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به خوبی میدانیم که اهداف ما آینده و زندگی ما را میسازند
و هیچگاه نباید از مجاهدت در راه اهداف خود دست کشید.
برای رسیدن به آنها باید همواره تالش کرد و این تالش اگر در
مسیر درست آن صورت نگیرد به نتیجه نخواهد رسید .مسیر
م به آن است .ما باید نسبت به اهداف و
صحیح هر تالشی ،عل ِ
راه رسیدن به آن علم و شناخت داشته باشیم .در سیاست نیز
برای دستیابی به خواستههای خود باید آگاه بود و این آگاهی
جز با علم سیاست به دست نمیآید .باید تالش کنیم تا بر
علم خود نسبت به جامعه و سیاست بیفزاییم .در همین راستا
فصلنامه سیاستنامه در تالش است تا همواره فضایی علمی
برای نویسندگان و مخاطبان خود و خوانندگان خود فراهم
کند .مبنای سیاست نامه علم سیاست و دانش جامعه هست و
آرزومندیم تا این
دانـــش در مسیر
درست به اهداف
ج ــام ــع ــه تــحــقــق
یابد.
آنـــچـــه در ایـــن
شــــمــــاره بــــه آن
پــــرداخــــتــــیــــم
موضوعاتی از قبیل مصاحبه با دکتر محمد عجم (رایــزن
مطالعاتی و حقوقی اسبق سفارت ایــران در هند) ،رسانه و
فناوری در سیاست ،جدال بر سر مفهوم آزادی ،آمریکا و روند
صلح افغانستان ،مسئله یمن و .. .را شامل میشود.
سیاستنامه هــمــواره تــاش دارد تــا بــا همکاری اساتید و
دانشجویان علوم سیاسی در مسیر افزایش آگاهی مخاطبان
خود و باال بردن سطح توانایی نوشتاری دانشجویان گام بردارد
و همچنان این هدف را دنبال میکند.
با تشکر از تمامی دوستانی که ما را در این شماره همراهی کردند.

اندیشه و
جامعهشناسی
سیاسی

| 22

4

سال هشتم
بهار۱۳۹٨

اندیشه و جامعهشناسی سیاسی

| 22

رسانه و فناوری در سیاست
سمانه آفتابی
دانشجوی کارشناسی علوم سیاسی ۹۶

در ابتدای مطلب به طور مجزا به تعریف
فــنــاوری و سیاست و سپس تاثیرات
متقابل این دو را نسبت به یکدیگر بررسی
میکنیم .فناوری و رسانه ابزاری هستند
کــه معموال در زنــدگــی روزمـــره کاربرد
زیادی داشته و به نوعی با زندگی امروزه
پیوند خورده و برای آسان شدن کارهای
دشوار ،صرفه جویی در زمان و به اشتراک
گذاری سریع اطالعات و افزایش تولید و
نواوری از جمله فواید فناوری است و در
ارتباطات و ساخت و ساز و کسب و کار و
حتی در سرگرمیهای ما مورد استفاده
قرار میگیرند.
ام ــا در تــعــریــف ســیــاســت بــایــد گفت:
سیاست علمی اســت کــه حکومتها
برای به دست اوردن قدرت یا در جهت
عملی کردن اهداف برای خواستههای
گــونــاگــون بــه کــار میگیرند و بــه طور
خالصه میتوان گفت سیاست علم اداره
جامعه است.
از دیدگاه پست مدرن میانه رو سیاست
به عنوان واقعیتی که خارج از رسانهها
اتفاق میافتد و توسط ژورنالیستها
پوشش داده میشود به شمار نمیآید
بلکه سیاست به طور فزایندهای به عنوان
یک پدیده رسانهای برای رسانهها و با
همکاری آن طرح ریزی و اجرا میشوند.
و حال باید رابطه فناوری و سیاست را

بررسی کــرد چیزی که اینجا اهمیت
دارد اینست ،تکنولوژی برای سیاست
به این دلیل مهم است زیرا که تکنولوژی
بسیار سیاسی شده آنقدری که نمیتوان
جنبه سیاسی آن را نــادیــده گرفت.
سیاست مدرن تحت تاثیر چالشهای
فناوری و رسانههای جدید قرار گرفته
و نگرانی عمده این است که استفاده
از رسانههای جدید اثر ناتوان کنندهای
بــر سطح آگــاهــی و مشارکت سیاسی
دارد و عقیده بر این است که افزایش
رسانه تخریب افکار عمومی را به دنبال
داشته اســت .و همینطور جمعگرایی
را به فردگرایی تبدیل میکند و میل
اجتماعی بــرای حضور در سیاست با
توجه به حضور رسانههای جدید و نقش
مهم آنهــا کمتر شــده اســت .انتقادی
وارده به رسانههای جدید اینست که
تکنولوژی باعث کنترل سیاسی مردم
و نــوعــی مـــردم فریبی م ـیشــود ،زیــرا
پیشرفت تکنولوژی با توجه به ارتقا و
افزایش از بصیرت افراد پیشی میگیرد
و افراد هنگام رویارویی با تکثیر سریع
اطالعات کامال بی دفاع میمانند.
با توجه به افزایش روز افــزون رسانهها
تغییرات مهمی در سیاست رخ داده
که باید به ایــن نکته توجه کــرد که به
واسطه فرآیندهای جهانی و گسترش
تکنولوژیهای رسانهای جدید درحال
تغییر است موضوعات سیاسی و افراد
تاثیر گذار در سیاست در رسانهها دیده

از دیدگاه پست
مدرن میانه
رو سیاست به
عنوانواقعیتی
که خارج از
رسانههااتفاق
میافتد و توسط
ژورنالیستها
پوشش داده
میشود به
شمارنمیآید
بلکهسیاست
به طور
فزایندهای
به عنوان یک
پدیدهرسان های
برای رسانهها
و با همکاری آن
طرح ریزی و
اجرا میشوند
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میشوند و به نوعی سیاست با رسانه
ترکیب شده است (سیاست رسانهای ).
یکی از تغییرات مهم سیاسی در دوره
رســانـههــا کمرنگ شــدن نقش احــزاب
اســت .در مورد اینکه تغییرات اساسی
در دنیای سیاست ناشی ار چیست سه
نظر وجــود دارد :دربــاره موقعیت پیش
رونده تکنولوژی درحالی که رسانههای
جدید فضا و هویت سیاسی را بازسازی
کرده و هویت ،اجتماع ،قلمرو ،فرهنگ
و جامعه را تحت تاثیر قــرار میدهد و
دیگر این که رسانههای جدید به اشاعه
تجاری ســازی اقتصاد جهانی و تعدیل
فرهنگ میپردازند و در واقع سیاست را
ابزاری برای سوءاستفاده و شکل دهی
بــه سیاست مـیدانــنــد .و دیگر ایــن که
رسانههای جدید فضا و هویت سیاسی
را بازسازی میکنند .در میان رسانهها
تلویزیون نقش مهمی داشته و میتوان
گفت تلویزیون منطق رسانههای تجاری
را بــرفــضــای سیاسی تحمیل میکند

6
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هرچند کــه اینترنت باعث دسترسی
مستقیم مـــردم بــه اطــاعــات سیاسی
مـیشــود امــا بــه نظر مـیرســد کــه بــرای
بیشتر مردم تلویزیون احتماال مهمترین
منبع اطالعات سیاسی باقی مانده است.
این رسانهای شدن سیاست در آمریکا نمود
بیشتری داشته و براساس نظرسنجیهای
فعلی جامعه آمریکا ایــن موضوع باعث
کاهش اعتماد عمومی به سیاستمداران
در رسانهها و فرایندهای سیاسی است.
جــوامــع نــیــز از لــحــاظ ســیــاســی دچــار
بیاعتمادی گسترده نسبت به حکومت و
سیاست شدهاند که به دلیل زوال مباحث
سیاسی در رسانه همگانی است.
و امــا باید به نقش سیاست م ــداران در
عــرصــه ســیــاســت اشــــاره ک ــرد کــه قطعا
مسئله مهمی اســت .سیاست مــداران
در برابر رسانهها محتاط و غیر متعهد
رفتار میکنند ،یعنی دولتها به سمت
اســتــراتــژیهــای کــوتــاه مــدت رفــتــه و از
صحبتهای نــاراحــت کننده و یــا بیان

جوامع از لحاظ
سیاسی دچار
بیاعتمادی
گسترده
نسبت به
حکومت و
سیاست
شدهاند
که به دلیل
زوال مباحث
سیاسی
در رسانه
همگانی است
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حقیقت خــودداری میکنند .با افزایش
و تنوع رسانههای جدید فضای بازتری
برای ارتباط سیاستمداران با مردم فراهم
شده و میتوانند به وسیله سیاستهای
شخصی خود با مردم ارتباط برقرار کنند.
بعضی مدعیاند که رسانهها کــردار و
گفتار سیاست مـــداران را مسئوالنهتر
میکنند و اینکه سیاست مداران توسط
رسانههای جدید به خوبی تجهیز شدهاند
تا بر رای دهنگان تاثیر گذارند و آن را
فریب دهند .و به طور کلی میتوان گفت
سیاستمداران مــورد توجه و همچنین
تاثیر گذاز در رسانهها هستند.
گسترش رسانهها باعث استقبال مردم
و همچنین موجب تحولی در جامعه و
مخاطبانش شده است دنیای اجتماعی
کمی کثرت گــرا و هویتها تــا حدی
ناهمگونتر شدهاند پدیدههای توده
فرهنگی کاهش یافته سپس روز به روز
مخاطبان به دستههای بیشتری تقسیم
میشوند و همزمان با این تقسیماندیشه
مخاطب ملی به سرعت در حال ناپید
شدن است.
اهمیت تکنولوژی و فناوری درسیاست
یــکــی از شــیــوههــایــی کــه تــکــنــولــوژی
از طــریــق آن بـــرای سیاست و نظریه
سیاسی بــا اهمیت تلقی مـیشــود در
بیانی کلی به ارتباط میان تکنولوژی و
مدرن سازی میپردازد ادعای محوری
نظریههای مــدرن ســازی این است که
توسعه تکنولوژیک و تغییرات اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی همراه با یکدیگر به
شیوههایی منسجم پیش میروند .دوم
اینکه شرایطی بــرای مباحثه و توسعه

بعضی
مدعیاند
که رسانهها
کردار و گفتار
سیاست
مداران را
مسئوالنهتر
میکنند و
اینکه سیاست
مداران توسط
رسان ههای
جدید به خوبی
تجهیز شدهاند
تا بر رای
دهنگان تاثیر
گذارند و آن را
فریب دهند
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سیاسی تعیین مـیکــنــد .تکنولوژی
اساسا دنیای سیاسی را شکل میدهد.
از زبــان و استعارات گرفته تا شرایط
مــــرزی اقــتــصــادی ،تــکــنــولــوژیهــای
ارتباطی و تکنولوژی رایانهها نه تنها
شــبــکـههــای گــســتــردهای را کــه بــرای
اه ــداف جهانی جنگ ســرد محوریت
داشتند کنترل میکرد و در این مورد
تکنولوژی هم موضوع سیاست و هم
سیاست گذاری تکنولوژی بود.
مـــورد دیــگــر رســان ـههــا بـــرای مباحث
سیاسی میدان پیوندهای ارتباطی و
برنامه کاری به منزله ابزاری برای شکل
دهی به مباحث ایجاد میکنند.
و در اخ ــر بــه دالیــلــی بــایــد مطالعات
سیاسی و فناوری انجام شود زیرا چنین
تمرکزی بر تکنولوژی و فناوری درجامعه
جنبههایی از سیاست را آشکار میکند
که درغیر این صورت بی خبر میمانیم.
دلیل مهمتر اینکه تکنولوژیها مفاهیم
و مباحث سیاسی را شکل میدهند.
اشکال جدید تکنولوژیهای ارتباطات
و اطالعات در حال تغییر دادن ایدههای
مــردم دربــاره دموکراسی و شیوههای
عمل در حوزه عمومی هستند و اینکه
درسهــــــای راهـــبـــردی بــیــشــتــری را
میتوان از مطالعه تکنولوژی گرفت،
تمرکز برتکنولوژی کمک میکند تا
کــار مــــرزیای کــه سیاست عملی را
تغذیه میکند تشخیص دهیم .طبقه
بندی عملی متوازن کننده ی ارزیابی
تکنولوژی کاری مرزی است .درنتیجه
ای ــن کــه تــکــنــولــوژی بـــرای مطالعات
سیاسی مهم است زیرا دنیای ما به طرز
فراگیری تکنولوژیک است.
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جدال بر سر مفهوم آزادی
شرحی بر کتاب هابز و آزادی جمهوری خواهانه
نوید کلهرودی
کارشناسی ارشد علوم سیاسی از دانشگاه
خوارزمیتهران،دانشکدهحقوقوعلومسیاسی

از جمله پیچیدهترین فیلسوفان سیاسی
کالسیک است که همواره قرائتهای
متفاوتی ازانــدیــشــه او وجـــود داشته
اســت.انــدیــشــه سیاسی هــابــز تحولی
عمیق در فهم فلسفه سیاسی ایجاد نمود
و خوانش نوآئین او از مفاهیمی همچون
حــق و آزادی و حــقــوق طبیعی عمال
باعث گردید تا او در کنار ماکیاوللی از
پدران فلسفه سیاسی مدرنی باشد که
در گسستی عمیق با فلسفه سیاسی
پیشامدرن شکل گرفته بــود .کوئنتین
اسکینر در این کتاب تالش میکند تا
ضمن بررسی تحوالتاندیشه ی هابز
این موضوع را روشن نماید که درک و
تلقی هابز از مفهوم آزادی در طول زمان
چه تغییری کرد و او در نهایت چگونه
در برابر برداشت جمهوری خواهان از
مفهوم آزادی ایستاد و با ارائه مفهومی
بدیع از آزادی از این دیدگاه دفاع کرد
کــه آزادی انــســانهــا در حکومتهای
مطلقه و غیر دمــوکــراتــیــک هــم حفظ
میشود و حاکم نمیتواند این آزادی را
از شهروندان سلب نماید.
کلید واژه ها:

تامس هابز ،آزادی ،جمهوری خواهی ،اسکینر،

فلسفه سیاسی،حقوق طبیعی

دراندیشه
هابزدشمنی
او در سراسر
نوشتههایش
از اولین آنها
تاسترگترین
کتابش
(لویاتان)
بااندیشه
جمهوری
خواهانه واضح
و مبرهن است

فهماندیشه سیاسی تامس هابز به عنوان
یکی از اصلیترین فیلسوفان سیاسی
کالسیک از آن جهت مهم اســت که او
به همراه ماکیاوللی و برای اولین بار رو
در روی تلقی ارسطویی و افالطونی از
فلسفه سیاسی ایستادند و با رد مفاهیمی
همچون سعادت و آرمان خواهی ،درکی
واقع گرایانه از سیاست را خلق نمودند.
این دو فیلسوف عمال راهی خالف راه
یونان باستان را طی کردند .دراندیشه
هابز هیچ اشـــارهای بدین که حاکم از
سوی خدا انتخاب شده است وجود ندارد
و این یکی از مهمترین گسستهای او
با دیگر فالسفه قدیم است .دشمنی او
در سراسر نوشته هایش از اولین آنها تا
سترگترین کتابش ( لویاتان) بااندیشه
جمهوری خواهانه واضح و مبرهن است.
هابز در سدهای میزیست که نظریات حق
االهی پادشاهان در حال کمرنگ شدن
بود و اختالفات سیاسی که در نهایت
منجر به اعــدام چارلز اول گردید ثبات
سیاسی انگلستان را برهم زد .تمامی این
اتفاقات دراندیشه هابز موثر بودند چنان
که او عمال پس از درهم ریختن اوضاع
انگلستان ناگزیر به فرانسه مهاجرت
نمود و برخی از مهمترین آثارش را در این
کشور نگاشت و البته در اواخر حکومت
اولیور کرامول به انگلستان بازگشت.
فهماندیشه هابز بدون توجه به زمینههای
آن غیر ممکن خــواهــد بــود چــنــان که
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اسکینر خــود در ایــن بــاب میگوید« :
کلمات حکم عمل و کردار را نیز دارند».
( اسکینر ،۱۳۹۷ ،ص .)۲۱.با آنکه
فیلسوفان بزرگ دیگری که پس از هابز
به طرح نظرات خود پرداختند همچون
اسپینوزا و الک از مخالفاناندیشه ی
هابز بودند اما گسست و انقالبی که هابز
در برابر قدما ایجاد کرده بود چنان عظیم
بود که طرح هر بحثی بدون توجه به آرا
هابز اساسا غیر ممکن مینمود .کوئنتین
اسکینر که این کتاب در حقیقت حاصل
درس گفتارهای او در سالهای  ۲۰۰۲و
 ۲۰۰۳است تالش کرده تا فهم دقیقی
از آرا هابز به مخاطبان ارائه نماید .حجم
اسناد و منابعی که اسکینر بــرای ارائه
این درسگفتارها و نگارش این کتاب از
آنهــا استفاده نموده بی نظیر اســت و
تقریبا میتوان گفت در این کتاب ردپای
تمامی مفسران و منتقدیناندیشه هابز
دیــده میشود.توجه فــراوان اسکینر به
جزئیات و رویکرد زمینه گرایانه او بیش از
همه مخاطبان را در این مسیر با نویسنده
همراه و همسفر کرده است .ما در این
نوشتار تالش میکنیم تا همچون اسکینر
و در یــک فــرآیــنــد سیر اســتــداللهــای
طرفداران حکومتهای مطلقه همچون
«رابــرت فیلمر» و «ژان بــودن» را مطرح
نمائیم و سپس با بررسیاندیشه هابز
نــشــان دهــیــم کــه وی چــگــونــه هــم از
همفکران خــود همچون بــودن فاصله
گرفت و در نقطهای باالتر از آنان ایستاد
و چگونه با طــرح خوانشی متفاوت از
آزادی عمال تنها سالح جمهوری خواهان
و مدافعاناندیشه یونان باستان را در نقد
نظامهای سلطنتی از آنان سلب نمود.
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کوئنتین اسکینر از سردمداران مکتب زمینه
گرایی ( مکتب کمبریج) است .طرفداران
زمینه گرایی عموما تالش میکنند تا زمینههای
( )CONTEXTشکل گیری یک اثر را مورد بررسی
قرار دهند .به عبارت دیگر زمینه گرایانی همچون
اسکینر تالش میکنند تا نوعی تفسیر متنی
( ) Textual interpretationازاندیشههای
سیاسی ارائه دهند

جایگاه اثر و اهمیت آن
کوئنتین اسکینر ،متولد نوامبر ۱۹۴۰
در اولــدهــام النکاشر اســت و عموما به
عنوان یک تاریخ نگاراندیشه سیاسی و
مورخی به نام شناخته میشود .اسکینر
از س ــردم ــداران مکتب زمینه گرایی
( مکتب کمبریج) اســت .طــرفــداران
زمینه گرایی عموما تالش میکنند تا
زمینههای ( )CONTEXTشکل گیری
یک اثر را مــورد بررسی قــرار دهند .به
عبارت دیگر زمینه گرایانی همچون
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اسکینر تالش میکنند تا نوعی تفسیر
متنی (Textual interpretation
) ازاندیشههای سیاسی ارائــه دهند.
زمینه گرایان مداوما با تحوالت تاریخی و
وقایعی که فیلسوفان درون آن زیستهاند
مــواجــه میشوند و تــاش میکنند تا
بفهمند فیلسوفان چه در سر داشتهاند:
« باید یکی از تکالیف اصلی خود را این
بدانیم که متنهای مورد بررسی را بر
آن زمینههای فکری قرار دهیم که به ما
این امکان را میدهند که از آنچه مولف
شان با نوشتنها آنها انجام میدادند
ســر درآوریــــــم ( ».اســکــیــنــر،۱۳۹۳ ،
ص ) ۲۳.او در حال حاضر مدیر عامل
مرکز مطالعه تاریخاندیشه سیاسی
در دانــشــگــاه کوئین مــری لند اســت.
از اسکینر به زبــان فارسی کتابهای
متعددی ترجمه شدهاند که مهمترین
آنهـــا بــه ترتیب  :بنیادهایاندیشه
سیاسی مــــدرن( ،)۱۹۷۸ماکیاوللی
( ،)۱۹۸۱آزادی مقدم بر لیبرالیسم
( ،) ۱۹۸۸بینشهای علم سیاست
( ،)۲۰۰۲هــابــز و آزادی جمهوری
خواهانه ( )۲۰۰۸هستند .کتاب هابز و
آزادی جمهوری خواهانه در  ۶فصل به
عالوه یک بخش نتیجه گیری و مجموعا
در  ۲۴۷صفحه منتشر شده است.
هرمز همایون پور مترجم کتاب نیز به
نوعی در همین سنت نگرش تاریخی به
متوناندیشه سیاسی فعالیت میکند.
از او ترجمه کــتــابهــا و ویــراســتــاری
بسیاری از متون در حوزه علوم سیاسی
را از جمله یونان باستان ،حیات پر فراز و
نشیب آدولف هیلتر،اندیشه عدالت و...
منتشر شده است.
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نقد و بررسی شکلی اثر
هابز و آزادی جمهوری خواهانه توسط
نشر فرهنگ جاوید منتشر شده است.
کتاب ظاهری شکیل دارد و باتوجه به
اینکه حجم چندانی نیز نــدارد با کاغذ
مناسبی نیز چــاپ شــده اس ــت .هرمز
همایون پور به عنوان یک مترجم کهنه
کــار و شناخته شــده نیز ترجمه روانــی
از متن اسکینر بــرای مخاطبان ایرانی
فراهم ساخته است .مراد ما در استفاده
از واژه ی نقد در این جا واژه  Criticبه
زبان انگلیسی است که عموما در فارسی
بــه عملی ترجمه م ـیگــردد کــه در آن
«سره از ناسره» تشخیص داده میشود.
در درجه ی اول به گمان نگارنده بر هر
مترجمی واجب است که ضمن شرحی
کلی از دیــدگــاههــای مــطــرح شــده در
کتابی که ترجمه میکند بدین نکته نیز
اشــاره نماید که انگیزه و قصد اصلی او
از ترجمه ی اثر به زبان فارسی چه بوده
است .به سخن دیگر خواننده ی فارسی
زبانی که در ایران زندگی میکند به چه
دلیلی باید یک روایــت تاریخی پیچیده
از یــک فیلسوف سیاسی کالسیک را
مطالعه نماید؟ ایــن توضیح از مقدمه
مترجم یا ناشر در باب این کتاب وجود
نــدارد .نکته مهم دیگر ترجمه ی واژه
ی  Commonwealthبه زبان فارسی
است .مترجم این واژه را عموما به صورت
کامنولث ذکر نموده است چرا که عمال
هر ترجمهای از این معنا میتواند موجب
گمراهی شود .این اصطالح ترجمهای
انگلیسی از واژه ی  res publicaدر زبان
التین است و دو معنای عمده دارد .در
حالت اول به نوعی نظام سیاسی مطلق یا
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جامعه سیاسی که منافعی مشترک دارد
اشاره میکنیم و در حالت دوم این واژه
بــرای توصیف حکومتهای جمهوری
به کــار مـ ـیرود .بــرای ترجمه ایــن واژه
در حالت اول مترجمان فارسی عموما
واژههایی همچون «دولت» یا «مشترک
المنافع» را انتخاب میکنند .ایــن در
حالیست که مجادالت تاریخی فراوانی
در بــاب ایــن واژهه ــا وجــود دارد و عدم
آشنایی نظری ایرانیان با این تحوالت،
ترجمه ی دقیق ایــن واژگــان را مشکل
میسازد بنابراین همایون پور به درستی
بهترین راه را برگزیده و کلمه را به همان
صورت کامنولث ترجمه نموده است.

تشکیل میدادند از اولین نکاتی است
که در ابتدای کتاب مورد توجه اسکینر
قرار میگیرد .این اولین باری است که
مخاطب ایرانی با جزئیات نقاشیها و
معانی نمادهای التینی روبرو میشود
که در آثار هابز و به خصوص روی جلد
نسخههای اصلی کتابهای وی کشیده
میشدند که معروفترین آنها نقاشی
لویاتان این هیوالی باستانی در متون
مقدس است .اسکینر این روند توضیح
و توصیف نقاشیها را تا انتهای کتاب
دنبال میکند و به خواننده اطالعات
جالبی در بــاب نمادها و معانی آنها
میدهد.

نقد و بررسی محتوایی اثر
تــامــس هــابــز عــمــا در طـــول زنــدگــی
اش و بــر خــاف تصور عمومی از وی
تالش کرد تا بیش از آنکه در سیاست
و فلسفه سیاسی ورود کند در فرهنگ
و ادب و میراث عصر رنسانس و میراث
اومانیسم به تطور بپردازد .پژوهشهای
متفاوت در مــورد هابز نشان میدهد
که وی عمال در اواخر عمر خود روی به
فلسفه سیاسی آورد چرا که از وضعیت
سلطنت در انگلستان احساس خطر
م ـیکــرد البته برخی پــژوه ـشهــا نیز
نشان میدهند که او نسبت به عضویت
در پارلمان نیز بی تمایل نبوده است
امــا اگــرچــه هیچ گــاه چنین فرصتی
پیدا نکرد ولی برخی از رساله هایش
مــوجــب جــدلهــای فــراوانــی در میان
ســیــاســتــمــداران گــردیــد .تاثیرپذیری
هابز ازاندیشههای اومانیستی که در
آن پیکرههای انسانی اســاس آثــار را

هابز و توصیفی اولیه از آزادی
هابز در یکی از اولین آثارش یعنی اصول
قانون تالش کرد تا توصیفی از مفهوم
آزادی ارائه دهد .او بنای خودش را بر این
گذاشت که توضیح دهد سرشت انسان
چگونه است و چگونه انسانها میتوانند
به ایمنی کافی برای صلح مشترک دست
پیدا کنند .از حیث روشــی هابز عمال
تحت تاثیر علوم ریاضی در زمــان خود
بود .شارحانی همچون ارنست کاسیرر
در کتاب فلسفه روشنگری به خوبی این
نکته را توصیف نمودهاند که هابز چگونه
در هر مسالهای که ورود پیدا میکرد
همه چیز را میشکافت و سپس مانند
جمع و تفریق آنهــا را در کنار یکدیگر
مرتب میساخت و شاکله ی بحث خود
را فراهم مینمود .در حقیقت هابز تالش
میکرد تا بگوید « :بهترین راه شناخت هر
چیزی شناخت اجزائی است که آن چیز
از آن فراهم آمده اســت ( ».طباطبائی،
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شارحانی
همچون
ارنست
کاسیرر در
کتاب فلسفه
روشنگری
به خوبی
این نکته
را توصیف
نمودهاند
که هابز
چگونه در
هر مسالهای
که ورود
پیدا میکرد
همه چیز را
میشکافت
و سپس
مانند جمع و
تفریق آنها
را در کنار
یکدیگر مرتب
میساخت و
شاکله ی بحث
خود را فراهم
مینمود
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اگرچه آدمیان
کارهای
بسیاری انجام
میدهند،
که خداوند
دستور
نداده است
و ،بنابراین،
خداوند عامل
آنها نیست،
اما آنان
نمیتوانند
نسبت به هیچ
چیز میل یا
هوسی داشته
باشند که
اراده خداوند
علت آنها
نبوده باشد
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 ،۱۳۹۵ص )۹۱.به همین جهت بود که
هابز مطالعه پیکرهای طبیعی و سیاسی
را شبیه هم میدانست .هابز در سراسر
آثــارش که مــورد توجه اسکینر است در
ابتدا اصطالحات کلیدی مورد نظرش را
تعریف میکند ،سپس نتایج و پیامدهایی
را بر آنها مترتب میسازد و در نهایت
اصول بنیادین نظریه اش را بر آن مبنا
شکل میدهد.
یکی از مهمترین مسائلی که هابز در باب
آن به توضیح میپردازد توضیح فرآیند
انجام دادن یا نــدادن یک چیز توسط
آدمیان است .از نظر هابز ما عمال چهار
مرحله را در این زمینه طی میکنیم:
الــف) ما یا آزادی انجام دادن عملی را
داریم یا این آزادی را نداریم.
ب) روند رسیدن به یک تصمیم مشروط
است به کم کردن آزادی خودمان ( یعنی
اینکه در نهایت یک تصمیمی بگیریم).
ج) وقتی فکر میکنیم که عملی را که در
حیطه توانایی ماست انجام بدهیم دو
حالت شکل خواهد گرفت .در حالت
اول ما اشتیاق و میلی به انجام دادن این
کار خواهیم داشت و در نهایت حکم به
انجام آن عمل خواهیم داد اما درحالت
دوم عاملی به مانند ترس یا نگرانی باعث
میگردد تا ما آن عمل را انجام ندهیم.
آنچه هابز بدان تاکید میکند اهمیت و
اصالت بخشی به اراده انسان هاست .او
با طرح داستان حمله یک هیوال به یک
کشتی که سرنشین آن مجبور میشود
برای فرار از دست هیوال وسایل داخل
کشتی را به درون آب پرتاب کند تاکید
مینماید که اگرچه آن سرنشین کشتی
مجبور است تا چنین کند اما بازهم عملی

را انجام میدهد که در نهایت برخاسته از
اراده اوســت .به همین جهت اســت که
هابز معقتد است « :دلیلی وجود ندارد
که آنچه از روی ترس انجام میدهیم،
حتما میبایست از آنچه به خاطر حرص
دسترسی به چیزی صــورت میدهیم،
متزلزلتر تلقی شود( ».اسکینر،۱۳۹۷ ،
ص)۵۲.
بنابراین چــنــان کــه میبینیم در این
استدالل بن مایههای اولیه عنصر ترس
کــه در آثـــار بــعــدی هــابــز عمال یکی از
اصلیترین دالیل گذار از وضع طبیعی
است خود را نمایان میسازد.
هابز اما با تاکید فراوانش بر روی عنصر
اراده عمال روبروی نگاه مدرسی نیز قرار
گرفت .اگر معتقدان به دیدگاه مدرسی
بر این نظر بودند که چیزی خارج از اراده
ی انسانها وجود دارد که اراده آنان را
تعیین میکند هابز به صراحت رو به روی
این دیدگاه ایستاد و از این سخن گفت
که  «:وقتی از اراده صحبت میکنیم،
نمیتوانیم به چیزی جز عمل مشخص
خواست و اختیار اشاره داشته باشیم».
(اسکینر ،۱۳۹۷ ،ص )۵۵.به عبارت
دیگر اگر تا آن زمان مبنا بر این بود که
کنشگر آزاد کسی اســت که بر اساس
خــواســت عقلی و خــرد عمل میکند و
نه میل و تمنا حال اساسا هابز مبنای
عمل را بر به رسمین شناختن تمنا و
غریزه انسانی بنا گذاشته بود .اما هابز
با هوشمندی هر چه تمامتر از استدالل
اسکوالستیکی برای اثبات اینکه هر چه
انسان اراده میکند از خودش سرچشمه
میگیرد و این تالزمی با خداوند ندارد
بهره گرفت« :اگــرچــه آدمــیــان کارهای
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بسیاری انجام میدهند ،که خداوند
دستور نداده است و ،بنابراین ،خداوند
عامل آنها نیست ،اما آنان نمیتوانند
نسبت به هیچ چیز میل یا هوسی داشته
باشند که اراده خداوند علت آنها نبوده
باشد( ».طباطبائی ،۱۳۹۵ ،ص)۱۴۱.
و بر این مبنا عمال آزادی و اراده را یکی
دانست و آن را آزادی طبیعی خواند.
مبحث مهم دیگری که هابز در اولین
آثار خودش در آن به تطور پرداخته بود
بحث آزادی طبیعی بــود .از نظر هابز
آزادی طبیعی با مفهوم حقوق طبیعی
برابر اســت و شکلی از آزادی اســت که
خصلت ویــژه انسان در طبیعت صرف
اســت .از نظر هابز طبیعت ما را مجبور
میسازد تا انتخاب کنیم که از اراده و
آرزوهای خویش چه چیزی برای ما خوب
است و چه چیزی مضر است همچنین
طبیعت ما را وادار میسازد تا از خودمان
محافظت بنماییم .هابز برای رسیدن به
اینکه آزادی حق طبیعی ماست و ارتباط
ایــن مفهوم بــا صیانت نفس ،یــک سیر
استداللی دیگر را نیز طی مینماید که
شامل هفت مرحله است:
الف)اصلصیانتنفسحقانسانهاست.
ب)حقطبیعیباآزادیطبیعیبرابراست.
ج) حق طبیعی عمل کردن به عقل است.
د) انجام هر عمل بــرای صیانت نفس
خالف عقل نیست.
ه) آزادی بــرابــر اســت بــا حــق طبیعی
صیانت نفس از خودمان در تمام اوقات.
و) همه اعمال معطوف به صیانت نفس
هستند.
ز) آزادی یعنی هر عملی مایل هستیم
انجام دهیم.
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هابز اگرچه از آزادی طبیعی دفاع میکند
امــا معتقد اســت که آزادی حداکثری
استفاده و منفعتیاندک برای انسانها
دارد .از نظر هابز انسانها همه عالقه
مند به دست پیدا کردن به آرزوها هستند
و تا زمانی که همه نسبت به همه چیز حق
داشته باشند وضعیت ما تنها وضعیت
جنگ همه علیه همه خواهد بود.
هابز و شکل گیری نظریه دولت
بر همین مبناست که هابز شالودههای
نظریه دولــت خود را میسازد .از نظر
او مــا همه آرزومــنــد صلح هستیم اما
نمیتوانیم به آن دست پیدا کنیم مگر از
آزادی طبیعی خودمان دست برداریم.
از نظر هابز دو راه برای محدود کردن
آزادی انسان وجود دارد .در حالت اول
ما توانایی خودمان را از دست میدهیم:
در این حالت و در وضع طبیعی ما توان
ایــن را نداریم که به مــدت طوالنی هر
چه خواستیم انجام دهیم ،ما آزادی
و تــوان کافی بــرای حفاظت همیشگی
از خودمان در برابر دشمن را نداریم
بنابراین علی رغم اینکه در نهایت آزادی
هستیم اما از توانایی اعمال این آزادی
در شدیدترین حالتش ناتوانیم و همه
اینها صرف به نبود یک نیروی برتر است.
در حالت دوم ما حق داریــم بر مبنای
اراده خــودمــان عمل نمائیم در اینجا
دیگر الزم نیست توانایی خودمان را از
دست بدهیم بلکه حقمان را با میثاقی
محدود میکنیم و با اراده خودمان،
خودمان را از اعمال حداکثری آن حق
محروم میسازیم .این چنین است که
وقتی تعداد زیــادی از مردمان چنین

از نظر هابز
انسانها
به دو شکل
وارد میثاق
میشوند
در درجه ی
اول آنها
تحت لوای
یک حاکمیت
مطلقه قرار
میگیرند و در
درجه ی دوم
تحت لوای
یک میثاق
استبدادی
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نمایند عمال نهادی ساختگی یا پیکره
سیاسی شکل میگیرد.
دو شکل میثاق سیاسی از نظر هابز :
از نظر هابز انسانها به دو شکل وارد
میثاق میشوند در درجــه ی اول آنها
تحت لــوای یــک حاکمیت مطلقه قــرار
میگیرند و در درجه ی دوم تحت لوای
یک میثاق استبدادی .هابز در درجه ی
اول از بستن میثاقی که از روی اجبار
نباشد دفاع میکند از نظر او ما در این
حالت حــق آزادی حرکتمان را حفظ
میکنیم .در کنار این موضوع ما قرار است
حقی را واگذار نماییم تا به صلح برسیم،
ما اگرچه دیگر حق انجام هر کــاری را
نــداریــم امــا حقمان بــرای برخی کارها
همچنان محفوظ اســت .حال ما آزادی
طبیعی خود را واگذار کرده ایم و آزادی
ئی داریم که قانون به ما عطا کرده است.
هابز و محدود نمودن آزادی:
بخشی از جمهوری خواهان و مدافعان
حــکــومـتهــای غیر سلطنتی کــه هابز
عوامل برآمدن آنهــا را در اثــر معروف
خ ــود «بــهــیــمــوت» ش ــرح داده اس ــت با
طرح نظرات هابز که در باال آوردیــم به
او حمله کردند .از نظر آنــان آنچه هابز
میگفت عمال با بردگی فــرق نداشت و
الزم نبود برای اطاعت از دولت آنچنان
که هابز میگفت آزادی را از دست داد.
این جدال از نظر تاریخی همزمان شده
بود با درگیریهای پارلمان انگلستان با
چارلز اول و زمزمهاندیشههای جمهوری
خواهانه در انگلستان و بدین ترتیب
مجادله بر سر این نکته متمرکز بود که
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اگر پادشاه
نخواهد متهم
به محاربه به
خدا -که همه
پادشاهان
عالم باید
پیوسته
یوغ او را به
گردن داشته
باشند -و
مرتکب کفر
به ساحت او
شود ،باید
از محدوده
قانونهای
الهی و طبیعی
تجاوز نکند.
افزون بر این
قانونهای
بنیادین کشور
نیز دست
پادشاه را
میبندد

آیا حکومت مطلقه چنان که هابز و بودن
از آن دفــاع میکردند موجبات از بین
رفتن آزادی را فراهم نمیآورد؟ هابز اما
روبروی این جدل ایستاد و در این زمینه
بیش از هرکس به برخی از آرای فیلمر و
بودن نزدیک بود .فیلمر عمال معتقد بود
که پادشاهان دارای حقوقی هستند و «
اعمال اراده تنها شکل اقتدار است و تنها
یک ذهن میتواند به طور موثر و مستمر
اراده کند ( ».فیلمر ،۱۳۹۶ ،ص)۳۸.
در حقیقت فیلمر نیز مانند بودن معتقد
بود که پادشاه ورای قانون گذاری قرار
دارد و میتواند قوانین را نقض نماید اما
هر دو اینها علی رغم دفاع از حاکمیت
یــکــپــارچــه و مطلقه معتقد بــودنــد که
مجموعه قوانینی وجود دارند که پادشاه
با وجود بسط ید فراوانش توان سرپیچی
از آنهــا را نــدارد .از نظر بــودن پادشاه
موظف است که بر طبق قانون طبیعی
عمل نماید و خیر عمومی را به پیش ببرد:
« اگــر پادشاه نخواهد متهم به محاربه
به خــدا -که همه پادشاهان عالم باید
پیوسته یوغ او را به گردن داشته باشند-
و مرتکب کفر به ساحت او شود ،باید از
محدوده قانونهای الهی و طبیعی تجاوز
نکند .افزون بر این قانونهای بنیادین
کشور نیز دست پادشاه را میبندد(».
طــبــاطــبــائــی ،۱۳۹۵،ص )۴۶.هابز
چنان که گفتیم در کنار بودن میایستد
و با طرح مثال اینکه دو نفر نمیتوانند
در عین واحد یک ساز را بنوازند تاکید
میکند که حاکمیت نباید تقسیم گردد
و هر ملکی تنها یک پادشاه میخواهد.
هابز در اینجا پاسخی تلویحی و بسیار مهم
به جمهوری خواهان میدهد و میگوید
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که در عین گردن نهادن به دولتها باز
هم انسانها آزادند .هابز اساسا آزادی را
زیستن بدون حاکمیت نمیداند .از نظر
هابز انسانها اساسا تبعه هستند و آزادی
در یک کامنولث چیزی جدای از حکومت
نیست .او در نگاهی واقع گرایانه تاکید
میکند که هر کس بدون جبر تابع شدن
را قبول نماید باید بداند که وضعش از
وضع طبیعی بهتر اســت .به بیان دیگر
فرد اگرچه تابع است اما چون ارادی این
تبعیت را انتخاب نموده است آزاد نیز
باقی میماند .یکی از نقاط مهم گسست
هابز از فیلمر و ژان بــودن در دفــاع از
حکومت مطلقه در این جاست .هر چه
فیلمر بر حق الهی پادشاهان و مفهوم
پــدرســاالری تاکید مینمود بالعکس
هابز شکل گیری حکومت را بر اساس
میثاق مردم با لویاتان میداند .اسکینر با
بررسی نقاشی لویاتان نشان میدهد که
عمال پیکر بزرگ لویاتان از جمع شدن
تعداد زیادی از آدمهای کوچکی که روی
هم قــرار گرفتهاند تشکیل شده است.
گسست هابز از ژان بودن اما مهمتر بود.
اگر بــودن حاکمیت مطلقه را نه ناشی
از اراده قدرت حاکم که ناشی از قانون
طبیعت و قانون الهی و مشروط شدن آن
به قانونهای بنیادین کشور میدانست
امــا هابز  « :گــام مهم در بسط مفهوم
حاکمیت مطلق را بــرداشــت و حقوق
طبیعی فرد را جانشین قانون طبیعت
کــرد ( ».طباطبائی ،۱۳۹۵ ،ص) ۷۹.
بنابراین اگرچه هابز نیز همچون بودن از
حاکمیت مطلقه دفاع مینمود اما مبنای
دفاعش را بر مقدماتی متفاوت استوار
ساخت.

جمع بندی و ارزیابی نهایی
بــه طــورکــلــی مــیتــوان گفت چــنــان که
اسکینر در ابــتــدای کتاب نیز توضیح
داده اســت بخش بــزرگــی از درگــیــری
هابز با جمهوری خواهان بر سر تعریف
آزادی خالصه میشده است .جمهوری
خواهان آزادی را انجام دادن هر عملی
میدانستند که قانون اجــازه مـیداد اما
هابز بر تقدم حقوق بر قانون معتقد بود.
در این جا الزم است این تلقی متفاوت
هابز را توضیح دهیم .هابز عمال از اولین
کسانی بود که در کنار ماکیاوللی و در
مخالفت با مبنای نظری قدما از نفس و
غریزه به عنوان مبنای حقوق طبیعی دفاع
کرد .اگر فلسفه ارسطویی و افالطونی به
دنبال سعادت و غایتها بودند و تکلیف را
در اولویت میدانستند و بنابراین نگاهی
کامال عقل گرایانه به امــور داشتند این
هابز بود که هواهای نفسانی را دارای
نفوذ بیشتری نسبت به عقل در انسانها
دانست .او به تعبیری حقیقت را با قدرت
جا به جا نمود .نویسندهای در باب تحولی
که هابز در تعریف حقوق طبیعی ایجاد
کرد مینویسد « :در حالی که پیش از او
حق طبیعی در پرتو سلسله مراتب غایات
انسانی فهمیده میشد و صیانت از خود
پایینترین جایگاه را در میان غایات
انسانی داشت ،هابز حق طبیعی را فقط
بر مبنای صیانت از خود در تفکیک با هر
گونه تعهد یا وظیفه فهمید( ».اشتراوس،
 ،۱۳۹۶ص )۲۹۵.بنابراین هابز بر این
نکته تاکید مـیورزیــد که افــراد انسانی
بیشتر از آنکه عالقهای به انجام دادن
«تکلیف»ها داشته باشند برای به دست
آوردن «حقوق» خود میجنگند .بر همین
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هابز عمال از
اولین کسانی
بود که در
کنار ماکیاوللی
و در مخالفت
با مبنای نظری
قدما از نفس
و غریزه به
عنوان مبنای
حقوق طبیعی
دفاع کرد
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هابز میگوید
فردی که با
زنجیر بسته
شده است از
درون آزادی
اش سلب
نشده بلکه
مانعی بیرونی
جلوی آزادی
او را گرفته
است بنابراین
اگر عاملی
بیرونی جلوی
آزادی ما را
نگیرد ما عمال
از نظر هابز
آزاد هستیم
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اساس هابز معقتد بود آدمی آزاد به دنیا
میآید و حقی طبیعی دارد .موانع بیرونی
تنها میتوانند بخشی از توانایی انجام
کاری را از او سلب کنند اما نمیتوانند
قدرت اهدا شده از سوی طبیعت یعنی
حفظ صیانت نفس را از یک انسان به
طــور کامل سلب نمایند .از نظر هابز
موانع اساسا دو دسته هستند .موانع نوع
اول بیرونی /مطلق نام دارند و چنان که
مشخص اســت منظور موانعی اســت که
از بیرون مانع میشوند .هابز مثال آب را
میزند ،مثال وقتی آب داخل یک محفظه
قرار دارد آزاد نیست چون محفظه مانعی
است که آب بیرون نریزد یا مردی که در
میانه یک تاکستان راه م ـیرود در میان
حصارها حرکت میکند تا انگورها را
له نکند .نــوع دوم موانع خــود خواسته
هستند .در این حالت موانع به طور کامل
جلوی مــا را نمیگیرند بلکه بــه سبب
انتخاب خود ما در روند انتخاب هایمان
است که محدود میشویم .هابز میگوید
فردی که با زنجیر بسته شده است از درون
آزادی اش سلب نشده بلکه مانعی بیرونی
جلوی آزادی او را گرفته است بنابراین اگر
عاملی بیرونی جلوی آزادی ما را نگیرد ما
عمال از نظر هابز آزاد هستیم.
منطق استدالل هابز عمال راه را برای
دفاع از حکومت مطلقه در برابر جمهوری
خواهان باز نمود .چنان که مشهور است
هابز حق قیام علیه حاکمان را تنها در
صورت به خطر افتادن جان انسانها مجاز
میشمارد.هابز استدالل میکند که ما در
هنگام به خاطر افتادن جان خودمان هر
کاری که الزم باشد خواهیم کرد و هراسی
از مجازات شدن نداریم به همین معنا

آزادی مان حفظ خواهد شد .بنابراین
الــزام طبیعت بر ما که جان خودمان را
حفظ نماییم از هر قانونی باالتر است .از
همین استدالل هابز مبنای خــودش را
گسترش میدهد و تاکید میکند که پس
هر چه برای بهروزی الزم است باید انجام
دهیم تا بیشتر از جان خودمان صیانت
نماییم .دومین نکتهای که هابز در توجیه
آزاد بــودن انــســانهــا در حکومتهای
مطلقه بر آن صحه میگذارد این است
که در هر حکومتی چیزهایی هستند که
شامل قانون گذاری نشدهاند به عبارت
دیگر مسائلی وجود دارند که نه قانونی
در موردشان هست و نه منعی برای انجام
دادن آنها وضع شده است .بنابراین اگر
جمهوری خواهان مدعی بودند آزادی
به شرط رها بودن و نبود دخالت دولت
شکل میگیرد هابز با تلقی متفاوتی که
از آزادی مطرح نمود روبروی آنها ایستاد
و آزادی را صرفا رهایی از دخالت غیر
دانست اما هابز صرف به زندگی کردن
در وابستگی به اراده دیگران را محدود
شدن آزادی انسان نمیدانست.جالب
است که پادشاه مقتول نیز پیش از آغاز
جنگ داخلی و در جدال با پارلمانی که
اعضایش مخالف نظرات او و هابز بودند
بر نظر هابز صحه میگذارد ،چارلز اول
میگوید «  :آزادی مــردم عبارت است
از داشتن دولــت ،و قوانینی که مطابق
آنها زندگی و اموالشان کامال متعلق به
خودشان باشد و دولت کمترین سهمی
در آنهــا نداشته باشد .به عبارت دیگر
میتوان بی آنکه در یک جمهوری آزاد
ب ــود ،آزادانــــه زنــدگــی کـــرد (.اسکینر،
 ،۱۳۹۷ص)۱۷۳.
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در انتها ذکر این نکته الزم است که هابز
به دلیل تلقی و تعبیر متفاوتش از مفهوم
آزادی ،گسست از مبنای معرفتی ارسطو
و افالطون و همچنین شکل گیری مبانی
نظری لیبرالیسم در آثارش از مهمترین
فیلسوفان سیاسی کالسیک است که به
تعبیر اشتراوس موج اول مدرنیته را رقم
زد .واقع گرایی هابز و تاکید او بر اینکه
نظام سیاسی مورد نظر او قدسی نیست
بلکه پادشاه از طریق میثاق با اتباع انتخاب
میشود و اساسا فضیلتها در شخص
فرمانروا مهم نیستند بلکه پادشاه به صرف
قدرت و شمشیرش است که مقدس است
نیز گسستی از دیدگاه فضیلت گرایانه
ی قدما بــود .بنابراین مساله حاکمیت
و دولت از هر چیز مهمتر بود چرا که «:
از دیدگاه هابز مساله اصلی سیاست،
خوبی یا بدی دولت نیست بلکه بودن یا
نبودن آن است .به سخن دیگر بزرگترین
خطر سیاسی محتمل بـــرای همگان
فقدان حکومت است ( ».وگان،۱۳۹۵ ،
ص .)۶۵.اندیشههای هابز گام بزرگی
بود در پی ریزی مبانی اولیه دولتهای
ملی و گذار هر چه بیشتراندیشه سیاسی
اروپــا به سمت عرفی گرایی .ایــن نکته

 از دیدگاه
هابز مساله
اصلی
سیاست،
خوبی یا بدی
دولت نیست
بلکه بودن
یا نبودن آن
است
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میتواند مبنایی باشد برای مقایسه راهی
کهاندیشه سیاسی اروپا و ایران و جهان
اســام طی کردند .اگر در گذر زمــان با
ظهور ماکیاوللی و هابز خوانش متفاوتی
از نسبت مسائلی همچون دین و سیاست
در اروپــا شکل گرفت و اگــر فیلسوفان
مدرن بر شانه ی قدما که همچون غولها
بودند ایستادند و به جلو نگاه کردند و اگر
مبنای شکل گیری سیاست عرفی جدالی
با سنت الهیاتی و الهیات مسیحی بود و
بر همین مبنا سنت نه تنها رها نشد بلکه
در پیوند با تجدد ظهور دوبـــارهای کرد
اما در جهان اسالم و ایــران این راه طی
نگردید و ضرباهنگ سنتی که از درون
متصلب شده بود چنان کند بود که عمال
نه خود توانست خود را احیا نماید و نه به
دلیل تصلب فراوانش اجازه داد تااندیشه
ی تجدد در ایــران نضج بگیرد .شناخت
و مطالعه هر چه بیشتر راه متفاوتی که
بــا هابز و ماکیاوللی در تاریخاندیشه
سیاسی اروپا آغاز شد میتواند همچون
نقشه راهی باشد که چگونه تجدد از دل
سنت شکل گرفت و سیاست در پیوند
با عرفیات رشد نمود و در مشرق زمین
چنین نگردید.
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اسکینر،کوئنتین ( )۱۳۹۳بینشهای علم سیاست ،جلد اول در باب روش ،ترجمه فریبرز مجیدی ،تهران :فرهنگ
جاوید

اسکینر ،کوئنتین(  )۱۳۹۷هابز و آزادی جمهوری خواهانه ،ترجمه هرمز همایون پور ،تهران  :فرهنگ جاوید
اشتراوس ،لئو (  ،)۱۳۹۷مقدمهای سیاسی بر فلسفه ،ترجمه یاشار جیرانی ،تهران  :آگه

طباطبائی جواد (  ،)۱۳۹۵تاریخاندیشه سیاسی جدید در اروپا ،جلد نخست ،دفتر سوم ،تهران  :مینوی خرد

وگان،جفری ( )۱۳۹۵تربیت سیاسی دراندیشه هابز ،ترجمه حسین بشیریه ،تهران  :نی

فیلمر ،رابرت ( )۱۳۹۶پدر ساالر یا قدرت طبیعی شاهان ،ترجمه علی اردستانی ،تهران  :نگاه معاصر

سال هشتم
بهار۱۳۹٨

19

حسین گلمکانی

ما و نفاق

دانشجوی کارشناسی علوم سیاسی ۹۶

گاهی رسیدن به یک هدف مشخص که
میتواند هر چیزی باشد ،انسان را به هر
کــاری وادار میکند .خطر کــردن برای

رسیدن به هدف میتواند هم شجاعانه
باشد و هم احمقانه .نه تنها خطر کردن،
که هر عملی در موقعیتهای متفاوت
میتواند تحسین شود یا مورد مذمت قرار
گیرد .حتی دروغ گفتن نیز میتواند قابل
تحسین باشد؛ اما دروغی که همواره در
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حال فریب دادن ذهن است و در باطن
هیچ شباهتی به ظاهر ندارد از دروغ فراتر
مـیرود .نفاق همواره مورد مذمت قرار
میگیرد و در عین حال در هر حیطهای
میتواند وجود داشته باشد .این پدیده در
عرصهی سیاست نیز مشهود است.
در ع ــرصــهی ســیــاســی ،ایـــن پــدیــده
هــم از جــانــب حــکــومـتکــنــنــدگــان به
حــکــوم ـتشــونــدگــان و هــم در میان
حــکــوم ـتکــنــنــدگــان و ســاخــتــارهــای
بروکراتیک دولــت ( )stateمیتواند
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مشاهده شــود .در هنگامی میتوان
شــاهــد چنین امـــری ب ــود کــه التفات
متولیان امــور ،بیشتر متوجه سیاست
باشد تا ادارهی امور .در اینجا ،صاحبان
قدرت برای حفظ سیاستهای خود به
افــرادی روی میآورند که در درجهی
اول وفاداری آنها به شخص اثبات شود
و تعهد کاری و تخصص فنی اولویت خود
را از دست میدهند.
بیشترین ضــربــه از چنین فــرآیــنــدی
متوجه نخبگان میشود .نگاهی گذرا
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از نظر گیدنز،
نفاق داد و
ستد عاملیت
و ساختار
است
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بــه آیــنــدهی شغلی رشــت ـههــای علوم
انسانی و باالخص در مبحث ما علوم
سیاسی ،بر ایــن مطلب و همچنین بر
وجود نخبهستیزی با ریشههای مذکور
صحه میگذارد .در نتیجه ،افراد برای
ارتقاء ،مجبور به درگیر شدن در این امر
یا مشاهدهی این فرآیند فاسد و سکوت
در برابر آن هستند.
این فرآیند به حدی در جامعهی ایران
ثابت شده که دیگر نمیتوان آن را حتی
در تشکلها و انجمنهای دانشجویی
نادیده گرفت .رفتار دانشجویان در این
حیطه ،نمونهی مینیاتوری پدیدهی
نفاق در عــرصـهی سیاست اســت .در
میان برنامههای بــرگــزار شــده توسط
تشکالت دانشگاهی ،کمتر برنامهای به
چشم میخورد که شکل آن ،بر محتوای
آن رجحان نداشته باشد .رفتارهای
دانشجویانی که به فعالیت داوطلبانه
روی میآورند ،اغلب رفتاری نمایشی
در نــزد نــظــارت کنندگان اســت و با
کنشهای عادی و نیات روحیات درونی
فرد ،تفاوتی چشمگیر دارد.
نفاق به هیچ وجه متوجه فرد نیست.
بــایــد آن را بــه عــنــوان یــک نتیجهی
منطقی از کارکرد سیستمی دانست
که نه بروکراسی و دموکراسی برای
اعضای آن به واقع قابل پذیرش است.
از نظر گیدنز ،نفاق داد و ستد عاملیت
و ساختار است .در فرآیند نفاق ،سازمان
و جامعه بر هم اثر میگذارند .فرهنگ
رایـــج در ســازمــان بــه عــنــوان فرهنگ
رسمی و فرهنگ رایج در جامعه به عنوان
فرهنگ غیررسمی تثبیت میشوند.
ضوابط بر اساس فرهنگ رسمی تنظیم

میشوند؛ امــا از آنجــا که کــارگــزاران
سازمان نیز جزء اعضای جامعه هستند،
رفتار و ارزشهای غیررسمی برای آنها
در باطن ارجحیت دارد .تناقض موجود
بین فرهنگ رسمی ظاهری و فرهنگ
غیررسمی باطنی در سازمان ،برساخت
نفاق سیستمی را نشان میدهد.
در این نوشته به منظور نزدیک شدن
ذهــن مخاطبین گــرامــی بــه مــوضــوع،
فعالیتهای داوطلبانهی دانشجویی،
به عنوان مثال ذکر شد .از پیشنهاداتی
که بــرای رفــع مشکل مذکور در میان
دانشجویان مطرح میشود ،میتوان
استفاده از رسانههای بیطرف موجود
به منظور عیان ساختن تعارضات بین
فرهنگ رسمی و غیررسمی این گروه،
با رعایت موازین اخالقی اشــاره نمود.
باید این مشکل را هم برشمرد که افراد
موجود در این عرصه که عموم ًا توسط
دیگر دانشجویان انتخاب میشوند،
هرگز و از جانب هیچکدام از دانشجویان
بــه چــالــش کشیده نمیشوند و تنها
چیزی که پشت سر فعالین دانشجویی
مــیشــنــویــم ،جــمــاتــی ح ــاس ــدان ــه و
غیرمنطقی اســت .از سوی دیگر ،باب
فعالیت داوطلبانه بر روی هر کسی باز
است و قابلیتهای راستین افرادی که
میتوانند در این زمینه شایسته باشند،
در ابهام قرار دارد.
ضمن آرزوی موفقیت بـــرای تمامی
فعالین ایــن عرصه ،امــیــدواریــم که در
آیندهای نزدیک ،شاهد درخشش بیشتر
دانشجویان فعال در انجمنهای علمی
در تمام دانشگاههای کشورمان و البته
دانشگاه فردوسی مشهد باشیم.
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فراز و فرودهای دولتسازی
در افغانستان در سالهای پایانی
هزارهی خورشیدی
مرکز بینالمللی مطالعات صلحIPS-
محمود باهوش فاردقی
تحلیلگر مسائل بینالملل و استاد دانشگاه

تهاجم سنگین آمریکا به افغانستان و عراق،
تحولهای
پس از یــازده سپتامبر باعث ّ
صوری و محتوایی گسترد ه در معادالت
امنیتی خلیج فارس ،خاورمیانه
سیاسی و ّ
و شمال آفریقا شده است .بهگونهای که
یبینالمللی(هم
محیطیجدیدرادرپهن ه 
ازحیث حذف یا ظهور رژیمهای سیاسی
ماهیت یارگیریهای
جدید ،دگرسانی
ّ
بــازیــگــران و دگرگونی فضای ذهنی و
دولتمردان و هم
تصمیمگیری نخبگان و
ْ
از جنبهی پدیدارشدن عصر جدیدی در
معادالت بینالمللی و دگرسانی ساختار
قدرت در عرصهی نظام بینالمللی) حاکم
ن که با نگارش و
ن گونه ای 
کرده است از آ 
مساعی در راستای اصالح قانون هشتم
افغانستان پس از تحوالتی خشونتبار
نشاندهندهی آغــاز فرآیندی جدید در
ی نوین به شمار میآید.
پروسهی دولتساز ِ
ن جهت تالش در واکــاوی این روند
بدی 
ش رو
ازجمله تالشهای ما در پژوهش پی 
بوده است تا بتوانیم دورنمای معادالت در
این کشور را مورد واکاوی قرار دهیم.

دولت پساطالبانی در دوران پسایازدهم
سپتامبر:
تغییر رژیم دکترینی در سیاست خارجی
آمریکا نشان میدهد سیاست این رژیم
ض با آن بود
در جهت تغییر رژیمهای معار ِ
همسو با ایدههای سیاسی
و نظامهایی ْ
آمریکاییان بر سر کار میآیند .باورهای
نــومــحــافــظـهکــاران آمریکایی مبنی بر
نوچرایآمریکا،ازیکسو،
هژمونیبیچو 
ی
ی مداخلهجویانه ِ
سبب شد فعالگرای ِ
ـمراســتــای دموکراسیسازی
جهانی هـ ْ
جهانگرایانه قرار گیرد ،بنابراین سیاست
تغییر رژیم استراتژی واضح آمریکاییان
شد .در عراق و افغانستان نیز سلسلهای از
رخدادها دستبهدست هم دادند و حالت
ِ
نیازمند
جدیدی را بوجود آوردهاند که هم
تأسیس جامعهای جدید بر ویرانههای
ج یک
برآمده از وضع پیشین بود و هم محتا ِ
قانون اساسی جدید بود (باهوش فاردقی،
 ،1396صص.)24_26 .
افغانستان در طــول ده ـههــای گذشته
همواره با بحرانهای گوناگون و فقدان
امنیت مطلوب روبـــرو بـــوده و ناامنی
ّ
گسترده ب ـهویــژه در ابــعــاد اجتماعی و
اقتصادی زیــانهــای فــراوانــی را بــرای
افغانها به همراه داشته است .ازسوی
دیگر ،آمریکا پس از حــذف طالبان در

باورهای
نومحافظهکاران
آمریکاییمبنی
بر هژمونی
بیچون و چرای
آمریکا ،از
یکسو ،سبب
شدفعالگرای ِی
مداخلهجویان ِه
جهانی
ه ْمراستای
دموکراسیسازی
جهانگرایانه
قرار گیرد،
بنابراین
سیاست
تغییررژیم
استراتژی
واضح
آمریکاییانشد
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ایاالتمتحده
آمریکا به چند
دلیلشبکهی
القاعده و
طالبان را
بهعنوان هدف
اول نظامی خود
انتخاب کرد:
پیشینهی
فعالیتهای
تروریستی،
لشکست
قاب 
بودن حامیان
آن ،گسترش
بینالمللی
فعالیتهایاین
گروه و شناختی
که آمریکا از
این گروهها
داشت ،چرا
که خود آمریکا
ن را علیه
آنا 
شوروی در
دور هی جنگ
سرد ایجاد و
تجهیزکرده
بود

26

سال هشتم
بهار۱۳۹٨

افغانستان در چــارچــوب تدوین قانون
اساسی جدید و تالش برای مهار قدرت به
نفع دولت مرکزی برای مهندسی ساختار
قــدرت و حکومت در افغانستان طبق
راهبردها و سیاستهای منطقهای آمریکا
دست به اقدام زد و از اینسو روند ملت_
دولتسازی را در این چارچوب بهمنظور
ایجاد دولت سرمشق در پیش گرفت.
ایــاالتمــتــحــده آمــریــکــا بــه چــنــد دلیل
شبکهی القاعده و طالبان را بهعنوان
هــدف اول نظامی خــود انتخاب کــرد:
پیشینهی فــعــالــیـتهــای تــروریــســتــی،
قابلشکستبودن حامیان آن ،گسترش
بینالمللیفعالیتهایاینگروهوشناختی
کــه آمریکا از ایــن گــروههــا داش ــت ،چرا
ن را علیه شــوروی در
که خود آمریکا آنــا 
گ سرد ایجاد و تجهیز کرده بود
دورهی جن 
(سنبلی )12 :1380،و (باهوش فاردقی
و زنگنه ،1396 ،صص.)35_45 .
اگرچه با عقب نشتن طالبان از کابل به
تدریج حاکمیت موقت بهمحض انتقال
رســمــی ق ــدرت در تــاریــخ  22دسامبر
 .2001م ( 1دی  1380ه.ش) تأسیس
شــد .حاکمیت موقت متشکل بــود از
یک کمیسیون مستقل مخصوص برای
ن لویهجرگهی (پارلمان)
برقرار ساخت ِ
اضـــطـــراری و مــحــکــم ـهی (دادگــــــاه)
افغانستان همراه با سایر محاکم که از
طرف ادارهی موقت تأسیس شده بود
(بــاهــوش فــاردقــی و زنــگــنــه،1396 ،
صــص )35_45 .و ترکیب وظــایــف و
دستورالعمل فعالیت چنین نهادهایی در
توافقنامهی بُن تصریح گشت .حاکمیت
موقت بهمحض انتقال رسمی قــدرت
نمایندهی حاکمیت ملی افغانستان

ن رو در تمام
نیز تلقّی م ـیشــد .از ای ـ 
ِ
دولت موقت
دورهی گذار سقوط طالبان
افغانستان را در روابط خارجی نمایندگی
میکرد و کرسی افغانستان در سازمان
ملل ،ارگانهای خصوصی آن و نهادها
و گردهماییهای بینالمللی را برعهده
میگرفت (مارسدن.)46-76 :1379،
در واق ــع بــا فــروپــاشــی مخفیگاههای
طالبان بهتدریج سیاست جانشینسازی
دولت جدید از طریق فرایند گذار (دولت
موقت) انجام شد تا با ایجاد حکومتی
دمکراتیک زمینهای برای ایجاد حکومت
صلحطلب در این کشور فراهم آید که این
امر در راستای سیاست کالن آمریکا بوده
است (کاالهان)140-141 :1387،
امری که به دلیل منافع و مصالح آمریکا
ت و سوی متفاوت یافت.
و متحدانش سم 
در س ــال  .2006م ( 1385ه.ش)
در مرحلهی جدید در تــاریــخ سیاسی
افغانستان ،در مقابل القاعده بــر ضد
ســربــازان خارجی حاضر در افغانستان
اعالم جنگ نمود و عملیات را آغاز کرد.
پــس از اعــام جنگ موجی از حمالت
انتحاری در ماه رمضان آن سال رخ داد و
در طول سال  .2007م ( 1386ه.ش)
نیز ادامـــه یافت (حـــســـنزاده:1389،
 .)78-76نفوذ طالبان و حزب اسالمی
حکمتیار که تا سال  .2006م (1385
ه.ش) عمدت ًا در مناطق جنوبی و جنوب
شرقی افغانستان متمرکز بــودنــد ،در
سالهای  2007و  .2008م ( 1386و
 1387ه.ش) به مناطق غربی و شمالی
افغانستاننیزگسترشیافت،
البته وجود افراد وابسته به طالبان یا شاخه
ی حقالنی و حزب اسالمی حکمتیار و
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فعالیت برخی افــراد مسلح غیرمسئول
که در قاچاق مواد مخدر و اسلحه دست
داشتند ،نـ ه تنها تهدیدی جــدی بــرای
ثبات و امنیت افغانستان تلقی میشد،
بلکه حاکی از نفوذ روزافــزون طالبان در
جامعهی افغانستان بــود .اگرچه سقوط
سریع طالبان در پاییز  .2001م (1380
ه.ش) یــک پــیــروزی بـــرای کــشــورهــای
مشارکتکننده در این عملیات محسوب
م ـیشــد ،ول ــی طــالــبــان شکست کامل
نخوردند و از صحنهی افغانستان محو
نشدند .ب ه همیندلیل جنگ در افغانستان
بهطور کامل پایان نیافت .هرچند روند
جنگ از کاهش تدریجی بحران امنیتی
حکایت داشت (باهوش فاردقی و زنگنه،
 ،1396صــص ،)35_45 .امـــری که
دورنمایی دولتسازی در این کشور با اما و
اگرهای مواجه ساخت.
نتیجهگیری
افــغــانــســتــان از دی ــرب ــاز ب ـهعــنــوان یک
کشوری شناختهشده که دارای شرایط

افغانستاناز
دیربازبهعنوان
یک کشوری
شناختهشدهکه
دارای شرایط
تقویتکننده
بحران بوده
است و این امر
سبب گردیده
تا آنچه که برای
ایجاد دولت
مقتدر و باثبات
در تاریخ این
کشور ضروری
بوده شکل
نگیرد
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تقویتکننده بحران بوده است و این امر
سبب گردیده تا آنچه که برای ایجاد دولت
مقتدر و باثبات در تاریخ این کشور ضروری
بــوده شکل نگیرد و جامعهی سیاسی
این کشور را در جهت تنزلی سوق داده و
آشفتگی و نبوده اقتدار را به ویژگی اصلی
و بــارز در الیههای تاریخی_سیاسی آن
تبدیل نموده است که بخشی از آن در
دوران پایان جنگ سرد دوم در رابطهی
این کشور و آمریکا شکل گرفت.
هرچند که ایاالتمتحده و متحدانش
بهظاهر اقداماتی در جهت شکلگیری
جلوههای ظاهری دولت در این کشور
نــمــودهانــد ،ولــی منافع و مصالح آنان
بعض ًا بسیاری از این اقدامات را متاثر
ساخته و گاه ًا کارکردهای دولت ملی
در ایــن کشور را بــا چالشهای مواجه
ساخت .امــری که به تدریج در کاهش
اقتدار دولــت ملی در ایــن کشور موثر
بــوده و هست و آینده این کشور متاثر
از اقــدامــات کــشــورهــای منطقهای و
فرامنطقهای ساخت است.

منابع و مآخذ
 .۱باهوش فاردقی ،محمود .)1397( .دکترین آمریکایی در افغانستان؛ از تهاجم نظامی تا دولتسازی،

مشهد :انتشارات مرندیز.

 .۲باهوش فاردقی ،محمود و پیمان زنگنه .)1396( .تبیین فرایند بحران امنیتی افغانستان و آمریکا در پساجنگ
سرد ،پژوهشنامهی ایرانی سیاست بینالملل ،سال ششم ،شمارهی یازدهم ،صص.27_51 .

 .۳حسن زاده ،زهرا .)1389( ،بررسی تأثیر طالبان بردولت_ملت سازی در افغانستانسازی ،پایاننامه کارشناسی
ارشد دانشگاه فردوسی مشهد.

 .۴سنبلی ،نبی .)1380( ،استراتژی آمریکا در جنگ علیه تروریسم ،ماهنامهی نگاه ،شمارهی نوزدهم.

 .۵کــاالهــان ،پاتریک ( .)1387منطق سیاست خــارجــی آمریکا :نظریهی نقش جهانی آمریکا ،پارسی

گردانان :غریاق زنــدی ،داوود و محمود یزدانفام و نادرپور آخوندی ،تهران :پژوهشکده مطالعات راهبردی.
 .۶مارسدن ،پیتر .)1379( ،طالبان :جنگ ،مذهب ونظام جدید در افغانستان ،پارسیگردان :کاظم فیروزمند،
کابل :انتشارات سعید.
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آمریکا و
روند صلح
افغانستان
حسین احمدی
کارشناسی علوم سیاسی ۹۷

مرتضی جعفری
کارشناس علوم سیاسی دانشگاه
بینالمللی امام خمینی قزوین

کنفرانس ژنــو در مــورد افغانستان به
میزبانی کابل و سازمان ملل با حضور
هیئتهایی از  16کشور و  53نهاد
بینالمللی و نمایندگان جامعه مدنی،
بخش خصوصی و رسانهها در تاریخ 27
و  28نوامبر در ژنو سوئیس برگزار شد.
در رابطه با نتایج این صلح و نگاه طالبان
به بحث صلح با دولت افغانستان باید به
چند نکته توجه داشت؛
کنفرانس صلح ژنــو درواق ــع دو بخش
داشـــت؛یـــک بــخــش مسئله صــلــح را
شامل میشد و بخش دیگر مربوط به
گزارشی بود که آقای غنی درخصوص
نـــگـــرانـــیهـــای غـــرب(کـــشـــورهـــای
کمککننده مالی به افغانستان) مطرح
کرد.چرا که شایعاتی در خصوص فساد
مالی ،هــدر رفتن اعتبارات و کاهش
تمایل کــشــورهــای غربی بــرای ادامــه
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کمکها مطرح شــده بــود .لــذا هدف
اصــلــی اشــرفغــنــی در کنفرانس ژنو
مسئله صلح نبود بلکه بــرای او،قانع
کردن کشورهای غربی کمکدهنده به
افغانستان در اولویت قرار داشت که به
نظر میرسد رئیسجمهوری افغانستان
در رســیــدن بــه ای ــن ه ــدف توفیقاتی
داشــتــه و کــشــورهــای غربی نسبت به
ضرورت تداوم ارسال کمکهایشان به
افغانستان قانع شدند.
اما در بخش مربوط به مذاکرات صلح
باید توجه داشت که این پروسه چندین
طرف را شامل میشود و فقط به دولت
کابل و طالبان مرتبط نمیشود.چرا که
کشورهای بزرگ،کشورهای همسایه
افغانستان و کــشــورهــای اســامــی و
غیراسالمی که منافعی بــرای خود در
افغانستان تعریف کردهاند نیز در این
روند صلح دخیل هستند.لذا نمیتوان
به سادگی تصور کرد که طرحی برای
صلح افغانستان مطرح شــود که تمام
طرفین به یک جمعبندی واحد برسند
و طی آن بتوان صلح را در افغانستان
برقرار کــرد .در کنار این،یک واقعیت
را نیز نباید فــرامــوش کــرد مبنی بر
اینکه طالبان اصــا در مــذاکــرات ژنو
حضور پیدا نکردند.لذا هر تصمیمی
که در آن کنفرانس اتخاذ شــده باشد
بــه طــور طبیعی مـــورد قــبــول طالبان
نخواهد بود.بنابراین مــذاکــرات صلح
از طــریــق ژنــو یــا میانجیگری مجامع
جهانی خیلی با واقعیتهای افغانستان
همخوانی نــدارد و تالشهای صلح در
جــای دیــگــری متمرکز اســت.درواقــع
مــامــوریــت آقـــای زلــمــای خــلــی ـلزاد به
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عنوان نماینده دونالد ترامپ در امور
صلح افغانستان که خود افغانیاالصل و
یکی از شخصیتهای مهم نئوکانها در
آمریکا بهشمار میرود،در مقطع فعلی از
اهمیت باالیی برخوردار است.خلیلزاد
تا به امــروز سه دور با حضور در منطقه
مذاکراتی با طالبان،دولت افغانستان و
پاکستان داشته است و در حال حاضر
همچنان رایــزنــیهــای ســومــیــن دور
ادامه دارد.به این معنا که از یک طرف
کمیسیون انتخابات ریاستجمهوری،
زمانبندی انتخابات را اعالم کرده و قرار
است درتاریخ 31فروردین سال آینده
برگزار شــود و از ســوی دیگر شایعاتی
مطرح اســت مبنی بــر اینکه آمریکا و
نــمــایــنــده آنهـــا
یعنی خــلــیـلزاد نمیتوان به سادگی تصور کرد
بــه دنــبــال تعویق که طرحی برای صلح افغانستان
انـــــتـــــخـــــابـــــات مطرح شود که تمام طرفین به
هــســتــنــد.طــبــق یک جمعبندی واحد برسند و طی
تحلیلها ظاهرا آن بتوان صلح را در افغانستان
ه ــدف آنهـــا نیز برقرار کرد
این است که یک
دولــــت انتقالی
تشکیل شــود که
در آن ،طالبان نیز شریک باشد و در
نتیجه امکان برای صلح در افغانستان
از طــریــق دور زدن س ــازوک ــاره ــای
دمــوکــراتــیــک فــراهــم ش ــود .البته یک
سناریوی دیگر نیز مطرح است که شاید
آمریکاییها در پی آن هستند تجربهای
که در زمان جان کری،وزیر امور خارجه
پیشین آمــریــکــا داشــتــنــد در دورهای
که انتخابات ریاست جمهوری میان
عبداهلل عبداهلل و اشرف غنی به بن بست
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رسید را تکرار کنند؛در آن مقطع کری،
فرمولی را تحت عنوان دولــت وحدت
ملی مطرح کرد که در آن آقای عبداهلل
سمت رئــیــس اجــرایــی و اشـــرف غنی
سمت رئیسجمهور را از آن خود کردند.
ظاهرا آمریکاییها به دنبال این پروسه
هستند که در صورت امکان یک دولت
انتقالی در افغانستان تشکیل شود که
در این دولت انتقالی ،طالبان نیز شریک
باشند تا بتوانند مذاکرات صلح را به
سرانجامی برسانند .خلیل زاد اخیرا در
گفتگویی ابراز امیدواری کرده که پیش
از برگزاری انتخابات،شرایطی فراهم
شود تا مذاکرات صلح به یک نتیجهای
برسد.با توجه به شرایط و پیچیدگیهای
افغانستان،این حرف بسیار حائز اهمیت
و مشخص اســت آمریکاییها خــارج از
طرحهای مطرح شده در کنفرانس ژنو
یا از سوی دولت افغانستان،طرحهایی
را دنبال میکنند تا به نوعی یک دولت
انتقالی تشکیل دهند که طالبان نیز
در آن شراکت داشته باشد.همچنین
طی این پروسه،احزاب سیاسی،قومی
و مذهبی نیز با چنین دولتی توافق
کنند.لذا در پشت پرده جریانی در حال
پیگیری است که خیلی با آنچه که اعالم
میشود همخوانی ندارد.
در نهایت به نظر میرسد که آمریکا دو
هدف اصلی را دنبال میکند؛
نخست آنکه طالبان را در قدرت شریک
کنند یعنی دیگر احزاب و گروههایی را
که تاکنون با طالبان مخالف بودهاند در
موقعیتی قرار دهند که شراکت طالبان
در قدرت را بپذیرند تا دولتی کامال در
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راستای اهداف آمریکا شکل بگیرد.
میتوان پیشبینی کرد که آمریکاییها
دیگر روی اشخاصی چون اشرف غنی یا
عبداهلل عبداهلل حساب باز نمیکنند و به
دنبال نیروهای جدیدتری هستند.
تضعیف دولت افغانستان
دور جــدیــد م ــذاك ــرات مــیــان طالبان
افغانستان و نمایندگان دولت امریكا در
دوحه آغاز شد و این در حالی است كه
همزمان با شروع این مذاكرات طالبان
در یــك عملیات انــتــحــاری جــان دههــا
نیروی امنیتی افغانستانی را گرفت .از
همین رو میتوان گفت كه مذاكرات
صلح و مسیر رسیدن به صلح و آرامش
بسیار مسیر دشوار و سنگالخی است و
اكنون شاهد عواقب شكست امریكا در
این منطقه هستیم .امریكا در طول این
سالها در تمام اهدافی كه به دنبال آن
در افغانستان بود شكست خورد .امریكا
در حــال حاضر نــه بــه هــدف  17سال
پیش یعنی ایجاد امنیت در افغانستان
رسید و نه توانست به توسعه ،پیشرفت،
مــلــتســازی و اقـــدامـــات فــرهــنــگــی و
تمام شاخصهایی كه هنگام اشغال
افغانستان اعالم كرد ،دست پیدا كند
و صرفا به دنبال این است كه نیروهای
خود را هرچه زودتر از این منجالبی كه
در آن به دام افتادهاند خــارج كند .از
همین رو با شتاب در این زمینه عمل
میكند یا حداقل نشان میدهد كه با
شتاب به دنبال نتیجه است تا بتواند
در مــذاكــرات هــم امــتــیــازات بیشتری
را دری ــاف ــت كــنــد .آنهـــا دیپلماسی
ضرباالجل را دنبال میكنند و هشدار

سال هشتم
بهار۱۳۹٨

31

| 22

روابط بینالملل | آمریکا و روند صلح افغانستان

میدهند كه اگر هرچه زودتــر توافقی
صــورت نگیرد فرصت از دست خواهد
رفت .از همین رو آقای زلمای خلیلزاد
به عنوان نماینده ویــژه رییسجمهور
امریكا در مــذاكــرات با طالبان ،ابتدا
قصد داشت مذاكرات بنا به درخواست
پاكستان در این كشور برگزار شود ولی
بنا به نظر طالبان این نشست لغو شد و
سپس این گفتوگوها بار دیگر در قطر
پیگیری شــد .طالبان نیز اعــام كرده
اســت كه مهمترین موضوع مذاكرات
خارج شدن نیروهای نظامی امریكا از
افغانستان است.
اشرف غنی؛ از 'حامی صلح' تا 'مانع صلح'؟
اشرف غنی ،رئیسجمهوری افغانستان،
شــایــد دشــوارتــریــن روزهــــای ریــاســت
جمهوریاش را تجربه میکند .آقای
غــنــی در ظــرف
'طرح صلح آمریکا با طالبان '
چ ــن ــد هــفــتــه از
رئیسجمهوری افغانستان را
تـــــصـــــویـــــر ی ــک
بر سر دو راهی بیسابقه قرار
ر ئیسجمهو ر ی
عنوان
داده؛ اینکه به آمریکا به
"صــــلــــحجــــو" بــه
مهمترین حامی دولتش همچنان
تعبیر مخالفانش
بــــه یــــک "م ــان ــع
اعتماد کند یا راهش را با
اصــــلــــی صــلــح"
واشنگتن جدا کند
تبدیل شده است.
'طـــــــــرح صــلــح
آمریکا با طالبان
' رئیسجمهوری افغانستان را بر سر
دو راهی بیسابقه قرار داده؛ اینکه به
آمریکا به عنوان مهمترین حامی دولتش
همچنان اعتماد کند یــا راهــش را با
واشنگتن جدا کند.
حضور واشنگتن در افغانستان ساالنه
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 ۴۵میلیارد دالر بــرای آمریکا هزینه
دارد ۵ .میلیارد برای نیروهای امنیتی
افغانستان ۱۳ ،میلیارد برای  ۱۴هزار
سرباز آمریکایی مستقر دراین کشور و
بقیه هم هزینه تدارکات و کمکهای
اقتصادی به افغانستان.
این هزینه برای اشرف غنی ،امنیت و
اقتصاد افغانستان حیاتی است و باری
آقــای غنی گفته بود که با قطع کمک
آمریکا دولت او شاید شش ماه هم دوام
نیاورد.
اما برای دونالد ترامپ ،رئیسجمهوری
آمریکا این هزینهای غیرضروری است
که باید در داخل آمریکا مصرف شود و به
همین دلیل او بیصبرانه منتظر نتیجه
طــرح صلح زلمی خلیلزاد بــا طالبان
است.
اخیرا نیویورک تایمز گــزارش داد که
اشرف غنی در نامهای به آقای ترامپ
پــیــشــنــهــاد کــنــد کــــردن رونــــد خ ــروج
نــیــروهــای آمریکایی از افغانستان و
کاهش هزینههای این نیروها را داده
است.پیشنهادی کــه ظــاهــرا تــا کنون
پاسخی از واشنگتن نگرفته است.
دونالد ترامپ در تازهترین توییتش هم
تاکید کــرده بــرای "مــصــرف عاقالنه"
نیاز است تا نیروهای خود را "به خانه
برگردانیم".
در چهار ماه گذشته چهار دور مذاکره
میان هیات آمریکایی به ریاست زلمی
خلیلزاد و نمایندگان طالبان به ریاست
دفتر سیاسی این گروه در امارات متحده
عربی و قطر برگزار شده است .نتیجه
این مذاکرات تا حاال "توافق کلی روی
چارچوب مذاکرت صلح" است که برنامه
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خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان
و "تضمین طالبان بــرای جلوگیری از
حضور القاعده" دراین کشور دو محور
اصلی این چارچوب عنوان شده است.
اما دراین مذاکرات نمایندهای از دولت
افغانستان دعــوت نشد ،چون طالبان
با مذاکره مستقیم با دولت اشرف غنی
مخالفاند.
عباس استانکزی ،مذاکرهکننده ارشد
طالبان اخــیــرا گفت کــه اش ــرف غنی
"دستنشانده" آمریکا است و این گروه
نیاز به مذاکره با او احساس نمیکند.
مــنــابــع مــتــعــدد از بــــرخــــورد ســرد
رئیسجمهوری افغانستان بــا زلمی
خلیلزاد در تازهترین دیدارشان در کابل
گزارش دادهاند و لحن سخنرانی آقای
غنی و موضعگیریهای ارگ ریاست
جمهوری در مورد گروه طالبان و آمریکا
تغییر کرده است.
آقای خلیل زاد در سفر اخیرش به کابل
گفت که 'کلید صلح 'در افغاستان است
و او مکررا به نمایندگان طالبان گفته که
بدون "مذاکرات بیناالفغانی" صلح در
افغانستان تامین نمیشود.
اشـــرف غــنــی تــاکــیــد دارد کــه آمریکا
بدون حضور نماینده دولت افغانستان
با طالبان مــذاکــره نکند؛ زیــرا به باور
او خواست اصلی طالبان و پاکستان
بازگشت ایــن گــروه به قــدرت ،سقوط
دولت و از بین بردن تمام دستاوردهای
هــفــده ســالــه ایــن کــشــور اســـت .او در
واکنش به صحبتهای خلیلزاد گفت
کلید صلح در کابل است اما "کلید جنگ
در اسالمآباد ،کویته و راولپندی" است؛
اشارهای مستقیم به پاکستان که متهم
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به "حمایت همهجانبه" از طالبان است.
مخالفان سیاسی آقــای غنی هــم که
بیشترشان در چند تیم انتخاباتی
بــرای رقابت با او صف کشیدهاند ،با
وجــود انتقادهای شدید از او نگران
هم هستند؛ نگران اینکه مبادا آمریکا
سرنوشت افغانستان را با پاکستان و
طالبان معامله کند.معاملهای که نه تنها
دولت افغانستان بلکه گروههای سیاسی
داخلی هم نقشی در آن نداشته باشند.
اما بیشتر آنهــا بدین باورند که دلیل
مخالفت آقــای غنی نگرانی در مورد
سرنوشت افغانستان نیست ،بلکه او
نگران کنار گذاشته شــدن خــودش از
قــدرت اســت و شاید حــاال به یک مانع
صلح تبدیل شده است.

عباس
استانکزی،
مذاکرهکننده
ارشد طالبان
اخیرا گفت که
اشرف غنی
"دستنشانده"
آمریکا است و
این گروه نیاز
به مذاکره با
او احساس
نمیکند

اشرف غنی؛ از 'حامی صلح' تا 'مانع صلح'؟
حکومت وح ــدت ملی افغانستان در
مــاههــای پــایــانــی کـــارش قـــرار دارد و
اشرف غنی روی برگزاری انتخابات در
مــاه جــوالی/ژوئــیــه پیشرو تاکید دارد
و وعــده داده کــه اصــاحــات گسترده
انتخاباتی را انجام میدهد از جمله
تغییر در کمیسیون انتخابات ،تعدیل
قانون انتخابات و رای گیری با استفاده
از بایومتریک .اما مذاکرات آمریکا با
طالبان روند انتخابات را هم به شدت
تحت شعاع قرار داده و حتی زمزمههای
عدم برگزاری انتخابات و ایجاد دولت
مــوقــت بــا رهــبــری مــتــفــاوت در فضای
سیاسی افغانستان شنیده میشود.
طــرحــی کــه گفته شــده در مــذاکــرات
آمریکا و طالبان هم مطرح شده اما منابع
آمریکایی آن را پیوسته رد کردهاند.
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طرحی کــه منابع نــزدیــک بــه طالبان
میگویند مورد پذیرش این گروه است،
دو مرحله دارد .مرحله اول گفتوگو
با آمریکا و توافق بر سر زمــان خروج
نــیــروهــای ایــن کشور از افغانستان و
مرحله دوم "گفتوگوهای بیناالفغانی"
شامل گروههای سیاسی مخالف دولت
اشرف غنی برای تصمیمگیری در مورد
چگونگی دولت بعدی در افغانستان.
از اظهارات آقای ترامپ و صحبتهای
زلــمــی خلیلزاد بــر م ـیآیــد کــه دولــت
ترامپ هم در برابر تضمینهای طالبان
و پاکستان با این طرح همنوایی کند،
حتی با وجــود مخالفت اشــرف غنی به
نظر میرسد رئیسجمهوری افغانستان
گزینههای زیاد در اختیار ندارد .دولت
ترامپ در هر صورت تالش دارد برای
پایان طوالنیترین جنگ تاریخ آمریکا و
خروج نیروهایش از افغانستان راه حل
فوری پیدا کند.
بــا تــوجــه بــه وابــســتــگــی شــدیــد دولــت
افغانستان و آقــای غنی به آمریکا این
احتمال دور از امکان نیست که او به
فشارهای واشنگتن تسلیم شود و طرح
این کشور برای صلح را بپذیرد؛ به ویژه
که رئیسجمهوری افغانستان از حمایت
زیـــادی هــم در میان بــازیــگــران عمده
سیاسی در داخل افغانستان برخوردار
نیست.
بــا ایــن وج ــود یــــادآوری تجربه خــروج
نــیــروهــای شـــوروی از افغانستان در
نتیجه مــذاکــرات صلح ژنیو ()۱۹۸۸
کــه بــاالخــره منجر بــه ســقــوط دولــت
داکتر نجیباهلل و آغاز جنگ داخلی در
افغانستان شد ،خیلی از تحلیلگران،
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طرح طالبان
دو مرحله
دارد .مرحله
اول گفتوگو
با آمریکا و
توافق بر سر
زمان خروج
نیروهای
این کشور از
افغانستان و
مرحله دوم
"گفتوگوهای
بیناالفغانی"
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گرو ههای
سیاسی مخالف
دولت اشرف
غنی برای
تصمیمگیری
در مورد
چگونگی دولت
بعدی در
افغانستان

فعاالن مدنی و شهروندان افغانستان را
نگران ساخته است.
آنها نگران بازگشت طالبان به قدرت،
از دست رفتن دستاوردهای هفده ساله
افغانستان در زمینه آزادی بیان ،آزادی
زنان ،حقوق بشر و آموزش هستند.
بــا وجــود تاکید طالبان بــر ایــجــاد یک
دولت "همهشمول" ،بخشی از گروههای
قومی غیرپشتون هم نگراناند که خروج
نیروهای آمریکا به قدرت گرفتن بیشتر
طالبان منجر شود و در نهایت موجب
تکرار تجارب دهه نود شود که طالبان در
آن سالها متهم به کشتار دستهجمعی
و تخریب گسترده داراییهای مردم در
بخشهای شمالی و مرکزی افغانستان
شــدنــد .اشــرف غنی حــاال بــا تاکید بر
قانون اساسی ،دستاوردها و ادامه روند
دموکراتیک خود را نماینده همین بخش
از افغانستان میداند که نگران است
و کم نیستند صداهای که از گروههای
مختلف دعــــوت مـیکــنــنــد تــا درایـــن
"لحظه حساس" باهم متحد شوند و از
موضعگیری رئیسجمهوری افغانستان
حمایت کنند .در هر صورت شاید توافق
میان آمریکا و طالبان قریبالوقوع باشد
اما آیا اشرف غنی میتواند آنطوری که
خودش میخواهد نقشی درایــن میان
داشته باشد؟
و آیا برای این کار توان بسیج گروههای
سیاسی مخالف خود را دارد که هم از
بازگشت طالبان هراس دارنــد و هم از
اشرف غنی ناراضی هستند؟
بیم و امیدهای نشست مسکو
واقعیت ایــن اســت که هم آمریکاییها
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ابتکاری را بــرای مذاکره با طالبان در
ابوظبی و قطر به خرج دادند ،هم ایران
بــه چنین ابتکاری بــرای انــجــام برخی
مذاکرات با طالبان در تهران دست زد
و هم مسکو به این اقدام روی آورده بود؛
امــا تفاوت میان ایــن دور از مذاکرات
مسکو و دورهای پیشین آن هم به حضور
تعداد بیشتری از شخصیتهای سیاسی
برجسته افغان همچون حامد کــرزی،
یونس قانونی ،اسماعیل خــان و ...در
این مذاکرات باز میگردد که اکنون به
نوعی نقش اپوزوسیون را در مقابل دولت
افغانستان ایفا میکنند و هم حضور
پررنگ طالبان در این نشست که با ده
نفر از شخصیتهای برجسته خود حضور
یافته و در حال مذاکره هستند.
نکته دیگر آنکه دولت افغانستان به این
مــذاکــرات دعــوت نشد و یا شرایط این
حضور فراهم نبود چرا که طالبان هرگونه
مذاکره با دولت مرکزی را رد میکند ولی
اعالم آمادگی کرده بودند که با با رهبران
و شخصیتهای سیاسی و جهادی دیدار
و مذاکره کنند که این اتفاق در مسکو
افتاده اســت .طالبان در این مذاکرات
شرایط خود را همچون عدم قبول قانون
اساسی و لزوم تغییر آن را ذکر کردهاند
و در مقابل لیستی از شرایطی که حاضر
به پذیرش آن هستند را نیز ارائه دادهاند.
ظاهر ًا نیز فضا مذاکرات مساعدتر نسبت
به گذشته است.
اما در مورد اینکه روسها چه اهدافی را
پیگیری میکنند باید گفت واقعیت آن
است که مسکو بعد از مدتها که تمایلی
به افغانستان نشان نــمـیداد با توجه
تجربه تلخ شکست نظامی در افغانستان
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در دوران اتحاد جمهاهیر شوروی ،طی
دو ســال اخیر مذاکراتی را با طالبان
صـــورت داده ب ــود و شــایــعــاتــی وجــود
داشــت که به نوعی کمکهایی را نیز
در اختیار این گروه قرار داده است .این
بــدیــن معناست
کــــه م ــس ــک ــو از تفاوت میان این دور از مذاکرات
نارضایتی جامعه مسکو و دورهای پیشین آن
افغانستان نسبت هم به حضور تعداد بیشتری از
بــه وضعیتی که شخصیتهای سیاسی برجسته
آمـــریـــکـــایـــیهـــا افغان همچون حامد کرزی ،یونس
در افــغــانــســتــان قانونی ،اسماعیل خان و ...در
پیش آوردهانــد به این مذاکرات باز میگردد که
عــنــوان فرصتی اکنون به نوعی نقش اپوزوسیون
برای بهبود چهره را در مقابل دولت افغانستان
تـــخـــریـــب شـــده ایفا میکنند و هم حضور پررنگ
خــــود در حمله
طالبان در این نشست که با ده
بــه افغانستان و
حمایت از دولت نفر از شخصیتهای برجسته خود
ک ــم ــون ــی ــس ــت ــی حضور یافته و در حال مذاکره
اســتــفــاده کنند .هستند
کــه الــبــتــه تــا حد
زیــــادی در حــال
دستیابی به این هدف نیز هستند.
بخش دیگری از اهداف روسیه به احساس
تهدید از برنامههای بلندمدت آمریکا در
آسیای مرکزی بــاز م ـیگــردد .در واقع
مقامات مسکو بعد از آنکه قرارداد امنیتی
میان واشنگتن و کابل حضور نیروهای
آمریکایی در افغانستان را تا سال 2024
تثبیت میکرد احساس کردند که آمریکا
اهـــداف بلندمدتی علیه امنیت ملی
روسیه از طریق اسیای مرکزی از جمله
بوسیله هــدایــت داعــش بــه ایــن منطقه
دنبال میکند .همین امــر نیز موجب
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نزدیکی روسیه و طالبان شد و اکنون
هم با ابتکار مــذاکــرات به دنبال راهی
برای خروج آمریکا از افغانستان از طریق
اعمال فشار طالبان بر نظامیان خارجی
به دست بیاورند .به نظر میرسد که(این
مــذاکــرات) خیلی در تضاد با هم قرار
ندارند زیرا آنچه در قطر گذشت و آنچه
که در مسکو در حال انجام است نهایت ًا
در پی آن است که روند صلح در مسیری
قرار بگیرد که دولت مرکزی افغانستان و
طالبان بتوانند با هم وارد مذاکره و گفتگو
شوند .لذا هم در مسکو این وحدت نظر
وجود دارد که در نهایت باید سازمان ملل
متحد به ماجرا ورود یابد و هم در قطر
آقای خلیلزاد بر به دست گرفتن ابتکار
عمل از سوی سازمان ملل تأکید نمود.
یعنی چیزی شبیه به آنچه که در سال
 2001که طالبان سقوط کرد و سپس با
محوریت سازمان ملل از طریق لوی جرگه
قانون اساسی افغانستان و ساختار کنونی
سیاسی این کشور شکل گرفت و حامد
کــرزی رئیسجمهور شد .بنابراین باید
گفت مذاکرات تحت مدیریت آمریکا در
قطر و مذاکرات مسکو در اهداف نهایی
تقریب ًا یکسان هستند امــا در تاکتیک
تفاوتهایی دارنــد .با این وجــود هر دو
بر این امر واقف هستند که بدون حضور
سازمان ملل نه طالبان مشروعیت دولت
مرکزی را خواهد پذیرفت و نه دولت
به شرط و شروط طالبان وقهی خواهد
نهاد.واقعیت آن است که هم در ابوظبی
و قطر و در مسکو دولــت افغانستان که
قدرت سیاسی را در اخیار دارد نادیده
گرفته شده و به عبارتی دور زده شد .این
در حالی است که دولت مرکزی انتظار
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دارد تا در هر مذاکره و طرح صلحی یک
طرف اصلی معادله و گفتگو به منظور
تــأثــیــرگــذاری بــر رونــد مــعــادالت باشد.
موضوعی که با استدالل طالبان مبنی
بر اینکه دولــت افغانستان دستنشانده
و فاقد صالحیت بــرای گفتگو در مورد
خروج نیروهای خارجی میباشد نادیده
گرفته شده است .از این رو میتوان علت
عصبانیت دولت و آقای غنی را درک کرد.
طالبان تروریست یا جنگجو
بیش از چند هفته از مذاکرات صلح میان
آمریکا و طالبان که امید زیادی به آن بود
میگذرد اما به تدریج آشکار میشود که
هرگونه حلوفصل و پایان دادن به این
جنگ  18ساله تقریبا ناامیدکننده است.
یکی از مسائلی که مانع پیشرفت در
مذاکرات شده این مساله بنیادین است:
تروریسم چیست و تروریست کیست؟
پاسخ بسیار مهم است زیرا هر دو طرف در
مورد دو مساله مهم «توافق اصولی» کرده
بودند :خروج نیروهای آمریکایی و این
تعهد که از خاک افغانستان برای حمالت
تروریستی علیه آمریکا و متحدانش
استفاده نخواهد شد.
طالبان اعالم کرده است که اجازه نخواهد
داد خــاک افغانستان بهعنوان سکویی
برای حمالت بینالمللی مورد استفاده
قرار گیرد اما تیم مذاکرهکننده آمریکایی
خواستار روشن شدن شفاف این مساله
از سوی طالبان است که این گروه رسما
اعــام کند که هیچ گــروه «تروریستی»
اج ــازه استفاده از خــاک افغانستان را
نخواهد داشــت .گروه طالبان اما اصرار
میورزد که هیچ تعریف جهان شمولی در

طالبان که در
میدان نبرد
دست برتر
دارد تالش
دارد تا از
موضع قدرت
و اطمینان با
طرف آمریکایی
وارد مذاکره
شود؛ آن هم
آمریکایی
که بهواسطه
نگاه ترامپ
به سیاست
خارجی
در موضع
«تذبذب» و
خروج قرار
دارد
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مورد تروریسم وجود ندارد.
اگرچه طالبان سعی میکند از برخی
مسائل پا پس بکشد اما مقامها از جمله
برخی مقامهای فعلی و قبلی این گروه
میگویند این مساله برای آنها بسیار
حساس و موجودیتی است .این مساله در
بطن مبارزه 18ساله آنها قرار دارد .اگر
طالبان در مورد مساله تروریسم تسلیم
شود ،بیتردید شکاف در صف مبارزانش
بیشتر خواهد شد .هر دو طرف اگرچه
رویــکــردی سخت در مــذاکــرات دارنــد
امــا اعــام کــردهانــد که خــواهــان تــداوم
مذاکرات هستند .اما برخی طرفهای
مذاکرهکننده از هــر دو ســو بــه شرط
فاش نشدن نام (بهخاطر حساسیت این
مــذاکــرات) گفتهاند که ایــن مذاکرات
در چند مرحله تقریبا متوقف شد زیرا
اختالفات عمیق و البته احساسی میان
طرفین وجود داشت .یک مقام آمریکایی
نــزدیــک بــه ایـــن مـــذاکـــرات میگوید
درحالیکه طرفین از توقف مذاکرات
بیم دارند اما همزمان درگیر مذاکرات
جدی و اساسی در مورد جزئیات دشوار
هستند .طالبان که در میدان نبرد دست
برتر دارد تالش دارد تا از موضع قدرت و
اطمینان با طرف آمریکایی وارد مذاکره
شود؛ آن هم آمریکایی که بهواسطه نگاه
ترامپ به سیاست خارجی در موضع
«تــذبــذب» و خــروج قــرار دارد .پیش از
ایــن ،مایک پمپئو ،وزیرخارجه آمریکا،
گفته بود در صورت پیشرفت مذاکرات
با گروه طالبان در این مذاکرات شرکت
خــواهــد کــرد .پمپئو کــه در ایــالــت آیــوا
صحبت م ـیکــرد ،گفت هیات آمریکا
به رهبری زلمای خلیلزاد در تالش

| 22

است «نقطه نظراتی» را جستوجو کند
که بــرای پیشرفت مذاکرات با طالبان
روی آن توافق وجود داشته باشد .پمپئو
اف ــزود« :هیات ما مشغول گفتوگو با
تروریستهای طالبان در افغانستان
است و تالش دارد نتیجه این مذاکرات
به افغانستانی بینجامد که در آن جنگ
و خشونت پایان یافته باشد ،تهدیدی
بــرای ایاالتمتحده نباشد و کشوری
باشد که در آن حقوقاساسی هر شهروند
افغانستان  -زنــان و کودکان  -محترم
شــمــرده شــود .ایــن مساله (مــذاکــره با
طالبان) پیچیده است و اگر بازیگران
منطقهای را بــه آن بیفزایید  -مثل
افــغــانــســتــان ،پــاکــســتــان ،هــنــد ،چین،
روسیهو همه آنهایی که در افغانستان
منافع دارنــد این مذاکرات فوقالعاده
بغرنج اســت .اگرچه آمریکاییها بحث
خروج تدریجی در بازه زمانی 3تا5سال
را مطرح کردهاند اما مقامهای طالبان
میگویند خواستار خروج آمریکا ظرف
کمتر از یکسال هستند شاید هم 6ماه.
این خروج با آتشبس پیوند خورده است.

منابع
 .۱افغانستان مردم و سیاست (نوسینده

مارتین یوانز)

 .۲سیاست خارجه طالبان (نوسینده

سیداحمدمتوکل وزیراسبق طالبان،
ترجمه محمدمرادی)

 .۳افغانستان ،طالبان و سیاستهای
جهانی (نوسینده ویلیام میلی)

 .۴مجموع مقاالت پیرمحمدمالزهی
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یمن
در واپسین روزهای بحران
هدی یوسفی
دانشجوی کارشناسی علوم سیاسی
دانشگاه عالمه طباطبایی

اوایــل سال  ،۲۰۱۵یمن نیز گرفتار
ِ
امتداد بهارِ عربی
بحرانی شد که در
در دیگر کشورهای منطقه در حا ِ
ل رخ

دادن بود .گروهها و فرقههای مخالف
که هر کــدام خــود را دولــت مرکزی
میدانستند با یکدیگر درگیر شدند
و شورش در این کشور آغاز شد .اما
آنچه تــداوم بحران را رقم زده است
دخالت نیروهای خارجی به خصوص
ایران و عربستان سعودی است.
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یمن برای عربستان حکم خیاط خلوت
ایــن کــشــور را دارد ،بــه همین سبب
خاندان ملک سلمان مخالف حضور هر
نیروی خارجی در یمن هستند .یمن
از طرفی به دلیل جمعیت زیــاد خود
میتواند حامی بزرگی برای عربستان
به خصوص در میان کشورهای شورای
همکاری خلیج فارس باشد و از طرف
دیگر جمعیت شیعی قابل توجه یمن که
ِ
وهابیت تحت
تهدید بزرگی برای تفکر
حمایت عربستان محسوب میشود،
دلیل محکمی برای نفوذ عربستان در
این کشور است.
ِ
موقعیت خاصِ
یمن همچنین دارای
استراتژیک است و عــاوه بر تسلط بر
شبه جزیرهی عربستان در همجواری با
تنگهی بابالمندب بر آبهای آزاد و شاخ
آفریقا نیز تسلط دارد.
۸۰درصـــد انــرژی جهان از آبــراههــای
میان سه تنگهی هرمز ،بابالمندب و
ماالگا عبور میکند و یمن بر یکی از
رئــوسِ این مثلث اشــراف دارد و همین
مسئله موقعیت ژئوپولتیک در خور
توجهی به یمن داده است.
ساالنه حــدود  ۲۱هــزار کشتی حامل
انــــواع کــاالهــا از بــابالــمــنــدب عبور
میکند .براساس ارزیابیهای ادارهی
اطالعات انرژی آمریکا ،در سال ۲۰۱۳
مقدار نفتی که روزانه از این تنگه عبور
میکند حــدود ۳میلیون و  ۸۰۰هزار
بشکه عنوان شده که این رقم معادل
 ۶درصد تجارت نفت جهانی به شمار
میآید( .خبرگزاری تسنیم)
اگــــر یــمــن تــصــمــیــم بــگــیــرد از عــبــور
کــشــت ـیهــای تـــجـــاری از ایــــن تنگه
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جلوگیری کند ،کانال سوئز نیز عمال
کاربرد خود را از دست خواهد داد.
یمن بــرای ایــران نیز اهمیت فراوانی
دارد ،ایران به دنبال نفوذ ایدئولوژیک
در منطقه است و یمن به دلیل دارا بودن
ِ
توجه شیعیان ،فرصت
جمعیت قابل
مناسبی بــرای صــدور انــقــاب ایــران،
محسوب میشود.
ایران همچنین با حضور در یمن که در
واقع هزینهی کمتری نسبت به سوریه
و عــراق برایش دارد اقــدامــات آمریکا
ستیزانهی خود را نیز پی میگیرد.
اســتــقــرار ایــــران در یــمــن از جهات
مختلفی به ضرر دولت سعودی است.
حضور نظامی ایران در مرزهای مجاور
عربستان یک تهدید امنیتی تمام عیار
برای عربستان به حساب میآید ،ایران
به این وسیله ،توان نظامی عربستان را
به چالش میکشد و نیز با درگیر کردن
این کشور در یمن از دخالتهای آن در
عراق و سوریه جلوگیری میکند.
به ایــن ترتیب ،عربستان با حمایت از
دولت رسمی برکنار شدهی یمن و ایران
با نفوذ عقیدتی بر نیروهای انصاراهلل
یمن دامنهی بحران را هر روز پیچیدهتر
ل آن را سختتر کردهاند ،در واقع
وح ِ
از درگــیــریهــای فــرقـهای داخلی یمن
به عنوان وسیلهای برای تسویه حساب
منطقهای استفاده کردهاند .بحران یمن،
امروز پس از گذشت  ۴سال نیاز جدی به
پیگیری و حل شدن دارد .از  ۲۷میلیون
نفر جمعیت یمن ۱۷ ،میلیون نفر نیاز
فوری به کمکهای بشر دوستانه دارند.
بنادر عدن و حدیده که از نقاط اصلی
ورود کاال به این کشور هستند محل نزاع
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حوثیها و ائتالف عربی تحت رهبری
عربستان است لذا کشور با بحران غذایی
وخیم و نیز شیوع شدید بیماریهای
همهگیر مواجه شده است.
تقریبا در تمام کشور ،وضعیت زندگی
عادی نیست و خدمات عمومی متوقف
شده است.
به همین دلیل ،ســازمــان ملل متحد،
اکنون جدیتر از هر زمــان دیگری در
راستای حل این بحران تالش میکند.
ِ
اقدامات جدی سازمان ملل میتوان
از
به مذاکرات صلحی اشــاره کرد که در
دسامبر گذشته در سوئد برگزار شد.
نمایندگان دولت یمن و شبه نظامیان
حوثی با تالش سازمان ملل در استکهلم
به مذاکره نشستند تا بتوانند به توافقی
سیاسی بــرای پایان این بحران دست
یابند.
مارتین گریفیث ،فــرســتــادهی ویــژهی
سازمان ملل در امور یمن با بیان اینکه
ادوار قبلی مــذاکــرات به دلیل امتناع
حوثیها از حضور بر سر میز مذاکره
به دلیل نگرانیهایی که بابت تردد
امنیتی خود داشتند ،لغو شده بود ،روند
مــذاکــرات صلح را رو به رشــد توصیف
کرد.
پس از نشست سوئد ،بر سر مسائلی چون
بندر الحدیده ،شهر تعز و تبادل اسرا
توافقاتی صورت گرفت .طرفین ،متعهد
شــدنــد کــه انتقال هرگونه تجهیزات
نظامی به بندر الحدیده را متوقف کنند
و همچنین نیروهای مشترک ناظر بر
آتشبس در منطقه مستقر کنند.
موضوعاتی مانند بازگشایی فرودگاه
صنعا و بازکردن گذرگاههای انسانی
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در اســـتـــانهـــای مــخــتــلــف بـــه علت
کارشکنیهای عربستان ســعــودی و
متحدانش به مرحلهی توافق نرسید.
اما آنتونیو گوترش ،رئیس سازمان ملل
متحد بابت حل تمام مسائل در دور
دوم مــذاکــرات در پایان ژانــویــه اظهار
امیدواری کرد.
در واقع موانع جدی بر سر راه حل این
بحران وجود دارد .نظارت سازمان ملل
متحد در عملیات
راهانـــدازی بنادر نظارت سازمان ملل متحد در
یـــمـــن بــــه ویــــژه عملیات راهاندازی بنادر یمن به
بــنــدر الــحــدیــده ،ویژه بندر الحدیده ،بهانههای
بهانههای ائتالف ائتالف تحت حاکمیت ریاض در
تــحــت حاکمیت انجام حمالت گسترده ضد این
ری ــاض در انجام شهر ساحلی را از این کشور
حمالت گسترده
گرفته است .عربستان پیش
ضــــد ایـــــن شــهــر
ساحلی را از این از این ،الحدیده را شریان
کـــشـــور گــرفــتــه انتقال سالحهای ایران به جریان
اســت .عربستان انصارهلل معرفی کرده بود و در
پ ــی ــش از ایــــن ،عین حال که هیچ مدرکی در
الــــحــــدیــــده را این زمینه ارائه نکرده بود به
ش ــری ــان انــتــقــال موشک باران گستردهی این
سالحهای ایران مناطق و کشتار مردم و تخریب
به جریان انصارهلل زیرساختهای آن پرداخت
معرفی کرده بود
و در عــیــن حــال
که هیچ مدرکی
در این زمینه ارائه نکرده بود به موشک
بــاران گستردهی این مناطق و کشتار
مـــردم و تــخــریــب زیــرســاخ ـتهــای آن
پرداخت.
عربستان به طــور قطع ورود سازمان
ملل متحد به مسائل یمن را برنمیتابد.
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چنانکه پس از مذاکرات صلح سوئد نیز
ائتالف عربی به رهبری عربستان ۲۱
بار حدیده را هدف حملهی جنگنده.
های خود قرار داد.
مــــذاکــــره در خـــصـــوص اقــــدامــــات
اعــتــمــادســاز ،از مهمترین بخشهای
مذاکرات سوئد به شمار میرود .البته
راهکارهای اجرایی این مذاکرات نیز با
مشکالت قابل توجهی مواجه است که
نیازمند افزایش فشارهای بینالمللی
برروی آن جهت متحد کردن این کشور
به توقف اقــدامــات نظامی و خصمانه
الاقـــل در شــهــرهــای الــحــدیــده و تعز
اســت .ایــن در حالی اســت که چنانکه
بیان شد ریــاض تا کنون تعهد خــود را
به مفاد مــذاکــرات سوئد نشان نــداده
اســت .در شرایط کنونی ،انصاراهلل به
طور رسمی با جامعهی جهانی مذاکره
میکند و هرچند حاضر به چشم پوشی
از مــنــاطــق تــحــت ســیــطــرهی خ ــود در
جنوب یمن نیست اما راه حل سیاسی
را در دراز مدت ممکن میداند .آنچه
تحقق مذاکرات را در هالهای از ابهام
فــرو میبرد عــدم پایبندی متجاوزان
سعودی-اماراتی است.
پ ــس از گــذشــت  ۴ســـال از یــکــی از
فجیعترین جــنـگهــا علیه بشریت،
اکــنــون ،جهان خواستار صلح پایدار
در یــمــن اســـــت .حــتــی آمــریــکــا که
در ابــتــدا بــا کمکهای لجیستیکی،
اطــاعــاتــی و نــظــامــی بــه عــربــســتــان،
جنگ یمن را فرصتی برای کسب سود
حــاصــل از ف ــروش ســاح بــه آل سعود
میدانست ،اکنون با چرخشی واضح
در موضعگیری ،از ائــتــاف عربی به
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ســرکــردگــی عــربــســتــان مــیــخــواهــد تا
حمالت هوایی خود را به تمامی مناطق
مسکونی در یمن متوقف کند.
هر چند بیان میشود چنین موضعی
تنها ژست حقوق بشری کنگرهی آمریکا
است و مستشاران آمریکایی کماکان
در ات ــاق جنگ ســعــودی در الحدیده
حضور دارند ،اما به هر روی در واقعیت،
آمریکا اکنون در مجامع بینالمللی
هــیــچ حــمــایــتــی
از اقـــــدامـــــات هر چند بیان میشود
عربستان در یمن مستشاران آمریکایی کماکان در
نمیکند .خــواه اتاق جنگ سعودی در الحدیده
بـــخـــاطـــر حــفــظ حضور دارند ،اما به هر روی
چهرهی طرفدار در واقعیت ،آمریکا اکنون در
حـــــقـــــوق بــشــر مجامع بینالمللی هیچ حمایتی
ایاالت متحده در
از اقدامات عربستان در یمن
نظام بینالملل
ب ــاش ــد خـــــواه به نمیکند
علت محکومیت
ب ــیـ ـنال ــم ــل ــل ــی
عربستان پس از جریان قتل خاشقچی
و فقدان توجیه آمریکا بــرای حمایت
از این کشور آنچه حائز اهمیت است،
موضعگیری آشکار کنونی آمریکا است.
در نتیجه ،در شرایطی کــه جامعهی
جهانی ،از سازمان ملل گرفته تا ایران،
شورای همکاری خلیج فارس ،سازمان
کنفرانس اسالمی و حتی قطر ،ترکیه
و مصر از نتایج این مذاکرات استقبال
کــردهانــد ،بهتر اســت ســازمــان ملل با
صدور قطعنامهای از شورای امنیت بُعد
حقوقی و الــزام آور به توافقات بدهد و
ی یمن بزند.
مهر پایان بر جنگ و خونریز ِ
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مسلمانان ترکیه
چه میخواهند؟
حسین ایرانمنش
دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه آزاد مشهد

در نوشتار پیش رو بررسی خواهم کرد که آیا نمودهای
مذهبی جامعه ترکیه نشانهی آن است که مردم ترکیه
همچون مــردم ایــران در سال  1357تصمیم به ایجاد
حاکمیت دینی گرفتهاند؟ یا اینکه مردم پس از قریب به
 70سال تبلیغ بیدینی اکنون میخواهند حاکمیت دینی
را تجربه کنند؟ به عبارت دیگر آیا این رویکرد مسلمانان
ترکیه جنبه (صبغه) سیاسی دارد؟ یا خیر مطلب چیز
دیگری است ،و آن این است که رویکرد مسلمانان ترکیه
اص ــوال ً و در ماهیت خــود سیاسی نیست ،بلکه نوعی
بازگشت به معنویت دینی است و اینکه مردم مسلمان
ترکیه خسته از فرهنگ غــرب که به هر حــال فرهنگ
آنها نیست ،بهسوی معنویت و آموزههای اسالم رجوع
کردهاند .آیا مردم ترکیه که وارث امپراتوری عثمانیاند،
که زمانی مدعی بود متولی اسالم در همهی جهان است
و ادامهدهنده امپراتوری نبوی و فاطمی است .اکنون با
همان روحیه دوباره به سمت اسالم آمدهاند؟ کدام یک
از این دو رویکرد فوق واقعی است؟ این مقاله درصدد
پاسخگویی به این سئوال است.
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 3نحوهی مواجههاندیشمندان مسلمان با فرهنگ و تمدن غربی

1

دسته اول از ایناندیشمندان ،اســام را بهعنوان تنها راه
ســعــادت و خوشبختی بشر مـیدانــنــد و هــر چــه بدبختی و
عقبماندگی اســت را از استثمار و ظلم غربیان نسبت به
مسلمانان میدانند .در این دسته میتوان بهاندیشمندانی
مانند سید جمالالدین اسدآبادی در ایران ،اقبال الهوری در
پاکستان ،و سیدقطب در مصر اشاره کرد.

2

دسته دوم از ایناندیشمندان ،اسالم را بهعنوان مهمترین عامل
عقبماندگی و بدبختی مردم و جوامعشان میدانند.اندیشمندی
همچون تقی زاده قائل بر این قرائت بود ،او گفته بود که برای
پیشرفت و ترقی و سعادت جامعه باید از سرتاپا غربی شد .کسانی
همچون رضاشاه پهلوی و مصطفی کمال (آتاتورک) هم تنها راه
سعادت و پیشرفت و ترقی جامعه را در دوری گزیدن از اسالم و
فرهنگ و آداب سنتی جوامع میدانستند.

3
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دسـتهی سـوم از ایناندیشـمندان،
معتقدنـد کـه میتـوان بـا انتخابهـای
گزینشـی از علـم و دسـتاوردهای
غربـی و تکنولـوژی برتـر آنهـا همـراه
بـا فکـر واندیشـهی پویـای اسلامی بـه
سـعادت و رفـاه جوامـع مسـلمان دسـت
یافت.اندیشـمندی همچـون فتـحاهلل
گولـن کـه مهمتریـن هدفـش ارائـهی
تصویـری نویـن و پویـا از اسلام اسـت کـه
در جهـت مطابقـت و همخوانـی کامـل بـا
مدرنیتـه میباشـد و اگـر تعارضـی هـم
وجـود دارد ،در مسـائل معرفتشناسـانه
اسـت کـه نبایـد در اینگونـه مـوارد هـم
وارد مناقشـه شـد .در یـک کالم حـرف
فتـحاهلل گولـن ایـن اسـت کـه میتـوان از
مظاهـر مدرنیتـهی غربـی بهصـورت تمام

و کمـال و بـدون هیـچ اشـکالی اسـتفاده
کـرد ،امـا در حـوزهی فکـری و عقیدتـی
بـه منابـع اسلامی خـود رجـوع کـرد.
اصلیتریـن حـرف گولـن را میتـوان
اینچنیـن نیـز آورد :سـاخت جهـان
اجتماعـی بـر اسـاس مفاهیـم اسلامی
کـه بـا مدرنیتـه هـم در تضـاد نیسـت
(نـوروزی فیـروز.)28 :1396 ،
گــولــن حــتــی پــا را از ایـــن هــم فــراتــر
میگذارد و میگوید:
علت جــا مــانــدن مسلمانان از تمدن،
غربستیزی به معنای عــام آن است؛
یعنی همستیز بــا فلسفه مــادیگــرای
غربی و همستیز با تکنولوژی و مظاهر
مــادی غــرب (ن ــوروزی فیروز:1396 ،
.)44
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نقش آتاتورک در احیای ترکیهی نوین
و مدرن
شخصیت آتــاتــورک ،شخصیتی ملی
و هــمــواره بــه فکر اصــاح امــور جــاری
مملکتی در تــرکــیــه بــــود .او ب ــرای
بازپسگیری مناطق اشغالشده توسط
شــورویهــا بــا برانگیختن احساسات
ناسیونالیستی ترکان مسلمان و بسیج
مــردمــی بـــرای بــیــرون رانـــدن دشمن
غاصب اقــدام به تشکیل دولتی ملی
کــرد .سیر همراهی مــردم آنگونه بود
که در ابتدا علمای اســام هم همراه
حرکت ملی کمالیستی شــده بودند.
ازجمله مهمترین یاران همراه میتوان
بـــه شــخــصــیــت واالی بــدیــعالــزمــان
سعید نورسی اشــاره کــرد .نورسی با
برانگیختن احساسات مسلمانان نقشی
شایان توجه در تشکیل حکومت ملی
داش ــت ،امــا بــا گذشت زمــان و آشکار
شدن حقایق و مقاصد اصلی مصطفی
کمال کمکم فاصلههایی بین آتاتورک
و اســامگــرایــانــی چــون سعید نورسی
اتفاق افتاد .مصطفی کمال توانست با
بسیج مردمی همهی اراضی اشغالشده
را پس بگیرد .او پس از تثبیت قدرتش
به فکر سکوالرسازی و در واقع جدایی
کامل دیــن (الئیسیته) از همهی امور
جاری در زندگی تکتک افــراد جامعه
افتاد .سکوالریسم که مصطفی کمال
(آتاتورک) و نظام کمالیستی او (حزب
خــلــق جــمــهــوری  )CHPبــه دنبالش
بــود ،برگرفته از قــرائــت فــرانــســوی از
سکوالریسم بود که مخالف حضور دین
تحت هر شرایطی در عرصه اجتماعی
و تأثیر در زنــدگــی افـــراد جامعه بود
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(الئیسیته) این قرائت از سکوالریسم در
مقابل قرائت سکوالریستی آمریکایی-
انگلیسی است که در عین موافقت با
جــدایــی دیــن از سیاست ،دیــن را هم
بهعنوان یک نهاد اجتماعی اثرگذار در
سیاستهای جــاری در امــور مملکتی
قلمداد میکند (هاکان یاووز:1389 ،
 .)237سکوالریسم آتــاتــورک و نظام
ال مخالف با دین بوده
کمالیستی او کام ً
و همهی رنج و هرمان و عقبماندگی
جامعهی ترکان ترکیه را متوجه دین و
مذهب میدانست ،و لذا از همین رو بود
که همواره در ستیز و مخالفت با اسالم و
پیروان آن مسلمانان بود .این شرایط از
سال  1922میالدی تا سال  1950م
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که انقالب فرهنگی کمالیستی همچنان
پابرجا بود با قدرت در جایگاه تصمیم
گیر اصلی برای جامعه باقیمانده بود،
امــا بــا مــرگ مصطفی کــمــال و قــدرت
گرفتن احزاب اسالمی به مرور زمان این
احزاب اسالمی بودند که در تحوالت آتی
ترکیه اثرگذار بودند .مصطفی کمال در
جریان انقالب فرهنگیاش بهشدت
مشغول تمدن ســازی بر ترکان بــود و
مورخان را برای ایجاد تئوریهای شبه
تاریخی همچون «تزهای تاریخ ترک» و
«تئوری زبان خورشید» در نیمهی اول
سالهای  1930تشویق کرده بود .در
سومین همایش زبان که در قصر تاریخی
«دلماباغچه» در  24سپتامبر  1934در
استانبول برگزار شد ،ثابت گردید که
تمامی دیگر زبانها و نیز تمدن [بشری]
از ترکیه نشأت گرفتهاند .امری که مورد
پذیرش همگان قرار گرفت .در راستای
اصرار کمالیستی مبنی بر اینکه ترکان
اروپاییان واقعی میباشند ،تعدادی از
صفحات این کنوانسیون اصرار داشتند
که زبان ترکی به خانوادهی زبانهای
هند-اروپایی تعلق دارد (هاکان یاووز،
 .)80 :1392در نتیجه اقــدامــات
ضد اسالمی آتــاتــورک؛ اسالمگرایانی
همچون سعید نورسی با تــاش برای
مقابله با اعمال غیر اسالمی و ستیز
آشکار مصطفی کمال با اسالم ،دست
به اقداماتی از قبیل برگزاری تجمعات
و راهپیماییهای اعتراضی میزدند
که همواره با شکست و تبعید رهبران
جریانات اسالمگرا ازجمله خود سعید
نورسی میگردید .ازایـنرو بود که این
اســامگــرایــان ب ـهمــرورزمــان دســت از
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مخالفتهای مستقیم خود با رژیم تا بن
دندان مسلح برداشتند و به فکر آموزش
مــردم افتادند .این سیر آمــوزش مردم
از مکتبخانههای مخفی و آمــوزش
نفربهنفر شروع شد و بعد از پایان عصر
کمالیستی از دهه  1950به بعد کمکم
به رونق آن افزوده شد .از پیروان سعید
نورسی در راه ترویج آمــوزش احکام و
مناسک دینی میتوان به فتحاهلل گولن
اشــاره کرد که بعدها پایهگزار جنبش
نئونورجو هم شد .گولن معتقد است که
راه دستیابی به سعادت آموزش است.
اصالحات کمالیستی و به وجود آمدن
شخصیت دوگانه در مردم
آتاتورک دورهای از تقدیس غربگرایی
و سکوالریسم را ب ـهصــورت کــامــل در
ترکیه آغــاز کــرد؛ مــردم را از پوشیدن
لباسهای سنتی
منع کرد ،مدارس آتاتورک دورهای از تقدیس
دیــنــی را بست،
غربگرایی و سکوالریسم را
دادگــــــاههــــــای
بهصورت کامل در ترکیه آغاز
شـــرعـــی را لغو
ک ــرد و اســتــفــاده کرد؛ مردم را از پوشیدن
از حروف الفبای لباسهای سنتی منع کرد،
عــــربــــی را نــیــز مدارس دینی را بست،
ممنوع و حــروف دادگاههای شرعی را لغو کرد و
التین را جایگزین استفاده از حروف الفبای عربی
را نیز ممنوع و حروف التین را
آن کرد.
در
طــــــــول جایگزین آن کرد
ســـالهـــایـــی که
نظام کمالیستی
مــردم را سرکوب
مـیکــرد ،تنها ملجاء و پناهگاه مردم
خانهها و محلهها و گروههای مذهبی
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بــود .مــردم دچــار دودستگی و در واقع
دوگانگی شده بودند در بیرون و داخل
خانه تفاوتهای عمدهای از آن مشاهده
میشد .در بیرون یک انسان سکوالر
مشاهده میشد و در داخل خانه انسانی
مسلمان و تابع دین اسالم و برگزارکننده
آداب ،مناسک و شعائر دینی مشاهده
میشد .خانه به مرکزی مبدل شده بود
که درهــای بیرونی آن تبدیل به مرزی
بــرای ایجاد رفــتــاری دوگــانــه در مردم
شده بود .در واقع این سختگیریهای
عجیب و کمسابقه در مقابله با اسالم و
اسالمگرایان در نظام کمالیستی موجب
شــده بــود کــه مـــردم نسبت بــه اســام
و بــرگــزاری آداب و مناسک و شعائر
پایبندتر شوند بهنوعی که حتی سالیان
درازی بعد از رژیم کمالیستی آتاتورک
در ســـالهـــای اخــیــر هــم کــه حجاب
مسئلهای برای زنان این جامعه شده بود
و دولتها با آن مشکل داشتند ،جمعی
از زنان فرهیخته و آکادمیک ترکیه در
مقابل هجمه و حمالت گسترده به عدم
رعایت حجاب زنان در مجامع عمومی و
دانشگاهها ،زنان آکادمیک و دانشگاهی
و قشر روشنفکر جامعه دست به مقابله
زده و داشتن حجاب و رعایت به احکام
اسالمی را عین آزادی و عدم داشتن
حق انتخاب استفاده از حجاب بهعنوان
یــک پــوشــش را از جــانــب دول ــت نقض
آزادی خود قلمداد میکردند .فتحاهلل
گولن نیز در باب حجاب عقاید جالبی
دارد ،او میگوید رعایت کامل پوشش
حجاب امری غیر واجب برای مسلمانان
است و زنان خودشان باید در اینگونه
مسائل دست به انتخاب بزنند.
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همزمان با افــول نظام کمالیستی در
انتخابات  14می ،1950اکثریت غالب
رأیدهندگان به حزب دموکرات ()DP
رأی دادنــد .از شعارها و قولهایی که
حزب دموکرات ( )DPبه مردم میداد
آزادی بــرگــزاری مــراســمــات و شعائر
و مناسک دیــنــی م ــردم ب ــود .ایــن امر
موجب شد تا این حزب با رأی اکثریت
آراء نماینده مــردم شــود و حــزب خلق
جمهوری ( )CHPرا با اکثریت آراء کنار
زده و راه را برای ابراز وجود و عرضاندام
اسالمگرایان بازنماید.
کودتای  1960ارتش و انحالل حزب
دموکرات (در تاریخ  27می)1960
در نتیجه فعالیتهای اسالمگرایان
و بــازگــشــت اســـام بــه سپهر عمومی
جامعه ،ارتــش کودتایی را طرح کرد و
علیه حزب دموکرات ( )DPاقدام کرد
و دولت دموکرات ( )DPرا منحل اعالم
کــرد و خــودش رأســ ًا حکومتی نظامی
تشکیل داد .در جریان این کودتا ارتش
تعرضی هم به مقبره سعید نورسی (پدر
معنوی اســامگــرایــان تــرک و پایه ریز
اصلی جنبش اعتراضی) که طریقت
نورجو را پایهریزی کرده بود انجام داد و
استخوانهای او را از قبر درآوردند و در
جای دیگری به نشانهی تحقیر او دفن
کردند.
در ایـــن ک ــودت ــا ،پ ــایــهگ ــذاران کــودتــا
مذهب را نه بهعنوان نیرویی که باید
درهمشکسته شود و از بین برود بلکه
به چشم ایدئولوژیای که باید در جهت
دستیابی به اهدافشان از آن استفاده
کــرد مینگریستند .ارت ــش در جهت
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تبیین و بــاز تفسیر اســام در راستای
اهداف خود بود .در واقع ارتش در جهت
نوعی بازآفرینی اسالم «روشن نگر» در
مقابل «اسالم ارتجاعی» بود.
ظهور هویت اجتماعی علویان در جامعهی
اجتماعی ترکیه
تقریب ًا  12میلیون نفر از جمعیت کشور
ترکیه را علویان تشکیل میدهند.
هــمــواره در کــشــور تــرکــیــه عــلــویــان و
گروههای قومیتی دیگر که مهمترینشان
کردها هستند در اقلیت قرارگرفتهاند
و مــورد بیمهری اســامگــرایــان ُسنی
مذهب ترکیه واقع شدهاند .از همین رو
است که دو گروه پرجمعیت و اثرگذار
علویان و کردها همواره به برداشتهای
احـــــزاب خــلــق جــمــهــوری ( )CHPو
دموکرات ( )DPاز حکومت که خواهان
حکومتی بر اســاس اصــل سکوالریسم
بودند رأی دادهاند .در واقع این دو حزب
موجب شدهاند تا این اقلیتهای دینی-
قومی بتوانند از موقعیتهایی استفاده
کنند و در اغلب اوقــات هم توسط این
اح ــزاب بــه کرسیهای رأیگــیــری در
پارلمان راه یافتهاند.
ب ــه لــحــاظ تــاریــخــی دولــــت عثمانی
جماعت علوی را همچون ستون پنجم
بالقوهی شیعهی ایــرانــی نشان داده
و بنابراین با علویان بهمثابه کافران و
زندیق رفتار کرده است (هاکان یاووز،
.)102:1392
در سال  1966گروهی از پیشاهنگان
سیاسی علوی جهت شناسایی رسمی
خــود ،حــزب علویان -حــزب اتــحــاد را
تأسیس کردند .رشد مطالبات علوی
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بــه اولــیــن مــنــازعـهی عــمــدهی فرقهای
در دورهی جــمــهــوری در [شــهــر]
«البستان» منجر شد .علویسم با عنایت
به مخالفتهای خود از بــرخــورداری و
تمامیت طلبی اسالمگرایان سنی دست
بــه اعــتــراضــات و
ایــجــاد روحــیـهای دولت عثمانی جماعت علوی را
ظــــلــــمســــتــــیــــز همچون ستون پنجم بالقوهی
مـــیـــان عــلــویــان شیعهی ایرانی نشان داده
بـــــا مـــشـــارکـــت
و بنابراین با علویان بهمثابه
و هــــمــــراهــــی
کافران و زندیق رفتار کرده
جــدی بــا جنبش
چــــــــپ ،دســــت است
بــــه اقـــدامـــاتـــی
فــــرهــــنــــگــــی و
تبلیغاتی علیه اسالمگرایان سنی زد
که موجب شد راه جدیدی در عرصهی
تــحــوالت اجتماعی تــرکهــا برایشان
گــشــوده شـــود .ب ـهتــدریــج مسلمانان
ترک در مواجه با این خاستگاه جدید
حساسیت و ترحمی نشان داده و دولت
مرکزی را تحتفشار گذاشتند تا با این
اقلیت بزرگ دینی رفتارهایی مناسب
داشته باشد و این اقلیت هم توانست
ائتالفهایی با احــزاب یــاد شــده پیدا
کند و جایگاهی را در عرصهی سیاسی
اجتماعی کشور برای خود بگشاید.
کودتای نظامی  1980و بازآفرینی مجدد
اسالم ترکی
بهموجب انقالب اسالمی ایران در سال
 1979و همزمانی جنگ سرد بین دو
ابــرقــدرت شــرق و غــرب ،اسالمگرایان
رادیــکــال و چـپهــا و مارکسیستها
کنترل اوضــاع کشور ترکیه را تقریب ًا
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به دست گرفته بودند .ازای ـنرو بود که
ارتــش و رهبران نظامی کودتا خود را
مجبور به استفاده از نهادها و سمبلهای
اســامــی بـهمــثــابـهی وزنـــهی تــعــادل و
مشروعیت بخشی خــود مـیدیــدنــد.
این ائتالف بین ناسیونالیسم و اسالم
کودتای  1980را از مداخالت پیشین
متمایز کرده است .تا جایی که «ژنرال
کنعان اورن» حتی روابــط محدودی را
با «محمد کریکینجی» -یکی از رهبران
ناسیونالیست نورجو در ارزروم -برقرار
کرد (هاکان یاووز.)108:1392 ،
ژنــرال اورن فرزند یکی از روحانیون
اس ــام ــی تــرکــیــه و خـــود او یــکــی از
مهمترین رهبران این کودتای نظامی
بـــود« .اورن» اســـام را در راســتــای
اهــداف سکوالریستیاش و در جهت
ایــجــاد جــایــگــاه اجتماعی و گسترش
پایگاه اجتماعی دولــت نظامی کودتا
مورد استفاده قرار داد« .اورن» اعتقاد
داشــت که اســام «روشــن ِنگر» به روی
تغییر و سکوالریسم گشاده است .وی
اســتــدالالت مذهبی را بــرای افزایش
آگــاهــی مــلــی ،مسئولیت اجتماعی،
اهمیت سالمت ،ارتقاء کنترل موالید
و پیوستگی جامعه ترکیه جهت ترویج
مدرنیته تأکید و بر نقش مذهب بهعنوان
عــامــل یکپارچه کنندهی بخشهای
جامعه پای میفشرد .هدف او رهایی
اسالم از تفسیرهای ارتجاعی و تأثیرات
سیاسی آن بــود .از نظر اورن« ،اسالم
عقالییترین دیــن» به شمار رفته و از
احــتــرام باالیی نسبت به دانــش و علم
برخوردار است .گفتار و سیاستهای
او نــشــاندهــنــدهی ســازگــاری اســام

ژنرال اورن
استدالالت
مذهبی را
برای افزایش
آگاهی ملی،
مسئولیت
اجتماعی،
اهمیت
سالمت ،ارتقاء
کنترل موالید
و پیوستگی
جامعه ترکیه
جهت ترویج
مدرنیته
تأکید و بر
نقش مذهب
بهعنوان
عامل یکپارچه
کنندهی
بخشهای
جامعه پای
میفشرد
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و کــمــالــیــســم بــــود (هـــاکـــان یـــــاووز،
.)108:1392
در جریان کودتای  1980ارتش دست
به باز تفسیر آثــار مصطفی کمال زد و
در راستای این تفسیرهای جدید سه
جلد از آثار مصطفی کمال (آتاتورک)
با عنوان آتاتورکیسم منتشر شد .هدف
این کتابها بازسازی تصویری متقی و
پرهیزکار از مصطفی کمال بود ،که با
اسالم «روشن نگر» ژنرال اورن مغایرتی
نداشت .رهبران کودتای نظامی 1980
از میان دیگر ابزارها ،از اسالم بهعنوان
ابزار تحکیم اقتدار خود بهره بردند .در
پی فعالیتها و اقداماتشان به تشکیل
مراکزی اسالمی که در مغایرت با نظام
کمالیستی آنان نباشد دست زدند و از
آمــوزش مذهبی در مــدارس خصوصی
استقبال کردند .همهی این اهداف در
راســتــای کاهش سیستم ضدمذهبی
شدید دوران اول کمالیستی بــود که
موجب پیدایش مسلمانان رادیکال و
متمایل به چپ و انقالبی متأثر از انقالب
اسالمی ایران گردیده بود.
نقش ارتش ترکیه در پاسداری از
آرمانها و اهداف کمالیستی (حافظ
آرمانها و اهداف آتاتورک)
ارتــش در کشور ترکیه حافظ و ضامن
اجرای قوانین اساسی ترکیه میباشد.
هــمــواره در کشور ترکیه ارتــش نقش
حافظاندیشهها و آرمانهای مصطفی
کمال (آتــاتــورک) را ایفا نموده است
و همه مخالفان ایــن اهــداف را توسط
دادگــاه قانون اساسی ترکیه که خود
ارتــــش مــجــری آن اســـت دســتــگــیــر و

سال هشتم
بهار۱۳۹٨

49

| 22

روابط بینالملل | مسلمانان ترکیه چه میخواهند؟

محاکمه کرده است.
در کودتاهایی که ارتش در این کشور
انجام داده همواره تأکید شده است که
احزاب از آرمانهای مقدس کشورمان
دوری کــردهانــد و لــذا ارتــش که حافظ
و ضامن اجــرای قوانین اساسی است
بــر خ ــود وظــیــفــه دانــســتــه تــا ب ــار دیگر
نقش کلیدی خود را در جهت حفظ و
اعتالی اهداف مقدس کشور ایفا کند.
ارتش همواره سعی کرده در این کشور
استقالل دولــت را از مــردم و جامعه
حفظ کند و به موازنهای به نفع دولت
علیه مردم عمل کرده است .در جریان
کــودتــاهــای مختلفی اعــم از ،1960
 2016 ،1997 ،1980 ،1971در
این کودتاها همواره ارتش نقش بسزایی
را ایفا کرده است .در کودتایی که در 28
فوریه  1997توسط ارتــش پایه ریزی
شده بود حکومت حزب اسالمی اربکان
را به خاطر مداخالت گسترده اسالم در
جریان سیاسی کشور ازجمله اجرای
میتینگهای زیـــادی علیه اسرائیل
و غاصب خــوانــدن اســرائــیــل حکومت
کودتایی ارتش این حزب و دولت قانونی
اربکان را منحل و سفیر ایــران در این
کشور که در تشکیل میتینگها علیه
اسرائیل نقش داشت بهعنوان شناسایی
عنصری نامطلوب به ایران بازگرداند.
به لحاظ قانونی (قانونی که در قانون
اساسی  1982توسط ارتش بازنویسی
شد) افسران نظامی ترک با بهرهگیری
از آمـــــوزش ســطــح بـــاال و ب ــا داشــتــن
هویت یکپارچه و احساس مسئولیت
بهعنوان «حافظان کمالیست» به شمار
میروند .آنها بیشتر از طبقات پایین
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و متوسط جامعه و دانشجویان افسری
دبیرستانهای ارتش از سن  13سالگی
بــه اســتــخــدام درآمـــده و بــا آمــوزههــای
کمالیستی سکوالر (غیرمذهبی) ملی
(تــرکــی) و نــگــاه غــربــی ترکیه اشباع
شــدهانــد .ایــن هویت واحــد ارتــش که
شــامــل تخصص گــرایــی ،پــاســداری و
تنفر از سیاستمداران مدنی میشد،
از عــزمــی درونــــی بـــرای «حــفــاظــت و
راهــنــمــایــی» جــامــعــه و جــلــوگــیــری از
شکلگیری قــدرت مستقل از مرکز،
خــارج از کنترل دولــت بــرخــوردار بود
(هاکان یاووز.)113:1392 ،
احیای اقتصاد اسالمی و نقش مسلمانان
در اقتصاد ترکیه بعد از کودتای 1980
مسلمانان بهموجب باز شدن فضای باز
سیاسی در این کشور در دهه 1980
شــروع به آمــوزش کردند و به بازسازی
چــهــرهی اســـام و مــخــصــوصـ ًا پیامبر
بهعنوان یک بازرگان دست زدند و در
فضای رقابتی ترکیه شروع به فعالیت
کردند.
( MUSIADانجمن مستقل صاحبان
صــنــایــع و بــازرگــانــان) مــعــرف تالقی
پیچیدهای از مذهب و اقتصاد در میان
بورژوازی جدیدآناتول است .این فرآیند
توانسته اســت تنها بــا اخــذ کمک از
لیبرالیزاسیون اقتصادی اوزال تحکیم
گــردد .این سیاست همچنین ساختار
«اخالق پروتستانی» را به واسطهی تأکید
بر پاک دینی ،ارزشهای این جهانی-
که بهعنوان پیشبینی پاداشها برای
یک زندگی فضیلتمند در آخرت دیده
میشوند -ارتقاء بخشید .این بورژوازی

ارتش همواره
سعی کرده
در این کشور
استقالل
دولت را از
مردم و جامعه
حفظ کند و
به موازنهای
به نفع دولت
علیه مردم
عمل کرده
است
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بازرگانان
مسلمان در
MUSIAD
با عرضهی
جهانی
اقتصادی
در راستای
نگهداری
و پرورش
معنویت
جامعه رقابت
مینمایند

نوین حول محور گروههای «نورجو» و
«نقشبندی» سازمان یافت ،اعتقادات
خــرافــی را م ــورد نکوهش ق ــرار داد و
بهصورت شگفتآوری بر درک عقالنی
از ایمان پای فشرده [تا جایی که] اسالم
(در انــتــشــارات  )MUSIADبهمثابه
مذهب پیشرفت تعریف گردید.
پویایی متقابل بین جنبشهای معاصر
اسالمی و نیروهای بازار ،نشان داد که
مدرنیزاسیون ترکیه لزوم ًا کپی صرفی
غربی ســازی نمیباشد .ازآنجاکه در
غرب بورژوایی کردن مذهب به فرایند
افسون زدایی منجر گردید ،مورد ترکیه
نشان داد که افزون زدایی و باز افسون
زایــی ممکن اســت با هم وجــود داشته
باشند.
بــرای مثال در ارتــبــاط بــا MUSIAD
مذهب ،با اقتصاد بازار درهمتنیده شده
اســت ،ایــن پدیده روشــن مـیســازد که
شکلی متفاوت از مدرنیته در ترکیه در
حال شکلگیری است .مدرنیزاسیون
جامعهی مدنی محور [ترکیه] از پایین
و برخالف مدرنیزاسیون دولتمحور از
باال ،کردمانهای محلی و شبکههایی را
با گفتمان جهانی و جهانشمول حقوق
بشر ایــجــاد نــمــوده اس ــت .بهرهگیری
کردمانها و اصطالحات مذهبی برای
توجیه اقتصادی بازار به اصلیترین منبع
بــرای سکوالریزاسیون درونــی اسالم
تبدیل شــده اســت .امــا مهمترین مانع
بــرای سکوالریزاسیون درونــی اسالم،
کنترل درســت بر اســام اســت .وجود
«بازار» ایدههای مذهبی الزمهای برای
رسیدن به یک دموکراسی پلورالیستی
بـــوده اســـت .بــازرگــانــان مسلمان در
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 MUSIADبا عرضهی جهانی اقتصادی
در راستای نگهداری و پرورش معنویت
جامعه رقابت مینمایند .آنهــا تمایل
دارنــد تا اسالم را بهمثابه منبع ایدهها
و استراتژیها قلمداد نمایند تا بتوانند
فعالیتهای اجتماعی را در محیط بازار
توجیه نمایند .بنابراین شــور و شوق
مذهبی همراه با کسب سود نیروهای
محرکهی اصلی توسعه بــازار ترکیه به
شمار میروند .اجتماعات «نقشبندی»
و «نــورجــو» بر اخــاق بازرگانی پیامبر
و تالش بــرای ترکیب آن با ارزشهــای
مــدرن کاپیتالیستی تأکید میورزند.
برای مثال «محمد زاهد کتکو» یکی از
رهبران برجستهی [طریقت] نقشبندی
اســتــدالل میکند کــه (جستجو بــرای
سود در خدمت امت اسالمی و در سطح
برابری با عمل مذهبی ،مانند نماز و
روزه اســت) .هویت اسالمی بورژوایی
جدید ،که ریشه در بــازار داشته و به
وسیله اخـــاق اســامــی شکلگرفته
است ،نه تنها اعضای  MUSIADرا از
اعضای ( TUSIADانجمن صاحبان
صنایع و بــازرگــانــان تــرکــیــه) متمایز
نمیگرداند بلکه ارتباطات قدرتمندی
را نیز بین آنهــا و اعضای بخشهای
بزرگتر جامعه که مصرفکنندگان آن
میباشند برقرار مینماید (هاکان یاووز،
.)142:1392
آموزش متون دینی در مدارس ترکیه
آمــوزش متون دینی با روی کــار آمدن
حکومت کمالیستی ممنوع اعــام شد
و فقط در حد بجا آوردن تکالیف دینی
بــود کــه م ــردم مــجــاز رج ــوع بــه علمای
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تمامی دانش
آموزان ترکیه
از کالس 4
راهنمایی و
دبیرستان،
چه عمومی
و خصوصی،
الزام ًا باید
دورههای
«فرهنگ
مذهبی
و دانش
اخالقی»
را انتخاب
نمایند.
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دینی بــودنــد .با افــزایــش سختگیری
نظام کمالیستی علمای دینی روزبهروز
عقبنشینی کرده و عرصهی اجتماعی
از وج ــودش ــان ک ـمرن ـگتــر م ـیشــد ،تا
اینکه مــردم بــرای رعایت اصــول اولیه
زندگیشان که بر اساس آیینها و آداب
و مناسک و شعائر اسالمی پایهگذاری
ش ــده ب ــود دچـــار مشکل شــدنــد .ایــن
مشکالت تا جایی ادامــه پیدا کــرد که
اجساد هفتهها در روستاها و مناطق
دورافتاده روی زمین میماند ،تا اینکه
یک عالم دینی بر بدنها نماز بگذارد
و آنهــا را با آداب اسالمی دفــن کند.
بــروز این مسائل و مشکالت سبب شد
مصطفی کمال دستور دهد که علمایی
را تحت نظارت دولــت تربیت کنند تا
مردم بتوانند به امور جاری زندگانی خود
بپردازند بعد از سال  1951که حکومت
به دست دموکراتها افتاد و فضا برای
حرکتها و تــاشهــای اســامگــرایــان
بازتر شد مدارس امام خطیب روزبهروز
بــه رونقشان افـــزوده شــد و همینطور
ساالنه به تعدادشان اضافه میشود.
البته در طول چند دهه بعد از 1950
هم مجدد ًا این مدارس با افول و صعود
گستردهای به علت مخالفت بعضی از
حکومتهای کودتایی ارتش روبرو بوده
است ،اما بهطور ثابت این مدارس دینی
از سال  1951-1952که  14مدرسه
بوده در سال  1997-1998تا تقریب ًا
 1200مدرسه در سطوح متوسطه و
عالی افزایشیافته است.
تمامی دانــش آمــوزان ترکیه از کالس
 4راهنمایی و دبیرستان ،چه عمومی
و خــصــوصــی ،ال ــزامــ ًا بــایــد دورههــــای

«فرهنگ مذهبی و دانــش اخالقی» را
انتخاب نمایند .کالسها یکبار در هفته
و با کتاب اصلی مصوب وزارت فرهنگی
برگزار میشود .به لحاظ تئوری اگرچه
از کــاسهــا انتظار حفظ فاصله بین
آموزش مذهبی در کل و آموزش اسالمی
بهصورت اخص م ـیرود ،این کالسها
در عمل به فرصتی برای آموزش اعتقاد
اسالمی تبدیلشدهاند .بررسی  4کتاب
درسی که بهصورت گستردهای در این
دورههــای اجباری مــورد استفاده قرار
میگیرند نــشــان م ـیدهــد کــه فصول
کتابها ،بر  5موضوع تأکید داشتهاند.
 -1مــذاهــب اصــلــی جــهــان  -2تاریخ
اســام و زندگانی پیامبر  -3راههــای
اجــــرای مــنــاســک اســامــی  -4نقش
مذهب در تاریخ ترکیه و  -5اخالقیات
اسالمی و رفتار و سلوک خوب.
ایــن کــتــابهــای درســـی در بازگویی
تفاوتهای فــرقـهای مسلمانان موفق
نــبــوده و از مــنــظــر مــســلــمــانــان سنی
نوشتهشده اســت و بخشی از آن در
ارتباط با نقش اســام در تاریخ ترکیه
و درصدد آمیختن ناسیونالیسم ترکی
با اسالم بوده است .ترکها در جایگاه
مدافعان اسالم بازنمایی عشق به میهن
با عشق به دین مساوی پنداشته شده
است (هاکان یاووز.)189:1392 ،
چ ــاپ و تــکــنــولــوژی ارتــبــاطــی رســانــه
جــمــعــی روشــنــفــکــران اســامــی را به
شــفــافســازی اشــکــال جــدیــد دانــش
گفتمانی وادار ساخته اســت کــه به
لحاظ محتوا انتزاعیتر ،انعکاسیتر
و جهانیتر میباشند .به دیگر سخن،
تولید دانــش از مبنای شفاهی محور
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ســنــتــی آن ،نــقــلقــولهــای مناسب
کردمان و آموزههای اسالمی مربوط به
زمان پیامبر رها گشته است .بنابراین،
روزنامهها ،مجالت ،تلویزیون و رادیو
ابزارهایی بــرای انتقال نه فقط نقطه
نظرات اسالمی پراکنده ،بلکه فضاهای
گفتمانی برای تفکر و دیالوگ انتقادی
ب ــودهان ــد .ســاخــت مــاهــران ـهی معانی
اجــتــمــاعــی اســامــی و کــردمــانهــای
اسالمی در جامعهی مدرن ارتباطات-
محور ،نیازمند ایجاد «قواعد ماهرانهای»
از اسالم است« ،قواعدی که در آن پیام
در درون و رمزگان تداومیافته است و نه
در متن آن» مفصلبندی رایج و انتقال
تفسیر اسالمی برحسب روایــت سنتی
مستقل از متن است .درک این تفسیر
مستقل از متن اســامــی درنتیجهی
آمــــوزش عــمــومــی امــکــانپــذیــر گشته
است .حلقهها و مجالت ادبی اسالمی
مکانهای جدید مقدس احیای آگاهی
اســامــی مـیبــاشــنــد .بــنــابــرایــن نقش
و تأثیر روشنفکران شهری اسالمی
ب ـهشــدت بــه چــاپ و آمـــوزش عمومی
جهانی پیوند خورده است (هاکان یاووز،
.)130:1392
تجاری کــردن دانــش اسالمی از طرق
رسانهای منجر به رقابت و جستجوی
صداهای جدید رقابتی میشود .این
رقــابــت عــقــایــی ســــازی اســتــدالالت
اســـامـــی را نــیــز تــســهــیــل م ـیکــنــد.
اصلیترین برآیند این کاالسازی دانش
اسالمی تنوع ســازی و سکوالرسازی
دانش اسالمی بوده است .رسانههای
جدید اسالمی به ظهور بورژوازی جدید
اسالمی -محور پیوند خورده است.
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 3طریقت نقشبندی ،نورونئو نورجو؛
اثرگذارترین مکاتب در احیای فرهنگ و
تمدن اسالمی
طریقت نقشبندی:

طریقت نقشبندی متعلق بــه سنت
صوفی [گری] اسالم است .این طریقت
با آمــوزش معتقدان ماهیت و عملکرد
متفاوت استعداد فکری روحی معتقدان
بــه تزکیه نفس ( )NEFSاز جنبهی
نفسانی بــر جــنــبـهی مــعــنــوی تمرکز
میکند .کشمکش برای کنترل نفس از
قلمرو قلب صورت میگیرد.
پیروان طریقت نقشبندی همواره در
حال مبارزات گسترده و جلوگیری از
اقــدامــات ضد دینی نظام کمالیستی
برآمدهاند .مخصوص ًا در دهه  1925تا
 1935بهطور جد مقابل نظام الئیک
مصطفی کمال بــه مقابله پرداختند
«محمد زاهد کتکو» یکی از برجستهترین
و کاریزماتیکترین رهبران این طریقت
بــوده اســت .یکی از دالیــل اصلی که
«کتکو» بهعنوان برجستهترین رهبر
صوفی بعد از ســال  1952ظاهر شد
متعهد و ملتزم کــردن کسانی بــود که
هــمــواره وی را احــاطــه کـــرده بــودنــد؛
کارامال
تورگوت اوزال ،جواد آیهان ،تمل
ُ
اوغلو ،تئومان رضا گونری ،حلمی گولر،
نظیف گوردوغان ،رجب طیب اردوغان
و بسیاری از شخصیتهای عمومی که
بعدها در زندگی اجتماعی و سیاسی
ترکیه بــه شخصیتهای برجستهای
تبدیل گشتند؛ که شامل وزرایــی چون
(تورگوت اوزال ،لطفی دوغــان ،فهیم
آداک) نخستوزیر (تورگوت اوزال) و
نخستوزیر دیگر (اربــکــان) میشوند

پیروان
طریقت
نقشبندی
همواره در
حال مبارزات
گسترده و
جلوگیری از
اقدامات ضد
دینی نظام
کمالیستی
برآمدهاند.
مخصوص ًا در
دهه  1925تا
 1935بهطور
جد مقابل
نظام الئیک
مصطفی کمال
به مقابله
پرداختند
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(هاکان یاووز.)205:1392 ،
ا بــه دنبال
پــیــروان ایــن طریقت اصـ ـ ً
زهـــد پــیــشــه کــــردن و قــنــاعــت ورزی
نبودهاند برای مثال میتوان از طریقت
اسکندرپاشا یادکرد که در جریان عقد
قراردادهایشان بهجای حضور در دفاتر
معمولی همیشه همهی کارهایشان و
حتی مهمانیها را هم در هتلهای پنج
ا مدافع
ستاره برگزار میکنند و اص ـ ً
زندگی ساده و قناعت وار نیستند.
طریقت نورجو:

نورجوها کسانیاند که بعد از وفات
سعید نورسی به دنبالهروی از رفتار و
منش و سلوک او پرداختهاند .مهمترین
اثــر سعید نورسی کتابی تحت عنوان
«کلیات رساله النور» است که مبنای
این جنبش عقیدتی است .این جنبش
بعد از مرگ نورسی بدون هیچ وارثی به
حیات خود ادامه داد و هیچکس بعد از
نورسی به رهبری آن نرسید .افراد پیرو
این جنبش عقیدتی در جلسات هفتگی
در درسخانه خود به قرائت و تفسیر آرا
و نظرات سعید نورسی میپردازند و او
را بهعنوان شخصیتی مــاوراء الطبیعی
و مــقــدس م ـیدانــنــد .جنبش نــورجــو
بهعنوان جنبش مقاومت در برابر فرآیند
مــدرنــیــزاســیــون کمالیستی پیشرو و
بیشفعال بوده است« .سعید نورسی»
بــرای مردمی که در حــال گــذار از یک
اجتماع (گمینشافت) به یک جامعه
سکوالر ملی (گزلشافت) میباشند به
طرح چارچوب مفهومی دست یازید.
این مفاهیم به تأسیس نقشهی معنایی
منجر گردید که با بــاز تعریف مفاهیم
اســامــی فولکلور و کــردمــانهــا بــرای
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ایجاد شبکههای جدید همبستگی و
استراتژیهای زندگی روزمره در مواجه
با شرایط جدید ،پروژهای را برای تعامل با
چالشهای مدرن مهیا میسازد (هاکان
یــاووز .)220:1392 ،مناقشه اصلی
نورسی نه ستیزه با مدرنیته بلکه بیشتر
ستیزه با اپیستمولوژی پوزیتویستی بود
که درصــد ریشه کـنکــردن موجودیت
بشر از ریشههای
مقدس آن برآمده افراد پیرو طریقت نورجو در
بود (هاکان یاووز ،جلسات هفتگی در درسخانه
.)224:1392
خود به قرائت و تفسیر آرا و
چــــرا «نـــورســـی»
نظرات سعید نورسی میپردازند
و پــــیــــروانــــش و او را بهعنوان شخصیتی ماوراء
بهعنوان تهدیدی
الطبیعی و مقدس میدانند
بـــــرای پـــــروژهی
ک ــم ــال ــی ــس ــت ــی
تلقی میشدند؟
آنــچــه «نـــورســـی» را «دشــمــن» پـــروژه
کمالیستی ساخت مفهومسازی بدیل
او را از علوم ،هویت« ،خــود»  -self-و
حاکمیت قانون بود که با هم درصدد
شکل دادن بومیسازی از مدرنیتهای
برآمده بودند که برای تمامی مسلمانان
جذابتر از غربی ســازی بــاال به پایین
دولــت کمالیستی بــود (هاکان یــاووز،
.)225:1392
«نورسی» مشارکت سیاسی و حاکمیت
قــانــون را دوســتــون عــدالــت اجتماعی
قلمداد مینمود .از پارلمانتاریسم و
حکومت مشروطه بهعنوان عقالنیترین
ابــــزار تــحــقــق بــخــشــی بــه پــیــشــرفــت و
کامیابی و نیز جامعهی عادالنه دفاع
م ـیکــرد .نــورســی اســتــدالل نــمــود که
بــهطــور طبیعی هــر شــهــرونــدی باید
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«نگران مسائل کشور ،ملت و دولــت»
بوده ،اما «نباید کورکورانه تحت انقیاد
افــرادی قــرار گیرند که به نام کشور یا
ملت درصدد استثمار آنها میباشند» با
این استدالل که اسالم نمیتواند و نباید
به منظور اهداف سیاسی به کار گرفته
شود اظهار میداشت که مذهب نهایت ًا
بایستی حــوزهای فراتر از سیاستهای
روزانهی قدرت را دربرگیرد« .نورسی»
صراحت ًا علیه استقرار احزاب اسالمگرا
جهتگیری نــمــود ،زیـــرا بــر ایــن بــاور
بــود کــه جامعهی قطببندی شــدهی
ترکیه آمادگی تسامح با آنها را ندارد.
پیروان «نــورســی» نیز با ایــن استدالل
که چنین احزابی احتماال ً با استفاده
از اسالم و برای اهــداف فرصتطلبانه
سیاسی در پــی ضــربــه زدن بــه منابع
اسالمی بر خواهند آمد نسبت به احزاب
اســامگــرای در حــال ظهور مشکوک
بودند« .نورسی» ارتباط بین اســام و
سیاست را بهعنوان امــری مسئلهدار
مینگریست و بر ایــن بــاور بــود که اگر
اکثریت جامعه آگاهانه از سر درک شروع
به تعریف هویت خــود با اســام برآیند
میتوانند سیاستهای ضدمذهبی
جمهوری کمالیستی را خنثی نمایند
(هـــاکـــان یــــــاووز.)226:1392 ،
«نــورســی» با دادن اجــازه به هر فردی
بــرای تفسیر اســام مطابق با شرایط
خود ،درصــدد اجتماعی کردن مذهب
برآمد (هاکان یــاووز.)231:1392 ،
از دیگر خصیصههای عمدهی جنبش
نورجو ،تقدم اهمیت عقل بر معجزه در
درک ادراک مذهبی بوده است (هاکان
یاووز.)233:1392 ،
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طریقت (جنبش نئو – نورجو)

فتحاهلل گولن شخصیتی کاریزماتیک و
بسیار محبوب در کشورهای اسالمی
مخصوص ًا ترکیه میباشد .او در ابتدا
از پیروان مکتب نورجو بوده است ولی
هیچگاه بــه شیخ و مرشد ایــن طریقه
تبدیل نشد .گولن از جمله اهالی ارزروم
است و از قدیم االیام این منطقه یکی از
مناطق اختالفی بین ایران و امپراتوری
عثمانی بوده است .مردمان این منطقه
بدلیل وج ــود نــوعــی دوری از مــرکــز و
همیشه احتیاج و نیاز به مرکز دائم ًا خود
را متکی به دولت مرکزی دیدهاند و این
موضوع در روح و روان آنها هم اثرگذار
بــوده اســت .فتح اهلل گولن هم در آراء
و نظراتش همیشه این مــورد که دولت
مرکزی ارجحیت بر مذهب دارد را به
صــورت غیرارادی درنظر داشته است.
او بدنبال گذشتهی تاریخی اسالمی
– عثمانی در ترکیه تحت عنوان اسالم
آناتولیایی است و مسلمان و ُترک بودن
را در تعارض با هم نمیداند و در راستای
هــم مــیدانــد« .گــولــن» درصددترمیم
و اصــاح ملت از طریق بــه یــاد آوردن
«گذشتهی» آن در مقابل «فراموشی»
اســت م ــردم را بــه کشف خــود (Self-
 )ozedunusفرا میخواند که در درون
«گذشتهی اسالم و عثمانی جای گرفته
است» (هاکان یا ووز.)280 :1392 ،
فتح اهلل گولن را میتوان یک نواندیش
دینی لقب داد .او با بازآفرینی اسالم و
احیای مجدد اسالمی که در جهت صلح
و دوستی میباشد ،توانسته به یک قرائت
جدید از اسالم دست یابد گولن همواره
در تالش برای مبارزه با فقر و جهل و نفاق

فتح اهلل
گولن در آراء
و نظراتش
همیشه این
مورد که
دولت مرکزی
ارجحیت بر
مذهب دارد
را درنظر
داشته است
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در جامعه بوده و مهمترین راه مقابله این
سه بالی خانمان سوز را هم با آموزش
دادن انسانها میسر میداند.گولن در
راستای دستیابی به اهداف آموزشی و
استراتژیهای دوربینانه خود به استقرار
تقریب ًا  200دبیرستان و  7دانشگاه
در سراسر ترکیه ،اروپا و جمهوریهای
ترک – مسلمان اتحاد جماهیر شوروی
سابق دســت زده اســت (هاکان یا ووز،
 .)276 :1392گولن ساخت تمدن
اسالمی را صرف ًا در الگوی از پایین به باال
جست و جو میکند .در این الگو ،تمدن
سازی از الیههای زیرین هر جامعه مانند
فرد ،خانواده ،مدرسه ،بازار و .. .ایجاد
میشود ،ولی در رویکرد گولن به جایگاه
سیاست در تمدن سازی اشارهای نشده
است (نوروزی فیروز.)55 :1396 ،
با بررسی آراء و نظریات گولن میتوان
گفت بااینحال که او خود را شخصیتی
فراتر از تعصبات میداند .اما همچنان
بر بــاور به برتری اســام ترکی بر سایر
تفسیرها و قرائتهای دیگر اقوام و ملل
مختلف با رویکردی متعصبانه مینگرد.
نتیجهگیری
با بررسی منابع در دسترس به این نتیجه
رســیــدهام که در واقــع امــر مــردم کشور
ترکیه ممکن است در بازههای زمانی
مختلف متأثر از انقالب اسالمی ایران
اما اساس ًا راه اسالم ترکی
بوده باشند ّ
و ایــرانــی بــا هــم متفاوت اســت .اســام
ایرانی درصــدد دستیابی به حکومتی
اسالمی و دینی و اجرای احکام شرعی
ال قانونی میباشد .اما در
بهصورت کام ً
اسالم ترکی همیشه و در همهی موارد

56

سال هشتم
بهار۱۳۹٨

این اسالم بوده که به نفع خواست آحاد
جامعه عقبنشینی کرده و از این بابت
اسالم در ترکیه همیشه در حالت انزوا و
گوشهگیری بوده است.
ال
اسالم در ترکیه با برداشتهایی کام ً
لیبرال مواجه شده و در همخوانی کامل
با سکوالریسم کمالیستی بــوده است
اما در ایران همیشه این اصول سکوالر
– لــیــبــرال ب ــوده
ک ــه ب ــا روی کــار اسالم در ترکیه با برداشتهایی
آمــــدن اح ــک ــام و کام ًال لیبرال مواجه شده و در
قــوانــیــن اسالمی همخوانی کامل با سکوالریسم
عقبنشینی کرده کمالیستی بوده است اما در
اس ــت .اس ــام در ایران همیشه این اصول
دو کشور ایــران و
سکوالر – لیبرال بوده که با
ترکیه قرائتهایی
کـــامـــا مـــجـــزا و روی کار آمدن احکام و قوانین
ً
متفاوت از هم را اسالمی عقبنشینی کرده است
پیدا کــرده است.
در ایــران همیشه
طی چهل سال اخیر در رأس امور قرار
گرفته است ،اما در ترکیه اینگونه نبوده
ال
حتی در موقعیتهایی که قدرت کام ً
در دســت اســامگــرایــان ب ــوده اســت و
هماکنون هم همینطور است همواره
مشاهده میشود که اســامگــرایــان در
باب تصمیمگیریهای کالن مملکتی از
اصــول سکوالریستی مصطفی کمال با
تفسیرهای خاص خودشان بهره بردهاند.
در واقع امر میتوان به این نتیجه رسید
که ترکها اسالم را در حوزه و حیطهی
شخصی خودشان ترجیح میدهند ،ولی
در حوزهی عمومی و عرصه اجتماعی از
آن استفاده نمیکنند و همیشه تابع اصل
سکوالر – لیبرال خودشان هستند.
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وضعیت اشتغال و فرصتهای
رشته علوم سیاسی
محسن فاطمی
دانشجوی کارشناسی علوم سیاسی ۹۶

اگر بخواهیم تعریفی آکادمیک از رشته
ی علوم سیاسی ارائه دهیم باید گفت
علوم سیاسی به معنای بررسی تئوریها
وانــدیــشــههــای ســیــاســی و حکومتی
مختلف ،کارکرد و اثر هر یک از آنها بر
بخشهای مختلف جامعه است .در ابتدا
به ایــن نکته باید اشــاره کــرد که هدف
از نــگــارش ایــن گ ــزارش ناامید کــردن
دانشجویان این رشته نیست بلکه بیان

حقایق در مورد علوم سیاسی میباشد.
متاسفانه حوزه ی علوم انسانی با وجود
اینکه در  ۱۶ســال اخــیــر  ۷۰درصــد
رشد داشته است اما برای بسیاری از
مسائل مانند اعتیاد ،کودکان کار ،فساد
اداری ،طالق و .. .هنوز راهحل مناسبی
پیدا نکرده اســت .شاید یکی از دالیل
آن بیاعتمادی دولت به دانشگاههای
کشور است یا شاید هم نوع نگاهی است
که به دانشگاهها و مراکز علمی دارد و
آنهــا را به مثابه یک حزب میبیند نه
مکانی برای تولید علم!
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اگر قرار
است که
روشنفکر در
اتاق خودش
بنشیند و
نظریهپردازی
بکند و
حلقهای از
دانشجویان
و دوستان
خودش را
جمع بکند،
خبری از اثر
اجتماعیای
نخواهد بود

در بسیاری از همایشها به خصوص
در حوزه علوم سیاسی هیچگاه دولت
مشکالتش را بــا دانــشــگــاه در میان
نــمـیگــذارد تــا بــتــوان حــول محور این
مشکالت همایش و کنفرانسی برگزار
کرد تا پژوهشگران در این باب پژوهشی
را انجام دهند .از آن طرف دانشجویان
را به سمت فعالیتهای سیاسی سوق
میدهد که با تشویق آنها به این سمت،
به جــای فعالیتهای علمی و تقسیم
دانــشــجــویــان بــر حــســب دیــدگــاههــای
سیاسی باعث عدم انسجام دانشجویان
میشود که ضعف همدلی و عدم توسعه
فردی را به دنبال خواهد داشت.
اگــر ق ــرار اســت کــه روشنفکر در اتــاق
خودش بنشیند و نظریهپردازی بکند و
حلقهای از دانشجویان و دوستان خودش
را جمع بکند ،خبری از اثر اجتماعیای
نخواهد بــود ،انسان درس میخواند و
زحمت میکشد که بتواند تغییر ایجاد
کند .اگر روشنفکر نتواند تغییر ایجاد
کند ،چه ســودی نصیب جامعه خواهد
شد! متاسفانه امروزه بیش از  ۹۰درصد
فارغ التحصیالن رشته ی علوم سیاسی با
مشکل بیکاری دست و پنجه نرم میکنند
و درصد ناچیزی از فارغ التحصیالن این
رشته در روابط عمومیها و سازمانهای
بینالمللی مشغول به کار هستند و عدهی
دیگری هم به عنوان اعضای هیات علمی
دانشگاه مشغول به کارند .در حقیقت
آسیبهای رشتهی علوم سیاسی شامل
عدم وجود راهبرد جامع ،ارتباط ناقص
با دستگاههای اجرایی ،توسعه ناکافی
نــهــادهــای مدنی علمی ،عــدم تناسب
بــا سطح دان ــش پــژوهــان و بــحــران کار
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میباشد .یکی از مشکالت دیگری که
در این رشته وجود دارد این است که در
دورهی کارشناسی دانشجویان به برخی
از دروس عالقهای نــدارد ولی باالجبار
باید انها را بگذرانند و از هر نوع گرایشی
را در این رشته باید دروســی را مطالعه
کند .شاید یکی از دالیل بی عالقه بودن
دانشجویان برای ادامه تحصیل در این
رشته همین موضوع باشد .امــروزه در
برخی از دانشگاههای جهان به خصوص
در کشور کانادا تالش شده است که برای
آماده کردن و توانمند سازی دانشجویان
در جهت فهم مفاهیم پیچیدهی جهانی
شــدن و همچنین کسب شغل مناسب
به رویکرد میان رشتهای روی اوردنــد.
یکی از موضوعات مهمی که باید به آن
اشاره کرد این است که آنچه مردم به نام
سیاست و مسائل سیاسی میشناسند
با سیاست به مفهومی که در رشته علوم
سیاسی مطرح اســت تــفــاوت دارد .در
حقیقت دانشجویان موفق ایــن رشته
یک سیاست شناس خواهند شد نه یک
سیاستمدار! علوم سیاسی در عین اینکه
به حال نگاه میکند و برای اینده برنامه
ریزی میکند ،ریشهای در گذشته دارد.
اما فارغ از مباحث مطرح شده ،دانشجوی
علوم سیاسی باید فردی منطقی باشد و
ظرفیت باالیی داشته باشد تا در بمباران
مسائل روز مره گیج نشود و عمق مسایل
اجتماع را ببیند و الزم اســت بــا همه
اقشار جامعه ارتباط داشته باشد .یک
دانشجوی عالقهمند بهتر است بیشتر
بر مطالعهی خود تاکید داشته باشد و
در کالس استاد جهتگیریهای کلی
مطالعات خود را بیاموزد.
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الیحه جامع انتخابات
کشوری
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محمدرضا دهقان بنادکی
دانشجوی کارشناسی علوم سیاسی ۹۶

وجود مشکالت اقتصادی متعدد از یک
طرف و وقوع حوادث طبیعی گوناگون از
طرف دیگر موجب شده است تا توجه ی
توده ی مردم بیشتر به سمت خبرهایی
با همین عناوین جلب شود و به نوعی
کمتر اخباری با موضوعات متفاوتتر
به گوششان بخورد ،اخباری که شاید
بتوانند در آیــنــده از اهمیت باالیی
برخوردار شوند.
 24مهر ســـال 1395بــود که آیــت اهلل
خامنهای سیاستهای کلی انتخابات
را در  18محور بــا هــدف اجـــرای بند
یک اصل  110قانون اساسی و پس از
مــشــورت بــا مجمع تشخیص مصلحت
نــظــام ،بــه رؤس ــای ســه قــوه و همچنین
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام
اعــام کــرد .پس از آن بــود که بحث و
بررسی پیرامون الیحه ی آغــاز شد که
قرار بود تمام قوانین انتخاباتی کشور
را در بر بگیرد و به عبارت سادهتر از این
به بعد دیگر کشور دارای قوانین مختلف
بــرای انتخابات مختلف نباشد ،البته
وجود قوانین متنوع تنها مسئله ی مورد
انتقاد در نظام انتخاباتی فعلی کشور
نیست ،اما حال به نظر میرسد و یا بهتر
است بگوییم که این امــیــدواری وجود
دارد که تصویب این الیحه بخشی از
انتقادات گوناگونی را ،که با هر برگزاری
انتخابات در کشور شکل میگیرند،
کاهش دهد.
اولین نکتهای که در این الیحه ممکن
اســت نظرمان را جلب کند موضوعی

| 22

اســت تحت عنوان تشکیل "دفتر ثبت
نام رأی دهندگان" .چیزی که در برخی
از کشورها از جمله آمریکا وجود دارد.
سلمان ســامــانــی ،سخنگوی وزارت
کشور ،در این مورد گفته که قرار است
تشکیل ایــن دفتر شفافیت و سالمت
انتخابات را افــزایــش دهــد ،همچنین
برخی دیگر گفتهاند که تشکیل یک
چنین دفــتــری مـیتــوانــد جــلــوی بــروز
بسیاری از تخلفات در هنگام برگزاری
انتخابات را بگیرد.
از دیــگــر مـــــواردی کــه در مــــورد ایــن
الیحه مطرح شــده بــرگــزاری انتخابات
الکترونیکی است ،البته این هنوز یک
مسئله ی مــورد مناقشه میان دولــت و
شــورای نگهبان اســت زیــرا گفته شده
اســت که هنوز زیــر ساختها و قوانین
الزم برای اجرای این کار وجود ندارد،
باید دیــد که نتیجه ی ایــن مناقشه به
کجا مـیرســد و زیــرســاخـتهــای مــورد
نیاز شکل میگیرد یا خیر .از شورای
نگهبان نام بردیم ،همانطور که میدانیم
بــررســی صــاحــی ـتهــا در انــتــخــابــات
ریاست جمهوری برعهده ی این شورا
میباشد ،البته در مورد مجلس شورای
اسالمی و مجلس خبرگان هم حضور
شـــورای نگهبان تــا حـــدودی احساس
مــیشــود زیـــرا در انــتــخــابــات ایـــن دو
مجلس در ابــتــدا هیئتهای نظارتی
شکل میگیرد و سپس شورای نگهبان
به اعالم نظر میپردازد .تنها جایی که
شورای نگهبان نقش کمرنگ تری دارد
شوراهای اسالمی شهر و روستا است،
که در آنجا احراز صالحیت توسط هیئت
مــرکــزی نــظــارت بــر انتخابات شوراها

سال هشتم
بهار۱۳۹٨

61

| 22

مسایل ایران | الیحه جامع انتخابات کشوری

انجام میشود .نکتهای که وجود دارد
اینجاست که تقریبا در تمام انتخابات
گذشته به جز انتخابات شوراهای شهر و
روستا به نحوه ی نظارت شورای نگهبان
و همچنین نقش آن در تعیین صالحیت
نامزدان انتقادات متعددی شده است.
در واقع این شورا  12عضو دارد و تشکیل
یافته است از  6فقیه منصوب رهبری و 6
نفر حقوقدان .تعدادی از نظریه پردازان
گفتهاند که مـیتــوان از ایــن الیحه در
راستای نظارت بر نقش نظارتی شورای
نگهبان استفاده کرد ،این سخن خیلی
بیراه هم نیست زیــرا سلمان سامانی
گفته است که در این الیحه تأکید شده
که هرگونه اظهار نظر از سوی شورای
نگهبان در مقام نظارت ،تنها به نحوه
ی اعــمــال قانون
حــــاضــــر تــوســط تقریبا در تمام انتخابات گذشته
مجری انتخابات به جز انتخابات شوراهای شهر و
خــــواهــــد بـــــود و روستا به نحوه ی نظارت شورای
بــایــد مستند بر نگهبان و همچنین نقش آن
دالیــل مبتنی بر در تعیین صالحیت نامزدان
تخطی مجری از انتقادات متعددی شده است
فرایندها و مراحل
قانونی باشد .اما
در اینکه در عالم
واقــع میشود نقش شــورای نگهبان را
پایین آوردیـــا خیر ،شاید خــوب باشد
تااندکی بر یک نکته تأمل کنیم ،هرچه
باشد این الیحه قرار است پس از ارائه
و تصویب مجلس بــرای تصویب نهایی
به شورای نگهبان فرستاده شود ،حال
آیــا شــورای نگهبان قانونی را تصویب
میکند که اقتدارش را پایین میآورد؟
در این مــورد باید نشست و دید که در
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آینده چه پیش میآید .درباره ی مجری
انتخابات هم بر اســاس آنچه که گفته
شــده ،برطبق ایــن الیحه در کنار وزیر
کشور ،وزیر اطالعات و دادستان کل،
یکی از دبــیــران کل اح ــزاب ،یک عضو
کانون وکــا ،یکی از مــدیــران مسئول
رسانه و نمایندهای از تشکلهای مردم
نهاد حضور دارند که انتخاب این افراد
هم به کانونهای صنفی و فعاالن هر
حوزه سپرده میشود.
پس از این میرسیم به احــزاب و نقش
آنــهــا ،هــمــانــطــورکــه م ـیدانــیــم اگــرچــه
تــابــحــال و در گــف ـتوگــوهــای روزمـــره
ی سیاسی زیــاد از اح ــزاب مــوجــود در
کشورمان نام برده ایم ولی میتوان گفت
که به نسبت دیگر کشورها ،در ایــران
حــزب بــه معنای واقــعــی کلمه آنچنان
پررنگ نیست ،به همین دلیل گفته شده
است که در این الیحه به نقش احزاب
تا حد باالیی اشاره شده است ،تاحدی
که دکتر روح اهلل اسالمی ،عضو هیئت
علمی علوم سیاسی دانشگاه فردوسی،
بیان کرده است که براساس این الیحه
یکی از مراجع تعیین صالحیت نامزدها
در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری
اح ــزاب ملی خواهند بــود و همچنین
امــکــان ارائـــه ی فهرست نــامــزدهــا در
انتخابات مجلس فراهم شده که یکی
از ظرفیتهای مثبت آن اختصاص یک
ششم فهرست به بانوان اســت .که در
واقع همین حضور بانوان برطبق ماده
ی  26این الیحه میباشد و شاید بتوان
تاحدی وضعیت ناامید کننده ی فعلی
مجلس را که در آن از  290نماینده تنها
 7نفر زن هستند را تاحدودی بهبود داد.
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نکته ی دیگری که قبلتر هم به آن اشاره
شد درباره ی حضور نماینده ی رسانهها
و نماینده ی کانون وکال است ،آنطور که
گفته شده حضور نماینده ی رسانهها
در هیئت اجرایی گامی مهم برای بها
دادن به رسانههایی اســت که امــروزه
نمیتوان از کنار نقش مهم آنها گذشت
و همچنین بر اساس آنچه که بیان شده
پیشنهاد حضور نمایندهای از کانون
وکال روند اجرای انتخابات را قانونمندتر
ساخته است و مسئله ی برداشتهای
مختلف از قانون و عمل به آن را از بین
خواهد برد .در کنار این موارد به این هم
اشاره شده که برای نخستین بار در این
الیحه سازمانهای مردم نهاد به عنوان
یکی از پایههای تأثیر گذار در انتخابات
مورد توجه قرار گرفتهاند.
یک نکته ی دیگر در مــورد ایــن الیحه
موضوع شفافیت مالی است ،بر اساس
آنچه که دکتر روح اهلل اسالمی بیان
کــرده ،بر طبق این الیحه منابع مالی
بــرای تبلیغات نامزدها باید به صورت
شفاف مشخص شود و از محل اعتبارات
نــهــادهــای عمومی ،نهادهایی کــه از
بودجه ی دولتی استفاده میکنند،
نهادهای نظامی و نهادهای رهبری
نباید ریالی بــرای تبلیغات انتخابات
هزینه شــود .همچنین در همین مورد
رحمانی فضلی ،وزیــر کــشــور ،زمانی
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هشدار داده بود که پولهای کثیف و
قاچاق عرصه ی سیاست و اعمال قدرت
در ایران را آلوده کرده است و خواستار
مــبــارزه بــا اســتــفــاده از ایــن پــولهــا در
مبارزات انتخاباتی شده بود.
و نکته ی دیــگــر هــم اینکه بــر اســاس
گــفــت ـههــا در ایــــن الیــحــه مــســئــلــه ی
اخــتــصــاص شعبه ی ویـــژه بــه منظور
رسیدگی به تخلفات انتخاباتی مطرح
شــده اســت و گفته شــده اســت که قوه
ی قضائیه به منظور رسیدگی خارج از
نوبت به جرایم و شکایتهای انتخاباتی
برحسب درخــواســت هیئت اجــرایــی
در سطح کشور ،به جرایم و شکایات
انتخاباتی رسیدگی میکنند.
به هرحال این الیحه در  156ماده در
اوایل اسفندماه  1397از سوی هیئت
وزیران و با قید یک فوریت به منظور طی
مراحل قانونی به مجلس فرستاده شد.
الیحهای که با بــاال و پایین شدنهای
بسیار شکل گرفت و به گفته ی برخی
از مسئولین گــامــی بــه جلو در نظام
انتخاباتی کشور است .در نهایت باید
دیــد که پس از طی تشریفات طوالنی
تصویب در مجلس و شورای نگهبان ،آیا
این الیحه واقعا میتواند گامی به جلو
باشد و توانایی این را دارد تا اصالحات
مفیدی را در قانون انتخابات کشور
بوجود آورد یا خیر.
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نگاهی اجمالی به کارنامه
اقتصادی سپاه پاسداران
انقالب اسالمی
حسام توحیدیان مهر
دانشجوی علوم سیاسی فردوسی مشهد 97

سپاه پاسداران انقالب اسالمی نهادی نظامی برای نگهداری از
انقالب اسالمی سال  1357است نهادی که در ابتدا به دنبال
صــدور انقالب بــود .با شــروع جنگ به مــوازات ارتــش به نبرد
با عراق پرداخت و در ادامه ،اداره و پایان جنگ نقش کلیدی
داشت با آغاز ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی و همزمان
با اتمام جنگ فعالیت اقتصادی سپاه با استناد به اصل 147
قانون اساسی آغاز میشود .در این اصل عنوان شده که دولت
باید در زمان صلح از افراد و تجهیزات فنی ارتش در کارهای
امدادی ،آموزشی ،تولیدی ،و جهاد سازندگی با رعایت کامل
موازین عدل اسالمی استفاده نماید در حدی که به آمادگی
رزمی آسیبی نرسد .حال آنکه برخی تحلیل گران معتقدند
این اصل بیشتر فعال بودن سپاه در نهادهای تولیدی موجود از
جمله نهادهای دولتی را مد نظر قرار داده است تا اینکه سپاه
خود راسا صاحب بنگاههای تولیدی باشد .در دوره پس از جنگ
اساس مداخله سپاه در اقتصاد برای ایجاد اشتغال و تأمین رفاه
اجتماعی اقشار آسیب پذیرتر جامعه و اعضای خود این ارگان
بود و فعالیت اصلی بیشتر در حوزه خدمات و تأمین اجتماعی
خالصه میشد و این روند تا پایان دوره ریاست جمهوری محمد
خاتمی کماکان ادامه مییابد با روی کار آمدن دولت محمد
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خاتمی فعالیت اقتصادی سپاه به تدریج
متمایزتر از سایر نــهــادهــای نظامی و
امنیتی مـیشــود .در طی ایــن شانزده
سال که دوره نخست فعالیت اقتصادی
سپاه پاسداران محسوب میشود ارزش
پروژههای این نهاد دوازده میلیارد دالر
بــرآورد شده است و تعداد کارکنان آن
بــا احتساب بسیج بــه پنجاه هــزار نفر
میرسیده است .در دوره آقای احمدی
نژاد با چند برابر شدن درآمدهای نفتی
ایــران نقش سپاه
بــه تــدریــج تغییر
برخی مانند کیوان هریس
میکند به طوری
معتقدند سپاه عامل توسعه
که از سال 1386
بخش خصوصی است و عدم
به بعد درآمدهای
تمرکز در اقتصاد خصوص ًا در
این نهاد به هفت
بخش تأمین و رفاه اجتماعی را
میلیارد دالر در
رقم خواهد زد
ســـــال مـــیرســـد
در حــالــی کــه در
 15ســــال قبل
کل درآمد سپاه از پانزده میلیارد فراتر
نمیرفت .در  10سال اخیر سه تحول
عمده در فعالیت اقتصادی سپاه روی
میدهد -1 :خودمانی ســازی صنعت
نفت و گاز  -2نزدیک شدن بانکها و
سیستمهای اعتباری به ایــن نهاد که
سبب میشود تحریمهای ایاالت متحده
در حـــوزه سیستم بــانــکــی بــه صــورت
مستقیم و غیر مستقیم صدماتی را به
نظام بانکداری کشور وارد نماید-3 .
انتقال بخش دولتی و اموال متعلق به آن
به بخش شبه دولتی
منتقدان سپاه سه دستهاند  -1 :برخی
مانند کیوان هریس که معتقدند سپاه
عامل توسعه بخش خصوصی اســت و
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عدم تمرکز در اقتصاد خصوص ًا در بخش
تأمین و رفاه اجتماعی را رقم خواهد زد.
 -2گروه دیگر از منتقدین مانند عباس
میالنی ،هنتوف و گنزالس که معتقدند
سپاه باعث تمرکز روزافزون اقتصاد در
بخش دولتی و تضعیف نهادهای عرفی
و خصوصی همچون بــازار در اقتصاد
میشود .و یا هانتینگتون که معتقد به
پرولتاریا نظامی – روحانی اســت -3
دسته سوم منتقدین عقیده دارند سپاه
عامل اصلی غیر نهادی شــدن دولت
است بدون اینکه لزوم ًا به تقویت بخش
خصوصی بــپــردازد فعالیت اقتصادی
سپاه پیچیده و تا حدودی فاقد شفافیت
است و از گزارش دهی عمومی اجتناب
م ـیورزد بنابر این سخن از آمــار دقیق
در مورد این ارگان بیهوده است .ثانی ًا
ماجرای سپاه امری سیاسی و اقتصادی
است که با نظام جمهوری اسالمی گره
خورده است موارد مذکور به دو جهت
تأثیرگذار است  -1 :غرض ورزی در مورد
سپاه و داراییهای این نهاد و فعالیت
آن به همین دلیل است که بسیاری از
جریانهای سیاسی حامی تحریم سپاه
در آمریکا از مبالغه در مورد این نهاد و
داراییهای آن از هیچ تالشی فروگذار
نکرده حتی گاه ًا در داد و ستدهای
بینالمللی حدود این فعالیتها را کم و
زیاد جلوه میدهند .در نهایت میتوان
سپاه را همزمان یک ارتش کالسیک،
سازمان امنیتی ،حزب سیاسی و شاید
نوعی کارتل اقتصادی نامید نهادی که
تحریم و تروریست نامیدن آن از جانب
آمریکا بخش مهمی از اقتصاد کشور را
فلج خواهد کرد.
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تنش میان هند و پاکستان
مصاحبه کننده :سهیال رخشانینیک
منازعه میان هند و پاکستان از زمان
استقالل این دو کشور شروع شده است
و همچنان ادامه دارد .درگیری بر سر
کشمیر همواره مناسبات این کشور را
دچــار اختالل کــرده اســت .جمهوری
هند و پاکستان مانند همه کشورهای
دنیا دارای اصولی در سیاست خارجی
خــود هستند کــه موضوعات بسیاری
این اصــول را به خطر مـیانــدازد .یکی
از این مسائل کشمیر و تقسیم آن میان

1

ریشههای تنش میان این دو کشور
چیست؟
 میدانید که تنش از ابتدای استقاللهند شروع شد یعنی در حالیکه رهبران
جنبش ضد استعماری هند با انگلستان
بـــــرای چــگــونــگــی اســتــقــال گفتگو
م ـیکــردنــد شــورشــهــایــی در بخشهای
مسلمان نشین شروع شد و در مجموع
استقالل با جدایی ایالتهای مسلمان
نشین( پاکستان شرقی و غربی) همزمان
ب ــود .هــنــدوهــای افــراطــی مخالف این
استقالل بــودنــد و مانع استقالل و یا
پیوستن بخشهایی از ایــاالت مسلمان
نشین به پاکستان شدند که مهمترین

ایــن دو کشور اســت .با توجه به اینکه
هند یک کشور سکوالر و پاکستان یک
کشور مسلمان اســت ،تسلط هند بر
بخش اکثریت مسلمانان کشمیر موجب
درگیری شده است .اکنون نیز با توجه
به حمله انتحاری اخیر علیه پلیس هند
در کشمیر و افزایش تلفات در این انفجار
و افزایش تنش میان هند و پاکستان
بــه بــررســی ایــن مــوضــوع در گفتگو با
دکتر محمد عجم ،رایــزن مطالعاتی و
حقوقی اسبق سفارت ایران در هند ،را
میپردازیم.

بخش آن کشمیر بــود .بالفاصله مردم
پاکستان که هنوز ارتشی نداشتند به
کشمیر حمله کردند اما سرانجام مجبور
به عقب نشینی شدند .از آن زمان بین
پاکستان و هند جنگی شــروع شد که
همواره وجود دارد اما حالت آتش بس
برقرار است و مرزهای دو کشور تعیین
نشده است .بنا براین ارتش دو کشور در
منطقه حایل قرار دارند ،یعنی منطقهای
که سازمان ملل از دو کشور خواست در
همان منطقهای که هستند آتش بس را
بپذیرند و آتش بس برقرار شد و نیروهای
حافظ صلح مستقر شدند و تا کنون همان
وضعیت از سال  ۱۹۴۸برقرار است.
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وضعیت فعلی این تنش چگونه است؟
 تنش اخیر نیز از کشمیر شروع شد.در کشمیر گروههای مختلفی وجود
دارد بخشی ماندن تحت حاکمیت هند
را ترجیح میدهند بخشی خواهان
استقالل هستند و عدهای دیگر خواهان
پیوستن به پاکستان هستند .سرینگر
مهمترین شهر کشمیر داخلی است که
هند آنرا کشمیر هند میداند .سرینگر
از نظر زیبایی بینظیر اســت تــا جایی
که سوئیس را میگویند شبیه سرینگر
اســـت .کشمیر دارای یخچالهای
ب ــزرگ آب شیرین اســت کــه شبیه به
قطب جنوب و قطب شمال است نیمی
از رودخانههای اصلی هند از کشمیر
ســرچــشــمــه م ـیگــیــرد .خـــود شــهــر در
اطــراف دریاچه قــرار دارد و بسیار زیبا
است.محصوالت باغی آن مانند سیب
مرکز اصلی بــازار هند اســت .بنابراین
هند براحتی حاضر نیست کشمیر را
از دســت دهــد البته بخشی از مناطق
کشمیر تاریخی بزرگ امروزه مسلمانان
در آنها در اقلیت هستند و فرهنگ این
مکانها هندی اســت .کشمیر آزاد و

سرینگر همچنان فرهنگ اسالمی دارند
و نیروهای تندرو جهادگر جهانی مانند
القاعده و طالبان و داعــش هم در این
مناطق نفوذ کردهاند که عملیات آنها
وضع را پیچیده کرده است .علیه ارتش
هند سه نــوع جهادگر وجــود دارد یک
بخش نیروهای استقالل طلب هستند
که از نظر حقوق بینالملل آزادیبخش
تلقی میشوند بخش دیگر نیروهای
تروریستی محسوب مـیشــونــد .هند
معتقد است که تروریستها از پاکستان
تغذیه فکری و لجستیکی میشوند و
هر عملیات تروریستی را بالفاصله به
ارتش پاکستان متوجه میکند .صرف
نظر از اینکه واقعا ارتش پاکستان نقش
داشته باشد و یا نه .گروهای افراطی
ناسیونالیست هندی خواهان انتقام
و جنگ تمام عیار با پاکستان هستند
تا نابودی پاکستان اما معموال احزاب
چپ و حزب کنگره و بسیاری از احزاب
دیگرخواستار جنگ تمام عیار نیستند.
بنابراین تنش همیشه وجــود دارد اما
گاهی شدیدتر میشود و گاهی فروکش
میکند.

نقش تنش این دو کشور بر امنیت
منطقه چیست؟
 هند و پاکستان قدرتمندترین ارتشهایآسیای غربی هستند هند بعد از آمریکا و
روسیه و چین سومین قدرت برتر نظامی
است و پاکستان نیز ارتش قدرتمندی
دارد که جزو  ۱۰ارتش اول دنیا است
بنا بر این تنش بین این دو کشور بسیار
خطرناک و تاثیر گذار است .ارتش هند

به مراتب بزرگتر و مجهزتر از پاکستان
اســت امــا نــیــروهــای رزمـــی پاکستان
قویتر و با انگیزهتر هستند بخصوص که
پاکستان از نیروهای جنگجوی داوطلب
هم برخوردار است .دو کشور سالحهای
مخرب اتمی و موشکهای قــاره پیما
دارند .نیروی هوایی هر دو کشور قوی
است و از نیروی دریایی قدرتمندی نیز
برخوردارند.
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چگونه ایران توانسته است که علی رغم
تنش بین آنها با هر دو کشور مذکور
روابط مطلوبی برقرار کند؟
 اصــوال در یک بحران طوالنی بین دوکشور سایر کشورها روابـــط خــود را با
بحران دو جانبه پیوند نمیزنند .بحران
بین هند و پاکستان دو جانبه است .البته
همه جهان اسالم به نوعی خود را در این
بحران ذیصالح میدانند سازمان ملل هم
گاهی آبی بر اتش دارد ،ولی در مجموع
بحران دو جانبه یا سه جانبه هست .ما

هند و پاکستان همسایه تاریخی و همسایه
بــافــصــل مــیــدانــی هــســتــیــم .مــرزهــای
طوالنی با پاکستان داریــم هر دو کشور
جمهوری اسالمی هستند .پیوندها بسیار
عمیق هست .هم تاریخی و هم دینی و
هم تمدنی و هم جغرافیایی .با هند نیز
پیوندهای تاریخی تمدنی داریــم و هند
دومین جمعیت مسلمان و دومین جمعیت
شیعی جهان را دارد اقتصاد دو کشور با
هم پیوند محکمی دارد .روابط دوجانبه
نباید به بحران کشمیر پیوند بخورد.

نقش آمریکا را در تحول روابط بین هند
و پاکستان چگونه ارزیابی میکنید؟
 آمریکا در دوره جنگ سرد بخاطر دشمنیبــا کــشــورهــای غیر متعهد و کشورهای
سوسیالیست و کمونیست حامی دولت
پاکستان بود .چین نیز بدلیل جنگ بین
هند و چین بر سر ایالتهای هیمالیای

شرقی و تبت بطور طبیعی با پاکستان
هست .امــا امـــروزه آمریکا از پاکستان
حمایت نمیکند و بیشتر میل به طرف هند
دارد و مایل است که موضوع کشمیر بنفع
هند حل شود .آمریکا مخالف تشکیل یک
منطقه و حکومت اسالمی در منطقه هست
بنابراین با استقالل کشمیر موافق نیست.

عواملی که میتواند به کاهش تنش بین
این دو کشور کمک کند کداماند؟
 بــه ســادگــی کاهش تنش و یــا صلحدایمی بین این دو کشور تحقق نخواهد
یافت زیــرا بخشی از حقوقدانان نیز
اعتقاد دارنــد حق تعیین سرنوشت در
مورد کشمیر که منطقه تحت استعمار
بــوده اســت هرگز انــجــام نشده اســت.
مطابق قطعنامههای مجمع عمومی و
شــورای امنیت که اولین آن قطعنامه
 ۱۵۱۴هست همه مستعمرات حق
دارنـــد در رفــرانــدوم وضعیت خــود را
تعیین کنند یا به استقالل ،یا به بقا تحت

استعمار و یا به الحاق به سرزمین دیگر
رای دهند .بنابراین کشمیر دو مشکل
سیاسی و حقوقی و ژئوپلتیکی دارد.
تا زمانیکه رفراندوم در کشمیر برگزار
نشده نمیتوان حکم داد که هند بر حق
است و یا پاکستان .البته هند معتقد
است که کشمیر رفراندوم انجام داده و
همینکه  60درصد مردم در انتخابات
ایالتی شرکت میکنند خود یک نوع
رفـــرانـــدوم بــه الــحــاق اســـت .راه حل
حقوقی میتواند به کاهش تنش منجر
شود ولی خود راه حل حقوقی ابهامات
و پیچیدگیهای زیادی دارد.
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در پایان ،خودتان چگونه این مسئله را
تحلیل میکنید؟ و اگر سخنی و حرفی
باقی مانده است بفرمایید.
 همانطور کــه گفتم از ســال ۱۹۴۷جنگ در گــرفــت .ابــتــدا جنگ داخلی
بین مسلمانان و هندوها بود بالفاصله
مسلمانان دولت پاکستان را اعالم کردند
و جنگ با نام جنگ هند و پاکستان ادامه
یافت .در ســال  ۱۹۴۹با رای شــورای
امنیت منطقه حایل و آتش بس برقرار
شد .سال  ۱۹۶۵پاکستان تالش کرد تا
مسائل مرزی میان دو کشور را با جنگ و
خشونت نظامی حل نماید .سال ۱۹۷۱
برای سومین بار جنگ میان هردو کشور
همسایه درگرفت .در این جنگ مناطق
کشمیر در اص ــل فــقــط صحنه جنگ
جانبی میان پاکستان و هندوستان در
ارتباط به بنگالدش که  ۲۰۰۰کیلومتر
از این مناطق فاصله داشت ،مبدل شد.
هندوستان که از جنگجویان آزادیخواه
بنگالدش حمایت مینمود ،این بار نیز
پاکستان را تحت فشار قــرار داد که در
نهایت منجر به قــرارداد شیمال در سال
 ۱۹۷۲گردید .در این قرار داد بر تحکیم
"خــط کنترول" در کشمیر تأکید شده
اســت .هنوز خط کنترل به عنوان مرز
به رسمیت شناخته نشده اســت .آینده
روابــط هند و پاکستان روشــن نیست و
دورنمای روشنی ندارد .دو کشور بیشتر
از سیصد بمب اتمی دارن ــد و همیشه
حــالــت تــرس و وحــشــت بین دو کشور

حاکم اســت و پاکستان همواره حالت
جنگی و نظامی را حفظ کــرده است.
نمیتوان راه حل قابل قبولی ارائه نمود
تا کنون بیش از  ۷۰سال هر راه حلی
منطقهای یا بینالمللی شکست خورده
است .در نسلهای آینده نیز بعید است
صلح به سادگی به امضا برسد .امضای
قــرار داد صلح با حفظ وضعیت فعلی
در هر دو کشور خیانت تلقی میشود.
البته در بحران اخیر سیاستمداران
دو کــشــور واقــعــا خویشتنداری نشان
دادند و به خوبی بحران را مهار کردند.
بخصوص که عمران خان دستور آزادی
خلبان اسیر شده هندی را داد و گرنه
تهدیدهای نظامیان دو کشور میتوانست
به جنگی ویرانگر تبدیل شود .تنشهای
اخیر بخاطر حمله انتحاری در کشمیر
بــود درحمله انتحاری دســت کم چهل
مامور پلیس کشته شدند .یک خودرو
انتحاری گروه جدایی طلب جیش محمد
که حدود  ۳۰۰تا  ۳۵۰کیلوگرم مواد
منفجره حمل میکرد ،موفق شد تا خود
را به یکی از اتوبوسهای حامل نظامیان
بکوبد .این حمله پرتلفاتترین حمله در
کشمیر تحت کنترل هند ،در سی سال
گذشته عنوان شده است .ارتش هند به
مراتب بزرگتر و مجهزتر از پاکستان است
اما نیروهای رزمی پاکستان قویتر و با
انگیزهتر هستند بخصوص که پاکستان
از نــیــروهــای جنگجوی داوطــلــب هم
برخوردار است.
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قدرت
مفهوم قدرت مستقیما به این پرسش میپردازد که در زندگی
سیاسی چه کسی قوی و چه کسی ضعیف هست .قدرت یک
عنوان مرکزی در دنیای سیاست مثل پول در اقتصاد است.
قــدرت همان سلطه ی گروهی بر گــروههــای دیگر یا تسلط
کشوری بر کشور دیگر است.
قدرت باالتر از هر توانایی یا پتانسیلی است .قدرت یک شئ
خاص مثل یک قانون یا بمب اتمی و یا هیچ اقــدام خاصی
نیست بلکه توانایی هست که شخصی آن را در تصرف دارد.
بسته به خاصیتش این توانایی میتواند به وسیله ی اشیا
بیجان هم اعمال شود مثل بمب اتم .قدرت پتانسیلی است
که میتواند وجود داشته باشد بدون اینکه مورد استفاده قرار
بگیرد .ما سیاست را به عنوان فرایندی تعریف میکنیم که
جوامع بوسیله آن به دنبال اهــداف جمعی هستند .با توجه
به این تعریف ،قدرت سیاسی توانایی تحقق نتایج با کنترل یا
تاثیرگذاری بر دولت است .دولت در اینجا به معنی دولت در
هر سطح و نوع است.
در آغــاز ،مقامات حکومتی دارای قــدرت قانونی یا اقتدار
مشروع به جهت انجام دادن اقدامات خاص و تصمیمات خاص
هستند .قــدرت سیاسی به معنای توانایی تصمیم گیری یا
تاثیر بر تصمیمات ،اقدامات یا رفتار مقامات حکومتی است.
قدرت سیاسی باالتر از همه افراد دارنــدهی موقعیت رسمی
در حکومت است .میزان قدرت رسمی و قانونی از یک سیستم
حکومتی به دیگری متفاوت است .مثال رهبران اقتدار گرا
معموال قدرت بیشتری به جهت انجام اقدامات رسمی نسبت
ی دارند .بنابراین ،قدرتهای قانونی
به اکثر رهبران دمکراس 
رهبران فــردی و اعضای نهادهای مختلف حکومتی از یک
کشور به کشور دیگری متفاوت است.
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Power
The consept of power goes straight to the question of
who is strong and who is weak in political life. Power
is as central in the world of politics as money is in
economics. Power is one group's domination over
other groups, Or a country's domination over other
countries.
Power is above all a capability or potential. Power
is not a specific thing Such as a low or an atomic
bomb. nor is it any specific action. It is an ability
that someone prossesses. Depending on its specific
from, This ability can be held by inanimate objects
(the atom).
Power does not have to be exercised. It is a potential
that can exist without being used. We define politics
as the process by which communities pursue
collective goals. In keeping with this definition,
Political power is the capacity to effect outcomes
by controlling or influencing the state. The state
here means government at any level. political
power means the ability to determine or influence
the decisions, actions, or behavior of government
officials. Political power is above all wielded by
people who hold official positions in government.
To begin with, gowernment officials possess legal
powers, or legal authority, to take certain actions and
make certain decisions. The extent of this official
legal power differs from one governmental system
to another. Authoritarian leaders typically possess
more power to take official action than the leaders oc
most democracies. Thus, legal powers of individual
leaders and the members of various governmental
institutions vary from one country to another.
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