  ــی جه ــث تاریخ ــتر در مباح ــت؛اولی}انقالب{ بیش ــعه اس ــوم، توس مفه
غــرب و دومی}توســعه{ بیشــتر در تفکــرات جدیــد تــر بــرای بیــرون رفــت از 
وضعیــت عقــب ماندگــی مدخلّیــت دارد، اولــی مفهــوم و رهیافتــی کمابیــش 
الیشــعر و دومــی رهیافتــی اندیشــیده و آگاهانــه اســت، اولــی تفکراتــی مابعــد 
عمــل و زیســت شــده و دومــی گرایــش هایــی کمابیــش واکنشــی و ماقبــل 

ــه انــد. تجرب

ــه؛  ــی جامع ــل انقــالب و دگرگون ــاب ناپذیر،درمقاب ــری اســت اجتن توســعه ام
ــه آن در جامعــه ای  ــاز ب ــا مادامــی کــه احســاس توســعه و شــدت نی ــرا ت زی
ــن  ــد پیوســت، و ای ــوع نخواه ــه وق ــازنده ب ــی س ــد انقالب ــدار نشــده باش پدی

ــه "شــدت نیــاز توســعه" وابســته اســت. انقــالب اســت کــه ب

امیر فرزاد خسرویان
کارشناسی علوم سیاسی دانشگاه شهید چمران اهواز

توسعـــــه؛  درد مشتــــــرکتوسعـــــه؛  درد مشتــــــرک
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توســعه و انقــالب دو جــزء متفــاوت و متصــل بــه یکدیگرنــد؛ تفــاوت در شــیوه 
کار توســعه و انقــالب اســت: توســعه گســترش و پیشــرفت را در اهــداف خــود 
جــای داده واقتصــاد را محرکــه اصلــی خــود میدانــد، در مقابــل انقــالب اســت 
کــه ماهیــت و چیســتی کشــوری را از اســاس متحــول میکنــد، توســعه ادامــه 
ــالب موجــب  ــه انق ــی ک ــی اســت در صورت ــرات کم ــا تغی ــرایط ب ــده ش دهن
قطــع جریــان عــادی کشــور و ایجــاد توازنــی جدیــد  و موجــب تغییــر کیفــی 
ــه  ــی جنب ــل و در تمام ــی مل ــرم در تمام ــعه الج ــود؛ توس ــی ش ــرایط م ش
هــای یــك کشــور شــکل گرفتــه و انجــام مــی شــود،درصورتی کــه انقــالب 
ســاختار کشــور هــای مســتعد اســتبداد را نشــانه مــی گیــرد کــه امــکان دارد 
ــه پیشــرفت خــود ســرعت  ــا ب ــد ی ــاز بمان ــا انقــالب کشــوری از پیشــرفت ب ب
ــرفت  ــترش و پیش ــاص از گس ــه ای خ ــواره دارای درج ــعه هم ــد، توس ببخش
ــه  ــی دارد و در جنب ــده و کتب ــته ش ــی و نوش ــن الملل ــاخصی بی ــت و ش اس
اقتصــادی و اجتماعــی فاقــد قــدرت ایدئولــوژی اســت کــه بــه ســرعت عمــل 
ــه  ــی همــه جانب ــی انقــالب دگرگون توســعه کمــك شــایانی کــرده اســت، ول
در ســطح وســیع و عمیــق جامعــه و ارزش هــا و عقایــد اقتصــادی ، سیاســی، 
اجتماعــی و فرهنگــی ایدئولوژیــك محــور بــا برنامــه ریــزی هدفمنــد نیــل بــه 

تحــول مــی گــذارد.

توســعه و انقــالب یــاران جــدا افتــاده هســتند کــه بــا یکدیگــر بــرای اهدافــی 
ــر  ــه ام ــی ب ــی دســت یاب ــرای نتیجــه ای مشــترک یعن ــر و ب ــدا از یکدیگ ج
گســترش و تکامــل شــرایط نامطلــوب بــه شــرایط مطلــوب تــر اشــتراک دارنــد 

و هــردو ســطحی از شــدت  متناســب را منتشــر میکننــد.

توسعه "ملی"
   توســعه ملــی یــا »National development« عبــارت اســت از توســعه 
ــی  ــاد سیاســی، اقتصــادی ، فرهنگــی و نظام ــی ابع ــاء  تمام ــای ارتق ــه معن ب
در جهــت امــر ملــی کــه تمــام دغدغــه منــدی خــود را ملــت و امــور داخلــی 
کشــور قــرار داده اســت بــا هــدف پیشــرفت و نیــل بــه اهــداف ناسیونالیســتی 
،بــا پشــتوانه تاریخــی و فرهنگــی کهن.بنابرایــن  توســعه ملــی، توســعه کشــور 

بــا امکانــات خــود کشــور اســت.

توســعه ملــی در تمامــی کشــور هــای ملــل متحــد در حــال انجــام و از وضعیت 
خوبــی در جهــت دســت یابــی بــه اهــداف برخــوردار اســت،اما توســعه ملــی 
برخــالف توســعه بــه معنــای عمــوم ابعاد؛نیازمنــد وجــود منابــع متعــدد شــامل 
انــرژی فســیلی، حاصــل خیــزی کشور،وســعت قلمــرو و موقعیــت جغرافیایــی، 
اســتقالل عمــل سیاســی و وجــود پیشــینه تاریخــی و فرهنگــی اســت؛ ایــن 
عوامــل شــاه کلیــد توســعه ملــی بــا رویکــرد ناسیونالیســتی هســتند کــه بــا 
توجــه بــه ایــن معیارهــا، تنهــا کشــور خاورمیانــه کــه دارای چنیــن شــرایط 
حیاتــی اســت"ایران" اســت؛ کشــور ایــران بــا موقعیــت حســاس اســتراتژیك و 
دارای منابــع طبیعــی و فرهنــگ و تاریــخ غنــی جایــگاه نخســت توســعه ملــی 
را در خاورمیانــه دارا مــی باشــد.به همیــن جهــت توســعه بــا رویکــرد داخلــی 
ــی از  ــد موجــب دگرگون ــد موجــب پیشــرفت شــود و هــم میتوان هــم  میتوان
حیــث سیاســی و اجتماعــی گــردد بنابرایــن توســعه ملــی واجــب و بــه مثابــه 
ــی  ــی را یکجــا دارا م ــی و ویران ــی آبادان ــه توانای ــه اســت ک شمشــیری دو لب
باشــد و دولــت هــا بــا دقــت و حساســیت باالیــی توســعه ملــی را پیــش گرفتــه 
ــی  ــعه مل ــال توس ــن ح ــا ای ــار نمیدانند،ب ــران را دور از انتظ ــرآمدن بح و س
مهمتریــن رکــن از"مجموعــه توســعه" اســت کــه بایــد توجــه ویــژه بــه ابعــاد 

و نــوع سیاســتگذاری هــای پیــش رو در امــر توســعه ملــی حاصــل گــردد.

 }توصیــه سیاســی{: پیشــنهاد میشــود در امــر اقتصــادی توســعه ملی،دولــت 
از رویکــرد و رهیافــت" دیریجیسم»دیرژیســم« اقتصــادی" بهــره گیــرد، 
دیریژیســم اقتصــادی بــه معنــای تســلط دولــت بــر تمامــی ارکان اقتصــادی و 
اجتماعی،آنچنــان کــه دولــت محــور همــه امــور گــردد و ایــن مداخلــه دولــت 
بــه شــکل: نیــاز حقوقــی، برنامــه ریــزی اقتصــادی و ملــی کــردن امــور نمایــان 
میشــود کــه نتیجــه ایــن امــر همزیســتی بــا نظــام ســرمایه داری و مالکیــت 

بــه شــکل منافــع برد-بــرد را در پــی خواهــد داشــت.

 توسعه "فراملی"
 توســعه فــرا ملــی عبــارت اســت از بهبــود اقدامــات و اعمــال صــورت گرفتــه 
ــرای گــذار از توســعه و تکمیــل  ــه ایــن معنا،کشــور ب در بخــش بیــن الملل؛ب
ــود  ــی بهب ــی دارای وضعیت ــن الملل ــاظ بی ــد از لح ــعه بای ــی توس ــل کل مراح

یافتــه و پیشــرفته باشــد تــا امــر فــرا ملــی محقــق شــود.

ــور  ــی کش ــتقیم،اقدامات خارج ــورت مس ــه ص ــی ب ــرا مل ــظ ف ــعه و لف توس
تحــت نفــوذ توســعه را خطــاب قــرار مــی دهــد،در همیــن جهــت ابعــاد مــورد 

ــی  ــور نظام ــی، گســترش ام ــرا ملیت ــی و ف ــرا مل ــث ف ــعه از حی ــر توس نظ
ــح  ــر دارد.صری ــی را مدنظ ــتگاه دیپلماس ــوان دس ــش ت ــادی و افزای و اقتص
بیــان شــده اســت کــه کشــور و ملتــی کــه از تکمیــل مراحــل توســعه بــاز 
مانده،توانایــی چانــه زنــی بیــن المللــی را از دســت خواهــد داد و بــه ویــژه 
اگــر توســعه فراملــی در کشــوری بــه اجــراء گذاشــته نشــده باشد؛ســایه ی 
جنــگ و ویرانــی توســط دشــمن خارجــی بــه صــورت دائــم حیــات کشــور 
ــه  ــته ب ــرب پیوس ــل غ ــت ،مل ــن عل ــه همی ــد؛ ب ــی کن ــد م ــوه تهدی را بلق
کشــور هــای توســعه نیافتــه و یــا درحــال توســعه توصیــه میکننــد کــه از 
گســترش و پیشــرفت ابعــاد نظامــی کشــور خــود دســت بکشــند و اذعــان 
ــا در  ــه ی م ــه از دیکت ــوری ک ــورت کش ــن ص ــر ای ــه در غی ــد ک ــرده ان ک
خصــوص نحــوه توســعه پیــروی نکنــد؛ ابــزار تحریــم و تهدیــد بــه جنــگ 
نظامــی را بــه کار خواهنــد بســت؛ ایــن درصورتــی اســت کــه کشــور هــای 
قدرتمنــد جهــان دارای توســعه یافتــه تریــن آالت نظامــی هســتند کــه تــا 
بــه حــال بشــر بــه خــود دیــده اســت و ایــن قــدرت هــای جهانــی حاکمــان 
ــق  ــلیم و منط ــل س ــد عق ــعه را فاق ــذار از توس ــال گ ــای در ح ــت ه مل
ــا ایــن اســتدالل؛ ایــاالت متحــده خــود بــه تنهایــی بســیاری  میداننــد و ب
ــف نشــده  ــه حــال متوق ــا ب ــه خــاک و خــون کشــیده و ت از کشــورها را ب
اســت؛  بــه طــور مثــال ویتنــام و کــره شــمالی را در نظــر بگیریــد، هــر دو 
کشــور دارای نظامــی کمونیســتی و سوســیال هســتند و بــا دیــد کمونیســت 
ــه  ــی و ب ــت جهان ــترش کمونیس ــه گس ــه بهان ــکا ب ــد ؛ آمری ــعه یافتن توس
ــاری را  ــت ب ــهمگین و خف ــی س ــرمایه داری جنگ ــام س ــادن نظ ــر افت خط
علیــه ویتنــام آغــاز کــرد کــه ارمغانــی جــزء شکســت بــرای ایــاالت متحــده 
بــه همــراه نداشــت؛ ســپس آمریــکا بــا جنــگ نــرم و ابــزار تحریم}البتــه بــه 
ناچــار{ علیــه نظــام کیــم جونــگ ایــل رهبــر اســبق کــره شــمالی،با هــدف 
ســرنگونی رژیــم سیاســی هجــوم بــرد کــه نیــز تــا بــه حــال ادامــه دارد و 
ــن بقــاء کشــور،  ــه اهــداف خــود نرســیده اســت. بنابرای ــکا ب تاکنــون آمری
ادامــه توســعه در همــه جوانــب و تکمیــل توســعه فراملــی بــا هــدف ارتقــاء 
ــر هــر حکومتــی واجــب  ــد دشــمن را ب ــدرت بازدارندگــی کشــور از گزن ق

میســازد.

شــیوه هــای توســعه فراملــی ؛ شــیوه هــای توســعه فراملــی عبــارت 
اســت از؛ وجــود نظــام ســازماندهی شــده و البتــه خارجــی بــرای واکنــش 
ســریع بــه بحــران هــای بیــن المللــی همچــون حاکمیتــی دســت نشــانده 
ــه  ــز در منطق ــی و متمرک ــعت جهان ــا وس ــی ب ــبه نظام ــای ش ــروه ه و گ
تحــت نفــوذ کشــور مــادر- انعقــاد قــرار داد هــای بیــن المللــی بــا کشــور 
هــای قــدرت جهانــی کــه موجــب تســریع همــه جانبــه توســعه میگــردد-

ایجــاد نــزاع و درگیــری میــان کشــور هــای دارای اختالف"چــه دوســت و 
چــه دشــمن" زیــرا موجــب افزایــش تجــارت بــه کشــور هــای بحرانــی کــه 

نیازمنــد ادوات و مــواد غذایــی هســتند.

رهیافت "تدا اسکاچپول" در مورد اقتصاد سیاسی ایران

اســکاچپول بعنــوان نظریــه پــرداز مشــهور انقــالب در مقالــه ای بــه عنــوان 
"دولــت تحصیلــدار و اســالم شــیعی در انقــالب اســالمی" آســیب پذیریهای 
یــك دولــت رانتــی یــا تحصیلدار}صاحــب درآمــد مســتمر-نفت{ را مــورد 
برســی قــرارداد.وی چنیــن رونــدی را عامــل بــی ثباتــی سیاســی و 
ناپایــداری اقتصــادی در ایــران دانســته اســت،او مســائل مختلفــی را عامــل 
ــی دانست؛اســکاچپول وجــود جماعــت هــای شهری،تشــکیالت  انقــالب م
محلــی مســتقل از حکومــت و مرتبــط بــا ســایر قشــرهای اجتماعــی را در 
کنــار وجــود یــك ایدئولــوژی ریشــه دار در جامعــه تشــیع بــرای حکومــت 
ــای  ــاد ه ــه نم ــاط وی ب ــن ارتب ــت.در ای ــی دانس ــز م ــره آمی ــاه مخاط ش
شــیعی اشــاره داشــت و بــر ایــن اعتقــاد بــود کــه اســطوره هــای خاصــی که 
از آنهــا بــرای توجیــه شــهادت طلبــی و ایثــار و در نتیجــه رویارویــی آســان 
بــا مــرگ در مقابــل ســرکوبگری رژیــم  اســتفاده شــده،از جملــه علــل بــروز 

انقــالب ایــران مــی باشــد.

رهیافت "فرد هالیدی" درمورد اقتصاد سیاسی ایران

هالیــدی در کتــاب "دیکتاتــوری و توســعه ســرمایه داری در ایران"مهمترین 
ویژگــی هــای نظــام سیاســی پهلــوی را دیکتاتــوری و ســرمایه داری وابســته 
مــی دانســت.وی شــکل نظــام شاهنشــاهی را اســتبداد قلمــداد میکــرد و 
معتقــد بــود کــه در زمــان حکومــت شــاه شــکل خــاص از توســعه اقتصــادی 
ســرمایه داری وابســته ایجــاد کــرده بــود کــه نتیجــه آن تضعیــف بــورژوازی 

ملــی و تقویــت بــرژوازی کمپــرادور بــود.
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بارهــا و بارهــا شــنیده و خوانــده بــودم کــه انقــالب فرزنــدان خــود را میخــورد، 
ــا  ــا ب ــم، ام ــدا کن ــش پی ــی برای ــورد نقض ــا م ــردم ت ــه میک ــا مطالع ــدت ه م
خوانــدن کتــاب خردکشــی بــه خــود گفتــم دیگــر هیــچ وقــت بــرای رســیدن 

بــه مثــال نقــض ایــن جملــه تــالش نخواهــم کــرد.

ــر  ــه عم ــد ک ــران و نویســندگانی را بررســی میکن ــی متفک ــاب زندگ ــن کت ای
ــان  ــه زب ــی ک ــد. گروه ــرده ان ــود ک ــوژی خ ــف ایدئول ــودرا وق ــی خ و زندگ
سرخشــان ســر سبزشــان را بربــاد داده، روشــنفکرانی کــه دســت از ایدئولــوژی 

ــد. ــش برگشــته ان ــادات خوی ــش شســته و از اعتق ــال خوی ــه آم و کعب

در ابتــدا بــه ایــن نکتــه بپردازیــم کــه اساســا روشــنفکر از نظــر لغــوی بــه چــه 
معنــا و مفهومــی میباشــد؟

ــبتی  ــی نس ــت. از طرف ــدرن اس ــه م ــده از جامع ــی برآم ــنفکر مفهوم روش
ــا  ــر ب ــم آن را براب ــا نمیتوانی ــه ورزی دارد. ام ــی و اندیش ــل کردگ ــا تحصی ب
ــه  ــوم ب ــن مفه ــش ای ــم. پیدای ــزن آن بدانی ــا جایگ ــه ی ــد نخب ــی مانن مفهوم
تعبیــر امــروزی آن بــه ســده گذشــته برمیگــردد. ایــن گــروه صاحــب قلــم و 
اندیشــه و دارای عقایــد سیاســی میباشــد کــه میتــوان گفــت بــه همیــن دلیــل 
ــع خــود هســتند.  ــدرت در جوام ــان ق ــه صاحب ــاد و حمل ــورد انتق همیشــه م
امــا ایــن گــروه در کنــار حمــالت صاحبــان قــدرت مــورد بــی توجهــی و کــم 
لطفــی مــردم جوامــع خــود نیــز بــوده انــد، میتــوان گفــت بــه ایــن دلیــل کــه 
آنهــا زبــان مکالماتــی و نوشــتاری خــاص خــود را در پیــش میگیرنــد کــه گاه 
بــه نظــر مــردم عــوام فریبانــه مــی آیــد. همیــن امــر در طــول تاریــخ باعــث 
بــروز شــکاف و فاصلــه میــان روشــنفکران و صاحبــان اندیشــه و مــردم عــادی 

میشــود.

ــالب  ــد از انق ــوص بع ــنا بخص ــام آش ــنفکرانی ن ــا روش ــا ب ــز م ــران نی در ای
ــش  ــه دان ــم ک ــان قل ــان و صاحب مشــروطه مواجــه هســتیم. گروهــی از جوان
ــو  ــی ن ــه فرهنگ ــرای رســیدن ب ــی ب ــی راه ــرب میباشــند و در پ ــه غ آموخت
ــان،  ــم خ ــد میرزاملک ــرادی مانن ــتند. اف ــی هس ــه ایران ــرفت در جامع و پیش
ــی. ــان کرمان ــوف و میرزاآقاخ ــم طالب ــارالدوله، عبدالرحی ــف مستش میرزایوس

کتــاب خــرد کشــی بــه طــور مشــخصی بــه ســراغ سرنوشــت روشــنفکران و 
پــدران انقــالب اکتبــر1917 روســیه رفتــه اســت.

ــیه  ــد در روس ــر جدی ــواه عص ــت خ ــام تمامی ــن نظ ــال 1917 اولی ــر س اکتب

شــکل گرفــت و خــود را بــه دنیــا معرفــی کــرد. ایــن انقــالب بــه کعبــه آمــال 
کمونیســت هــای جهــان تبدیــل شــد و رویــای باورنکردنــی مارکسیســت هــارا 

بــه واقعیــت تبدیــل کــرد.

ایــن انقــالب در میــان روشــنفکران و متفکــران روســی و غربــی هــا بازخــورد و 
بازتــاب هــای بحــث برانگیــزی داشــت، امــا ایــن کتــاب تمرکــز خــود را برنــگاه 
ــدا و ســپس  ــد و انتظارشــان در ابت ــن انقــالب، امی ــه ای ــرب ب روشــنفکران غ

ســرخوردگی و ناامیــدی آنهــا گذاشــته اســت.

ــارا  ــاب آنه ــم کــه کت ــه گروهــی از روشــنفکران میپردازی ــدای بحــث ب در ابت
ــا عنــوان "اصحــاب راه نمــا" معرفــی کــرده اســت. گروهــی از نویســندگان  ب
روســی کــه ســالها پیــش از انقــالب اکتبــر و در پــی انقــالب 1905 روســیه 
از اندیشــه هــای مارکسیســتی خــود برگشــته و رو بــه لیبرالیســم آورده انــد. 
ــده  ــناخته ش ــف از ش ــرگی بولگاک ــف و س ــکاالی بردیای ــك، نی ــیمون فران س

تریــن آنهــا هســتند.

ــنفکران  ــه روش ــا ب ــود باره ــای خ ــته ه ــاالت و نوش ــندگان در مق ــن نویس ای
هشــدار داده کــه از ایــن مســیر برگشــته و از ایــن توهــم باطــل دســت بردارند. 
آنهــا از آن بهشــت ملکوتــی پرولتاریایــی روبرگردانــده و هشــدار انقــالب اکتبــر 

را بــه صاحبــان اندیشــه اعــالم میکردنــد.

بــه هــر رویــی مــا شــاهد انقــالب پرولتاریایــی و کمونیســتی در روســیه و بــه 
ــه  ــه محــض ب ــا ب ــا بلشــویك ه ــا میباشــیم. ام ــدرت رســیدن بلشــویك ه ق
دســت گرفتــن قــدرت بــه ایــن مهــم دســت یافتنــد کــه نظــام نوپــای آنهــا 
ــتا جنبشــی تحــت  ــن راس ــاج دارد. در همی ــز احتی ــازه ای نی ــگان ت ــه نخب ب
عنــوان فرهنــگ پرولتاریایــی بــه دســت متفکــر مارکسیســت روســی بــه نــام 

ــه کار کــرد. الکســاندر باگدانــف شــروع ب

ــود و  ــراه ب ــکی هم ــف تروتس ــی لی ــرش منف ــا نگ ــدا ب ــه در ابت ــی ک جنبش
ــه  ــت ب ــنفکران سوسیالیس ــت. روش ــی دانس ــروری م ــی آن را غیرض ــه نوع ب
ــر  ــکای آن ب ــه ات ــد ک ــام بودن ــن نظ ــی از ای ــی های ــر ویژگ ــز ب ــال تمرک دنب
نظــام اشــتراکی بــود. آنهــا هــدف خــود را پیــروزی نظــام اشــتراکی بــر نظــام 
ــه  ــه هــدف خــود نیــز رســیدند امــا ب ــد، کــه البتــه ب فردگــرا قــرار داده بودن

ــه ای؟ ــا و هزین ــه به چ

پیــش تــر امــا بــه ایــن مســئله اشــاره کــردم کــه تمرکــز کتــاب بــر بازخــورد 
و نــگاه روشــنفکران غــرب از انقــالب اکتبــر1917 مــی باشــد.

ــرای  ــه ب ــنفکران روس، ک ــرای روش ــا ب ــه تنه ــیه ن ــتی روس ــالب کمونیس انق

خردکشی، روشنفکران و انقالب اکتبر
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روشــنفکران و متفکــران غربــی نیــز پدیــده ای باورنکردنــی و آرزویــی بــرآورده 
شــده بــود. روشــنفکران غربــی نیــز بــه ایــن جامعــه سوسیالیســتی امیدوارانــه 
نــگاه کــرده و بــه دنبــال رســیدن بــه اهــداف خــود در ایــن وطــن کمونیســتی 
بودنــد. حــزب کمونیســت شــوروی روشــنفکران سراســر دنیــا را بــه بازدیــد از 
ایــن جامعــه سوسیالیســتی دعــوت کــرده و آنهــارا بــه خــود فــرا مــی خوانــد. 
امــا اولیــن اتفاقــی کــه نظــر نویســندگان غــرب را بــه خــود جلــب کــرد ایــن 
بــود کــه چــرا رهبــران کمونیســت شــوروی از یــك ســو روشــنفکران روســی 
را بــه تبعیــد و اخــراج از وطــن خــود محکــوم کــرده انــد و از طــرف دیگــر بــه 

اصــرار خواهــان حضــور آنهــا در شــوروی هســتند.

بــرای بررســی چرایــی جذابیــت ایدئولــوژی کمونیســم و اینکــه چــرا 
ــوژی  ــن ایدئول ــده خــود را در ای ــد و آین ــا همــه امی روشــنفکران روس و اروپ
ــراد خطــر  ــن اف ــه؛ ای ــرد: اول اینک ــل اشــاره ک ــه 2 دلی ــد ب ــد بای ــده بودن دی
پیــروزی و بــه قــدرت رســیدن فاشیســم را در کشــورهای خــود حــس 
ــال مطــرح شــده  ــه آم ــد. دوم اینکــه؛ مســئله بســیار مهمــی در کعب میکردن

ــود. ــهر ب ــان ش ــك آرم ــی ی ــود و آن برپای ب

ــا رونــد پیشــروی کتــاب جلــو برویــم در ایــن قســمت بایــد  اگــر بخواهیــم ب
ــورهای  ــندگان کش ــنفکران و نویس ــن روش ــرح تری ــامی مط ــی از اس ــه برخ ب
مختلــف اروپــا اشــاره کنیــم و بــه برخــی دیــدگاه هــای ایــن گــروه کــه پــس از 

چنــدی از ایدئولــوژی و کعبــه آمــال خــود روی گــردان شــده انــد:

ــتلر و ژاک  ــور کوس ــن، آرت ــر بنیامی ــل، والت ــد راس ــون برتان ــی همچ بزرگان
ــدا. دری

ــار خوانــدم فصلــی مربــوط  تنهــا قســمتی از ایــن کتــاب را کــه بیــش از دوب
بــه برتانــد راســل و ســفر او بــه اتحــاد جماهیــر شــوروی بــود کــه تصویــری 

شــفاف از ایــن جامعــه پیــش چشــمانم گذاشــت.

او در ســال 1920 نــه بــه تنهایــی، بلکــه بــه همــراه هیئتــی از حــزب کارگــر 
انگلســتان بــه روســیه کمونیســتی ســفر کــرد.

اگــر بخواهیــم از تشــریفاتی کــه آنهــا پشــت ســر گذاشــتند بگذریــم، میرســیم 
ــه  ــد ب ــن. بای ــرش؛ لنی ــالب و رهب ــن انق ــوص ای ــل در خص ــدگاه راس ــه دی ب
ــود  ــده ب ــن عقی ــر ای ــدا ب ــل در ابت ــد راس ــه برتان ــم ک ــاره کن ــه اش ــن نکت ای
ــه نوعــی از سوسیالیســم احتیــاج دارد، امــا از  ــه طــور کلــی ب کــه بشــریت ب
مشــاهده نظــام برقــرار شــده در روســیه بــه وحشــت افتــاده و نگرانــی خــود 
را از ایــن مســئله ابــراز میکنــد کــه ایــن جامعــه در آینــده ای نزدیــك دچــار 

نظامــی اســتبدادی و فراگیــر خواهــد شــد.

ــالب  ــن انق ــر ای ــه رهب ــد ک ــرار میکن ــن مســئله اق ــه ای ــر او ب ــی دیگ در جای
ــالب و کشــته  ــع انق ــه او وقای ــر ک ــن ام ــد. ای ــنگدلی میباش ــی س ــار نوع دچ
ــرای  ــان مــی آورد ب ــه زب ــا خوشــحالی و خنــده ب شــدن هــزاران انقالبــی را ب
ــه ایــن مســئله  ــد راســل شــگفت آور و موجــب تعجــب اســت. راســل ب برتان
ــت  ــا بدس ــه ب ــت ک ــرار اس ــا ق ــران آنه ــون و رهب ــه انقالبی ــد ک ــاره میکن اش
آوردن قــدرت، همــان سیاســت هــای ســرکوب تــزار هــارا  در پیــش بگیرنــد.

بــا شــناختی هرچنــد مختصــر از راســل میتوانیــم بگوییــم آزادی اندیشــه در 
اعتقــادات او محــرک پیشــرفت بشــر اســت و براســاس همیــن اندیشــه راســل 
ــزب  ــه و ح ــن جامع ــرایط ای ــاهده ش ــوروی و مش ــه ش ــفر ب ــن س ــس از ای پ
ــوژی را پیــش روی خــود  ــا ایــن ایدئول کمونیســت چــاره ای جــز مخالفــت ب

نمــی بینــد.

والتــر بنیامیــن بــر ایــن بــاور اســت کــه کمونیســت هــا ایدئولــوژی خــود را در 
جایــگاه دیــن قــرارداده و رهبــر خــود را خدایــی خطــا ناپذیــر میداننــد. او در 
ســال 1917 بــه مســکو ســفر میکنــد. شــناخت او از جامعــه اتحــاد جماهیــر 
شــوروی حاصــل وقــت گذرانــی هایــی طوالنــی بــا مــردم عــادی مســکو اســت. 
والتــر بنیامیــن بــه گفتــه خــود قــادر بــه همــکاری بــا روزنامــه هــای مســکو 
نبــوده، چراکــه توانایــی کنــار گذاشــتن اســتقالل فکــری خــود و صرفــا تبدیــل 

شــدن بــه قلمــی در دســت حــزب کمونیســت را نداشــته.

بنیامیــن معتقــد اســت حــزب انقالبــی و طرفــداران ایــن حــزب بیهــوده بــه 
ــر  ــاد جماهی ــه اتح ــند، چراک ــی باش ــرمایه داری م ــردن س ــود ک ــال ناب دنب
ــد و  ــه باش ــکل گرفت ــرمایه داری در آن ش ــه س ــت ک ــوری نیس ــوروی کش ش
مســکو یــك کالن شــهر ســاختگی اســت. بنیامیــن در طــول ســفر خــود بــا 
ــه  ــد و ب ــنا ش ــردم مســکو آش ــی م ــه و زندگ ــر جامع ــم ب ــدوه حاک ــج و ان رن
ایــن نتیجــه رســید کــه برداشــتش از ایــن انقــالب بــا واقعیــت موجــود یــك 
دنیــا فاصلــه دارد. بــه همیــن دلیــل او هــم مســحور ایــن انقــالب و هــم از آن 

ــود. وحشــت زده ب

پیشــتر بــه ایــن مســئله اشــاره کردیــم کــه یکــی از دالیــل پیوســتن متفکــران 
ــه اردوی کمونیســم، بعــد از انقــالب اکتبــر رهایــی از خطــر  و روشــنفکران ب

فاشیســم و نازیســم در آلمــان بــود.

ــرف کمونیســم  ــه ط ــه ب ــود ک ــراد ب ــن اف ــی از همی ــز یک ــتلر نی ــور کوس آرت
کشــیده شــد و در نتیجــه آشــنایی بــا ایــن ایدئولــوژی تصمیــم بــه همــکاری با 
ایــن حــزب گرفــت. او هفــت ســال در خدمــت ایــن حــزب بــود و اولیــن نکتــه 
ــه  ــه خــود مشــغول کــرد توطئ ــاز همــکاری ذهــن او را ب ــس از آغ ای کــه پ
چینــی و دسیســه کاری رایــج در ایــن حــزب در تمامــی ســطوح بــاال و پاییــن 
آن بــود. کوســتلر ایــن واقعیــت را بــه چشــم خــود میدیــد کــه زندگــی مردمان 
کشــور شــوراها بــه دالیــل ایدئولوژیــك و توجــه افراطــی بــه اینــده در حــال 
نابــودی اســت. ایــن نکتــه را بــه زبــان مــی آورد کــه همــه انــرژی هــا و توجــه 
هــا در ایــن جامعــه معطــوف بــه برپایــی آرمــان شــهری سوسیالیســتی اســت.

ــه طــور  ــا حــزب کمونیســت و ب ــور کوســتلر پــس از 7 ســال همــکاری ب آرت
ــکاری  ــتالین، هم ــر و اس ــان هیتل ــدم تجــاوز می ــان ع ــد از پیم مشــخصی بع
خــود را بــا ایــن حــزب قطــع میکنــد. او ســپس ایــن مســئله را بیــان میکنــد 
کــه ایمــان و اعتقــادش بــه ایــن ایدئولــوژی دیدگاهــی واقــع نگرانــه و منطقــی 
نمــی باشــد. او دنیــای خــود را تحــت تاثیــر ایمــان افراطــی اش میدیــد کــه 
ــت را  ــزب کمونیس ــی ح ــره واقع ــان چه ــن ایم ــیدن از ای ــت کش ــد از دس بع

ــناخته است. ش

مثــال هایــی از این دســت بســیارند کــه روشــنفکران و متفکرانــی از ایدئولوژی 
ــرژی خــود را صــرف آن  ــی کــه پیــش از آن تمامــی ان ــد در حال خــود بگذرن
کــرده باشــند. بعــد از مطالعــه ایــن کتــاب آرمــان شــهر سوسیالیســتی کشــور 
شــوراها را میتــوان بــا نگاهــی روشــن تــر از پیــش شــناخت و بیــش از پیــش 

بــه ایــن مســئله ایمــان آورد کــه انقــالب فرزنــدان خــود را از بیــن میبــرد.
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ــت خواهــی در سیاســت خارجــی و  ــای عدال ــا و نماده یکــی از نموده
روابــط بیــن الملــل، اســتقالل طلبــی و آزادی عمــل اســت؛ همچنانکــه 
ــای  ــدرت ه ــتم کاری ق ــری و س ــق بیدادگ ــر و مصادی ــی از مظاه یک
ــن کشــور  ــی ای ــران، نقــض اســتقالل و حاکمیــت مل اســتعمارگر در ای
بــوده اســت. تحمیــل قراردادهــای ناعادالنــه از ســوی روســیه و انگلیــس 
بــر ایــران و مداخلــه گســترده آمریــکا در امــور داخلــی کشــور، اســتقالل 
ــه  ــران در آورد؛ ب ــت ای ــان هــای مل ــه صــورت یکــی از آرم ــی را ب طلب
گونــه ای کــه اســتقالل خواهــی یکــی از انگیــزه هــا و اهــداف بنیــادی 
انقــالب 57 ایــران بــود. ملــت ایــران بــه همــان انــدازه کــه از اســتبداد 
شــاه ناراضــی بودنــد، از سیاســت خــارج از مــدار شــاه ناراضــی بودنــد، 
ــز خشــنودی  ــکا نی ــرب و آمری ــه غ از سیاســت خارجــی وابســته آن ب
ــا  ــه تنه ــوری اســالمی ، ن ــن رو اســتقالل، آزادی، جمه نداشــتند؛ از ای
شــعار اساســی انقــالب اســالمی بــود بلکــه بــه  اصــل بنیــادی اســالمی، 
و نــه شــرقی، نــه غربــی بــه دو اصــل بنیادیــن سیاســت خارجــی ایــران 
ــه عنــوان یکــی از مهــم  ــه ای کــه اســتقالل ب ــه گون تبدیــل شــدند، ب
تریــن ارزش هــای ملــت ایــران در صــدر اولویــت هــای منافــع و اهــداف 
ــری شــده  ــه و پیگی ــرار گرفت ــوری اســالمی ق سیاســت خارجــی جمه
ــی  ــح م ــز تصری ــران نی ــالمی ای ــوری اس ــی جمه ــون اساس ــت. قان اس
ــر اســاس حفــظ اســتقالل همــه جانبــه  کنــد، سیاســت خارجــی آن ب
ــتوار اســت اصــل 153  ــی اس ــی و فرهنگ سیاســی، اقتصــادی، اجتماع
قانــون اساســی نیــز هــر گونــه قــرار داد کــه موجــب ســلطه بیگانــه بــر 
ــر شــئون کشــور  ــش و دیگ ــگ، ارت ــی و اقتصــادی، فرهن ــع طبیع مناب

گــردد را ممنــوع مــی ســازد )اصــول 2 و 152( 
ــه  ــران، سیاســت ن ــوری اســالمی ای ــون اساســی جمه ــب قان ــا تصوی ب
ــت  ــت در سیاس ــی و ثاب ــل کل ــك اص ــوان ی ــی، بعن ــه غرب ــرقی و ن ش
خارجــی کشــور پذیرفتــه شــده و قانــون اساســی ایــن اصــل را راهنمــای 
عمــل روابــط خارجــی دولــت قــرار داد کــه در روابــط بــا دولــت هــای 
دیگــر مــی بایســت رعایــت شــود. در اصــول متعــددی از قانــون اساســی 
بــه جایــگاه رفیــع اســتقالل اشــاره شــده اســت. اصــل نــه شــرقی نــه 
غربــی بــه عنــوان یــك راهبــرد تاثیــر گــذار و آرمــان مبــارزان انقــالب 
اســالمی مبنــای سیاســت خارجــی جمهــوری اســالمی ایــران در ارتباط 
بــا ســایر دولــت ها قــرار گرفــت و بــه یــك هــدف اساســی در ایدئولوژی 

سیاســت خارجــی حکومــت اســالمی ایــران بــدل گردیــد .

پیوســتن ایــران بــه جنبــش عــدم تعهــد در ســال 1979 نشــان داد کــه 
اصــل نــه شــرقی و نــه غربــی بیــش از همــه بــه دکتریــن عــدم تعهــد 
در عرصــه روابــط بیــن الملــل نزدیــك هســت ؛ چــرا کــه برخــالف اصــل 
بــی طرفــی، عــدم تعهــد مبیــن نوعــی تحــرک در روابــط بیــن الملــل از 
جملــه دفــاع از نهضــت هــای رهایــی بخــش بــدون وابســتگی بــه شــرق 
و غــرب در عیــن حــال، سیاســت نــه شــرقی و نــه غربــی، بــر خــالف 
ــی  ــی و انفعال ــت تدافع ــا حال ــر ابرقدرته ــد، در براب ــدم تعه سیاســت ع
نــدارد؛ بلکــه بــا اتخــاذ سیاســت تهاجمــی، فعــال و پویــا علیــه ســلطه 

گــران بــه مبــارزه مــی پــردازد . 
روح اهلل رمضانــی در کتــاب چهارچــوب تحلیلــی بــرای بررســی سیاســت 
ــه  ــی از ن ــام خمین ــدگاه ام ــر دی ــران ب ــوری اســالمی ای خارجــی جمه
ــت اهلل  ــدف آی ــد: ه ــی نویس ــالمی م ــوری اس ــی جمه ــه غرب ــرقی ن ش
خمینــی تاکیــد ایــن نکتــه بــوده کــه هنــگام طراحــی جمهــوری جدیــد 
ــه داری  ــا مای ــرق ب ــتی ش ــدل سوسیالیس ــه از م ــد کودکان ــران نبای ای
ــر  ــالمی برت ــی اس ــد دموکراس ــد بودن ــام معتق ــرد. ام ــد ک ــرب تقلی غ
ــی  ــی م ــور رمضان ــت. پروفس ــی اس ــرقی و غرب ــای ش ــی ه از دموکراس
ــی  ــی نف ــه غرب ــرقی و ن ــه ش ــل ن ــام از اص ــدف ام ــع ه ــد در واق افزای
ســلطه بیگانــه بــود نــه گسســتن ارتبــاط بــا ســایر کــی نفــي مناســبات 
ــت آن کشــورها  ــه معنــی نفــی موجودی ــا دیگــر کشــورها ب سیاســی ب
ــد  ــی نویس ــاره م ــن ب ــنجانی در ای ــمی رفس ــل از هاش ــه نق ــت و ب اس
منظــور از نــه شــرقی نــه غربــی وفــاداری بــه اهــداف انقــالب اســالمی، 

ــه اســت اســتقالل و نفــی ســلطه بیگان
بررسی پایبندی ایران به این اصل

ــه شــرقی،  ــران ن ــاز انقــالب اســالمی شــعار سیاســت خارجــی ای از آغ
ــوده اســت امــا بایــد در نظــر داشــت  ــه غربــی، جمهــوری اســالمی ب ن
کــه ایــران هــم بــه ضــرورت و هــم از جهــت طراحــی همیشــه شــرقی تر 
از غربــی بــوده اســت. ایــران در مواجهــه بــا پیامدهــای اقتصــادی مهــار 
ــار گذاشــت و آن را در  ــیه را کن ــا روس ــود ب ــت تاریخــی خ ــرب رقاب غ
سیاســت نــگاه شــرق خــود بــا اشــاره بــه چیــن، روســیه و هنــد گنجاند. 
گنجانــدن روســیه در چشــم انــداز شــرقی ایــران، میتــوان گفــت یــك 
ــی،  ــت خارج ــتقالل سیاس ــه اس ــتیابی ب ــرای دس ــی ب ــور سیاس مان
ــته  ــن وابس ــیه و چی ــه روس ــتر ب ــا بیش ــه تنه ــالمی ن ــوری اس جمه
شــد، بلکــه بــر لفاظــی هــای تنــد ایدئولوژیــك ضــد آمریکایــی دولــت 

ــز تکیــه کــرد.  تئوکراتیــك نی

شاهین رستمی
کارشناس علوم سیاسی دانشگاه شهید چمران اهواز

پایبندی ایـــران به راهبرد نه شرقــی، نه غــــربی
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ــرای  ــی را ب ــپ فرصت ــت ترام ــی در دول ــم انداز سیاس ــن چش همچنی
جناح هــای تنــدرو ایرانــی در جســتجوی خلــوص ایدئولوژیــك مفــروض 
ــم  ــی فراه ــورهای اروپای ــا کش ــادی ب ــی اقتص ــا نزدیک ــت ب و در مخالف
ــالمی  ــوری اس ــی جمه ــد آمریکای ــعارهای ض ــه ش ــی ک ــرد. در حال ک
ــد،  ــی کن ــن م ــا غیرممک ــنگتن را تقریب ــا واش ــط ب ــازی رواب ــادی س ع
پکــن، مســکو و دهلــی نــو در ایجــاد تعــادل بیــن منافــع ژئواکونومیــك 
خــود بیــن ایــاالت متحــده و ایــران انعطــاف پذیرتــر هســتند . بــه طــور 
ــن،  ــا چی ــه ب ــارکت دوجانب ــرای مش ــران ب ــتجوی ای ــترده تر، جس گس
ــام در  ــرای ادغ ــترده تر ب ــروژه گس ــی از پ ــز بخش ــد نی ــیه و هن روس
ــه  ــت ب ــال 2005 توانس ــران در س ــت. ای ــه ای اس ــازمان های منطق س
عنــوان ناظــر در ســازمان همــکاری شــانگهای و در ســال 2018 یــك 
ــه  ــك ب ــت دیپلماتی ــد . حمای ــا کن ــه آن امض ــا آس ــتی ب ــان دوس پیم
دلیــل بــی میلــی چیــن بــرای تبدیــل ســازمان همــکاری شــانگهای بــه 
یــك ســازمان منطقــه ای ضــد ایــاالت متحــده از ســال 2005 ایجــاد 
ــداف  ــی از اه ــران یک ــن و ته ــن پک ــه بی ــردی دوجانب ــارکت راهب مش
ــگان  ــه نخب ــه گفت ــت. ب ــالمی اس ــوری اس ــك جمه ــی دیپلماتی اصل
ــه  ــورد آنچ ــتراتژیك در م ــع ژئواس ــبت مناف ــور نس ــی ، دو کش سیاس
ــد  ــی کنن ــی م ــده تلق ــاالت متح ــك ای ــم هژمونی ــوان نظ ــه عن ــه ب ک
بــی اعتمــادی یکســانی دارنــد. مخالفــان داخلــی و ناراضیــان بــه دلیــل 
تضــاد منافــع اقتصــادی بیــن دو اقتصــاد نوظهــور، دیدگاه هــای انتقــادی 
ــا اقدامــات  ــه می کننــد . دیپلماســی چیــن ب ــاره ایــن نزدیکــی ارائ درب
اقتصــادی یکجانبــه آمریــکا علیــه ایــران و همچنیــن اســتفاده از گزینــه 
نظامــی آمریــکا بــرای حــل مناقشــه بیــن ایــران و آمریــکا مخالف اســت. 
ــدام  ــه اق ــی هســته ای و هرگون ــران نظام ــا ای ــن ب ــال، پک ــن ح در عی
ایــران کــه جریــان آزاد نفــت در تنگــه هرمــز یــا تنگــه بــاب المنــدب 
را بــه خطــر مــی انــدازد، مخالــف اســت . بــا توجــه بــه عــدم تقــارن در 
روابــط دوجانبــه بیــن روســیه و ایــران، سیاســت گــذاران ایــران اعــالم 
مــی کننــد کــه ایــن روابــط بــه یــك اتحــاد یــا حتــی یــك مشــارکت 
ــان و  ــن گفتم ــکافی بی ــع، ش ــت. در واق ــده اس ــل ش ــتراتژیك تبدی اس
ــه  ــود دارد. نمون ــادی وج ــوزه اقتص ــه در ح ــکاری دوجانب ــت هم واقعی
بــارز ایــن تنــش بیــن الــزام اقتصــادی و انگیــزه سیاســی، عــدم تمایــل 
ایــران بــه اســتفاده از مکانیــزم نفــت بــرای کاال بیــن ایــران و روســیه 
ــس از رد  ــد و اســرائیل پ ــاالت متحــده و نزدیکــی هن ــوذ ای اســت . نف
ایــن تصــور کــه ایــران بخشــی از محــور شــرارت در ســال 2002 اســت 
دهلــی نــو همچنــان بــا تهــران بــرای مهــار افزایــش نفــوذ پاکســتان در 
افغانســتان همــکاری مــی کنــد . اگرچــه هنــد ایــران را بــه عنــوان یــك 
تهدیــد تلقــی نمــی کنــد، بلکــه بــه عنــوان یــك شــریك اســتراتژیك 

بالقــوه، روابــط خصمانــه ایــران و آمریــکا همچنــان یــك عقبگــرد مهــم 
در روابــط دوجانبــه بیــن دو کشــور اســت. ایــن بــدان معنــا نیســت کــه 
ــا واشــنگتن اســتفاده نمــی  ــرات خــود ب ــران در مذاک ــد از کارت ای هن
کنــد  همانطــور کــه در مذاکــرات بــرای همــکاری غیــر نظامــی هســته 
ای بیــن ایــاالت متحــده و هنــد انجــام شــد. جمهــوری اســالمی ایــران 
ــردن  ــی ک ــرای خنث ــی ب ــد قطب ــات چن ــبکه ای از توافق ــاد ش در ایج
تأثیــر منفــی خصومــت ایــن کشــور بــا آمریــکا را مــی تــوان بــا ابعــاد 
ــح داد. در  ــن شــکل توضی ــه بهتری ــران ب ــی سیاســت خارجــی ای انقالب
واقــع، ایــران بــه دلیــل عــدم انعطــاف پذیــری در تعریــف منافعــی کــه 
بایــد دنبــال شــود، توانایــی تبدیــل شــرکای بالقــوه بــه دشــمنان را دارد. 
مشــارکت ایــران، چیــن، روســیه و هنــد را نبایــد عمدتــا ضدغربــی یــا 
بلوکــی ضدغربــی دانســت، بلکــه بایــد آن را تجلــی اراده ایــن کشــورها 
بــرای مســتقل جلــوه دادن در صحنــه بین المللــی دانســت. آرزوی 
ــر فشــارهای  ــه کشــور در براب ــن س ــت ای ــی، مقاوم ــتقالل بین الملل اس
ــا هــدف خنثــی کــردن همــکاری آنهــا  اقتصــادی و سیاســی آمریــکا ب
ــن کشــورها  ــال، ای ــن ح ــد. در عی ــح می ده ــران را بیشــتر توضی ــا ای ب
رویکردهــای دیپلماتیــك انعطاف پذیــری را اتخــاذ می کننــد کــه حــول 
ــاالت متحــده متمرکــز  ــه چالــش کشــیدن سیاســت های یکجانبــه ای ب
ــرای دســتیابی  ــزاری ب ــد اب ــا کشــورمان مــی توان اســت. روابــط آنهــا ب
بــه ایــن هــدف باشــد. مســئولین بــه دلیــل اســتراتژی ضدآمریکایــی ، 
بــرای مقاومــت در برابــر فشــارهای آمریــکا و اروپــا بــرای تغییــر رفتار در 
سیاســت هــای منطقــه ای و برنامــه هــای بالســتیك، بیشــتر به شــرکای 
ــرات  ــورمان مذاک ــر کش ــه رهب ــم ک ــتند. دیدی ــته هس ــیایی وابس آس
هســته ای بــا آمریــکا را اشــتباه خوانــد همچنیــن آقــای والیتــی مشــاور 
سیاســت خارجــی ایشــان ترامــپ را غیرقابــل اعتمــاد و پوتیــن رئیــس 

جمهــور روســیه را شــجاع و منطقــی مــی دانســت . 
آمریــکا درحالــی چهــل و پنــج پایــگاه وســیع بــا حــدود صدوســی هــزار 
ســرباز اطــراف مرزهــای ایــران دارد کــه سیاســت تغییــر رژیــم درایــران 
ــگاه  ــش و جای ــا نق ــته ب ــتورکار داش ــته دردس ــال گذش ــل س را درچه
منطقــه ای ایــران مبــارزه کــرده  بااعمــال سیاســت تحریــم در حقیقــت 
ــا تمــام ظرفیــت  ــران را نشــانه گرفتــه و ب ــاه و توســعه اقتصــادی ای رف
ــرده اســت و برجــام  ــارزه ک ــران مب ــه ای ای ــگاه و نقــش منطق ــا جای ب
ــی  ــط منف ــی در رواب ــت تحول ــی توانس ــه م ــود آورد ک ــرایطی بوج ش
ــاری  ــن ب ــرا اولی ــود آورد زی ــرب بوج ــران و غ ــته ای ــال گذش ــل س چه
بــود کــه ایــران وآمریــکا مســتقیما در ســطح عالــی راجــع بــه یکــی از 

ــد . ــوارد اختالفــی مذاکــره و توافــق کردن م
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مقدمه

فرآینــد جهانــی شــدن و انقــالب ارتباطــات و اطالعــات در دو دهــه واپســین 
ــه بعــد،  ــده از نیمــه دوم دهــه 1990 ب ــن دو پدی ســده بیســتم و تشــدید ای
منجــر بــه تغییــرات بنیادیــن در جهــان شــده اســت. بــه مــوازات اشــاعه ایــن 
ــون  ــادی پیرام ــیار زی ــای بس ــش ه ــا و پژوه ــاب ه ــاالت، کت ــده، مق دو پدی
ــادی  ــی و اقتص ــی، فرهنگ ــی، اجتماع ــون سیاس ــاد گوناگ ــرات آن در ابع تاثی

انجــام شــده انــد.

ــد اقتصــادی آن محــدود مــی ســازد  ــه بُع ــی شــدن را ب »والرشــتاین«، جهان
و معتقــد اســت کــه جهانــی شــدن اقتصــاد، یــك فرآینــد دراز مدتــی اســت 
کــه از ســده شــانزدهم بــه ایــن ســو بــا شــکل گیــری نظــام ســرمایه داری در 
ــر ایــن  ــه کل جهــان گســترش یافتــه اســت. برخــی هــم ب غــرب شــروع و ب
نظرنــد کــه از رنســانس بــه ایــن ســو، »اومانیســم«، تفکــرات عصــر روشــنگری، 
ــی و انقــالب هــای دموکراتیــك ماننــد فرانســه و ســایر انقــالب  ــه گرای تجرب
ــم  ــدن را فراه ــی ش ــی جهان ــری و فرهنگ ــترهای فک ــیك، بس ــای کالس ه
کــرده انــد. در مجمــوع، امــروزه غالبــاً اتفــاق نظــر بــر ایــن اســت کــه گرچــه 
ــد  ــر را نبای ــده اخی ــد س ــدن در چن ــی ش ــه و تدریجــی جهان بســترهای اولی
ــاد  ــترش اقتص ــا گس ــو ب ــن س ــه ای ــه 1980 ب ــی از ده ــم؛ ول ــده بگیری نادی
ــن  ــات، ای ــات و اطالع ــالب ارتباط ــوع انق ــه وق ــر از هم ــم ت ــی و مه نئولیبرال

ــه طــور واقعــی و گســترده آغــاز و تشــدید شــده اســت. فرآینــد ب

ابعاد معنایی پدیده جهانی شدن

ــه  ــدن ارائ ــی ش ــده جهان ــوص پدی ــه درخص ــددی ک ــف متع ــون تعاری پیرام
گردیــده، شــایان ذکــر اســت کــه »گیدنــز«، »هــاروی« و »ویلیامــز«، جهانــی 
شــدن را بعنــوان فرآینــدی تعریــف مــی کننــد کــه در آن، فشــردگی شــدید 
زمــان و مــکان و حــذف فاصلــه هــا، روابــط و پیوندهــای اجتماعــی، سیاســی، 
اقتصــادی و فرهنگــی در ســطح جهانــی را گســترش داده و تشــدید مــی کنــد. 
»لکنــز« نیــز در تعریــف جهانــی شــدن از چهــار عنصــر اســتفاده مــی کنــد: 
1. اشــاعه فعاالنــه ارزش هــا، باورهــا، تولیــدات، خدمــات و رفتارهــا در ســطح 
ــترش  ــا، 3. گس ــا و رفتاره ــش ه ــا، کن ــل بازاره ــتگی متقاب ــی؛ 2. وابس جهان
ســازمان هــای بیــن المللــی کــه بــرای پیگیــری و پیشــبرد مســائل مشــترک 
بشــری در ســطح جهانــی فعالیــت مــی کننــد؛ 4. تشــدید آگاهــی از جهــان 
بعنــوان کانــون فعالیــت بشــری. در مجمــوع جهانــی شــدن بعنــوان فرآینــدی 
ــی- ــی، اجتماع ــای فرهنگ ــط و پیونده ــه در آن رواب ــود ک ــی ش ــف م تعری

ــران  ــی و بازیگ ــران دولت ــن بازیگ ــی بی ــطح جهان ــی در س ــادی و سیاس اقتص
ــِی فروملــی، ملــی و فراملــی افرایــش مــی یابــد. مدن

جهانی شدن و چالش های دولت- ملت ها

امــا در عصــر جهانــی شــدن، چالــش هــای عدیــده ای عرصــه دولــت- ملــت 
هــا را مــورد تهدیــدات جــدی قــرار مــی دهــد. در ایــن خصــوص مــی تــوان 
بــه: 1. جهانــی شــدن سیاســت، فرهنــگ و اقتصــاد؛ 2. تشــدید آگاهــی هــای 
ــی-اجتماعی و انقــالب ارتباطــات و اطالعــات )دهکــده الکترونیــك  سیاس
جهانــی(؛ 3. گســترش فزآینــده ســازمان هــای بیــن المللــی مدنــی و جنبــش 

هــای اجتماعــی جدیــد اشــاره نمــود.

ــالب  ــدن و انق ــی ش ــی جهان ــرات سیاس ــوان اث ــی ت ــی م ــی اجمال ــه صورت ب
ارتباطــات و اطالعــات را بدیــن گونــه شــرح داد: 1. کاهــش و تضعیــف شــدید 
مشــروعیت رژیــم هــای اقتدارگــرا؛ 2. گســترش دموکراســی و فرهنــگ 
سیاســی مشــارکتی؛ 3. سیاســی شــدن هویــت هــای قومــی، نــژادی و زبانــی؛ 
4. عقــب نشــینی و تضعیــف تدریجــی دولــت هــا در عرصــه هــای سیاســی، 
اقتصــادی و اجتماعــی )نــه پایــان دولــت هــا( و در مقابــل، تقویــت تدریجــی 
ــترش  ــی؛ 5. گس ــِی جهان ــه مدن ــتیبانی جامع ــا پش ــی ب ــِی داخل ــه مدن جامع
ــا  ــت ه ــر دول ــتر ب ــار بیش ــال فش ــی و اعم ــی و اجتماع ــای سیاس ــی ه آگاه
جهــت پاســخگویی بیشــتر و افزایــش تدریجــی تعامــالت نزدیــك و مســتقیم 
تــر بیــن حکومــت و مــردم؛ 6. شــکل گیــری تدریجــی جامعــه مدنــی جهانــی.

نظریه های جهانی شدن

۱. نظریه نظام جهانی والرشتاین

ــوان  ــی مــی ت ــه نظــام جهان ــی درخصــوص نظری آنچــه کــه بصــورت مقدمات
عنــوان نمــود اینکــه اندیشــمندان و نظریــه پردازانــی کــه بــه شــکلی وامــدار 
ــه  ــدن، ادام ــی ش ــه جهان ــد ک ــن باورن ــند برای ــی باش ــس« م ــنت »مارک س
گســترش نظــام ســرمایه داری در جهــان اســت. »والرشــتاین« بعنــوان یکــی 
ــی کــه در آن زندگــی مــی  ــردازان معتقــد اســت کــه جهان ــه پ ــن نظری از ای
کنیــم، نظــام جهانــی جدیــد اســت کــه خاســتگاه آن ســده شــانزدهم اســت. 
خاســتگاه اولیــه آن، بخــش هایــی از اروپــا و آمریــکا بــود کــه در چهــار ســده 
ــن  ــد وی، ای ــه اســت. از دی ــان گســترش یافت ــه کل جه ــج ب ــه تدری ــر ب اخی
ــت.  ــوده اس ــرمایه داری ب ــی س ــاد جهان ــك اقتص ــه ی ــی، همیش ــام جهان نظ
ــك  ــه ی ــدود ب ــه مح ــت ک ــی اس ــا نظام ــرمایه داری تنه ــی س ــاد جهان اقتص
ســاختار سیاســی واحــد نیســت؛ بلکــه واحدهــای سیاســی بســیار متنوعــی در 
اقتصــاد جهانــی هســتند و بــه طــور ضعیفــی در یــك نظــام بیــن دولتــی بــا 

هــم مرتبــط هســتند.

آنچــه کــه واحدهــای سیاســی را بــه هــم مرتبط نگــه مــی دارد و نظــام جهانی 
را یکپارچــه مــی ســازد، تقســیم بیــن المللــی کار اســت و دولــت هــا نیــز از 
ــی، تقســیم کار و تبــادل اقتصــادی  ــد. در اقتصــاد جهان آن حمایــت کــرده ان
بیــن ســه دســته از کشــورهای »متروپــل« یــا هســته )مــادر شــهرها(، »نیمــه 

نظریه های جهانی شدن و تحقق آن در عصر جدید   
محمد آخوند پور امیری

کارشناس ارشد علوم سیاسی دانشگاه یزد  
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ــرد.  ــی گی ــورت م ــه( ص ــعه نیافت ــورهای توس ــون« )کش ــون« و »پیرام پیرام
متروپــل یــا هســته در نظــام جهانــی، محــدود بــه چنــد مــادر شــهر پیشــرفته 
اقتصــاد ســرمایه داری اســت کــه تکنولــوژی، انحصــارات صنعتــی و بیشــترین 
ــا  ــارات ی ــبه انحص ــل، از ش ــای متروپ ــت ه ــد. دول ــار دارن ــروت را در اختی ث
ــا  ــل ی ــد. متروپ ــی کنن ــت م ــان حمای ــزرگ خــود در جه ــدگان ب ــد کنن تولی
هســته دنبــال آن اســت کــه خــود را بــه چنــد دولــت محــدود کنــد و بخــش 
اعظــم تولیــد در چنیــن دولــت هایــی صــورت مــی گیــرد. در نتیجــه فرآینــد 
مبادلــه نابرابــر، بیشــترین ثــروت از پیرامــون و تــا حــدی از نیمــه پیرامــون بــه 

متروپــل انتقــاد داده مــی شــود.

ــرف و  ــازار مص ــش ب ــی، نق ــن الملل ــیم کار بی ــون در تقس ــورهای پیرام کش
تامیــن کننــده مــواد خــام بــرای متروپــل را ایفــا مــی کننــد. ایــن کشــورها 
برخــوردار از دولــت هــای ضعیــف و وابســته بــه متروپــل هســتند. ایــن دولــت 
ــر نیســتند و توانایــی آن را  ــه نابراب ــه برهــم زدن مبادل هــای ضعیــف مایــل ب
نیــز ندارنــد، لــذا مجبــور بــه پذیــرش در حاشــیه ماندگــی در اقتصــاد جهانــی 

هســتند.

ــی  ــی و نظارت ــش حمایت ــا نق ــت ه ــی«، دول ــه پیرامون ــای »نیم در اقتصاده
قــوی در اقتصــاد ایفــا مــی کننــد، از ســرمایه گــذاری حمایــت مــی کننــد، از 
ــزرگ خارجــی حمایــت  ــل تولیــدات شــرکت هــای ب تولیــدات خــود در مقاب
کــرده و کارآمــدی شــرکت هــای داخلــی را مرتــب افزایــش مــی دهنــد تــا در 
بــازار جهانــی بهتــر رقابــت کننــد. آنهــا بــا دولــت هــای نیمــه پیرامونــی و نیــز 
بــا دولــت هــای متروپــل رقابــت مــی کننــد. دولــت هــای نیمــه پیرامــون در 
دفــاع از تولیــد کننــدگان خــود و بهبــود وضعیــت اقتصــادی، خیلــی بهتــر از 
دولــت هــای پیرامــون عمــل مــی کننــد و دولــت هــای نســبتاً قــوی و متمایــل 
بــه توســعه دارنــد. بــه بــاور نظریــه پــردازان نظــام جهانــی، اقتصــاد ســرمایه 
داری آمیــزه ای از بســیاری از نهادهــا اســت و اساســی تریــن نهــاد آن، نهــاد 
ــد  ــازار نمــی توان ــدون ب ــن واقعیــت دارد کــه ســرمایه داری ب ــازار اســت. ای ب
عمــل کنــد. امــا بازارهــا نســبتاً آزادنــد و شــبه انحصــارات مانــع تحقــق رقابــت 
ــد  ــاً در بُع ــدن صرف ــی ش ــتاین جهان ــد والرش ــوند. از دی ــی ش ــی م آزاد واقع
اقتصــادی صــورت گرفتــه اســت و نکتــه دیگــر آنکــه جهانــی شــدن اقتصــادی، 
پدیــده ای جدیــد نیســت؛ بلکــه ســابقه بســیار دیرینــه بیــش از چهــار ســده 

دارد کــه از ســده شــانزدهم شــروع و تــا بــه امــروز ادامــه یافتــه اســت.

2. نظریه وابستگی های متقابل پیچیده

ــد.  ــه شــده ان ــل ارائ ــه هــا در حــوزه سیاســت بیــن المل ــن دســته از نظری ای
»رابــرت کوهــن« و »جــوزف نــای« بــر ایــن نظرنــد کــه جهانــی شــدن، یــك 
نظــام وابســتگی متقابــل پیچیــده و فراتــر از دولــت هــای مســتقل ایجــاد کرده 
اســت. در نتیجــه ایــن فرآینــد، قواعــد و ســازمان هــای فراملی و همــکاری بین 
ــد کــه  ــد؛ البتــه مــی پذیرن ــت هــا از اهمیــت باالیــی برخــوردار شــده ان دول

دولــت هــا هنــوز یــك نیــروی عمــده و تاثیرگــذار هســتند؛ امــا نــه بــه عنــوان 
تنهــا بازیگــر. در نظــام وابســتگی متقابــل پیچیــده، ســازمان هــای جدیــد در 
کنــار دولــت هــا بــه طــور قابــل توجهــی از اعمــال نفــوذ و تاثیــر بــر سیاســت 
ــترک  ــائل مش ــنی از مس ــب روش ــله مرات ــچ سلس ــد و هی ــی برخوردارن جهان
ــته  ــد گذش ــدرت مانن ــتفاده از ق ــدارد و اس ــود ن ــا وج ــت ه ــه دول ــرای هم ب
خیلــی تاثیرگــذار نیســت. بنابرایــن منابــع قــدرت در جامعــه جهانــی، پراکنــده 
ــا  ــرای برخــورد ب ــد ب ــد مشــترک جدی ــد و قواع ــدد دارن ــوده و اهــداف متع ب
مســائل در سیاســت جهانــی از قــدرت و اهمیــت باالیــی برخــودار مــی شــوند. 

از دیــد آن دو، ویژگــی هــای وابســتگی متقابــل پیچیــده عبارتنــد از: 

ــع را بهــم مرتبــط مــی ســازند  ــه ای جوام ــر و چندگان ــال هــای متکث 1. کان
ــای  ــی، پیونده ــگان حکومت ــن نخب ــی بی ــای اطالعات ــد از: پیونده ــه عبارتن ک
ــط  ــی و رواب ــای فرامل ــازمان ه ــی و س ــگان غیرحکومت ــن نخب ــی بی اطالعات
ــال هــا مــی تواننــد در روابــط بیــن دولتــی یــا  ــا دولــت هــا. ایــن کان آنهــا ب

ــوند. ــرح ش ــی ط ــی و فرامل فراحکومت

ــد  ــه و فاق ــائل چندگان ــکل از مس ــی، متش ــن دولت ــط بی ــتور کار رواب 2. دس
ــط  ــتور کار رواب ــر دس ــه ب ــی همیش ــت نظام ــت و امنی ــب اس ــله مرات سلس
کشــورها و تصمیــم گیــری هــا ســلطه نمــی یابــد، بلکــه مســائل مهــم دیگــر 
ــت  ــم از اهمی ــره ه ــت و غی ــط زیس ــح، محی ــادی، صل ــران اقتص ــل بح مث

ــوند. ــی ش ــوردار م برخ

3. در وضعیــت وابســتگی متقابــل پیچیــده از نیــروی نظامــی توســط حکومــت 
هــا در درون منطقــه اســتفاده نمــی شــود.

عوامــل کاهــش دهنــده و تضعیــف کننــده حاکمیــت دولــت هــا عبارتنــد از: 
ــی و  ــی سیاس ــش آگاه ــد، افزای ــی قدرتمن ــن الملل ــای بی ــازمان ه ــور س ظه
اجتماعــی، تقویــت وابســتگی هــای متقابــل بیــن جوامــع محلــی، ملــی و بیــن 
المللــی بــر ســر مشــکالت مشــترک جهانــی ماننــد زیســت محیطی، تروریســم 
و ماننــد آن. امــا در مقــام نقــد نســبت بــه نظریــه »وابســتگی متقابــل« بایــد 
اشــاره نمــود کــه ایــن نظریــه در ارتبــاط بــا مســائل مربــوط بــه »جنبــش های 
اجتماعــی جدیــد«، »جامعــه مدنــی جهانــی« و »بازیگــران فراملــی مدنــی« در 
کنــار بازیگــران مدنــی فروملــی و ملــی چنــدان حرفــی بــرای گفتــن نــدارد. 
ــا و نقــش آفرینــی هــای  ــر همــکاری ه ــاً ب ــا، عمدت ــه ه ــن طیــف از نظری ای
دولــت هــا و ســازمان هــای بیــن المللــی در شــکل بیــن الملــل گرایــی بــرای 
حــل مشــکالت مبتــال بــه بشــری تمرکــز دارنــد و در ایــن تئــوری هــا ابعــاد 
سیاســی جهانــی شــدن در حــوزه جامعــه مدنــی جهانــی کمتــر مــورد توجــه 

قــرار گرفتــه انــد.

3. تئوری حکومت جهانی )دموکراسی جهان وطنی(
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ــدن،  ــی ش ــر جهان ــه در عص ــد ک ــن نظرن ــر ای ــمندان ب ــی از اندیش گروه
دموکراســی هــا در ســطح دولــت- ملــت هــا بــا بحــران مواجــه شــده و ســیر 
نزولــی دارنــد و دموکراســی هــای ملــی بــه تنهایــی در حــل مشــکالت جهانــی 
ــی  ــن الملل ــم بی ــای زیســت محیطــی، تروریســم، جرای ــی ه همچــون آلودگ
ــی  ــی در ســطح جهان ــای جمع ــری ه ــم گی ــذا تصمی ــوان هســتند؛ ل و ... نات
ــترش  ــداد و گس ــب امت ــدن، موج ــی ش ــا جهان ــد آنه ــرورت دارد. از دی ض
مدرنیتــه و ســاختارهای نهــادی آن در ســطح جهــان شــده اســت؛ لــذا مســئله 
جدیــد، حکومــت جهانــی فراگیــر و فرهنــگ جهانــی مرتبــط بــا آن اســت کــه 
مجموعــه ای از قواعــد و باورهــای فرهنگــی را بــرای نحــوه برخــورد بــا مســائل 
مشــترک جهانــی ارائــه مــی دهــد. جهانــی شــدن یعنــی تکویــن »دموکراســی 
ــاخص دموکراســی  ــرداز ش ــه پ ــد« نظری ــد هل ــی« اســت. »دیوی ــان وطن جه
جهــان وطنــی اســت و شــاید هیــچ نظریــه پــرداز دیگــری بــه انــدازه وی بــه 
طــور کامــل بــه موضــوع بازاندیشــی حاکمیــت ملــی در بســتر جهانــی شــدن 
ــه معنــی پایــان سیاســت  توجــه نکــرده اســت. از دیــد وی، جهانــی شــدن ب
و دولــت هــا نیســت؛ بلکــه نمایانگــر امــکان تــداوم سیاســت بــه شــیوه هــای 
جدیــد و در ســطح جهانــی اســت. وی یــك نظــام جهانــی فراگیــر حکمرانــی 
همــراه بــا مبانــی نهــادی و هنجــاری بــرای یــك ســاختار مشــترک کنــش و 
رفتــار را طــرح مــی کنــد کــه از حیــث نظــری، کل جهــان را در یــك نظــام 

قانونــی و سیاســی نامتمرکــز؛ امــا یکپارچــه پوشــش مــی دهــد.

»دیویــد هلــد« تعهــد و اعتقــاد بــه مــردم ســاالری جهانــی را تعهــدی ناظــر 
بــر توســعه و انطبــاق بــا ایــده دولــت مــردم ســاالر مــدرن و ایــده مســئولیت 
پذیــری و پاســخگویی مــردم ســاالران بــه شــرایط و مقتضیــات جهــان جدیــد 
مــی دانــد. در مــدل حکومــت جهانــی وی، چنــد عنصــر یــا جــزء مهــم وجــود 
دارد. یکــی از آن عناصــر، تاســیس یــك »پارلمــان جهانــی« اســت کــه »حقوق 
دموکراتیــك جهانــی« را تدویــن کنــد. عنصــر دیگــر، یــك دادگســتری جهانــی 
اســت کــه بــرای رفــع مشــاجرات قضایــی محلــی، ملــی، منطقــه ای و جهانــی 
شــکل مــی گیــرد. عنصــر دیگــر یــك نیــروی نظامــی بیــن المللــی اســت کــه 
مــی توانــد هژمونــی ایــاالت متحــده آمریــکا را کاهــش دهــد. از دیــد وی، ایــن 
مــدل مــی توانــد بســیاری از ظرفیــت هــای از دســت رفتــه دولــت- ملــت را 
انجــام دهــد. وی بــر ایــن نظــر اســت کــه بــا تحقــق ایــن مــدل، بــه تدریــج 

دولــت- ملــت هــای حاکــم تحلیــل مــی رونــد.

ــدل وی  ــرد، در م ــی پذی ــی را م ــرت گرای ــداوم کث ــد، ت ــه هل ــی ک در حال
همگرایــی براســاس یــك اجمــاع همپوشــان و تقویــت کننــده جهانــی، یعنــی 
توســعه یــك فرهنــگ سیاســی مشــترک ضــروری اســت. الگــوی دموکراســی 
جهــان وطنــی وی بــر محوریــت یــك پارلمــان جهانــی و حقــوق بیــن المللــی 
دموکراتیــِك برخــوردار از مشــروعیت و اختیــار یــا اقتــدار تصمیــم گیــری از 
ــی اســت. مهمتریــن ویژگــی هــای مــدل  ــت هــا و نهادهــای مدن ناحیــه دول

ــد از: وی عبارتن

ــدرت  ــل ق ــه و متداخ ــای چندگان ــبکه ه ــکل از ش ــی، متش ــام جهان 1. نظ
سیاســی، اجتماعــی و اقتصــادی در ســطوح محلــی، ملــی، منطقــه ای 
و جهانــی؛ 2. حاکمیــت اصــول اخالقــی و همبســتگی هــای فراملــی و 
ــن  ــا و انجم ــروه ه ــه گ ــه هم ــن سرنوشــت ب ــی؛ 3. اعطــای حــق تعیی جهان
هــا و قبــول اســتقالل فــردی؛ 4. گســترش ضمانــت هــای اجرایــی قانونــی در 
ســطح منطقــه ای و جهانــی بــرای اجــرای حقــوق بیــن المللــی دموکراتیــك؛ 
حاکمیــت قانــون و اصــل روابــط غیــر اجبــاری بــر حــل اختالفــات و منازعــات 
ــدل  ــد از م ــام نق ــا در مق ــل. ام ــن راه ح ــوان آخری ــه عن ــتفاده از زور ب و اس
ــر ایــن نظــر اســت کــه  دموکراســی جهانــی وطنــی دیویــد هلــد، »لوپــل« ب
دموکراســی جهــان وطنــی هلــد فاقــد ظرفیــت و توانمنــدی بــرای یکپارجــه 
ســازی رفتارهــا و ســنت هــای سیاســی و فرهنگــی گوناگــون در جهــان مــی 
ــاط  ــا در ارتب ــت ه ــت هوی ــه اهمی ــدان ب ــد چن ــت، هل ــد اس ــد. او معتق باش
ــار و انســجام سیاســی توجــه نکــرده و در ســطح انتزاعــی  ــا بنیادهــای اجب ب
تــری تئــوری خــود را طــرح کــرده اســت. گرچــه اصــل اســتقالل دموکراتیــك 
ــی،  ــای فرهنگ ــی ه ــه پیچیدگ ــی ب ــد؛ ول ــی کن ــرح م ــی را ط ــرت گرای و کث
تاریخــی، مذهبــی، سیاســی و گوناگونــی هــای مرتبــط بــا آن چنــدان اهمیــت 
نــداده اســت. »دیویــد میلــر« و »مایــکل والــزر« مدافعــان شــهروندی فعــال از 
زاویــه جمهــوری خواهــی در جامعــه خــاص بعنــوان بهتریــن نــوع شــهروندی 
ــی بدبیــن هســتند.  ــر اســاس الگــوی لیبرال ــی ب ــه شــهروندی جهان ــوده و ب ب
ــای  ــه ه ــع از زاوی ــاوت جوام ــر تف ــدگاه خــود ب ــذا در راســتای پیشــبرد دی ل
گوناگــون ارزشــی، فرهنگــی، سیاســی و اجتماعــی و فرهنــگ سیاســی خــاص 
آنهــا تاکیــد دارنــد. »والــزر« بــر ایــن نظــر اســت کــه تعهداتــی کــه افــراد در 
ــدات شــهروندی  ــه محکمــی تعه ــی( ب ــد )شــهروندی جهان ــا دارن ورای مرزه
ملــی نیســت و ایــن تعهــدات عمدتــاً یــك تعهــد اخالقــی هســتند تــا الزامــی 
سیاســی. »میلــر« نیــز بــر ایــن نظــر اســت کــه بــرای اقــدام بــه عنــوان یــك 
شــهروند پاســخگو شــما بایــد از ایــن تضمیــن و اعتمــاد مســتدل و عقالنــی 
ــند  ــل باش ــهریان مای ــترده ای از همش ــت گس ــه اکثری ــید ک ــوردار باش برخ
ــه در  ــن خردورزان ــن اعتمــاد و تضمی ــزد وی، ای ــد. در ن همــان را انجــام دهن
بســتر اشــتراک در هویــت ملــی و فرهنگــی فراهــم مــی شــود و فقــدان ایــن 
شــرایط در ســطح جهانــی، دموکراســی و شــهروندی جهــان وطنــی را ناممکــن 

مــی ســازد.

»رابرتســون« نیــز در مقــام نقــد بــه مــدل دموکراســی جهــان وطنــی دیویــد 
هلــد معتقــد اســت شــکاف هــای فرهنگــی بیــن کشــورهای صنعتــی، 
ــای  ــگ ه ــل فرهن ــی در مقاب ــت و فردگرای ــی، عقالنی ــون گرای ــای قان برمبن
ــه قوانیــن بیــن  کشــورهای غیرصنعتــی و شــکاف بیــن کشــورهای متعهــد ب
المللــی بــا کشــورهای قانــون شــکن در کنــار شــکاف هــای مذهبــی )بعنــوان 
عامــل مهــم( مانــع از نظــام منــدی، اتحــاد جهانــی و حکومــت جهانــی مــی 
ــه فرهنگــی و آگاهــی بخشــی  ــی شــدن از زاوی ــه مســئله جهان ــد. وی ب گردن
ــان  ــی از جه ــر تشــدید آگاه ــه وی ب ــرد. گرچ ــی نگ ــی م سیاســی و اجتماع
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بعنــوان کلیــت و وابســتگی متقابــل و اتحــاد فزآینــده تاکیــد مــی کنــد؛ ولــی 
ــه ویــژه شــکاف هــای مذهبــی، فرهنگــی و  بــه دلیــل شــکاف هــای فــوق، ب
اجتماعــی از اصطــالح جهانــی- محلــی یــا جهانــی شــدن مکانمنــد اســتفاده 

مــی کنــد و مدافــع وحــدت در عیــن کثــرت اســت.

»گیــدن بیکــر« در نقــد نظریــه هلــد بــر ایــن نظــر اســت کــه رویکــرد وی بــه 
ــاال بــه پاییــن  دموکراســی جهانــی، یــك رویکــرد حقــوق بیــن المللــی و از ب
اســت، درحالیکــه رویکــرد از پاییــن بــه بــاال بــا تاکیــد بــر نقــش جنبــش های 
اجتماعــی و ســازمان هــای بیــن المللــی غیردولتــی نیــز ضــرورت دارد. از دیــد 
ــوع در عصــر  ــال وق ــروژه در ح ــك پ ــر ی ــی نمایانگ ــی جهان ــه مدن وی، جامع
اطالعــات و جهانــی شــدن اســت و در نتیجــه ایــن فرآینــد، دولــت- ملــت هــا 
بــه طــور فزآینــده ظرفیــت و توانمنــدی خــود را در تعییــن سرنوشــت خــود 
از دســت مــی دهنــد. ایــن امــر توجــه مــا را بــه دو کارگــزار اصلــی یادشــده 
جامعــه مدنــی، بــه ویــژه جنبــش هــای اجتماعــی جدیــد جلــب مــی کنــد. 

بــا ایــن وجــود، در حــال حاضــر هنــوز دولــت هــا بازیگــران مهــم هســتند. 

ــک  ــی دموکراتی ــه گرای ــاملی و منطق ــهروندی پس ــه ش ۴. نظری
ــاس هابرم

منطقــه گرایــی دموکراتیــك، شــکل دیگــری از گســترش دموکراســی و 
ــه  ــن دو گزین ــاس« بی ــا اســت. »هابرم ــت ه ــت- مل ــر ورای دول ــی ب حکمران
ــای  ــه برمبن ــی، راه میان ــی جهان ــوی همگرای ــه س ــت ب ــی و حرک ــزوای مل ان
دنبــال کــردن ســاختارهای منطقــه ای حکمرانــی را پیشــنهاد مــی کنــد. در 
ــا شــهروندی  ــزه شــده« ی ــی دموکراتی ــه اروپای ــه اتحادی ــاط، »نظری ــن ارتب ای
پســاملی را ارائــه داده اســت. وی بــا ارائــه مفهــوم »صــورت فلکــی پســا ملــی« 
شــکلی از منطقــه گرایــی دموکراتیــك را پیشــنهاد مــی کنــد. هابرمــاس مــا را 
بــه فهــم سیاســت منطقــه ای اروپایــی بعنــوان سیاســت پســاملی ســوق مــی 
دهــد کــه بــه وضــوح درصــدد عبــور از تقســیمات درازمــدت زبانــی یــا قومــی- 
ــا پســاملی  ــی ی ــژادی اســت. ایجــاد و گســترش شــهروندی مشــترک فرامل ن
بایــد مســتلزم فراتــر رفتــن از ِصــرف اصالحــات دموکراتیــك نهادهــای منطقــه 

ای باشــد.

هابرمــاس شــواهد قابــل توجــه از گســترش چنــد فرهنگــی شــدن و اشــکال 
ــه مــی دهــد و  ــد زندگــی ارائ ــازه خــرده فرهنــگ هــا و ســبك هــای جدی ت
معتقــد اســت کــه ایــن پدیــده مشــوق حرکــت بــه ســوی تفــّرد و پیدایــش 
هویــت هــای جهــان وطنــی اســت کــه در جوامــع پســاصنعتی غــرب دیــده 
ــیب  ــی آس ــی و مدن ــدت مل ــه وح ــت ب ــن اس ــده ممک ــن پدی ــود. ای ــی ش م
ــی  ــه و مل ــوری خواهان ــای جمه ــه تنــش و حساســیت ه ــر اینک برســاند، مگ
گرایانــه را تعدیــل کــرده و آن را بــه وطــن دوســتی مبتنــی بــر قانــون اساســی 
ــوق  ــردم و حق ــت م ــل حاکمی ــه اص ــت ک ــد اس ــاس معتق ــال داد. هابرم انتق
ــزار، بلکــه یــك اصــل  ــه اب بشــر، مکمــل یکدیگرنــد و مفهــوم حقــوق بشــر ن
ــت  ــك حکوم ــك، ی ــی دموکراتی ــت همگرای ــرای موفقی ــد وی ب ــت. از دی اس
منطقــه ای مــی بایســت قــادر بــه ایجــاد فرهنــگ سیاســی مشــترک در میــان 

طیــف بســیار متعــدد از افــراد و گــروه هــای گوناگــون باشــد. تــا زمانــی کــه 
تعریــف شــهروندی برمبنــای عقیــده برابــری عمومــی در مقابــل قانــون باشــد، 
ایــن حقــوق و اصــول اساســی، مســتقل از هویــت و گــروه هــای خــاص خواهــد 
ــه  ــه ای در اتحادی ــك منطق ــی دموکراتی ــی سیاس ــد وی، همگرای ــود. از دی ب
ــك و  ــرال دموکراتی ــای لیب ــه ارزش ه ــترک ب ــد مش ــه تعه ــته ب ــا وابس اروپ
تجربیــات تاریخــی مشــترک اســت کــه ممکــن اســت یــك بســتر مشــترک 
بــرای تغییــر و تفســیر اصــول قانــون اساســی و روش مشــترک زندگــی را نیــز 
در بــر داشــته باشــد. برطبــق نظــر وی، مــدل اروپایــی حکمرانــی دموکراتیــك 
ــات  ــر تجربی ــی ب ــه ای مبتن ــی- منطق ــتر تاریخ ــاس بس ــد براس ــی توان م
مشــترک نوســازی تحقــق یابــد. در نــزد هابرمــاس هــدف حکومــت منطقــه ای 
دموکراتیــزه شــده، تقویــت ظرفیــت دموکراتیــك حکمرانــی در بســتر جهانــی 
شــدن اســت. هابرمــاس نســبت بــه عملــی شــدن دولــت جهانــی ُمــرّدد اســت. 
در بهتریــن شــکل، بــرای هابرمــاس وضــع فعلــی، گــذار از نظــام وســتفالیایی 
دولــت- ملــت هــا بــه ســوی یــك نظــام حقوقــی- قانونــی جهانــی مرکزیــت 
ــه  ــی ب زدایــی شــده، پذیــرش گســترده حقــوق بشــر و تعهــد عمومــی جهان
عدالــت در آینــده اســت. بــرای هابرمــاس در حــال حاضــر حکومــت منطقــه 
ای عملــی اســت و حکومــت منطقــه ای دموکراتیــك بهتریــن گام بــرای جهان 
وطنــی اســت. شــهروند پســاملی مســتلزم افــول دولــت- ملــت نیســت. دولت- 
ــه فرهنــگ هــای ملــی و بعنــوان  ــه منبــع تغذی ــه مثاب ملــت هــا همچنــان ب
معتبرتریــن ســاختارهای ســازمانی سیاســی وجــود دارنــد؛ ولــی شــهروندی از 
ــه ای  ــت ســرزمینی خــارج مــی شــود و در کالم هابرمــاس شــکل منطق حال
ــز  ــی نی ــی شــهروندی جهان ــه معن ــاً شــهروندی پســاملی ب ــرد. ضمن ــی گی م

نیســت.

ــی  ــه گرای ــاملی و منطق ــهروندی پس ــر ش ــی ب ــاس مبن ــری هابرم ــدل نظ م
ــه اســت.  ــع گرایان ــد واق ــی هل ــه مــدل حکومــت جهان دموکراتیــك نســبت ب
نظریــه وی مــی توانــد پشــتوانه نظــری خوبــی بــرای پیشــبرد دموکراســی در 
یــك منطقــه و تشــویق مناطــق دیگــر بــرای کاربســت ایــن مــدل در منطقــه 
خــود بــا ســازوکارهای خــاص باشــد و بسترســاز همگرایــی هــای دموکراتیــك 
ــا هــم باشــد؛ ولــی در حــد ایــده آل نمــی تــوان  مناطــق گوناگــون جهــان ب

امیــدوار بــود.

5. نظریه جامعه یا حکمرانی شبکه ای 

ــتلز«  ــل کاس ــه »مانوئ ــاخته و پرداخت ــاً س ــبکه ای عمدت ــه ش ــه جامع نظری
ــا، جنبــش  ــراد، گــروه ه ــی اف ــت نقــش آفرین ــا محوری ــه ب ــن نظری اســت. ای
ــی غیردولتــی حاضــر در شــبکه هــای  هــای اجتماعــی و ســازمان هــای مدن
ــر  ــا تاثی ــاط ب ــدگاه در ارتب ــی طــرح شــده اســت. دو دی ــی جهان ــه مدن جامع
ــه چشــم  ــی ب ــی جهان ــد حکمران ــی در فرآین ــی شــبکه ای جهان ــه مدن جامع
مــی خــورد. در یــك دیــدگاه نظــر بــر آن اســت کــه جامعــه مدنــی شــبکه ای 
ــت هــا و حقــوق بیــن  ــد مســتقل از دول ــا نشــاط و قــوی مــی توان ــی ب جهان
المللــی بــه تحقــق حکمرانــی دموکراتیــك جهانــی منجــر شــود. ایــن دیــدگاه 
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ــرا بازیگــران  ــه نیســت، زی ــع بینان ــه نظــر مــی رســد و واق ــده آل ب بســیار ای
ــر ورای دولــت هــا عمــل کننــد. مدنــی نمــی تواننــد کامــاًل ب

ــر آن اســت کــه جامعــه مدنــی شــبکه ای جهانــی  ــاور ب در دیــدگاه دیگــر، ب
مــی توانــد از طریــق ســازمان هــای بیــن المللــی، جنبــش هــای اجتماعــی و 
ســازمان هــای مدنــی بــر دولــت هــای غیــر دموکراتیــك اعمــال فشــار کننــد و 
مســائل و مشــکالت مهــم جهانــی و محلــی را به راس دســتور کارهای ســازمان 
هــای بیــن المللــی انتقــال دهنــد و در مجمــوع، بــا پشــتیبانی و بســیج افــکار 
ــازی  ــی در پیشــبرد دموکراســی در داخــل کشــورها و بسترس ــی جهان عموم
ــع  ــدگاه دوم، دیدگاهــی واق ــی تاثیرگــذار باشــند. دی ــرای دموکراســی جهان ب
بینانــه و منطقــی بــه نظــر مــی رســد. از زاویــه رویکــرد »نهادگرایــی جدیــد«، 
جامعــه مدنــی، موتــور جامعــه جهانــی و مکمــل دولــت هــا و ســازمان هــای 
بیــن المللــی دولتــی در انجــام کارویــژه هــای قانــون گــذاری و نظارتــی اســت. 
در ایــن برداشــت، ســازمان هــای جامعــه مدنــی مــی تواننــد بــر دســتور کار 
ســازمان هــای بیــن المللــی در فرآینــد قانــون گــذاری بیــن المللــی )کــه قبــاًل 
محــدود بــه دولــت هــا و ســازمان هــای بیــن المللــی دولتــی بــود( و دســتور 

کار تصمیــم گیــری دولــت هــای خــود تاثیرگــذار باشــند.

در ایــن نظریــه بــر تکثیــر اقتــدار در شــبکه هــا، ســرزمین زدایــی از اقتــدار 
و نقــش شــبکه هــا در انباشــت اقتــدار بــه نفــع بازیگــران مدنــی جهانــی بــر 
ورای دولــت هــا تاکیــد شــده اســت. نتیجــه نهایــی توســعه جامعــه شــبکه ای، 
شــکل گیــری جامعــه مدنــی جهانــی متشــکل از شــبکه هــای جهانــی ضــد 
ــاع از محیــط  جنــگ، ضــد ســالح هــای هســته ای، نقــض حقــوق بشــر، دف
زیســت و ماننــد آن بــوده اســت. در ایــن نظریــه بــه وضــوح بــر تاثیــر و قابلیــت 
ــِی بعضــاً از  ــت رفتارهــای فرامل هــای انقــالب ارتباطــات و اطالعــات در تقوی
پیــش موجــود، توســط ظرفیــت شــبکه هــا بــرای هماهنــگ ســازی رفتارهــا، 
اشــاعه اطالعــات، عضوگیــری از اعضــای جدیــد، بســیج افــکار عمومــی جهانــی 
و ائتــالف ســازی جهانــی در پیشــبرد اعتراضــات و مســائل مشــترک بشــری 
تاکیــد مــی شــود. »کاســتلز« دیــدگاه و تــز اصلــی خــود را چنیــن بیــان مــی 
کنــد: »نظــام نویــن قــدرت، براســاس تکثیــر منابــع اقتــدار در جامعــه شــبکه 
ــع  ــن مناب ــی از ای ــی یک ــای مل ــت ه ــود و دول ــی ش ــخص م ــی مش ای جهان
اقتــدار هســتند. آنچــه اینــك ظاهــراً در حــال ظهــور اســت، عبــارت اســت از 

تمرکــز زدایــی از دولــت ملــی.«

ــا،  ــرای محــدود ســاختن آزادی رســانه ه ــالش ب ــه ت ــد کاســتلز هرگون از دی
هزینــه هــای ســنگینی بــه دنبــال خواهــد داشــت. در عصــر اطالعــات، دولــت 
هــای اقتدارگــرا بازنــده جنــگ بــر ســر رســانه هــا هســتند و سانســور اخبــار 
و توقیــف رســانه هــا روز بــه روز دشــوارتر مــی شــود، ارتباطــات کامپیوتــری 
نیــز از کنتــرل دولــت هــای ملــی مــی گریزنــد و عصــر تــازه ای از ارتباطــات 
فرامنطقــه ای را آغــاز مــی کننــد. ظاهــراً اکثــر دولــت هــا از ایــن چشــم انــداز 
بــه هــراس افتــاده انــد. جهانــی شــدن رســانه هــا و ارتباطــات الکترونیــك بــه 
ــه  ــدی ک ــات هســتند؛ دو رون ــی از اطالع ــت زدای ــی و دول ــه ملیــت زدای مثاب
در حــال حاضــر تفکیــك ناپذیــر هســتند. در مجمــوع کاســتلز بــر ایــن نظــر 
اســت کــه شــواهد جدیــد، حاکــی از آن اســت کــه »فراوانــی منابــع اقتــدار«، 
»هویــت هــای متفــاوت برخاســته از آنهــا« و »حضــور چالــش گــران فراملــی« 
همگــی دولــت هــای ملــی را تضعیــف مــی کننــد. بــا ایــن حــال، دولــت هــای 
ملــی رو بــه پایــان نیســتند یــا حداقــل تــا مــدت طوالنــی ایــن امــر حاصــل 

نخواهــد شــد.

6. آنتونی گیدنز

ــا  ــارض ب ــدرن در تع ــت م ــه و دول ــادی مدرنیت ــاد نه ــز«، ابع ــد »گیدن از دی
جوامــع و دولــت هــای ســنتی یــا پیشــامدرن عبارتنــد از: 1. صنعتــی شــدن؛ 
ــر جامعــه و ســازمان هــا و کســب  2. ســرمایه داری؛ 3. حراســت و نظــارت ب
ــی و  ــای اطالعات ــا و نهاده ــتگاه ه ــس، دس ــش، پلی ــق ارت ــات از طری اطالع
جاسوســی؛ 4. انحصــار وســایل اجبــار توســط دولــت در چارچــوب ســرزمینی.

بطــور کلــی گیدنــز بــه مدرنیتــه و پیدایــش جامعــه و دولــت مــدرن از ســده 
ــاس،  ــر آن اس ــه ب ــرد ک ــی نگ ــی« م ــه »بازاندیش ــد از زاوی ــه بع ــم ب هجده
عملکردهــای اجتماعــی، پیوســته مــورد بازاندیشــی و بــاز ارزیابــی قــرار مــی 
گیرنــد و در پرتــو اطالعــات تــازه دربــاره خــود اصــالح شــده و ویژگــی هــای 
خــود را بــه گونــه اساســی دگرگــون مــی ســازند. مدرنیتــه، گرایــش بــه نــو 
ــو مــی  ــاز تولیــد و ن ــه دلیــل خصلــت بازاندیشــی، پیوســته ب شــدن دارد و ب
شــود؛ نــه آنکــه بــه تصــور متفکــران پســامدرنیته، پایــان یابــد. وی مدرنیتــه 
را ذاتــاً پدیــده ای جهانــی مــی دانــد کــه پیامدهــای بــی ثبــات کننــده ایــن 
ــی  ــا را م ــی از رویداده ــانه آن، جهان ــی بازاندیش ــا ویژگ ــب ب ــده در ترکی پدی

ــازه ای پیــدا مــی کنــد. ســازند کــه در آن، مخاطــره و اتفــاق کیفیــت ت

گیدنــز، جهانــی شــدن را پیامــد تشــدید مدرنیتــه و خصلــت بازاندیشــانه آن 
ــی  ــد وی، جهان ــی اســت. از دی ــده ای جهان ــاً پدی ــه اساس ــد. مدرنیت ــی دان م
شــدن را مــی تــوان بــه عنــوان تشــدید روابــط اجتماعــی جهانــی و تشــدید 
ــا  ــه ب ــت ک ــد اس ــز معتق ــرد. گیدن ــف ک ــیاره ای تعری ــی س ــی و آگاه آگاه
ــه مــکان جــدا  ــودن ب پیدایــی مدرنیتــه، زمــان از اســارت مــکان و وابســته ب
ــالح »از  ــاط وی از اصط ــن ارتب ــت. در ای ــکل گرف ــی ش ــم جهان ــد و تقوی ش
ــای  ــط ه ــان از محی ــی و زم ــط اجتماع ــدن رواب ــده ش ــی« )کن ــا کندگ ج
محلــی( اســتفاده مــی کنــد. وی، جهانــی شــدن را دنبــال مدرنیســم و نتیجــه 
دینامیســم و پویایــی آن مــی دانــد. گیدنــز گســترش نظــام دولــت- ملــت هــا 
ــه مــوازات  ــد و ب ــی شــدن در دو ســده اخیــر مــی دان را یکــی از ابعــاد جهان
آن، اقتصــاد ســرمایه ای را نیــز بُعــد دیگــر جهانــی شــدن و مرتبــط بــا نظــام 
ــا  ــه ب ــت ک ــد اس ــد. وی معتق ــی دان ــدرن م ــر م ــا در عص ــت ه ــت- مل دول
وجــود تحــوالت جدیــد در فنــاوری هــای نویــن ارتباطــی- اطالعاتــی و توســعه 
ســازمان هــای بیــن المللــی در ســده بیســتم، دولت-ملــت هــا هنــوز بازیگــر 
اصلــی بــوده و اهمیــت خــود را بــا انحصــار اجبــار و زور مشــروع در چارچــوب 
ــت  ــود را از دس ــتقالل خ ــی از اس ــی بخش ــد، ول ــرده ان ــظ ک ــش حف مرزهای
ــی،  ــی و اطالعات ــن ارتباط ــای نوی ــاوری ه ــر فن ــا تاثی ــاط ب ــد. در ارتب داده ان
ــای  ــاوری ه ــك ســو، فن ــه آن اســت. از ی ــرات دوگان ــه تاثی ــد ب ــز معتق گیدن
ــده ای  ــط پیچی ــه رواب ــد ک ــده ان ــث ش ــا( باع ــواره ه ــت و ماه ــن )اینترن نوی
ــر ایجــاد  ــر یکدیگ ــرات آن دو ب ــی و تاثی ــی و جهان ــای محل ــت ه ــن فعالی بی
شــود، لــذا ایــن خــود مــی توانــد بخشــی از ادعاهــای پیشــین دولــت هــا در 
مــورد اســتقالل در امــور داخلــی آنهــا را بــه چالــش بطلبــد. از ســوی دیگــر، 
همیــن فنــاوری هــای نویــن، ابزارهــای پیشــرفته جدیــدی در اختیــار دولــت 
ــا  ــذا ب ــد. ل ــی دهن ــرار م ــرل شــهروندان ق ــرای تشــدید نظــارت و کنت ــا ب ه
گســترش ســازمان هــای جهانــی، هنــوز دولــت هــا پــا برجــا هســتند؛ هرچنــد 

ــدرت خــود را از دســت داده باشــند. کــه برخــی اســتقالل و ق

نتیجه گیری

ــوان  ــه بیــان گردیــد مــی ت ــه تفضیــل در ایــن مقال از آنچــه کــه شــرح آن ب
ــه  ــت ک ــدادی اس ــدن، روی ــی ش ــده جهان ــه پدی ــت ک ــه گرف ــه نتیج اینگون
ــر  ــان، ب ــرور زم ــه م ــود را ب ــرات خ ــتم، تاثی ــده بیس ــی س ــه پایان از دو ده
ــا گذاشــته  ــت ه ــدرت دول ــزان ق ــر می ــن ب ــی و همچنی روی مناســبات جهان
ــا  ــود، تنه ــیك خ ــرِم کالس ــکل و ُف ــا را در ش ــت ه ــت- مل ــر دول ــت. اگ اس
کارگــزار عرصــه قــدرت مــی دانســتیم کــه بهــره گیــری از ابــزار خشــونت را 
ــد  ــار داشــتند، حــال بای ــه صورتــی مشــروع در گســتره ســرزمینی در اختی ب
ــدن،  ــی ش ــده جهان ــر پدی ــت تاثی ــی و تح ــر کنون ــه در عص ــود ک ــوان نم عن
ــده  ــه گردی ــم مواج ــی مه ــا تحدیدات ــا ب ــت ه ــت- مل ــت دول ــه حاکمی عرص
ــن  ــی ای ــا در ط ــر آنه ــه ذک ــمندانی ک ــای اندیش ــه ه ــاس نظری ــت. براس اس
ــان  ــه همچن ــود آنک ــا وج ــه ب ــم ک ــت، دریافتی ــدگان گذش ــر خوانن ــه ب مقال
دولــت هــای ســرزمینی از قــدرت قابــل توجهــی در عرصــه مناســبات ملــی و 
جهانــی برخــوردار هســتند؛ امــا آنهــا دیگــر بــه ماننــد گذشــته تنهــا بازیگــر 
قدرتمنــد ایــن عرصــه بحســاب نمــی آینــد. قــدرت دولــت- ملــت هــا توســط 
بازیگــران نویــن جهانــی، همچــون جنبــش هــای اجتماعــی جهانــی، ســازمان 
ــه  ــن جامع ــی و همچنی ــی جهان ــه مدن ــی، جامع ــی غیردولت ــن الملل ــای بی ه
ــه مســتاثر از گســترش فضاهــای  ــل کاســتلز( ک ــر مانوئ ــه تعبی شــبکه ای )ب
ــه در  ــی )ک ــی و ارتباط ــن اطالعات ــای نوی ــری فضاه ــکل گی ــانه ای و ش رس
گذشــته تنهــا در انحصــار دولــت- ملــت هــا قــرار داشــت و اکنــون از انحصــار 
ــت  ــه اســت و دول ــرار گرفت ــورد تحــت جــدی ق ــه در آمــده اســت( م آنهــا ب
هــا تنهــا یکــی از بازیگــران موثــر در فرآینــد سیاســت گــذاری محســوب مــی 
ــر  ــذار ب ــران تاثیرگ ــرت بازیگ ــی از کث ــه حاک ــی ک ــن فضای ــد. در چنی گردن
عرصــه تصمیــم گیــری مــی باشــد، طــرح هایــی همچــون »دموکراســی جهــان 
ــل کاســتلز و »شــهروندی  ــه شــبکه ای« مانوئ ــد، »جامع ــد هل ــی« دیوی وطن
پســاملی و منطقــه گرایــی دموکراتیــك« یورگــن هابرمــاس، نمونــه هایــی از 
مــدل هــای نویــن حکمرانــی جهانــی مــی باشــند کــه متاثــر از فضاهــای نویــن 
شــکل گرفتــه کنونــی در عرصــه مناســبات قــدرت طــرح گردیــده و ویژگــی 
هــا و مشــخصه هــای هرکــدام بــه تفضیــل در ایــن مقالــه بیــان گردیــد. امــا 
نتیجــه نهایــی آنکــه بــا وجــود تهدیــدات نویــن نســبت بــه قــدرت حاکمیــت 
هــای ســرزمینی از ســوی افــراد، نهادهــا، ســازمان هــا، جنبــش هــای نویــن 
ــان  ــه همچن ــود ک ــان نم ــد اذع ــی و... بای ــن ارتباط ــای نوی ــی و ابزاره جهان
دولــت- ملــت هــا از قــدرت قابــل تاملــی در نظــام تصمیــم ســازی در عرصــه 
ــق  ــند و تحق ــی باش ــوردار م ــی برخ ــن الملل ــه ای و بی ــی، منطق ــای داخل ه
مــدل هــای فراســرزمینی و جهانــی در کوتــاه مــدت، امــری اســت کــه چنــدان 
واقــع بینانــه بــه نظــر نمــی رســد و نیازمنــد طــی شــدن فرآینــد زمانــی نســبتاً 

طوالنــی مــی باشــد.
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