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سخن سردبیر
ماندانا دریانورد

خرد هر کجا گنجی آرد پدید
ز نام خدا سازد آن را کلید
خدای را شاکریم که نهال فصل نامهی
سیاستنامه که به همت جناب آقای
مصطفی شوشتری پا گرفت اکنون به
یاری دانشجویان رشتهی علوم سیاسی
و حمایتهای بی دریــغ اساتید گروه
و تــاشهــای ســرکــار خــانــم ایــزدپــنــاه
مدیرمسئول نشریه به شمارهی بیست و
سوم خود رسیده است.
نــشــریــهی ســیــاس ـتنــامــه ب ــه صــاحــب
امتیازی انجمن علمی علوم سیاسی
دانشگاه فردوسی مشهد با بهرهگیری
از تــاشهــای سرکار خانم ایزدپناه و
هیات تحریریه نشریه توفیق یافت تا به
کسب مقام سوم نشریات سیاسی کشور
در یازدهمین جشنوارهی تیتر کشوری
نایل آید.
ضمن تشکر از هیات تحریریه پیشین
کــه امــکــان تــــداوم نــشــریــه را تاکنون
فراهم ساختند از ایــن شماره نشریه
سیاستنامه بــا ترکیب جــدیــد اعضا
انتشار مییابد.
رویکرد فصلنامهی «تحلیلی-تخصصی»
سیاستنامه بر این پایه استوار است که
تمام توان خود را به کار ببندد تا با جذب
حداکثری دانشجویان رشتهی علوم
سیاسی در تمامی مقاطع و از تمامی

گــرای ـشهــا و بــا هــدف ایــجــاد فضایی
مــنــاســب بـــرای دانــشــجــویــان رشــتـهی
علوم سیاسی در عرصهی فعالیتهای
نشریاتی تا حد امکان به رسالت خویش
در این حوزه عمل نماید.
ایــن شماره از نشریه سیاستنامه بر
ســه محوراندیشهی سیاسی ،روابــط
بینالملل و مسائل داخلی ایران استوار
است.
همچنین با توجه به همزمانی
این شماره با روز دانشجو
مــصــاحــبـهای بــا دکتر
بیداله خانی عضو
مـــحـــتـــرم هــیــات
عـــلـــمـــی ع ــل ــوم
سیاسی دانشگاه
فــردوســی مشهد
در زمـــیـــنـــهی
تــــاریــــخــــچــــهی
رشـــــتـــــهی عـــلـــوم
ســیــاســی در ایـــــران و
وضعیت فعلی دانشجویان
رشــت ـهی عــلــوم سیاسی صــورت
پذیرفته است.
در انتها ،امید اســت کــه فصلنامهی
ســیــاســتنــامــه بـــه یـــــاری اســاتــیــد و
دانــشــجــویــان رشــت ـهی عــلــوم سیاسی
بتواند موجبات رضایتمندی مخاطبین
خود را فراهم اورد.
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دانشجوی علوم سیاسی
در جامعه امروز
مصاحبه با دکتر آرش بیدهللا خانی عضو هئیت علمی گروه
علوم سیاسی دانشگاه فردوسی
سمانه جمعه پور ،مریم نعیم زاده
● ●بنظر شما هــدف از تشکیل رشته
علوم سیاسی چه بود ؟ تاریخچه این
رشــتــه چــه مـیبــاشــد ؟ کــاربــرد آن در
دورههای مختلف چه بود ؟
اولین مکان اکادمیک و علمی تخصصی
که به تربیت مــدرن دیپلماتها روی
آورد ،مــدرســه عــلــوم سیاسی بــود که
دانش آموختگان علم سیاست را برای
بکارگیری در دستگاههای اداری و
وزارت امور خارجه آموزش میداد .این
مدرسه در سال  1286تاسیس شد.
مدرسه علوم سیاسی اولین مرکزی بود
که به ترویج رشتهی علوم سیاسی با
تاکید بر مسائل بینالمللی ،دیپلماتیک
و زبـــــان خـــارجـــه بـــه هــــدف تــربــیــت
دیپلماتها برای ساخت اداری دوران
رضا خان پرداخت.
محتوای دروس در مدرسه علوم سیاسی
یکسری اطالعات کلی درمورد کشورها
و همچنین آمــوزش زبــان فرانسه بود
چراکه در اوایل قرن  20زبان رسمی و
اداری در ایران زبان فرانسه بود.
اکثر کسانی که در این رشته تحصیل
میکردند بنا بود تا جذب وزارت امور

خــارجــه شوند و یــا در ادارات داخلی
مشغول به کار شوند بدین جهت رشتهی
علوم سیاسی در مدرسه بعد نظری،
فلسفی واندیشهای نداشت.
در سال  1313رضا شاه تصمیم گرفت
اولین دانشگاه مدرن به سبک اروپایی
را که امروز آن را با نام دانشگاه تهران
میشناسیم در ایـــران تاسیس کند.
دانشکده علوم سیاسی ،اقتصادی و
اجتماعی اولین دانشکدههایی بودند
که در دانشگاه تهران تاسیس شدند.
بــا تاسیس دانــشــگــاه تــهــران رشتهی
عــلــوم ســیــاســی رفــتــه رفــتــه بــه شکلی
مستقل درامـــد .در آن زمــان افــرادی
که به کشورهایی مانند المان ،فرانسه
و انگلستان بـــرای ادامــــهی تحصیل
اعزام میشدند پس از بازگشت به ایران
پایههای جدیدی از علوم سیاسی را
شکل دادنــد و سعی بر این داشتند تا
دیدگاههای جدیدی درمــورد حکومت
داری و دموکراسی را وارد ایران کنند.
در ابتدای کار مباحث مطرحه در علوم
سیاسی مباحثی حقوقی بــود کــه با
وروداندیشههای جدید تغییری عمده
پیدا کرد ،این تغییر عمدتا توسط کسانی
روی داد کــه از دنــیــای غیر فرانسوی

سال نهم
پاییز۱۳۹٨
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درزمان پیش
ازانقالب
اسالمی
از جمله
مهارتهایی
که فارغ
التحصیالن
این رشته
باید آن را
درکنار مطالعه
فرهنگ،تاریخ
کشورهای
دیگر و
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بالخص انگلستان وارد رشتهی علوم
سیاسی میشدند.
جــهــت گــیــری تــــازهی رشــتــهی علوم
سیاسی مبتنی براندیشههای انگلیسی
و تمرکز بر مسائل اقتصادی بود.
وضعیت اشتغال،مکانها و فضاهاییکه دانش آموختگان رشته علوم سیاسی
میتوانند در آن ورود پیدا کنند به چه
شکل است ؟
مکانها وفضاهای مختلفی وجود دارد تا
دانش آموختگان وافراد تحصیل کرده
رشته علوم سیاسی بتوانند جذب آن
شوند واگــر بخواهیم بسیط فکر کنیم
علوم سیاسی یک رشتهی میان رشتهای
اســت ،وایــن میان رشتهای بــودن علوم
سیاسی میتواند بعد مثبت آن باشد که
فرد اگر دانشجوی خوبی باشد توانایی
ورود در وزارتخانههای مختلف که شامل
قسمتهای متعددی چــون معاونت
سیاسی،بخش بینالملل،وزرات امور
خارجه و نهادهای امنیتی است مشغول
به فعالیت شود اما الزمه همه اینها وجود
یک شرایط نرمال است.
● ●مـــهـــارتـــهـــای الزم بــــــرای فــــارغ
التحصیالن این رشته چه میباشد؟
درزمــــان پیش ازانــقــاب اســامــی از
جمله مهارتهایی که فارغ التحصیالن
ایــن رشته باید آن را درکــنــار مطالعه
فــرهــنــگ،تــاریــخ ک ــش ــوره ــای دیــگــر
ومــبــاح ـثانــدیــش ـهای دارا مـیبــودنــد
یادگیری یک یا دو زبان خارجه بود که
از رموز موفقیت افراد تحصیل کرده در
رشتهی علوم سیاسی پیش ازانقالب
اسالمی به حساب میآمد.
یادگیری زبــان ابــزاری بود بــرای اینکه

فــارغ التحصیل رشتهی علوم سیاسی
دربخشهای مختلف حکومت قرار گیرد
ویاحتی اگر تمایلی برای استخدام شدن
در دولت نداشت،میتوانست از شرایط
بورسیه استفاده کند..
شاید توصیه امــروز من به دانشجویان
عــلــوم ســیــاســی یــادگــیــری یــک زبــان
بینالمللی یا حتی دوزبان بینالمللی
باشد چراکه ایــن مهارت به شماابزار
قدرتمندی میدهد که باعث میشود شما
پنجاه قدم از دیگر محصالن رشتههای
علوم انسانی و علوم اجتماعی جلوتر
باشید.
اگــر شما زبـــان ومــهــارتــهــای زبــانــی را
بــه خــوبــی فراگیرید و در رشــتــه خود
متخصص باشید و مطالعه و احاطه کافی
نسبت بــه دروس خــود داشــتــه باشید
میتوانید از فرصتهای شغلی در جامعه
بینالمللی که برای رشته علوم سیاسی
وجود دارد استفاده کنید.
امـــروزه تمام نهادهای بینالمللی از
سازمانهای بینالمللی تا ان جی اوهای
مختلف،شبکههای خبری و روزنامههای
بینالمللی دانشجویان فارغ التحصیل
این رشته را استخدام میکنند که شرط
ورود به آنها نیز همان یادگیری زبان
بینالمللی،مطالعه واحاطه کافی به
رشته علوم سیاسی ،میباشد..
دانشجویان ایــن رشته باید ابزارهای
پژوهش کــردن را به خوبی فراگیرند
یعنی همان قلم خوب داشتن وچارچوب
دار پــژوهــش کنند و کــارکــردن بــا نرم
افزارهایی چون پاور پوینت ،آفیس،اس
پــی اس اس وگـــذرانـــدن چــنــد واحــد
ریاضی وآمــار،بــا داشتن ایــن مهارتها
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میتوانند بهاندازه یک پزشک معمولی
درآمد کسب کنند.
● ●شــرایــط اســتــخــدامــی بـــرای دانــش
آموختگان علوم سیاسی بسیار محدود
است برای حل این مسئله چه کار باید
کرد ،آیا اقدامی شده است؟
یکیاز معضالت بــازار کــار رشته علوم
سیاسی گسترش آن است که در واقع
با زیــاد شــدن وتکثر یک پدیده سطح
کیفیت آن کاهش پیدا میکند.
گسترش رشــتــه عــلــوم سیاسی بعداز
انــقــاب بخصوص از دهــه هشتاد به
بعد در دانــشــگــاههــای مختلف باعث
معضل شد ،به عنوان مثال در استان
خــودمــان ایـــن رشــتــه در چــهــار ،پنج
دانشگاه شروع به تدریس شد درحالیکه
جمعیت چندانی وجود ندارد وازطرفی
فرصتهای شغلی نیز محدود است.
مسئله دیگری که وجود دارد بین کسانی
که رشته علوم سیاسی را میخوانند و
فارغ التحصیالن یک هماهنگی صنفی
وجود ندارد ،درواقع وقتی فردی رشته
عــلــوم سیاسی خــوانــده چــه از طریق
شایسته ساالری و چه از طریق ارتباطات
جذب یک پست و مقامی میشود نگاه
صنفی به زیر مجموعه خودش ندارد.
نگاه صنفی درواق ــع یعنیکسانی که
مثل شما تحصیل کردند،مطالعه کردند
و فکر میکنند راهی برایشان باز کنید و
زیر مجموعه شما قرار گیرند.
وجــود نگاه فــرد محور ،نگاه صنفی و
سیستمی را ازبــیــن مـیبــرد.اگــر نگاه
صنفی دربین افرادی که در سازمانهای
سیاسی مشغول بــه فعالیت هستند
وجود داشت میتوانستند فرصت شغلی
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گستردهای را بــرای اف ــرادی که علوم
سیاسی خوانده بودند ایجاد کنند.
به عنوان مثال میبینید در رشتههایی
چــون حــقــوق ،پزشکی و...ایــــن نگاه
صنفی وجـــود دارد وبــاعــث مـیشــود
اف ــراد تحصیل کــرده در ایــن رشته به
فرصتهای شغلی و ثروتهای بهتری
دست یابند درصورتیکه در وزارت امور
خــارجــه نــیــروهــای اولــیــه آن کــه علوم
سیاسی خــوانــده بــودنــد و مشغول به
فعالیت دراین این سازمان هستند تمایل
بیشتری به جذب نیرو از رشتههای دیگر
مثل زبان،جغرافیا و علوم اجتماعی دارد
تا رشتههایی مانند علومسیاسی و روابط
بینالملل.
وجود یک مسئله دیگر برای رشته علوم
سیاسی در کشورهایی مثل ایــران که
سبب عدم استخدام دانش آموختگان
علوم سیاسی مـیشــود ،ایــن اســت که
تمام ساختارهای اقتصادی،سیاسی
اجتماعی دولتی هستند ونگاه دانش
آموختگان فقط باید به دولت باشد.
دولت نیز باتوجه به شرایط اقتصادی که
وجــوددارد سعی میکند جذب نیرو را
محدود کند و براساس نگاهی که دارد
باید این جذب نیرو را تقسیم کند.
بـــرای مــثــال رشــت ـههــای دیــگــر چقدر
فــارغ التحصیل دارد و چند درصــد از
این فــارغ التحصیالن بیکار هستند و
براساس آمارها وپژوهشهایی که انجام
میدهداولویت را به رشتههایی میدهد
که آمــار بیکاران آن بیشتر هستند تا
حجم فارغ التحصیالن بیکار آن رشته را
کاهش دهد.
ازآنــجــایــی کــه رشــتــه عــلــوم سیاسی
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نسبت بــه بعضی از رشتههایی مثل
کامپیوتر،حسابداری ،کشاورزی و...
کمتر گسترش یافته طبیعت ًا جذب
نیروی کمتری را ازآن خود میکند.
اگــــر درکـــشـــور مـــا بــخــش خــصــوصـی
قــوی وجــود داشــت فــارغ التحصیالن
میتوانستند جــذب آنجا شوند بــرای
مثال در کــشــوری مثل ایــالــت متحده
آمریکا فارغ التحصیالن این رشته جذب
نهادهای دولتی نمیشوند بلکه جذب
بخشهای مدنی،ان جی اوهای مختلف
و پژوهشکدههای خصوصی وهم چنین
مشاور افراد گوناگون میشوند..
البته بیکاری،مسئله جهانی است و در
همه کشورها بخاطر رشد جمعیت در
بیست ساله گذشته با بحران بیکاری
مواجه هستند و همه فارغ التحصیالن
یــک رشته جــذب یــک شغل مرتبط با
رشته تحصیل کــرده خود نمیشوند و
دلیل منطقی نیز وجود ندارد.
ساختار دولتی ظرفیت محدودی دارد
و افــراد برجسته را در هر رشته جذب
میکند حتی در کشورهایی چون آمریکا
و سوئد بسیاری از کارآفرینان صنعتی
افــــرادی هستند کــه در رشــتــه علوم
سیاسی،جامعه شناسی تحصیل کردند.
امــــروزه بــا تــوجــه بــه رش ــد جمعیت و
نبود فرصتهای شغلی باید نگاهی به
کارآفرینی بیندازیم.اتفاقا من برای
بچههای علوم سیاسی پیشنهادیداشتم
که واحدی بصورت تخصصی یااختیاری
بنام مدیریت کارآفرینی یا کارآفرینی
در علوم سیاسی قرار دهند باتوجه به
ابزارها و خالقیتهایی که وجود برای
خودشان کار بسازند.
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امــروزه دولتها درحــال کوچکشدن
و محول کــردن وظایف خود به جامعه
و تعدیل نیرو هستند و این مسئله باید
برای افراد تحصیل کرده تبدیل به یک
باور شود.
اساسا کارآفرینی مزایای خاص خودش
را دارد اینکه فرد ازادی عمل بیشتری
دارد ،درحالیکه اگــر بخواهد در یک
ساختارو یا نهاد دولتی باشد باید هزار
ویکاصل را رعایت کند تا شغل خود را
ازدست ندهد اما فرد کارآفرین میتواند
برای افراد دیگر ایجاد شغل کند.
وظفیهی ما این است که به دانشجویان
رشــتـهی علوم سیاسی آم ــوزش دهیم
ازطــریــق کارآفرینی به سمت مشاغل
دیگر بروند واین مسئله در کشورهای
پیشرفته نیز وجود دارد.
ازتــوصــیــههــای مــن بــه دانــشــجــویــان
رشــت ـهی عــلــوم انــســانــی ایــن اســت که
زبــان اسپانیایی را آمــوزش ببینند ودر
کشورهای آمریکای التین مثل مکزیک
ادامــه تحصیل بدهند و ایجاد ارتباط
کنند چراکه درایــن کشورها افــرادی
هستند که تمایل به سرمایه گذاری در
ایران را دارند.
داشتن مهارتهای زبانی،شبکه سازی در
فضای مجازی،اصول ارتباطات بسیار
سودمند است.
اگر شما فردی گوشهگیری هستید که
فقط کتاب میخوانید و منتظر هستید که
کسی بیاید شما راکشف کند سخت در
اشتباه هستید ،شما باید شبکه سازی
را نه تنها درسطح داخلی بلکه درسطح
بینالمللی بخوبی فراگیرید که مقدمه
آن یادگیری زبان است.
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● ●بــه نــظــر شــمــا فعالیتهای جانبی
مثل فعالیت در انجمنهای علمی یا
تشکلهای سیاسی که درهر دانشکده
وجود دارد در رشته علوم سیاسی نقش
بسزایی دارد؟
اگـــــر ایـــــن فــعــالــیــتهــا مــبــتــنــی بــر
همکاری،ارتباطات و شبکه سازی باشد
میتواند مثبت باشد،خیلی از دانشجوها
بافعالیت در ایــن انجمنها از حالت
فردگرایی خارج میشوند و اجتماعیتر
فکر میکنند که میتواند مثبت باشد.
این مسئله باید برای بچههای رشتهی
علوم سیاسی حائز اهمیت باشد که
بین منافع فــردی و منافع جمعی یک
اتصال ایجاد کنند ،که نه تماما به سمت
مسائل فردی ونه تماما به سمت مسائل
جمعی باشد .ومسئله دیگر اهدافی
کــه ایــن انجمنها دنــبــال میکنند با
ساختار سیاست گذاریهای کالن یک
کشور و یک دانشگاه تضاد و تناقضی
نــداشــتــه بــاشــد بــه شکلی کــه فعالیت
دراین انجمنها یک رزومه مثبت برای
دانشجویان محسوب شود.
در بسیاری از کشورهای دنیا فعالیت

در ان جی اوهــا و انجمنهای مختلف
برای دانشجو علوم سیاسی الزم است
و م ـیتــوانــد یــک فــاکــتــور مثبت بــرای
دستیابی دانشجویان به شغل باشد.
باید ببینیم در کــشــوری کــه زندگی
میکنیم فعالیت در ایــن انجمنها
میتواند یک تجربه مثبت و سود مند
باشد!
متاسفانه در کشور ما تجربه برعکس این
مسئله را نشان داده است.
دانشجویانی کــه در نهادهای مدنی
فعالیت کردند در زندگی آینده خودشان
دچــار مشکل شدهاند به همین دلیل
است که من نسبت به این موضوع در
کالسهایم با یک دید منفی نگاه میکنم
درنــهــایــت خـــود افـــــراد بــایــد ب ــه ایــن
جمعبندی در این زمینه برسند.
حکومت انــتــقــادپــذیــری کمی دارد و
معموال تصور بــرایــن اســت کــه اساتید
و دانــشــجــویــان عــلــوم ســیــاســی مــدام
درحــال ایــراد گرفتن ونقادی هستند،
وهیچپیشنهاد ســازنــدهای نــدارنــد و
اینکه نگاه اساتید و دانشجویان به حوزه
حکومت داری و سیاست گذاری منفی
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است ،درحالیکه در واقعیت این گونه
نیست.
اگر کسی باشد که بین نهادها اتصال
مثبت بــرقــرار کند کهفکر میکنم این
اتصال را دولــت میتواند انجام دهد،
دانــشــجــویــان رشــت ـهی عــلــوم سیاسی
میتواند در بهترشدن ساختار سیاست
گـــذاری بــه حکومت کمک کنند و از
انجایی که علوم سیاسی یک رشته میان
رشتهای است،
میتوانند راه حلهای مختلفی برای
بحرانهای کشور ارائه دهند که الزمه
آن ازبین رفتن بی اعتمادی حکومت
است،یکی از راه حلهای آن میتواند
آموزش عالی،وزرات علوم باشد.
درواقــع رشتههایی که بــازار کار آنها
وابسته به نهادهاست سیستمی طراحی
کنند که به نهادها متصل شوند.
ما باید مانند غــرب در تــرم آخــر برای
دانــشــجــویــان عــلــوم ســیــاســی مقطع
کارشناسی واحد کارآموزی قرار دهیم
و با نهادهای مختلف قرار داد ببندیم
که دانشجویان علوم سیاسی حداقل
یک ترم بعنوان کارآموز در این نهادهای
دولتی فعالیت کنند بدون اینکه انتظار
حقوق باال یا استخدام داشته باشند که
هدف ازاین کار این است که دانشجویان
بــصــورت مستقیم دربــطــن مشکالت
جامعه قرار گیرند وبا مسائل جامعه آشنا
شوند وارتباطی بین حــوزه اکادمیک
وحوزه عملی برقرار شود.
ایــن ایــجــاد ارتــبــاط از طــرف دانشگاه
بــا نــهــادهــای دولــتــی بــــرای پــذیــرش
دانشجویان بعنوان کارآموزباعث ازبین
رفتن عدم توجه به رشته علوم سیاسی
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میشود.
مسئله دیگر ناامیدی است و عدم وجود
انگیزه بــه دانشجویان علوم سیاسی
منحصر نمیشود بلکه در رشتههای
متعددی دیــده میشود که این مسئله
برمیگردد به شرایط کلی کشور ازجمله
شرایط اقتصادی،بینالمللی،سیاست
داخلی که در رابطه با آنها ما با بحران
مواجه هستیم که خود به خود در تمام
مسائل تاثیر گذار است
مسئله دیگر که باید به آن اشــاره شود
که بعضی از ورودیهــای علوم سیاسی
ایــن رشته را انتخاب نمیکنند بلکه
اتفاقی وارد میشوند برخالف گذشته
که بیشتر افراد بادید باز وارد این رشته
میشدند و انگیزه بیشتری داشتند.
واز طرف دیگر برند منفی رشته علوم
ســیــاســی در نــظــر اســاتــیــد رشــتـههــای
دیــگــر و خــانــوادههــا کــه اغــلــب بــرایــن
باورند فردی که در رشته علومسیاسی
تحصیل میکند باید به نهادهای دولتی
متصل شود تا موفق باشد در حالیکه
علومسیاسی با آگاهیبخشی فردی
هــمــراه اســت و میتواند موجب رشد
فردی نیز شود.
درواقــــع م ـیتــوانــد یکی از دالیـــل بی
انگیزه شدن دانشجویان علوم سیاسی
عـــدم آگ ــاه ــی کــافــی انــهــابــاشــد که
بازهم منحصر به رشته علومسیاسی
نمیشود که ایــن مسئله نیز به متغیر
کالن جامعه بر میگردد که اگر شرایط
اقــتــصــادی،ســیــاســی جــامــعــه مطلوب
باشدوروابط باسایر کشورها درحالت
نرمال قــرار گیرد دانشجویان پویاتر و
دانشگاهها کارامدترمی شوند.
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بیشتر افراد
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میشدند
و انگیزه
بیشتری
داشتند

روابط
بینالملل

روابط بینالملل
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اکتبر
پر حادثهی
لبنان
هدی یوسفی
دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات
خاورمیانه دانشگاه عالمه طباطبایی

ِ
مذاکرات کابینهی
در  ۱۷اکتبر ،پس از
ل مالیاتی و پیش
ن مسائ ِ
لبنان پیرامو ِ
از اعــمــا ِ
ل مــالــیــاتهــا در  ۲۲اکتبر،
ِ
ی کشور
معترضان به
وضعیت اقتصاد ِ
به خیابانهای لبنان آمده و به تظاهرات
علیه دولت پرداختند.
ن جنگ
لبنان از سال  ۱۹۹۰و با پایا ِ
داخــلــی مــرگــبــار در ایــن کــشــور ،فــراز
و فــرودهــای زیــادی را به ویــژه در بعد
ِ
پشت سر گذاشته است.
اقتصادی
ی
ی اخیر ،مشکالت اقتصاد ِ
در سالها ِ
لبنان رو به افزایش رفته است و از سال
گذشته تا کنون وضعیت به گونهای بوده
که خشم مردم این کشور را برانگیخته
است.
دادههای اقتصادی موجود در خصوص
لــبــنــان نــشــان مــیــدهــد ک ــه ب ــه گفته
رئیسجمهور این کشور ،نرخ بیکاری
در لبنان  46درصــد اســت .همچنین
دادههـــای ســازمــان جهانی کــار نشان
میدهد کــه بــیــکــاری در بین جــوانــان
لبنانی حــدود  20درصــد اســت و 80
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درصــد از نــیــروی کــار شاغل جــوان از
امنیت شغلی برخوردار نیستند.
نرخ فقر در لبنان  30درصد است ،این
امر به این معناست که از هر  10لبنانی
 3نفر در زیر خط فقر هستند .این مقدار
در مناطق شهری همچون لبنان حدود
 16درصد و در مناطق غیر شهری 36
درصد است .از سوی دیگر در خصوص
تورم در لبنان باید گفت که این کشور
دارای نرخ تورم  6درصد است.
در واکـــنـــش بـــه تـــظـــاهـــرات مــــردم،
رئیسجمهور میشل عون ،قو ِ
ل مبارزه با
ی
فساد را داده است ،نخست وزیر در پ ِ
اعتراضات استعفا داده و عون وعدهی
دولت جدید با کابینهی جدید بر اساس
ِ
گرایشات فرقهای را داده
شایستگی و نه
است.
مسئلهای که در اینجا باید مورد توجه
ی لبنان است.
قــرار گیرد نظا ِم سیاس ِ
ِ
مناصب سیاسی در این کشور
ترکیب
ِ
ِ
فرقهای و تحت تاثی ِر گرایشات عمدتا
ِ
ایدئولوژیک افراد است.

به گونهای که؛
ِ
پست ریاست جمهوری همواره در
● ●
ن مارونی است.
اختیارِ مسیحیا ِ
● ●پست نخست وزیـــری هــمــواره در
اختیار مسلمانان سنی است.
● ●پست ریــاســت مجلس هــمــواره در
اختیار شیعیان است.
کابینه نیز در این کشور بر اساس میزان
کرسیهای هر حزب در پارلمان تشکیل
میشود و نخست وزیر نقشی در انتخاب
آن ندارد.
ن
بــه عــقــیــدهی چند تــن از تحلیلگرا ِ
ِ
تظاهرات لبنان در واقع آغا ِز
اروپایی،
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نرخ فقر در
لبنان 30
درصد است،
این امر به
این معناست
که از هر 10
لبنانی  3نفر
در زیر خط
فقر هستند.
این مقدار در
مناطق شهری
همچون لبنان
حدود 16
درصد و در
مناطق غیر
شهری 36
درصد است

ســقـ ِ
ـوط نظام فــرق ـهای ،برپایی دولــت
ِ
ِ
ملت جدید فارغ از
سکوالر و تولد یک
مرزبندیهای مذهبی است.
اما مردم و دولت ،تنها بازیگران عرصهی
لبنان نیستند!
ن
شرایط لبنان در هر زمان که باشد بدو ِ
بررسی نقش و مواض ِع حزباهلل در این
کشور ،قابل درک نیست.
ی حــزباهلل یک
اعتراضات اخیر ،بــرا ِ
چالشِ جدی است!
اگـــر ســیــدحــســن نــصــراهلل در مقابل
معترضان قرار گیرد ،با دشمنتراشی
برای خود ،گرفتارِ بحران شده و محکوم
ِ
ملت لبنان
بــه نــادیــده گرفتن منافع
ی همسویی مطلق با
میشود ،از طرف ِ
معترضان نیز امکان پذیر نیست ،چرا
کــه ع ــدهای از آنهــا خواستار کاهش
نفوذ تــهــران در بــیــروت هستند و این
ِ
ِ
تعهدات حزباهلل به
خالف
درخواست
هم پیمانش در جبههی مقاومت است.
از سوی دیگر ،اعتراضات و آشوب تحت
هیچ شرایطی به نف ِع حــزباهلل نیست،
بی ثباتی و اختالل در نظم سیاست و
عدم وجود دولت مرکزی ،راه را برای
نــه تنها حضور بلکه ســوء استفادهی
همسایهی جنوبی لبنان ،اسرائیل،
ن
فراهم میکند اگرچه که مصرف شد ِ
ن حـــزباهلل در داخـــل ،بــه تنهایی
تـــوا ِ
م صهیونیستی
ی بزرگی برای رژی 
پیروز ِ
به حساب میآید.
حزباهلل معتقد است آمریکا و اسرائیل
در حــا ِ
ل ســوق دادن لبنان بــه جنگ
ل دولت
داخلی هستند و لــزو ِم تشکی ِ
ِ
دولت مدنظ ِر
بشدت احساس میشود،
حزباهلل البته با مفهو ِم دولت در بیاناتِ
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میشل عــون تــفــاوت دارد و بــراســاسِ
ِ
ترکیب کابینه است ،چرا که حزباهلل
ِ
احزاب همسو با آن تعداد کرسیهای
و
قابل توجهی را در پارلمان در اختیار
دارند.
ِ
ی العهد
در چنین شرایطی،
پایگاه خبر ِ
با ارائهی اسنادی نشان داد که وضعیت،
پیچیدهتر از آن است که بنظر میرسد.
ِ
ســفــارت
طــبــق مـــــدارک ارائـــــه شـــده
عربستان و امــارات در بیروت درحــا ِ
ل
ِ
حمایت مالی از معترضان هستند.
ی این
آنطور که مشاهده شده است در ط ِ
اعتراضات عربستان و امارات هرگز موضع
رسمی اعالم نکردند و این موضوع البته
ِ
درصد
از این جهت قابل درک است که
ِ
جمعیت لبنان ،شیعه هستند و
زیادی از
ی سنی با
ی شیخنشینها ِ
اظهارنظ ِر رسم ِ
آنکه اعتراضات جنبهی فرامذهبی دارد،
ی
ممکن اســت با واکــنــشِ جــدی از سو ِ
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معترضان مواجه شود.
از ایــــن رو عــربــســتــان ،از راههــــای
غیرمستقیم بر وقایع تاثیر میگذارد،
ِ
حمایت خــود از سعد
ن مــثــال،
بــعــنــوا ِ
حریری را متوقف میکند چرا که معتقد
ِ
شرایط کنونی هر کمکی به
اســت در
لبنان ،کمک به حــزباهلل است ،لذا از
ن اقتدار مرکزی در بیروت
آنجا که فقدا ِ
بیش از هــر چیز ،بــه ضــررِ سیدحسن
ِ
ِ
حفظ
رویکرد منطقی،
نصراهلل اســت،
ِ
ِ
ثبات کنونی است.
وضعیت بی
اما باید توجه داشــت که همانگونه که
چنین اعتراضاتی برای آمریکا ،اسرائیل،
ی
عربستان و دیگر متحدا ِ
ن منطقها ِ
آنهــا فرصت محسوب میشود برای
ایران نوعی چالش است.
ِ
حفظ آشـ ِ
ـوب کنونی با وجود
در نتیجه
ِ
ِ
ن قدرتمند مخالف بی ثباتی،
بازیگرا ِ
چندان ساده نیست.

عربستان ،از راههای
غیرمستقیم بر وقایع
تاثیر میگذارد،
ِ
حمایت
ن مثال،
بعنوا ِ
خود از سعد حریری
را متوقف میکند
چرا که معتقد است
در شرای ِط کنونی هر
کمکی به لبنان ،کمک
به حزباهلل است،
ن
لذا از آنجا که فقدا ِ
اقتدار مرکزی در
بیروت بیش از
هر چیز ،به ضر ِر
سیدحسن نصراهلل
است ،رویکر ِد
ِ
وضعیت
منطقی ،حف ِظ
بی ثبا ِ
ت کنونی است
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آسیب شناسی توسعه مالزی

از چارچوب نظریه نهادگرایی
سید جواد موسوی زارع

دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه فردوسی
مشهد
امین مرادی
کارشناس ارشد جغرافیای سیاسی دانشگاه اصفهان،
نویسنده مسئول |
aminm4940@gmail.com
سید هادی زرقانی
دانشیار جغرافیای سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد

پژوهشگران همواره از مالزی به عنوان
یک کشور توسعه یافته یاد میکنند،
ادعــایــی کــه زوایـــای مختلف آن قابل
بحث وتحلیل است .در واقع علیرغم
اینکه مالزی در ابعاد مختلف به ویژه
اقتصاد ،پیشرفتهای قابل مالحظهای
کسب کرده است ولی شواهدی وجود
دارد که به نظر میرسد توسعه مالزی
با چالشهایی رو به روست .از همین رو
این مقاله درصدد است نگاهی آسیب
شناختی به توسعه مالزی(از چارچوب
نظریه نهاد گرایی) به ویژه تا پایان دوره
نخست وزیری نجیب تون عبدالرزاق در
سال  2018داشته باشد .متناظر با این
هدف ،سوال اصلی پژوهش عبارت است

روابط بینالملل

از اینکه "چالشهای توسعه یافتگی
مــالــزی از دیــدگــاه نظریه نهادگرایی
چــیــســت؟" .در چــارچــوب ایــن ســوال
فرضیهای نیز طراحی شده است؛ یعنی
اینکه به نظر میرسد به دلیل وجود عدم
تــوازن قوا در بین احــزاب ،دموکراسی
ناقص ،عدم استقالل رسانهها و آسیب
پذیری سیستم قضایی ,مالزی از منظر
نهاد گرایی برای دستیابی به توسعه با
چالش رو به رو است .برای پاسخ گویی
به ایــن س ــوال ،روش شناسی تحقیق
بر پارادایم انتقادی و چارچوب نظری
نهادگرایی مبتنی بوده و روش تحقیق
نیز از رویکرد تحلیل ثانویه کمک گرفته
شده است.
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کلید واژگان:

مالزی ،توسعه ،آسیبشناسی ،نهاد گرایی
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در دنیـای کنونـی کمتـر کشـوری را
میتـوان یافـت کـه اشـتیاق حرکـت بـه
سـوی توسـعه را نداشـته باشـد؛ مبتنـی
بـر ایـن مفهـوم جهانـی شـده ،سیاسـت
مـداران دولت-ملتهـای فعلـی نظـام
جهانـی میکوشـند بـه کشـور خـود بنـا بر
مقتضیـات ،شـرایط و خصوصیات داخلی
و ...شـکل و فرمی از توسـعه ببخشـند؛ اما
در همـان گام ابتدایـی بـه دلیـل فقـدان
درک فلسـفی از ایـن مفهـوم ،خواسـته
یـا ناخواسـته مسـیری نادرسـت را بـرای
حرکـت به سـوی توسـعه لحـاظ میکنند.
البتـه پژوهشـگران نیـز در ایـن چارچـوب
فکـری دخیـل هسـتند و سـعی میکننـد
بـا نشـر آثـار خـود؛ بـر ادعـای دولتمـردان
مزبـور صحـه گذارنـد؛ امـا توسـعه علیرغـم
پیچیدگـی و تـا حـدی عـدم اجمـاع در
مقابـل مفهـوم آن بـه نظـر میرسـد مقـوم
همگنـی و برابـری اسـت و توجـه کانونـی
آن بـر روی برابـری سـازی موقعیتهـا
و بـه ویـژه در دسـترس همـگان قـرار
گرفتـن فرصتهـا و شـانسهای زندگـی
اسـت؛ امـا ایـن در حالی اسـت کـه تجارب
حاصـل کوشـشهای مربـوط به توسـعه تا
بـه امـروز در گوشـه و کنـار جهـان خلاف
واقعـی ایـن برداشـت را نشـان میدهـد و
از ایـن رو ایـن وضعیـت بازگـوی ضـرورت
تجدید نظـر در داللتها و مضمون واقعی
توسـعه اسـت؛ چـرا کـه اکثریـت محققیـن
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نه تنها فرآیند توسـعه را در قالب پیشـرفت
اقتصـادی تبییـن مینماینـد بلکـه جهـت
ارزیابـی آن نیـز تنهـا بـه پارادایـم اثبـات
گرایـی متکـی میشـود .ایـن در حالـی
اسـت کـه بعـد اقتصـادی تنهـا بخشـی از
ایـن مفهـوم را بـه تصویـر میکشـد چـرا
کـه توسـعه چیـزی جـز افزایـش دامنـه
اختیـار و انتخـاب انسـان نیسـت .بـر ایـن
اسـاس هـر چـه گسـتره اختیـار انسـان
بیشـتر باشـد توسـعه منـدی او افزونتـر
اسـت .بـا ایـن توضیحـات ،یکـی از ایـن
مصادیقـی کـه عمدتـا صاحـب نظـران از
آن بـه عنـوان یـک کشـور توسـعه یافتـه یاد
میکننـد مالـزی اسـت .مبتنـی بـر همین
پیـش فـرض ،هریـک از پژوهشـگران تـا به
امـروز سـعی کردهانـد از چارچوبهـای
نظـری گوناگـون باالخـص نظریـه
دولتهـای توسـعه گـرا ،فراینـد توسـعه
ایـن کشـور را تجزیـه و تحلیـل و ترسـیم
نماینـد .ایـن در حالـی اسـت کـه مالـزی
علیرغـم اینکـه در بخشهـای متعـدد
از جملـه بعـد اقتصـادی پیشـرفتهای
شـگرفی را کسـب کـرده اسـت امـا بـه نظر
میرسـد برای دسـتیابی به توسـعه صرف
بـه معنـای واقعـی مفهـوم ،بـا یکسـری
چالشهایـی مواجـه باشـد .از ایـن حیث،
ایـن مقالـه درصـد اسـت از منظـر نهـاد
گرایـی ،چالشهـای توسـعه مالـزی را بـه
تصویـر بکشـد.

توسعه چیزی
جز افزایش
دامنه اختیار
و انتخاب
انسان نیست.
بر این اساس
هر چه گستره
اختیار انسان
بیشتر باشد
توسعه مندی
او افزونتر
است
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روش شناسی
ســوال اصلی پژوهش عبارت اســت از
اینکه چالشهای توسعه یافتگی مالزی
از دیدگاه نظریه نهادگرایی چیست؟
در چارچوب این ســوال فرضیهای نیز
طراحی شده است،یعنی اینکه به نظر
میرسد به دلیل وجود عدم تــوازن قوا
در بین احــزاب فعلی یعنی حزب آمنو
و ســایــر احــــزاب ،دمــوکــراســی ناقص،
عدم استقالل رسانه ها ،آسیب پذیری
سیستم قضایی و ..مالزی از منظر نهاد
گرایی برای دستیابی به توسعه با چالش
رو بــه رو اســت .بــا ایــن تفاسیر ،روش
شناسی این پژوهش ،مبتنی بر پارادایم
انتقادی و چارچوب نظری نهاد گرایی
است و روش تحقیق نیز مبتنی بر تحلیل
ثانویه و تکنیک گردآوری اطالعات هم
بر منابع کتابخانهای وابسته بوده است.
مفهوم یابی توسعه
ما در جهانی زندگی میکنیم که مفهوم
توسعه برای آن چه به لحاظ فردی و چه
اجتماعی ،وجهی بنیادی و اجتنناب
ناپذیر پیدا کرده است .بدون این مفهوم
ظاهر ًا ما نه میتوانیم درکی از خود و
نه از جهان پیرامون خود داشته باشیم.
آنچه میکنیم ،آنچه میخواهیم ،آنچه
باید بکنیم و آنچه باید بخواهیم بدون
ارتباط مستقیم یا غیر مستقیم با این
مفهوم تصور ناشدنی یا فهم ناپذیر شده
است(کچویان .)103 :1384 ،از این
رو در گام نخست باید مفهوم توسعه را
مشخص کنیم اما با این حال مطالعه
و بررسی تمام دیدگاههای مربوط به
توسعه در یک گــزارش مختصر امری
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مشکل به نظر میرسد؛ چرا که تنوع و
تعدد نظریهها از یک سو و نزدیک بودن
دیــدگــاههــا بــه یکدیگر از ســوی دیگر،
امر تحقیق را با مشکل مضاعف مواجه
میسازد .عالوه بر این ،همه دیدگاههای
ارائه شده توسط اقتصاددانان یا جامعه
شناسان و سایر علمای علوم انسانی را
نمیتوان در قالب یک نظریه جامع و
فراگیر قــرار داد
زیــرا بخش اعظم همه دیدگاههای ارائه
ایـــن دیــدگــاههــا شده توسط اقتصاددانان یا
هریک از وجهی جامعهشناسان و سایر علمای
بــــــــه تــــوســــعــــه علوم انسانی را نمیتوان در
نگریستهاند و یا قالب یک نظریه جامع و فراگیر
هــر یــک ،عاملی قرار داد زیرا بخش اعظم این
خـــــــاص را بــه دیدگاهها هریک از وجهی به
طـــــور بــرجــســتــه توسعه نگریستهاند و یا هر یک،
بــه عــنــوان عامل
عاملی خاص را به طور برجسته
اصـــلـــی تــوســعــه
ذکـــر نــمــودهانــد به عنوان عامل اصلی توسعه
بـــــدون آن ــک ــه به ذکر نمودهاند بدون آنکه به
هــمــه جـــوانـــب و همه جوانب و زوایای موضوع در
زوایــــای موضوع چارچوب یک نظریه بپردازند
در چــــارچــــوب
یـــــــک نـــظـــریـــه
بــپــردازنــد (غــفــوری.)160 :1382 ،
با ایــن تفاسیر ،چــون در ایــن پژوهش
بــه اختصار میبایست مفهوم توسعه
مــورد بررسی واقــع شــود؛ لــذا ابتدا به
دیــدگــاهانــدیــشــمــنــدان مختلف کــه از
چارچوب و زوایــای گوناگون به توسعه
نگریستهاند اشاره کوتاه میشود .سپس
در بین دیــدگــاههــای مختلف توسعه،
دیدگاه محوریای که در این به پژوهش
بــه کــار گرفته شــده اســت را مشخص
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مینماییم.لذا در یک نگاه کلی بخشی
از این تعاریف به صورت ذیل میباشند:
غــفــوری معتقد اس ــت ،توسعه تعریف
جــدیــدی اس ــت از تــکــامــل بــشــری که
ریــشــه در فــطــرت آدم ــی دارد؛ بــه این
معنی که از زمــان بی آغــاز تا زمــان بی
پایان انسان به دنبال این تکامل بوده
است .بنابراین میتوان گفت توسعه به
معنای ایجاد زمینههای الزم به منظور
تبلور ظرفیتها و قابلیتهای عناصر
مختلف در اجتماع و میدان یافتن آنها
بــرای رســیــدن بــه پیشرفت و افزایش
تواناییهای کمی و کیفی ،سیاسی،
اقتصادی و اجتماعی در درون جامعه
سیاسی است(غفوری.)158 :1382 ،
زینل زاده نیز تاکید میکند که توسعه،
مجموعه نظام اجتماعی هماهنگ با
نیازهای متنوع اساسی افراد و گروههای
داخل سیستم(جامعه) وتعدیل وضعیت
نامطلوب گذشته به سوی وضع مطلوب
از نظر مــادی و معنوی است (حیدری
چیانه و کرمی .)8 :1394 ،نصرتی
نیز توسعه را به مثابه یک آرمان و هدف
انسانی میبیند که در آن تالش میشود
بــر مبنای پتانسیلها و ظرفیتهای
موجود و یا ایجاد زمینههای مساعد
به بهبود وضعیت و ایجاد تغییر مثبت
پرداخته شود(حیدری چیانه و کرمی،
 .)8 :1394رحیم عیوضی نیز معتقد
است توسعه مجموعه فعالیتهای برای
هدایت در جهت ایجاد شرایط مطلوب
با تاکید بر نظام ارزشــی مــورد پذیرش
جامعه یا به مفهوم طیفی از تغییرات به
هم پیوسته در جهت تامین نیازهای رو
به گسترش جامعه است(میزگرد علمی
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فصلنامه راهبرد توسعه.)19 :1383 ،
محمد جــواد زاهـــدی نیز در اثــر خود
تحت عــنــوان " توسعه و نــابــرابــری" بر
این مفهوم صحه میگذارد که توسعه
داللت بر بهبود همه عرصههای زندگی
و برابر ســازی موقعیتها و به ویــژه در
دسترس همگان قرار گرفتن فرصتها
و شانسهای زندگی اســت (زاهــدی،
 :1385پشت جلد کتاب) و جعفر جوان
نیز توسعه را از حیث ذاتــی به معنای
کامیابی و بهبودی در جامعه متصور
میشود و تاکید دارد که دستیابی به آن
نیازمند  3مقوله اساسی است از جمله:
آزادی ،تامین مایحتاج عمومی برای
زندگی و ایجاد روحیه اعتماد به نفس
در آحــاد جامعه (جــوان .)1397 ،در
بیناندیشمندان خارجی نیز آمارتیاسن
توسعه را به مثابه افزایش توانمندیها
و بهبود استحققاق میبیند.جرالد
میر نیز تاکید دارد که توسعه عبارت
اســت از رشــد به عــاوه تحوالت فنی و
تحوالت ارزشی و نهادی (مجله راهبرد
تــوســعــه.)26 :1383 ،دیـــویـــد لمان
نیز ایــن تعریف را پذیرفته که توسعه
عالوه بر بهبود در میزان تولید و درآمد
شامل دگرگونی اساسی در شناخت
نهادهای اجتماعی اداری و همچنین
ایستارها و وجه نظرهای عمومی مردم
اســت .توسعه در بسیاری مــوارد حتی
عــادات و رسوم و عقاید مردم را نیز در
بر میگیرد(عیوضی.)194 :1383 ،
مایرون وینر هم معتقد است که توسعه
عبارت است از فرایندی در جهت میل
به تغییرات اجتماعی و اینکه یک جامعه
چگونه میتواند ظرفیت خودش را در
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برابر تغییرات اجتماعی افزایش دهد
و یا به تقاضا بــرای تغییر جــواب قابل
قبولی داشته باشد و یا اینکه چگونه
میتواند با کشمکشهای اجتماعی
کنار بیاید و در ایــن رونــد بــا موفقیت
خــارج شــود (میزگرد علمی فصلنامه
راهبرد توسعه.)19 :1383 ،چیلکوت
نیز بر این تعریف توسعه صحه میگذارد
که توسعه به پیشرفت خطی از مرحله
سنتی به مرحله نو اشاره دارد و توسعه
ناهمزمان حاکی از یک رشته تغییرات
پیچیده در آهــنــگ رش ــد بخشهای
مختلف جامعه است(عیوضی:1383 ،
ِ .)194بلک نیز توسعه را به معنای
دستیابی بــه شــمــاری از آرمــانهــای
نوسازی از جمله افزایش بهره وری،
برابر سازی اقتصادی ،معرفت مدرن،
بهبود نگرشها و نهادهای پیشرفته
و ایــجــاد نظام عقالنی و هماهنگ به
منظور سیاستگذاری مـیپــنــدارد که
میتواند برخی از اوضــاع نامطلوب را
در نظامهای اجتماعی توسعه نیافته
برطرف کند(میزگرد علمی فصلنامه
راهــبــرد توسعه.)38-37 :1383 ،
مایکل تـــودارو هــم توسعه را جریانی
میبیند کــه چــنــد بــعــدی اس ــت و در
عین حــال مستلزم تغییرات اساسی
در ساخت اجتماعی ،طرز تلقی عامه
مردم و نهادهای ملی و نیز تسریع رشد
اقتصادی ،کاهش نابرابری و ریشه کن
کــردن فقر مطلق اســت .او تاکید دارد
که توسعه در اصل باید نشان دهد که
مجموعه نظام اجتماعی ،هماهنگ با
نیازها متنوع اساسی و خواستههای
افــراد و گروههای اجتماعی در داخل

نظام از حالت نا مطلوب زندگی گذشته
خــارج شــده و به ســوی وضــع یا حالتی
از زنــدگــی کــه از نظر مــادی و معنوی
بهتر است سوق یابد .در پایان میردال
نیز مفهوم توسعه را به صــورت ارتقای
مستمر کل جامعه و نظام اجتماعی به
سوی زندگی بهتر یا انسانیتر متصور
میشود(میزگرد علمی فصلنامه راهبرد
توسعه.)43 :1383 ،
با این تفاسیر نکاتی قابل تامل در مورد
مفهوم توسعه وجــود دارد؛ که خالصه
این موارد عبارتند از:
● ● در یک دسته بندی کلی تعاریف
مبتنی بــر توسعه بــه  4دسته تقسیم
میشوند 1 :تعاریفی که ناظر بر اهداف
توسعه هستند و آثار و پیامدهای توسعه
را بیشتر ذکر کــردهانــد 2.تعاریفی که
نــاظــر بــر فــرآیــنــد شکل گــیــری توسعه
هستند 3.تعاریفی که شکل گیری آنها
بر اساس نظریههای اجتماعی و خصوصا
نظریههای اقتصادی ویژهای بودهاند4.
تــعــاریــفــی کــه نــاظــر بــر رویــکــردهــای
شــکــل گــرفــتــه در نــظـرانــدیــشــمــنــدان
بودهاند(میزگرد علمی فصلنامه راهبرد
توسعه.)38 :1383 ،
● ●در اکثریت تعاریف توسعه به ویژه
تعاریف جدید رد پایی از واژگان همچون
پیشرفت ،تغییر ،دگــرگــونــی ،تحول،
تکامل و....دی ــده میشود .در تعاریف
قدیمتر از توسعه عمدتا بر یک بعد و
آن هم بعد اقتصادی تاکید میشد اما
اکنون نگاه به توسعه محدود به یک بعد
نمیباشد.
● ●همانند مفهوم پیچیده و تاحدی
گنگ توسعهاندیشمندان نیز تاریخچهای
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در تعاریف
قدیمتر از
توسعه عمدتا
بر یک بعد و
آن هم بعد
اقتصادی
تاکید میشد
اما اکنون نگاه
به توسعه
محدود به یک
بعد نمیباشد
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توسعه تا
حدود زیادی
با محافظه
کاری(یعنی
بقا بر وضع
موجود یا
مطلوب
دانستن
وضع موجود)
تعارض
دارد .توسعه
با نگاهی
ارتجاعی(
گذشته گرا)
هم تعارض
دارد و اصوال
توسعه نگاهی
اطالح طلبانه
است که با
نقد وضع
موجود شروع
میشود
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نا مشخص از ظهور این مفهوم را ترسیم
مینمایند که البته بیانگر این واقعیت
اســت که تصور مفهومی آن از توسعه
بــر شــرایــط و مــســتــنــدات تــاریــخــی آن
عصر مزبور گره خــورده اســت .به طور
مصداق عــدهای معتقدند که از لحاظ
تاریخی منشا ابتدایی گفتمان توسعه،
قــرن  18مــیــادی یــا عصر روشنگری
اس ــت(ک ــچ ــوی ــان.)105 :1384 ،
تــعــدادی دیــگــر نیز ریــشـههــای توسعه
را در ســالهــای پــس از جنگ جهانی
دوم جستوجو میکنند(رنجکش و
همکاران .)350 :1392 ،برخی دیگر
نیز معتقدند که توسعه ایده و تمرینی
است که از اوایل قرن  19به وجود آمده
و پس از جنگ جهانی دوم پررنگتر شده
است(حیدری چیانه و کرمی:1394 ،
 .)8گــروهــی دیگر نیز بــر ایــن عقیده
پا فشاری میکنند که توسعه تعریف
جدیدی است از تکامل بشری که ریشه
در فطرت آدمی دارد؛ به این معنی که از
زمان بی آغاز تا زمان بی پایان انسان به
دنبال این تکامل بوده است لذا توسعه
مفهوم جدیدی نیست و تنها در قرون
اخیر مفهوم کهن به مفهوم جدید تبدیل
شده است(غفوری.)158 :1382 ،
● ●توسعه تا حــدود زیــادی با محافظه
کــاری(یــعــنــی بــقــا بــر وض ــع مــوجــود یا
مطلوب دانستن وضع موجود) تعارض
دارد .توسعه با نگاهی ارتجاعی( گذشته
گــرا) هم تعارض دارد و اصــوال توسعه
نگاهی اطــاح طلبانه اســت که با نقد
وضع موجود شروع میشود و معنای نقد
وضع موجود در آن مستتر است(میزگرد
علمی فصلنامه راهبرد توسعه:1383 ،

.)24
● ● توسعه به صــورت یک طیف است
یعنی اینکه نمیتوان کــشــوری را در
حال حاضر یافت نمود که از تمام ابعاد
توسعه یافته محسوب گــردد بلکه هر
کدام در درجاتی دارای قوت و در برخی
دارای ضعف و چالش میباشند(جوان،
.)1397
● ●توسعه یک فرآیند پویاست و ایستا
نیست .این جمله بدین مضمون است
که توسعه همواره خواهان دگرگونی
در یک جامعه است؛ و نمیتوان توسعه
یافتگی در یــک کشور را ثابت تصور
کرد بلکه همیشه باید منتظر دگرگونی
باشیم.
● ● مهمترین علت اختالفاندیشمندان
بر سر مفهوم توسعه به تعهدات پارادایمی
محققان برمی گردد؛ به عبارت دیگر اگر
پــارادایــم را معادل با یک مــدل فکری
تصور کنیم که عناصر درونی آن از زمره
عقاید به جای حقایق هستند این عناصر
در خدمتاندیشمند قرار میگیرند تا
به اتکای آنها ،حقایق جهان اجتماعی
تشخیص داده شــود .بــا ایــن تفاسیر
پیش فرض هر علم که نقش اساسی در
هویت بخشی به علم دارد را میتوان
تحت پارادایم علم معرفی کرد(ایمان،
 .)120 :1394در همین چارچوب
با توجه به اینکه پاسخ پــارادایـمهــای
گوناگون بــه  4پرسش اســاســی یعنی
هستی شــنــاســی ،مــعــرفــت شناسی،
روش شناسی و روش متفاوت و متمایز
میباشد لذا میتواند به دستاوردهای
متفاوتی بینجامد .از این رو این ویژگی
نه تنها برای توسعه بلکه برای هر مفهوم
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دیگر نیز صدق میکند .با این تفاسیر
تــعــریــف تــوســعــه در دورههـــــای زمــانــی
مختلف و نزداندیشمندان گوناگون
متاثر از زاویه پارادایمی محققان بوده
است .به عبارت دقیقتر در اوایل با توجه
به غالب بودن پارادایم اثبات گرایی و
اقتصاد نئوکالسیک تعریف توسعه در
تله آمار و اعداد ریاضی قرار داشته است
و اکنون تا حــدودی به سمت پارادایم
انتقادی با ویژگی کمی و کیفی حرکت
کرده است .به همین منظور در تعریف
قدیمیتر از مفهوم تــوســعــه ،معموال
توسعه را مــتــرادف بــا رشــد اقتصادی
تــصــور م ـیکــردنــد و ایــن دو را الزم و
ملزوم یکدیگر میپنداشتند .در واقع
کشوری را توسعه یافتهتر میدانستند
که از رشد اقتصادی باالتری برخوردار
باشد و آن رشد اقتصادی نیز به شیوه
ریاضی مــورد محاسبه قــرار میگرفته
است .اما ایناندیشه تقریبا از دهه 90
کنار گذاشته شد و در تعاریف جدید از
توسعه ،انسان و توسعه انسانی در کانون
توجه قــرار گرفت .به عبارت سادهتر
انسان هدف توسعه و در عین حال محور
توسعه اســت؛ بنابراین هــدف توسعه
برخورداری انسان از زندگی طوالنی،
سالم و اخــاقــی در محیط غنی و در
جامعه مدنی دموکراتیک است (حیدری
چیانه و کرمی.)89 :1394 ،
● ●اثـــرگـــذاری پـــارادایـــم بـــرای سایر
مــقــوالت دیگر توسعه از جمله عامل
تــوســعــه ،هــــدف تــوســعــه ،چگونگی
دستیابی بــه آن ،انتخاب استراتژی
تــوســعــه(بــرون زا یــا درون زا) و ..نیز
صدق میکند .به طور مصداق اکثریت

به طور کلی
رویکردها و
نگرشهای
توسعه تغییر
سمت گیری
ابتدا از
پراگماتیسم
به ایدآلیسیم
و سپس
مارکسیسم و
در ادامه به
پراگماتیسم
و جهان بودگی
آرمانگرا
عملگرا
میباشد
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صاحب نظران که از پارادایم انتقادی و
مکتب مارکسیسم یا نئو مارکسیسم به
توسعه نگاه میکنند آن را به عنوان یک
ایدئولوژی از نوع غربی کردن جهان و یا
به عبارتی دیگر آن را در قالب یک پروژه
میبینند تا پروسه .با این اوصــاف این
پارادایمها در توسعه شامل اختالفات
ریز از لحاظ معنی و الیههای چند گانه
بــزرگ هستند که به وسیله عواملی از
قبیل :زمینه یا متن ،توضیح ،هستی
شناسی ،معرفت شناسی ،روش شناسی
و..متمایز میشوند.
● ●به طور کلی رویکردها و نگرشهای
تــوســعــه تغییر ســمــت گــیــری ابــتــدا از
پراگماتیسم بــه ایدآلیسیم و سپس
مارکسیسم و در ادامــه به پراگماتیسم
و جــهــان ب ــودگ ــی آرمــانــگــراعــمــلــگــرا
مــــــیبــــــاشــــــد(زاهــــــدی:1385 ،
 ,)119120از این رو متناظر با هر یک
از رویکردهای زیر عامل توسعه از دولت
به بــازار و سپس به مــردم تغییر جهت
داده است.
با این تفاسیر از نظر نگارندگان مفهوم
تــوســعــه بــه مــعــنــای" دگــرگــونــی نظام
اجتماعی جامعه ازاندیشه تا فعالیت از
وضع موجود به وضع مطلوب میباشد"
که متناظر با آن هم ابعاد مادی را در بر
میگیرد و هم ابعاد معنوی را .اما در این
بــاره الزم است توضیحاتی به اختصار
داده شود .اگر به تعبیر پارسونزی نظام
اجتماعی از چهار خرده نظام سیاست،
اقتصاد ،اجتماع و فرهنگ تشکیل شده
باشد؛ این چهار حــوزه ضمن ضرورت
هماهنگی باید مستقل از هم باشند.
بر این اساس ،توسعه یافتگی به معنای
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نیل بــه شــرایــطــی اســت کــه استقالل
این حوزهها از یکدیگر تضمین گردد
و در عین حــال باالترین سطح ممکن
هماهنگی میان آنها برقرار شود .از این
رو در گام نخست خرده نظام سیاست که
کارش باز تولید قدرت یا تضمین و تحکم
است باید در عملکرد سایر خرده نظامها
دخالت نکند و عمال مانع از حرکت آنها
به سوی استقالل نشود چرا که خرده
نظام سیاست به طور مثال با دخالت در
خرده نظام اقتصاد از طریق رانت جویی
و ترویج فساد مالی مانع از جریان ثمر
بخش و سالم فعالیتهای اقتصادی و
مانع از نیل به توسعه اقتصادی میشود.
این خرده نظام نیز با دخالت در خرده
نــظــام فرهنگ و بــا گرفتن استقالل
آموزشی و با ایدئولوژیک کــردن نظام
آموزشی به فــرار مغزها دامــن میزند.
همچنین خــــرده نــظــام ســیــاســت با
دخالت در خــرده نظام اجتماع و تنگ
کــردن عرصههای عمومی و سیاسی
ساختن همه چیز و تغییر جهت انسجام
اجتماعی به وفاداری به گروه حاکمان،
احــســاس مسئولیت اجتماعی را به
حداقل رسانده و مانع از شکل گیری
انسجام اجتماعی و مشارکت واقعی
مــیش ــود(زاه ــدی.)345 :1385 ،
با این تفاسیر خــرده نظام سیاست در
صــورت بــرخــورداری از چــه شــرایــط بر
حــوزه فعالیت ســایــرخــرده نظام دیگر
دخالت نمیکند و استقالل آنهــا را
مختل نمیکند؟ در گام نخست ،خرده
نظام سیاست باید به یک قوام و تعادل
در اعمال قدرت و نقد قدرت دست یابد
تا مقدمات اولیه بــرای توسعه یافتگی
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فراهم شود که برخی از آن ،به توسعه
یافتگی سیاسی تعبیر مینمایند؛ اما
قوام و تعادل خرده نظام سیاست متاثر
از شرایط زیــر اســت -1 :بــرخــورداری
از سرمایه اجتماعی-2.دموکراسی
مشارکتی-3.توانمند سازی.
مــفــهــوم ســرمــایــه اجــتــمــاعــی(Social
 )capitalرا مـیتــوان منابعی تعریف
کــرد که میراث روابــط اجتماعیاند و
کنش جمعی را تسهیل میکنند .این
منابع کــه از طــریــق اجتماعی شدن
مناسب حاصل میشوند در برگیرنده
اعتمادها ،هنجارها و شبکههایی از
پیوندهای اجتماعی هستند که موجب
گــردآمــدن افــراد به صورتی منسجم و
باثبات در داخل گروه به منظور تامین
هــدفــی مــشــتــرک مـــیگـــردد .صاحب
نظران در ارتباط با عوامل موثر در ارتقا
سطح سرمایه اجتماعی به آمــوزش و
پرورش ،بهداشت ،اطمینان به نهادهای
سیاسی ،و رضــایــت از دول ــت و تعهد
سیاسی اشاره کردهاند.
دموکراسی مشارکتی(Participative
 )democracyنــیــز یــکــی از انـــواع
دموکراسیهای مــدرن مفهومی است
کــه بیشتر از آراء یــورگــن هابر ماس
نــشــأت مـیگــیــرد.بــه بــیــان هــابــر ماس
دموکراسی را باید شیوه خاصی دانست
که شهروندان از طریق آن تصمیمات
جمعی و عقالنی میگیرند .وی فضایی
را که این نوع دموکراسی در آن پرورش
مـییــافــت حـــوزه عمومی مـیخــوانــد.
حوزه عمومی در اساس بین اقتصاد و
دولت قرار گرفته است و بر طبق تعریف
عرصهای است که بر اساس برابری در

هابر ماس:
دموکراسی
را باید شیوه
خاصی دانست
که شهروندان
از طریق آن
تصمیمات
جمعی و
عقالنی
میگیرند
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دسترس همه شهروندان است و بنابراین
تحت سلطه یا کنترل کنشگران قدرتمند
اقتصادی یا مقامات دولتی نیست .حوزه
عمومی نیازمند انجمنهای داوطلبانه
و مستقل شــهــرونــدان و دستگاهی
نهادینه اســت که اجــازه انتشار بدون
محدودیت اطالعات را بدهد و شرایط
الزم بــرای تامین مشارکت شهروندان
در تعیین سرنوشت جامعه را فراهم
ســازد .وجــود حــوزههــای عمومی یکی
از پیش شرطهای نظامهای سیاسی
دموکراتیک و مشارکتی(جامعه مدنی)
به شمار میآید که امروزه صاحب نظران
توسعه آن را شرط ضروری توسعه پایدار
میدانند.
توانمند س ــازی( )empowermentنیز
از جمله مولفههای اساسی توسعه است
و در واقع به معنای ایجاد قدرت قانونی
برای توانا سازی
و تفویض اختیار
با توجه به اینکه نهادها از عوامل
بــه مـــردم اســت.
مهم ایجاد سرمایه اجتماعی
داللـــت مستقیم
هستند ،بحث نهادها مورد توجه
تــوانــمــنــد ســازی
اقتصاددانان قرار گرفت تا جایی
مقابله با عوامل
که میتوان ادعا کرد امروزه
بی قدرتی است
الگوی نهادی توسعه ،دقیقترین
که منجر به ایجاد
مورد
و متاخرترین الگوی توسعه
فــقــر م ـیشــونــد.
نظر اقتصاددانان است
جــــــلــــــوههــــــای
اص ــل ــی ایــــن بی
قــدرتــی عبارتند
از-1 :نــداشــتــن
قدرت اقتصادی یا فقر مادی -2نداشتن
قدرت تصمیم گیری که به معنای فقر
سیاسی است-3نداشتن قدرت انتخاب
که به معنای فقر فرهنگی یا ناآگاهی
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اســت .از ایــن رو توانمند ســازی دقیقا
به معنای مقابله با وضعیت بی قدرتی
مردم و ساز و کار برای کاهش نابرابری
اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی ،اقتصادی
و ...اســت (زاهـــدی-274 :1385 ،
.)276
نهاد گرایی
پــس از نــاتــوانــی تــئــوریهــای رشـد
اقتصـادی در تبیـین رشـد اقتصـادی
پـایین و ناپایـدار کشورهای فقیر و نیز
گسترش نابرابری در سطح جهانی موج
چهارم از تئوریهای رشـد در اقتصاد
شکل گرفت که به مـدلهای نهـادی و
اقتصـاد سیاسـی از رشـد معـروف شدند
(ندیری و محمدی .)2 :1390 ،یکی
از دالیــل ایــن امــر ،مطرح شــدن بحث
سرمایه اجتماعی از اوایل دهه 1990
بود.در حقیقت بررسیهای انجام شده
تأثیر مثبت سرمایه اجتماعی بر رشد
اقتصادی را نمایان ساخت در واقــع
با توجه به اینکه نهادها از عوامل مهم
ایجاد سرمایه اجتماعی هستند ،بحث
نهادها مــورد توجه اقتصاددانان قرار
گرفت(باصری و میرفردی:1393 ،
 )121تا جایی که میتوان ادعــا کرد
امروزه الگوی نهادی توسعه ،دقیقترین
و متاخرترین الگوی توسعه مــورد نظر
اقتصاددانان است(کالئی و همکاران،
 .)117 :1394با این تفاسیرمکتب
نهادگرایی ،حوزه بررسی خود را بسیار
فراتر از اقتصاد مرسوم در نظر گرفته و
اقتصاد را فقط شامل بــازار نمیداند،
بلکه بازار را نوعی نهاد تعریف میکند
کــه خــود متشکل از تــعــداد نهادهای
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فــرعــی اســت و بــا ســایــر مجموعههای
نهادی مانند :فرهنگ ،دولت ،مقررات،
ایــدئــولــوژی و ...ارتــبــاط دارد .اصل
اساسی نهادگرایی بر این حقیقت استوار
است که بــازار به تنهایی تنظیم کننده
توزیع وتخصیص بهینه منابع نمیباشد
بلکه این ساختار سازمان نهادی و قدرت
در جامعه است که تخصیص منابع را
صورت میدهد و یا به جای اینکه قیمت
وتوزیع کاالها وخدمات را تابعی از نظام
عرضه وتقاضا در یــک ب ــازار مفهومی
صــرف بــدانــد؛ نظام عرضه و تقاضا را
تابعی از ساختار قدرت ،ثروت و نهادها
میداند(باصری و میرفردی:1393 ،
.)122به عقیده اقتصاددانان نهادگرا،
تفاوت کشـورها در سرمایه انسانی،
سرمایه فیزیکی و تکنولوژی تنها عوامل
مستقیم و سطحی تعیین کننده رشد و
توسعه جوامعاند .در حالی که نهادها
عامل عمیقتر یا بنیادین تعیین کننده
رشد و توسعه جوامع میباشند؛ از این
رو با شناخت این عوامل بنیادین است
کــه م ـیتــوان چارچوبی را بــرای ارایــه
توصـیهها سیاسـتی طراحی نمود که
ایــن چــارچــوبهــا فــراتــر از توصیهها و
دسـتورالعملهایی هماننـد پیشـنهاد
بهبود تکنولوژی در یک کشور میباشد
که به واسطه آن میتوان خطر نتایج
منفی ناخواسـته بالقوه این سیاستها
را بــه حــداقــل ممکن رســانــد(نــدیــری و
محمدی .)3 :1390 ،از طرف دیگر ،در
معرفی و شناخت نهاد ،تعریف یکسان و
مورد اجماع همه دانشمندان نهادگرا
وجــود نــدارد و هرکس مطابق تفکر و
سلیقه خــود به تعریف جــداگــانـهای از
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نهاد پرداخته است .به عنوان مثال لین
و ناجنت ،نهاد را چنین تعریف کردهاند:
مجموعه قواعد رفتاری ایجاد شده توسط
انسان به منظور اداره و شکل دهی به
تعاملهای انسان هاست که تا حدی به
آنها کمک میکند انتظاراتی از کنش
دیگران داشته باشند .داگالس نورث از
نهادگرایان برجسته و برنده جایزه نوبل
نهاد را اینگونه معرفی مینماید :نهادها
قــوائــد بــازی در جامعهاند .بــه عبارت
سنجیده تر ،قیودی وضع شده از جانب

به عقیده اقتصاددانان نهادگرا ،تفاوت کشـورها
در سرمایه انسانی ،سرمایه فیزیکی و تکنولوژی
تنها عوامل مستقیم و سطحی تعیین کننده رشد و
توسعه جوامعاند .در حالی که نهادها عامل عمیقتر
یا بنیادین تعیین کننده رشد و توسعه جوامع
میباشند
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نوع بشرند که روابــط متقابل انسانها
با یکدیگر را شکل میدهند و موجب
نظام مند شــدن انگیزههای نهفته در
مبادالت بشرمی گردند؛ نورث ،هم نوع
رسمی و هم نوع غیررسمی نهادها را به
رسمیت میشناسد؛ یعنی هم قوانینی
که واضع آنها بشر است و هم آداب و
رسوم رفتاری .از این دیدگاه ،نهادها
هم ممکن است خلق شوند مانند قانون
اساسی و هم اینکه به مرور زمان شکل
گیرند و مقبول واقع شوند مانند حقوق
فرعی(باصری و میرفردی:1393 ،
 .)123از نظراندره هیوود ،نهاد گرایی
به عنوان رهیافتی در تجزیه و تحلیل
ســیــاســی ،کوششی اســت بـــرای معنا
بخشیدن به واقعیات از طریق مطالعه
علل و نتایج نهادهای سیاسی .از این
رو ،وی نهادها را بازیگرانی سیاسی،
مستقل و تــاثــیــر گــــذار بــر نــیــروهــای
اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی میداند.
وی معتقد است نهاد مجموعهای پایا و
باثبات از ترتیباتی است که رفتار فردی
و گروهی را بر مبنای قوانین و رویههای
ایجاد شــده تنظیم میکند .هیوود از
قوانین اساسی ،انتخابات ،پارلمان ها،
سازمانهای اداری(بــوروکــراســی ها)،
قوه قضائیه ،سیستمهای حزبی و ..به
عــنــوان نمونههای نهادهای سیاسی
یــاد میکند(هیوود.)115 :1387 ،
عیسی زاده و احمد زاده نیز اذعــان
دارند که نهاد مفهومی گسترده دارد که
به اشکال مختلف تعریف شده است اما
متاسفانه تعریف روشن و مورد اجماعی
در مــورد آن وجــود ندارد(عیسی زاده
و احمد زاده.)5 :1388 ،بــا این حال
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آنها از عواملی همچون :نظام سیاسی،
رفتارحاکمان ،سیاستهای عمومی،
فرهنگ ،مذهب و..بــه عنوان عوامل
نهادی یاد میکنند(عیسی زاده و احمد
زاده .)3 :1388 ،ع ــدهای دیگر که
رویکرد سازمانی
بـــه نــهــاد دارنــــد دولت عثمانی جماعت علوی را
شــکــل ویـــــژهای همچون ستون پنجم بالقوهی
بــه مــفــهــوم کلی شیعهی ایرانی نشان داده
نــهــاد م ـیدهــنــد
و بنابراین با علویان بهمثابه
کــــه طـــرحهـــای
کافران و زندیق رفتار کرده
ســــــازمــــــانــــــی
و رویـــــــــــهای و است
چـــارچـــوبهـــای
مــقــرراتــی خــاص
را شامل م ـیشــود؛ طــرحهــایــی مانند
اســتــقــال بــانــک مــرکــزی ،اطــاعــات
بودجهای متوازن شده ،طرح توافقات
تجاری بینالمللی و ..در این طیف از
تعاریف نهادی میگنجد(عیسی زاده
و احــمــد زاده.)6 :1388 ،از طرف
دیگر نهادها ،صرفا نهادهای اقتصادی
نیستند بلکه نــهــادهــای اجتماعی و
سیاسی هم هستند و مهمتر این که این
نهادها تنها نهادهای رسمی مانند قانون
اســاســی نیستند بلکه نــهــادهــای غیر
رسمی مانند عادات و عقاید مختلف هر
جامعه نیز میباشند(کالئی و همکاران،
 .)117 :1394به طــور مثال قانون
اساسی یک کشور نمونهای از نهادهای
سیاسی اســت که در آن ساختار کلی
نهادهای سیاسی تعریف شده است و
از جمله نحوه انتخاب سیاستمداران و
انتقال قدرت به آنها را توصیف میکند
به گونهای که ممکن است قدرت را به
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یک رئیسجمهور که به طور دموکراتیک
انــتــخــاب شــده اســت بــدهــد یــا بــه یک
دیکتاتور .از این رو نهادهای سیاسی
شامل نــوع حکومت ،قــدرت تخصیص
داده شده و محدودیتهای اعمال شده
روی سیاستگذاران و نخبگان سیاسی
است .نهادهای اقتصادی مانند حقوق
مالکیت شکل دهنده محیط اقتصادی
هستند کــه افـــراد و شــرکـتهــا در آن
فعالیت میکنند .نهادهای اقتصادی
خود توسط نهادهای سیاسی و به طور
کلیتر توسط نهادهای اجتماعی شکل
میگیرند .از طرف دیگر نیز آمــوزش،
بهداشت ،حمایت از شهروندان فقیر
و ناتوان از تحصیل درآمــد مــورد قبول
برای زندگی ،آداب و رسوم و ارزشها از
جمله نهادهای اجتماعی رسمی و غیر
رسمی در یک جامعه میباشند که در
شکل دادن به محیط اقتصادی کشور
نقش مهمی را بر عهده دارند(عیسی
زاده و احمد زاده .)6 :1388 ،با این
اوصــاف ،هنوز تعریف کامل ،مشخص
و پایدار از نهاد وجود ندارد از همین رو
انتخاب شاخصهای نهادی مناسب
بــرای بررسی تأثیر نهادها در توسعه
یــکــی از چــالــش هــایانــدیــشــمــنــدان
محسوب میگرد .به همین منظور در
سالیان اخیر رشد چشمگیری در مورد
شاخص ســازی و در پیامد آنانـــدازه
گیری نهادهای کشورها ایجاد شده
اس .از جمله شاخصهای مهم نهادی
که تاکنون طراحی شــدهانــد عبارتند
از شــاخــص آزادی اقــتــصــادی بنیاد
هریتچ ،شاخص آزادی اقتصادی بنیاد
فــریــزر ،شاخصهای حکمرانی خوب
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بانک جهانی ،شــاخـصهــای سهولت
کسب و کار ،دادههــای پلیتی ،شاخص
آزادیهای مدنی خانه آزادی و شاخص
راهنمای ریسک بینالمللی کشورها.
( )ICRGبــه طـــور مــصــداق شاخص
راهنمای ریسک
ب ــیـ ـنال ــم ــل ــل ــی
علیرغم پیچیدیگی در تعریف
کــشــورهــا شامل
مفهومی نهادها در زمینه نحوه
رتــبــه بــنــدی 22
اثر گذاری نهادها بر روی
متغیر در سه زیر
توسعه نیز دیدگاه یکسانی
گــــروه مختلف،
بیناندیشمندان وجود
ریسک سیاسی،
ندارد .از این منظر تعدادی از
ریــســک مــالــی و
معتقدند
اقتصـاددانان نهـادگرا
ریسک اقتصادی
نهادهـا از آن حیـث مهمنـد
اســــت (نـــدیـــری
کـه سـبب ساختارمند شدن
و مــــحــــمــــدی،
انگیزههای نهفته در مبادالت
-11 :1390
بشری میشـوند .از همین رو
 )12یــا شاخص
حکمرانی خوب
مهـمترین کـارکرد نهادهـا کاهش
بـــانـــک جــهــانــی
عدم اطمینان و هزینههای
مــعــرف عــوامــلــی
مبادله در فعالیتهای اقتصادی،
از جــمــلــه :حق
اجتماعی و سیاسی جوامع است
اظــــهــــار نـــظـــر و
پـــاســـخ گـــویـــی،
ثــبــات ســیــاســی،
حاکمیت قانون ،کنترل فساد ،کیفیت
بوروکراسی و اثر بخشی دولت است.
امـــا عــلــیــرغــم پیچیدیگی در تعریف
مفهومی نهادها در زمینه نــحــوه اثر
گذاری نهادها بر روی توسعه نیز دیدگاه
یکسانی بیناندیشمندان وجود ندارد.
از این منظر تعدادی از اقتصـاددانان
نهـادگرا معتقدند نهادهـا از آن حیـث
مهمنـد کـه سـبب ساختارمند شدن
انگیزههای نهفته در مبادالت بشری
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م ـیشـــــونــد .از همین رو مهـمترین
کـارکرد نهادهـا کاهش عدم اطمینان
و هزینههای مبادله در فعالیتهای
اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی جوامع
اســـت .نــهــادهــا بــا حــمــایــت از حقوق
مالکیت ،تضمین اجـرای قراردادهـا،
ارتــقــا انگیزههای کــارآفــریــنــان ،حفظ
ثــبــات در ســطــح کـــان اقــتــصــادی،
مدیریت ریسـک پـذیری و خطرجویی
واسطههای مالی ،کاهش نا اطمینانی و
تقلیل هزینه معـامالت ،ارائـه شـبکههای
تأمین اجتماعی و ارتقا پاسخگویی و
انتقادپذیری حاکمان مجموعههای از
شرایط و بسترهای سیاسی ،فرهنگی
و اقتصادی را فراهم میکننـد کـه در
درون آن افـــــراد جامعـه بـه کسـب و
انباشت مهارت و بنگاههای اقتصادی
به انباشت سرمایه و تولیـد محصـول
میپردازنـد(ندیری و محمدی:1390 ،
 .)4-2عدهای دیگر نیز این تاثیر را به
شکل دیگر ترسیم میکنند به طوریکه
فعالیت جمعی منافعی را برای جامعه
در پی دارد که با عمل فــردی حاصل
نمیشود .بنابراین ،ابــتــکــارات عمل
جمعی موفقیت آمیز میتواند به عنوان
بهبود دهنده رفاه به حساب آید؛ اما این
عمل جمعی در کنار منافع ،هزینههایی
مانند رفتار فرصت طلبانه و ســواری
مجانی را در جهت حــداکــثــر ســازی
منافع شخصی نیز در بر دارد و برای
کاهش هزینهها ابزارهای اجتماعی نیاز
است که نهادها ابزار مناسبی برای این
منظور محسوب میشوند چرا که نهادها
بــه حــل مسائل مــربــوط بــه هماهنگی
برنامه کارگزاران ،به ارتقای رفتارهای
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مشارکتی و ماورای فرصت طلبی کمک
میکنند و پیامد خارجی کارگزاران را
درونــی کرده و همچنین باعث کاهش
نااطمینانی در فعالیتها میشوند.
نهادها همچنین
از تکوین سرمایه اقتصاددانان نهادگرای جدید
اجــتــمــاعــی و از بر این عقیده هستند که
تــــجــــربــــه عــمــل مشکالتی که در حکمرانیها وجود
جمعی تاریخی
دارد ناشی از نبود خط مشیهای
که به نوبه خود بر
توسعهای مناسب نیست بلکه
احتمال پذیرش
فعالیت جمعی برای گذر از حکمرانی َبد و
اثـــر مثبت دارد رسیدن به حکمرانی خوب باید
حمایت میکنند .به سازوکارهای نهادی توجه کرد
اعتماد ،اعتبار و
رفتار متقابل سه
ویژگی کلیدی رفتار انسانی هستند
که تمایل به ایجاد مشارکت و تــداوم
آن در طــول زمــان را تحت تاثیر قــرار
مـیدهــنــد .رابــطــه مــدور بین اعتماد،
اعتبار و رفتار متقابل سطح مشارکت
بین افراد را افزایش میدهد؛ بنابراین
زمینه را برای قوه ابتکار فعالیت جمعی
مهیا میکند .در این زمینه نهادها قادر
به ایجاد مجموعه درستی از انگیزهها
ب ــوده کــه میتوانند بــر قـــراری رابطه
دایره وار باال را تسریع کرده و گسترش
رفتارهای مشارکتی را تسهیل و مجاز
نمایند(عیسی زاده و احــمــد زاده،
 .)7-6 :1388عدهای دیگر بـر اساس
دیدگاه نهادگرایی جدید معتقدند نوع
حکمرانی ،مقـررات و نهادهـای یـک
کشـور از جملـه عوامل اولیه و اصلی
تعیین کننده انگیزهها و تمایالت افراد
بـرای سـرمایه گـذاری فیزیکـی و کسب
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مهارت و فناوری در جامعـه است کـه
همـه ایـن عوامـل منجـر بـه درآمد باالتر
و رف ــاه اقــتــصــادی بهتر در بلندمدت
میشوند(ندیری و محمدی:1390 ،
 .)4-2به عبارتی
اقـــتـــصـــاددانـــان
با توجه به بهبود و پیشرفت
نهادگرای جدید
مالزی در حوزه اقتصادی و به
بـــر ایــــن عــقــیــده
ویژه در سالیان اخیر ،هریک
هـــســـتـــنـــد کــه
از پژوهشگران سعی کردند
مشکالتی که در
از زوایای مختلف به عواملی که
حکمرانیها وجود
است
موجب این دستاورد شده
دارد ناشی از نبود
بپردازند
خــــط مــشــیــهــای
توسعهای مناسب
نـــیـــســـت بــلــکــه
برای گذر از حکمرانی َبد و رسیدن به
حکمرانی خوب باید به سازوکارهای
نهادی توجه کرد .زیرا این سازوکارهای
نهادی هستند که میتوانند سودمند
واقـــع شــدن خطمشیهای توسعهای
مناسب را تضمین کنند(هفته نامه
تــجــارت فــــردا .)1396 ،بــرخــی از
محققان عدم توسعه یافتگی کشورها
را از چارچوب نهاد گرایی و مبتنی بر
رویــکــرد تضاد اجتماعی و ایدئولوژی
تــحــلــیــل مــیکــنــنــد .از چــشــمانــداز
ایناندیشمندان ،نهادها همیشه توسط
جمع و کل جامعه انتخاب نمیشوند
بلکه توسط گروههایی انتخاب میشوند
که کنترل قــدرت سیاسی را در دست
دارند(شاید در نتیجه تضاد با گروههای
دیگر) .این گروهها نهادهایی را انتخاب
میکنند کــه حــداکــثــر کننده منافع
شخصی خود یا گروه مایل به خود باشند
بنابراین نهادهایی که انتخاب میشوند
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منافع کل را جامعه را در نظر نمیگیرند
یــا ایــنــکــه جــوامــع بــا ایــدئــولــوژیهــای
مختلف ممکن است نهادهای متفاوتی
با استداللهای متفاوت ایجاد کنند که
دربرگیرنده منافع کل جامعه نباشد و
در نهایت کشورها را از توسعه یافتگی
دور سازند(عیسی زاده و احمد زاده،
.)7-8 :1388
بــنــابــرایــن در دانــــش تــوســعــه ،تغییر
جهت تمرکز به سمت نهادها طیفی
از مــاحــظــات جــدیــد را در تحلیل
توسعه به دنبال خــود مطرح میکند.
ترجیحاتی که وابسته به اعتقادات و
انتظارات هستند و در برداشتهای
فرهنگی مشترک ریشه دارند(کالئی و
همکاران .)118 :1394 ،اما اگر چه
از دید نظری ،نهادها با توسعه ارتباط
دارنــد اما بحث بر سر این است که چه
شاخصهایی به درستی ساختارهای
نــهــادی کــشــورهــا را بــا درجـــه توسعه
یافتگی متفاوت منعکس میکنند؛ آیا
نگاه صرف اثبات گرایی به حوزه مسائل
نــهــادگــرایــی توسعه مــا را بــه حقیقت
میرساند؟ مطالعاتاندیشمندان در
بــرخــی نمونهها خــاف ایــن را نشان
داده اســت .به طــور مثال اگــر شاخص
ثــبــات سیاسی را بـــرایانـــدازه گیری
کیفیت نهادی محاسبه کنیم آنگاه تمام
کشورهایی کــه دارای حکومتهای
دیکتاتوری هستند مانند جمهوری کنگو
رتبههای باالیی میگیرند در صورتی که
ایــن کشورها از نظر دستگاه قضایی،
اجرای قانون ،حقوق مالکیت و ..دارای
وضعیت مناسبی نیستند(شاکری و
همکاران .)96 :1394 ،از همین رو
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در این پژوهش سعی بر این بوده است
که بیشتر از بعد کیفی بر مسائل تمرکز
گردد چرا که همه حقایق از طریق آمار
و ارقام قابل انعکاس نیست.

فائزه مرادی
حقیقی و سید
احمد موثقی
گیالنی نیز
در پژوهشی
تحت عنوان
کارکرد
اجتماعی و
فرهنگی
مذهب
در توسعه
اقتصادی
مالزی به
اهمیت
مذهب در
جهت پیگیری
اهداف
توسعه و
رعایت توازن
و تعادل
در برنامه
ریزیهای
مربوط به آن
میپردازند

پیشینه تحقیق
به طور کلی محققین داخلی تاکنون از
زوایای مختلفی به پژوهش درباره توسعه
مالزی مبادرت ورزیدهاند اما جستجوی
محقق در پایگاه استنادی مختلف زبان
فارسی ،دربــاره اثری که در آن توسعه
مالزی را به چالش کشیده باشد بی
نتیجه ماند؛ اما در مقابل آثار زیادی را
میتوان یافت که از مناظر مختلف به
مفهوم توسعه در مالزی نگریستهاند .به
عبارت دیگر با توجه به بهبود و پیشرفت
مالزی در حوزه اقتصادی و به ویژه در
سالیان اخیر ،هریک از پژوهشگران
ســعــی کــردنــد از زوایــــای مختلف به
عواملی که موجب این دستاورد شده
است بپردازند .اما همانگونه که پیشتر
نیز متذکر شدیم قرائت مفهوم توسعه
از نظر اکثریت صاحب نظران به بهبود
وضعیت اقتصادی گره خــورده است.
ایــن در حالی اســت که بعد اقتصادی
تنها بخشی از توسعه را در برمی گیرد
و نه تمامی ابعاد را .با این حال در یک
نگاه کلی بخشی از پژوهشهای که
بــه توسعه مــالــزی پرداختهاند شامل
مــوارد زیــر میباشند :حسین رفیع و
میثم بلباسی در پژوهشی تحت عنوان
چگونگی توسعه در مــالــزی نوین(با
رویکردی بر نظریه دولت توسعه گرای
آدریـــان لفت ویــچ) بــه بــررســی عوامل
و نــگــرش ســیــاس ـتهــای م ــال ــزی در
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توسعه سریع ایــن کشور میپردازند.
ایــن محققین در یافتههای خــود به
اتــخــاذ سیاست دولـــت توسعه گــرا و
استراتژیهایی همچون صنعتی شدن،
خصوصی ســـازی ،توسعه صـــادرات،
ثــبــات اقــتــصــادی ،ســرمــایــه گـــذاری
خارجی ،تاثیر پذیری از الگوی توسعه
ژاپن ،اقتصاد مبتنی بر دانش ،توسعه
تکنولوژی مــلــی ،مدیریت و تصمیم
گیریهای دولت ،باالبردن بهره وری
اقتصاد ،برنامه ریزی اقتصادی ،توسعه
ملی و فــنــاوری اطــاعــات و ارتباطات
و...اشـــاره میکنند(رفیع و بلباسی،
 .)70 :1391فائزه مــرادی حقیقی
و سید احمد موثقی گیالنی نیز در
پژوهشی تحت عنوان کارکرد اجتماعی
و فرهنگی مذهب در توسعه اقتصادی
مــالــزی بــه اهمیت مــذهــب در جهت
پیگیری اهداف توسعه و رعایت توازن
و تعادل در برنامه ریزیهای مربوط به
آن میپردازند .یافتههای این محققان
نشان میدهد که آگاهی موثر سیاست
گزاران مالزیایی از سنتهای مطلوب
فرهنگی در چارچوب مذهب ،زمینه
ساز ارتقای سطح فکری جامعه و شکل
گیری فرهنگ مطلوب توسعه گردیده
است(مرادی حقیقی و موثقی گیالنی،
 .)69 :1394رضا شیرزادی نیز در
مقالهای تحت عنوان دولــت و توسعه
سیاسی در مــالــزی بــه بحث پیرامون
چگونگی فرآیند توسعه و به خصوص
توسعه سیاسی و دموکراسی در این
کــشــور در ســالهــای نخست وزیــری
ماهاتیر محمد میپردازند .یافتههای
پژوهش وی نشان میدهد که مواردی
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همچون اصالح ساختار مدیریت توسعه
اقــتــصــادی و نــظــارت دولـــت ،راهــبــرد
توسعه صــــادرات ،خصوصی ســازی،
سرمایه گذاری خارجی و بسیج منابع
داخــلــی ،الگو قــرار دادن ژاپــن و کره
جنوبی و تعامل فعال با سایر کشورهای
جــهــان از عــوامــل مــوثــر در توسعه مد
نظر وی از مالزی بــودهانــد .البته وی
اذع ــان دارد اگــر چــه سیاست مالزی
مثل ممالک توسعه یافته ،دموکراتیک
نیست ام ــا رو بــه س ــوی دمــوکــراســی
دارد و در حــال نــزدیــک شــدن بــه آن
میباشد(شیرزادی.)153 :1389 ،
محمد فاضلی و معصومه محمدیان
نیز در چارچوب پژوهشی تحت عنوان
تحول نقش دولــت در صنعتی شدن:
بــررســی تطبیقی -تــاریــخــی ایـــران و
مالزی ،تفاوتهای حاصل از مداخله
دولــت در توسعه صنعتی در دو کشور
ای ــران و مــالــزی را مــورد بــررســی قــرار
میدهند .در حقیت این پژوهشگران
تفاوتهای دو کشور در توسعه صنعتی
را با توجه به قابلیتهای حکمرانی
خــوب و سیر تکوین ایــن قابلیتها در
بستر دو جامعه مطالعه کــرده و نقش
تاثیر میراث نهادی بر ظرفیت خط مشی
گذاری ،ظرفیت اجرا و ظرفیت دولت را
نشان میدهند .به صورت خالصه این
پژوهشگران ساز و کارهایی را به تصویر
میکشند که طی آن ،مداخله موفقیت
آمیز دولــت در توسعه صنعتی مالزی
تحت تاثیر کیفیت حکمرانی و در تعامل
با بسترهای اجتماعی صــورت گرفته
است(فاضلی و محمدیان:1395 ،
.)115
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آشنایی اجمالی با کشور مالزی
مالزی با وسعت  329485کیلومتر
مربع و جمعیتی بالغ بر  30.5میلیون
نفر در جنوب شرق آسیا و بین دریای
چین جنوبی و اقیانوس آرام و هند قرار
گرفته اســت .ایــن کشور از دو بخش
شبه جزیرهای یا مالزی غربی و بخش
جزیرهای یا مالزی شرقی تشکیل شده
اســت(بــرازش .)11 :1389 ،بخش
غربی مالزی از شمال با کشور تایلند و
از جنوب بااندونزی مرز مشترک دارد
و همچنین از طریق یک پل به جزیره
سنگاپور متصل میشود .بخش شرقی
نیز با برونئی در شمال وانــدونــزی در
جنوب و از شمال شرقی بــا فیلیپین
مرز مشترک دارد .از نگاه عــدهای در
حــدود  5000ســال پیش گــروهــی از
مردم تحت نام "اورانگ اصلی" از چین
و تبت به این مکان مهاجرت کردند .این
افراد از نژاد زرد و یا چینی و یا مغولی
بودند .سپس نژاد ماالییها نیز به این
سرزمین قدم نهادند و در حال حاضر
این دو نژاد مردم بومی امروز مالزی را
تشکیل میدهند(مسائلی:1375 ،
 .)176تعدادی دیگر اذعــان میکنند
که سرزمین مالزی در قرن دوم پیش
از میالد دستخوش مهاجرت کثیری از
هندیها قرار گرفته میگیرد از این رو
خون و فرهنگ هندی با عناصر بومی
منطقه عجین شــده و ترکیب جدیدی
را به وجــود آورده است(همان.)21 :
تــعــدادی دیگر از محققان نیز بــر این
موضوع تاکید میکنند که شبه جزیره
ماالیا و بخش شمالی جزیره برنئو در
آغــاز بــه وسیله بومیان جنگل نشین

از نگاه عدهای
در حدود
 5000سال
پیش گروهی
از مردم تحت
نام "اورانگ
اصلی" از چین
و تبت به این
مکان مهاجرت
کردند .این
افراد از نژاد
زرد و یا چینی
و یا مغولی
بودند .سپس
نژاد ماالییها
نیز به این
سرزمین قدم
نهادند و در
حال حاضر
این دو نژاد
مردم بومی
امروز مالزی
را تشکیل
میدهند
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مسکون گردید سپس در هزاره دوم قبل
از میالد ،مهاجرت چینیها از نواحی
چین جنوبی به این منطقه صورت گرفته
شده است(شیرزادی.)158 :1389 ،
در حال حاضر چهار گروه غالب قومی
یعنی اُرانگ اصلی ،ماالیو ،چینی و هندو
پاکستانی در مالزی سکونت دارند که
در میان آنها ارانگ اصلی کوچکترین
گــروه جمعیتی محسوب مـیشــود .در
عین حــال هــر یــک از ایــن گــروههــای
قــومــی نیز بــه زیــر گــروههــایــی تقسیم
میگردند(مسائلی.)22 :1375 ،
البته سایر اقلیتهای نــژادی مانند،
عرب ها ،سریالنکایی و...نیز در مالزی
سکونت دارند(برازش.)38 :1389 ،
با این وجود نژاد ماالیی ( ،)%50.4نژاد
چینی ( ،) %23.7نژاد هندی ( %7.1
) ساکنان بومی( )%11و سایر اقــوام و
جمعیت غیر مالزیایی ( ) %7.8جمعیت
را تشکیل میدهند(سایت سفارتخانه
جمهوری اسالمی ایران در مالزی ،بی
تا) .از این تعداد نیز  80درصد جمعیت
در شبه جزیره سکونت داشته که غلبه با
قومیت ماالیی است و  20درصد دیگر
نیز در بخش جــزیــرهای مالزی مستقر
بودهاند(رفیع و بلباسی.)73 :1391 ،
امــا تــوزیــع جمعیت در بخش مالزی
شرقی نسبت به غربی متنوعتر است به
طوریکه  25گــروه قومی در ســاراواک
و صباح صــرف نظر از قبایل کوچک
سکونت دارنــد .گــروه ایبان بزرگترین
گروه قومی در ایاالت ســاراواک مالزی
شرقی را تشکیل میدهند کــه البته
اص ــل و نــســب آنهـــا مــعــلــوم نیست و
حدود یک سوم جمعیت را نیز چینیها
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تشکیل میدهند و در کنار آنها ،گروهی
متعددی کایان ،کنیاح ،بیدا یوح و...
زندگی میکنند .در ایــاالت صباح نیز
اقــوام کـــادازان بزرگترین گــروه قومی
را تشکیل میدهند و مابقی شامل
چینی هـــا ،بــاجــائــو ،مــــوروت و..مـــی
باشند(مسائلی)24-22 :1375 ،
(بــرازش)40-39 :1389 ،در کشور
مــالــزی بــا وجــود
تــــنــــوع قـــومـــی ،پادشاه در مالزی از میان خانواده
ادیــــان مختلف ،سالطین  9ایالت مالزی بطور
اس ــام ،بــودایــی ،دوره ایی و به مدت پنج سال
هندو و مسیحیت انتخاب میشود .ركن اصلی
و ..رواج دارد .قدرت در مالزی مربوط به
امـــــــا بـــــر طــبــق
نخست وزیر ،بعنوان رئیس
ق ــان ــون اســاســی
فــــدرال ،مذهب قوه مجریه میباشد كه نخست
رســـمـــی کــشــور وزیر و اعضای كابینه براساس
مـــالـــزی ،اس ــام انتخابات مجلس نمایندگان
اســت به طوریکه فدرال انتخاب و تعیین
( حــــدود %58از میگردند
کـــل جــمــعــیــت )
مسلمان و شافعی
مذهباند(سایت
سفارتخانه جمهوری اسالمی ایران در
مالزی ،بی تا) .اما در عین حال ،مردم با
ادیان مختلف در هر قسمت از این کشور
آزادی کامل دارنــد(بــرازش:1389 ،
 .)42اما توزیع مذهب قومیتها بدین
گونه هست که ماالییها قوی ًا به اسالم
پایبند میباشند.گروه اُرانگ نیز اساسا
پیرو مذهب سنتی خــود میباشند و
تعدادی از آنها به اسالم گرایش پیدا
کردهاند .گــروه ایبان انــواع خدایان را
پرستش میکنند در عین حال چینیها
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نیز پیرو بــودا ،تائوئیسم و آنیمیسم و
هندیان نیز پیرو آیین سیک و هندو
میباشند و در کنار آن مهاجران اروپایی
نیز پیرو مسحیت میباشند(مسائلی،
()24-22 :1375هــمــان)44-43 :
(بــرازش.)40 :1389 ،تــوزیــع مذهب
نیز به شکلی اســت که بعد از اســام،
آیین بــودا بیشترین پیرو را داراســت
(بــــرازش .)43 :1389 ،ایــن کشور
در سال  1957به همراه  9ایالت به
صورت فدراسیون از بریتانیا استقالل
یافت (ســازمــان جغرافیایی نیروهای
مسلح .)37-36 :1390 ،از حیث
ساختار سیاسی ،کشوری فدراتیو با
نظام سلطنتی مشروطه است که پادشاه
انتخابی در رأس حكومت ایــن كشور
قرار دارد و مانند سایر نظامهای مشابه
دارای اختیارات و وظایف تشریفاتی
است .در حقیقت پادشاه در مالزی از
میان خانواده سالطین  9ایالت مالزی
بــطــور دوره ایــی و بــه مــدت پنج سال
انتخاب میشود.
ركن اصلی قدرت در مالزی مربوط به
نخست وزیر ،بعنوان رئیس قوه مجریه
میباشد كه نخست وزیر و اعضای كابینه
براساس انتخابات مجلس نمایندگان
فــدرال انتخاب و تعیین میگردند .بر
اســاس بند  2مــاده  43قانون اساسی
مالزی ،پادشاه نخست وزیر را از میان
نمایندگان مجلس کــه مــورد اعتماد
اکثریت مجلس است منصوب مینماید.
پارلمان مالــزی دو مجـــلسی بوده و از
مجالس نمایندگان ()Lower House
و ســنــا ( )Upper Houseتشكیل
میگردد.
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مجلس نمایندگان مــالــزی در حال
حاضر  222نماینده دارد كه این افراد
از طریق انتخابات سراسری حزب برای
یك دوره پنج ساله برگزیده میشوند
مگر اینكه انتخابات زود هنگام برگزار
گــردد .طبق قانون انتخابات ،نخست
وزیر از میان نمایندگان مجلس از سوی
پادشاه منصوب میگردد .رئیس مجلس
نمایندگان مالزی توسط اعضای مجلس
انتخاب میشود ولی با توجه به پیش
بینی خاص قانون اساسی مالزی ،وی
میتواند از میان شخصیتهای خارج
از مجلس نیز انتخاب شود و الزامی به
انتخاب وی از میان اعضای پارلمان
نیست .مجلس نمایندگان فــدرال از
اهمیتی اســاســی در ساختار قــدرت،
حكومت و تشكیل كابینه بــرخــوردار
بوده و در واقع دروازهای برای دستیابی
به مسند قــدرت از جمله وزارتخانهها
میباشد.
مجلس سنا نیز دارای  70سناتور
م ـیبــاشــد .کــه انــتــصــاب نمایندگان
مجلس سنا به دو بخش تقسیم میشود.
تــعــداد  26نماینده سنا یــا سناتور از
ســوی مجالس ایالتی از مجموع 13
ایالت مالزی (هر ایالت  2نفر) انتخاب
و بــه مجلس سنا معرفی میشوند.
لیکن تــعــداد  44نفر دیــگــر از سوی
پادشاه بدلیل انجام خدمات برجسته
و ســوابــق خدماتی و شایستگی آنها،
یا به نمایندگی از اقلیتهای قومی و
دینی ،گروههای تخصصی ،شرکتهای
بزرگ و دیگر گروهها انتخاب و معرفی
میشوند کــه دو نفر از آنهــا بعنوان
سناتور منطقه فــدرال کــواالالمــپــور ،و

ایالتها
دارای مجلس
نمایندگان
ایالتی مستقل
میباشند
كه از طریق
انتخابات
مستقیم
به هنگام
برگزاری
انتخابات
سراسری
تعیین
میشوند

روابط بینالملل | آسیب شناسی توسعه مالزی از چارچوب نظریه نهادگرایی

مناطق فدرالی البــوآن و پوتراجایا نیز
هــر کــدام یــک سناتور در مجلس سنا
خواهند داشت .مجلس سنا مالزی نیز
همانند سایر نهادهای مشابه در برخی
كشورهای دیگر ب ــدو ًا قــانــون گــذاری
نمیكند بلكه قوانین مصوب مجلس
نمایندگان را به منظور تقدیم به پادشاه
مـــورد بــررســی قـــرار م ـیدهــد .از نظر
تقسیمات کشوری ،مالزی ،شامل 13
ایالت و سه منطقه فــدرال كه باالترین
مقام تشریفاتی هر ایــالــت ،سلطان یا
حكمران میباشد و امــور اجرایی نیز
در اختیار سروزیر و كابینه ایالتی قرار
دارد .ایالتها دارای مجلس نمایندگان
ایالتی مستقل میباشند كه از طریق
انتخابات مستقیم به هنگام برگزاری
انتخابات سراسری تعیین میشوند.
امكان اینكه یك نفر همزمان نماینده
در یكی از مجالس ایالتی و مجلس
نمایندگان باشد نیز وجود دارد(سایت
سفارتخانه جمهوری اسالمی ایران در
مالزی ،بی تا).
یافتههای پژوهش
دموکراسی ناقص یا سهمیه ای

دموکراسی یا مردم ساالری اگر چه یکی
از پر کار بردترین واژههــای سیاسی-
اجتماعی قــرن گذشته و حــال حاضر
میباشد اما هنوز تعریف جامعی از آن
ارائه نشده است .با این حال وسیعترین
معنای دموکراسی ،برابری فرصتها
بــــرای افــــراد یــک جــامــعــه بــه منظور
بــرخــورداری از آزادیه ــا و ارزشهــای
اجتماعی است و محدودترین معنای
آن شــرکــت آزادانــــه افـــراد در گرفتن

تصمیمهای سیاسی مهم جامعه است
امــا ایــن کلمه امــــروزه تنها در قالب
سیاست قــرار نمیگیرد بلکه خــارج از
حــدود سیاست به صــورت دموکراسی
اجتماعی و یا دموکراسی اقتصادی
و ...نیز به کار گرفته میشود(زاهدی،
 .)54 :1385مبتنی بر این توضیحات،
رسیدن به یک دموکراسی واقعی در
جوامع چند گانه همچون مالزی بسیار
دشوار میباشد .نطفه جامعه چند قومی
مالزی از مهاجرت چینیان و هندیان در
قرن نوزدهم به دلیل سیاست استعماری
انگلیس نشات میگیرد که این مسئله
زمینه تعدد قومی و تنوع فرهنگی در
مالزی کنونی را دامن زد .در این دوره
بریتانیا سعی در بهره بــرداری قلع از
معادن مالزی و همچنین کشت وسیع
کائوچو در مزارع داشت(مجله تازههای
اقتصاد .)36 :1368 ،از ایــن رو به
دنبال کمبود نیروی انسانی ناشی از
عدم تمایل ماالییها به انجام فعالیت در
شرایط سخت(مسائلی-60 :1375 ،
 )61و از ســوی دیگر دستمزد پایین،
مهاجرت هدفمند چینیها و هندیان را
در دستور کار خود قرار داد .این شرایط
نه تنها موجب اختالط قومی در مالزی
گردید بلکه سبب شد از همان ابتدا،
چینیها به حیث اقتصادی وضعیت
بــهــتــری را نسبت بــه جمعیت بومی
بــرخــوردار باشند .از همین رو بعد از
استقالل مالزی بر اساس یک سیاست
غیر مدون توافق بر این شد که ماالییها
دارای قدرت سیاسی باشند و چینیها
قــدرت اقتصادی را در دســت بگیرند
اما این طرح از سوی هیچ کــدام مورد
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پذیرش قرار نگرفت به طوریکه ماالیاها
خواهان قــدرت اقتصادی بیشتر و در
مقابل چینیها خواستار قدرت سیاسی
بیشتر بودند .تشنج این مسائل ،زمینه
شــورشهــای ســال  1969را به وجود
آورد .پس از این تنش ها ،دولت مالزی
تالش میکند با ایجاد ثبات سیاسی در
کشور بدون اعمال کاهش سهم سیاسی
قدرت ماالیی ها ،توازن اقتصادی بین
چینی تبارها و ماالییها را از طریق ارایه
امتیازات مختلف اصــاح نماید(اتاق
بازرگانی .)18 :1380 ،با این تفاسیر
نمود دموکراسی در مالزی و به تعبیر
لیفارت ،دموکراسی چند قومی مالزی،
مبنای آن جذب فرهنگی قومیتهای
گوناگون کشور اســت به جــای تسهیم
و کــاربــســت الــگــوی شــراکــتــی قــدرت،
به طــرزی قابل قبول و با به کار بردن
نوعی تبعیض مثبت به نفع ماالییها از
الگوی کنترل بهره میگیرند که در آن
نوعی ارتباط نامتقارن برقرار میشود
که قدرت برتر یعنی ماالییها با مقید
کردن دیگر گروههای قومی باعث ایجاد
ثبات میشوند(خلیلی و دانشمندی،
 .)104 :1391اما اعمال این تبعیض
تنها در فرصتهای اقتصادی خالصه
نمیشود بلکه دامن سایر فرصتها را
نیز گرفته است به طوریکه قانون اساسی
مالزی دربردارنده بسیاری از بندهایی
است که حافظ حقوق ماالییها است
کــه از نفوذ چینیها نــگــران هستند.
ماده مهم  153قانون اساسی مالزی،
سهمیه ماالیوها در دولــت و آمــوزش
و خدمات را تضمین میکند .به طور
مصداق در پذیرش دانشگاهها ماالییها

36

سال نهم
پاییز۱۳۹٨

در بهره
برداری از
فرصتهای
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محفوظ شده
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نخست وزیری
تنها در دست
ماالییها است

از سهم نابرابر  %55در مقابل چینیها و
هندیان برخوردارند .این سهمیه نابرابر
موجب گــردیــده کــه شمار فــراوانــی از
ماالییها علیرغم معدل پایین و نزدیک
به مــردودی بتوانند به دانشگاه مورد
عالقه خود بروند در صورتی که چینی
تــبــاران بــا معدلها بــاال پشت درهــای
دانشگاه میمانند .اگــر چــه ماهاتیر
محمد در سال  2002سعی نمود این
قانون را به نحوی اصالح نماید که افراد
تنها به دلیل نژادی خود وارد دانشگاه
نشوند منتهی نگرانی مــاالیـیهــا از
اعمال قانون شایسته ســاالری جذب
دانشجو به جای سهمیه بندی دولت را
مجبور به عقب نشینی کرد به طوریکه
دولــت تصریح کرد که ساختار سهمیه
بندی به جای خودش باقی خواهد ماند
اما به کار گیری ساختار شایسته ساالری
را نیز بــه طــور همزمان اعــام خواهد
نــمــود .بــا ایــن حــال چگونگی اجــرای
این قانون در پذیرش دانشگاه مالزی
هنوز به درستی مشخص نیست(ذاکر
صالحی)109 :1391 ،ترس از همین
تبعیضها منجر گردیده غیر ماالییها
بــه بخش خصوصی رغــبــت بیشتری
نشان دهند و در مقابل ماالییها عمدتا
بــه ســوی مشاغل دولــتــی جــذب شوند
( .)6 :2016 ,Nohاز طرف دیگر در
بهره بــرداری از فرصتهای سیاسی؛
بزرگترین مقام اجرایی در مالزی در
دست نخست وزیــر است از این رو اگر
چه در انتخابات مالزی حق انتخاب
کـــردن و انــتــخــاب شـــدن بـــرای سایر
اقلیتها محفوظ شده اســت اما مقام
نخست وزیری تنها در دست ماالییها
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است .بنابراین آنچه که به وضوح قابل
برداشت است از نگاه جامعه شناسانه
هنوز ماالیی ها ،هندیان و چینیها را به
عنوان اتباع خارجی قلمداد میکنند.
به عبارت دیگر هنوز چینیها و هندیها
نتوانستهاند در جامعه مالزی به درستی
ادغــام شوند به طوری که در انتخابات
سال  2013مالزی علیرغم اینکه نجیب
تــون رزاق بــه پــیــروزی مـیرســد امــا به
دلیل کرسیهای از دست داده مجلس
ناشی از فعالیت موفق حــزب چینی
مخالف دولــت یعنی( )DAPنسبت به
این پیروزی واکنش نشان داده و از آن
با نــام سونامی چینی یــاد میکند .در
حقیقت اصطالح به کارگرفته در همین
چارچوب قابل تفسیر میباشد(رجبی،
 .)62 :1392بنابراین دموکراسی
مالزیایی بر اساس نوعی برتری نهادینه
شده ماالیی در جامعهای چند نژادی،
چند فرهنگی و چند زبــانــی اســتــوار
شده و قدرت سیاسی به عنوان تعیین
کنندهترین وجه اداره عمومی جامعه،
بیشتر به ماالییها سپرده شده است و
غیر ماالییها از چنان قدرتی برخوردار
نیستند(خلیلی و دانشمندی:1391 ،
.)100
آزادیهای مدنی ضعیف و تحت کنترل
آزادیهــــای قانونی ،وجــود نهادهای
مــدنــی و انــتــشــار آزاد اط ــاع ــات که
مصادیقی از وجــود اظهار نظر و پاسخ
گویی هستند موجب تقویت آگاهیهای
عمومی و شفافیت اقتصادی و اجتماعی
م ـیشــونــد .در ایــن شــرایــط صاحبان
کسب و کار و...ق ــدرت الزم بــرای نقد
ســیــاس ـتهــای ن ــادرس ــت و مــقــابــلــه با

تغییرات نا به جا در قوانین را دارنــد و
بــه ایــن ترتیب وضعیت آزادی حقوق
بشر موجب توسعه روز افزونتر خواهد
شد(شاکری و همکاران.)95 :1394 ،
از ایــن منظر وضعیت در مالزی طبق
قانون اساسی در خصوص آزادی بیان
اینگونه تشریح شده است :هر شهروند
حق آزادی بیان دارد که به وسیله بند
 1اصل  10تضمین میشود ولی این
حق مطلق نیست .این حق به موجب
بند  2اصــل  10که به پارلمان اجــازه
میدهد محدودیتهایی را که به نظر
ضـــروری یــا بـــرای رســیــدن بــه اهــداف
گوناگون مصلحت مـیدانــد نسبت به
این حق اعمال کند .مهمترین عناوین
ایــن محدودیتها عبارتند از :امنیت
ملی ،نظم عمومی یا اخــاق ،توهین
به دادگـــاه ،افترا و تشویق به ارتکاب
جرم(غفاری .)604 :1396 ،از همین
رو پیش از انتخابات ماه میسال 2018
در مالزی ،برگزاری تظاهرات و تجمعات
مخالفان در مراکز اصلی شهرهای بزرگ
از جمله در میدان استقالل کواالالمپور
به داغ شــدن تحوالت سیاسی مالزی
منجر شد .دولت مالزی براساس قانونی
که در پارلمان تصویب شد برگزاری هر
گونه تظاهرات و تجمعهای اعتراضی
را در خیابان هــا ،مراکز گردشگری،
مــدارس و دانشگاهها را ممنوع اعالم
و تاکید کرد مخالفان فقط میتوانند
در ورزشــگــاههــا و یا فضای سربسته و
بــا یــک مــاه اعــام قبلی تجمع برگزار
کنندکه مخالفان آنــرا نشانه محدود
کــردن فعالیتهای مدنی و سیاسی در
مالزی تلقی کردهاند(وقاری.)1397،
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از سطوح دیگر نیز قانون اساسی مالزی
اگــر چه مدعی اســت که سایر قوانین
عــادی حقوق و آزادیه ــای بنیادین را
برای اقلیتها به رسمیت شناخته لیکن
این به معنی برابری کامل مسلمانان
و اقلیتهای مذهبی در بــرخــورداری
از حقوق یکسان نیست و با عنایت به
جایگاه اســام بــه عــنــوان دیــن رسمی
در این کشور ،اقلیتهای مذهبی باید
محدودیتهایی را در اعمال حق آزادی
ابراز عقیده خود پذیرا باشند .به عنوان
مثال مطابق بند  4اصــل  11قانون
اساسی مالزی ،قوانین ایالتی میتوانند
انتشار اصول مذاهب مختلف را در میان
مسلمان محدود کنند اما در عین حال
مسلمانان حق دارند که اصول مذهبی
خود را در میان غیر مسلمانان تبلیغ
کــرده و آنهــا را بــه پــذیــرش ایــن آیین
دعــوت نمایند .همچنین بند  4اصل
 10قانون اساسی مالزی به پارلمان
اجازه میدهد که قواعدی را وضع کند
که هر گونه پُرسش را از موضوعهایی
کــه بــه زب ــان ،جایگاه خــاص ماالییها
و بومیان و امــتــیــازات ویــژه حکومتی
و صالحیت و قلمرو ق ــدرت پــادشــان
اختصاص دارد ممنوع نماید.بنابراین
اقــلــیـتهــای غیر مسلمان در مالزی
حــق بــه چالش کشیدن و اعــتــراض به
جایگاه خاص ماالییها و امتیازات ویژه
حکومتی پادشاهان که آنهــا نیز باید
از بین ماالییهای مسلمان انتخاب
شــونــد را ن ــدارن ــد؛ امـــری کــه بــا اصــل
برابری شهروندان در مقابل قانون و
جوهر ذاتی اصل آزادی بیان سازگاری
ندارد(غفاری .)604 :1396 ،بنابراین

با توجه به پارلمانی بودن نظام حاکم بر
مالزی و اینکه دولت خود برخواسته از
درون پارلمان است تفسیر حد و آزادی
بیان و اطالعات همواره به نفع دولت و
در راستای اهــداف و سیاستهای آن
بــوده است(قنبری باغستان:1393 ،
 .)183از همین رو در مالزی امنیت
و ثبات مقدم بر دموکراسی اســت اما
نــم ـیتــوان کــامــا بــه آن برچسب یک
دولــت دیکتاتور و یا دولتی که موجب
ضایع شــدن نــوآوری و حقوق مالکیت
را میشود چسباند چرا که در مالزی
انتخابات برگزار میگردد و دولتمردان،
بــدون کودتا و خــود خواسته از قدرت
کنار میروند .بنابراین رژیم سیاسی در
مالزی نه کامال دموکراتیک هست و نه
کامال استبدادی (شیرزادی:1389 ،
 )176و به طور کلی دولت در آسیای
جنوب شرقی از لحاظ مداخالت چنین
است :مداخله بهتر دولت و نه مداخله
بیشتر( رفیع و بلباسی.)87 :1391 ،
عدم استقالل رسانه ها
نقش رسانههای آزاد در قــدرت دهی
به بخش عظیمی از جامعه قابل انکار
نیست .در حقیقت نهادهای سیاسی
فراگیر و دموکراتیک بــه رسانههای
آزاد اجازه رشد میدهند و رسانههای
آزاد نیز متقابال مــوجــب شناسایی و
خنثی سازی تهدیدهایی میشوند که
متوجه نهادهای اقتصادی و سیاسی
میشوند و مردم را علیه خطرات بسیج
میکنند(رابینسون و اوغلو:1395 ،
 .)395-394از ایــن منظر در حال
حاضر بیش از  40روزنــامــه چاپی به
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 4زبــان مختلف بــه صــورت روزانـــه در
مــالــزی منتشر میشوند کــه انحصار
و یــا در کنترل دول ــت میباشند .در
خصوص رسانههای دیداری و تصویری
تقریبا تــمــام شــبــکـههــای رادی ــوی ــی و
تلویزیونی این کشور در انحصار دولت
و شرکتهای وابسته به آن قرار دارند
و تنها راه ابــراز بیان از سوی نیروهای
مخالف دولت ،روزنامه نگاری آنالین و
یا شبکههای اجتماعی میباشند .در
حقیقت با توجه به مالکیت و کنترل
دولت بر رسانههای جمعی ،رسانههای
اجتماعی به عنوان رسانههای آلترناتیو
مــــورد تــوجــه جــامــعــه جــــوان بــا هــدف
تبادل آزاد اطالعات و ارتباطات قرار
گرفتهاند(قنبری باغستان:1393 ،
 .)178-177بنابراین در مالزی نقشی
هم که دولتها پیوسته برای رسانهها و
ارتباطات درتوسعه متصور بودهاند یک
نقش هنجاری اســت یعنی آنچه باید
باشند نه آنچه میتوانند باشند(قنبری
بــاغــســتــان .)182 :1393 ،لــذا در
مالزی سیاستهای حزب حاکم از بدو
اســتــقــال بــدیــن گــونــه بـــوده اســت که
جــنــاحهــای مخالف کمتر سهمی از
رسانههای جــریــان اصــلــی در جریان
رقابتهای انتخابات پارلمانی نداشته
باشند .متاثر از همین ابــزار قدرتمند
و انــحــصــاری حــزب آمنو توانسته بود
سالیان متمادی در مسند قدرت باقی
بماند .اما تحوالت ماه م ـی 2018که
ماهاتیر محمد آن را مادر همه انتخابات
نامید تمام ابزار قدرت حزب آمنو را به
چالش کشید .در حقیقت همانند ادوار
گذشته یک شب قبل از روز برگزاری
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انتخابات سراسری مالزی ،رهبر جناح
حاکم این فرصت را داشت که از طریق
رسانه انحصاری با مردم گفت وگو و از
آنهــا بــرای مشارکت گسترده در این
عرصه سیاسی دعــوت کند؛ چیزی که
نجیب تــون رزاق نخست وزیــر وقــت با
استفاده از شبکه تلویزیونی ملی ،آخرین
پیام خود را خطاب به مردم اظهار کرد.
اما ماهاتیر محمد رهبر مخالفان دولت
با استفاده از قابلیت پخش برنامه زنده
از طریق شبکههای اجتماعی ،که به
گونهای رسانههای غیر رسمی در مالزی
محسوب میشوند همزمان با نجیب پیام
سیاسیاش را به جمعیت  15میلیونی
رأی دهنده مالزی رساند.علیرغم این
انحصار و قبض و بسط سنتی رسانهها
در دســت دولـــت جــریــان رقــابـتهــای
چهاردهمین انتخابات سراسری این
کشور؛ به گونهای رقم خورد که به دلیل
افزایش جمعیت استفاده کنندگان از
اینترنت طی ایــن سالها ،بــرای جناح
سیاسیای که به اجبار سهم بسیار کمی
از رسانههای سنتی را برخوردار بود،
خبر خوبی تلقی میشد تا امیدوار باشد
پیامهایش بــه جمعیت گستردهتری
بــرســد .در حقیقت ائــتــاف پاکاتان
هاراپان (امید) به رهبری ماهاتیر محمد
کــه پــیــروز انتخابات اخیر مــی2018
بــود به خوبی توانست از ایــن ظرفیت
در چهاردهمین انتخابات سراسری
استفاده کند.به این ترتیب اگر تسلط
بر رسانههای جریان اصلی از رازهای
ماندگاری ائتالف محافظه کار «جبهه
مــلــی» در ق ــدرت ب ــود ،امــا شبکههای
اجتماعی کــه از آن بــه عــنــوان رقیب
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قدرتمندترین
حزب موجود
جبهه متحد
ملی است.
این سازمان
سیاسی در
سال 1946
تأسیس شد
و به قویترین
جریان
سیاسی در
طول سالهای
كسب
استقالل
و پس از
آن تبدیل
گردیده است
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رسانههای جریان اصلی یــاد میشود،
زمینه شکست حضور  60ساله «جبهه
ملی» را در قــدرت به گونهای شگفت
آفرین فراهم ساخت (ایرنا.)1397 ،در
یک سال اخیر با ورود ماهاتیر محمد به
عرصه سیاسی ،شبکههای اجتماعی در
مالزی اهمیت بیشتری یافته و ماهاتیر
محمد توانسته بود با دو میلیون و پانصد
هزار عضو یکی از مهمترین کانالهای
شبکههای اجتماعی را در اختیار بگیرد
و نجیب تون رزاق نخست وزیــر اسبق
مالزی نیز با بیش از سه میلیون عضو
در شبکههای اجتماعی حضوری فعال
داشته باشد .اما چیزی که"خیراالزوان
ه ــارون " مــعــاون جــوانــان حــزب حاکم
آمنو پیشتر در زمینه ارزیابی از تاثیر
شبکههای اجتماعی بر نتیجه انتخابات
پارلمانی مالزی و بهره برداری مخالفان
از آن هشدار داده بــود به ثمره ظهور
نشست .به طوریکه وی هشدار داده
بـــود :در صــورتــی کــه حـــزب آمــنــو در
کــوتــاهتــریــن زم ــان ممکن بــه اتهامات
مخالفان در شبکههای اجتماعی پاسخ
ندهد در انتخابات آتی شکست خواهد
خورد(.)The Straits Times, 2018
توزیع قدرت نابرابر مابین احزاب و عدم
شفافیت منابع مالی رقابتهای انتخاباتی
در کشورهایی همانند مالزی که بر پایه
نظام پارلمانی تعریف شده است مجلس
از اهمیتی اساسی در ساختار قدرت،
حكومت و تشكیل كابینه بــرخــوردار
بوده و در واقع دروازهای برای دستیابی
به مسند قــدرت از جمله وزارتخانهها
مــیبــاشــد .از هــمــیــن حــیــث احـــزاب

سیاسی ،برای مرتبط ساختن شهروندان
با نخبگان در مجالس و پارلمانها از
اهمیت وافـــری برخوردارند(خلیلی
و دانشمندی )93 :1391 ،چــرا که
ابزار اصلی دسترسی به ساختار قدرت
میباشند .هرچند طبق قانون انتخابات
مــالــزی ،انتخاب نخست وزیــر از میان
نمایندگان مجلس در اختیار پادشاه
ال رئیس حــزب حاكم یا
اســت امــا عم ً
بزرگترین حزب ائتالف حاكم ،بعنوان
نخست وزیــر منصوب میگردد .با این
حال یكی از ویژگیهای كشور مالزی
وجود احزاب سیاسی متعدد و برگزاری
انتخابات بــر اس ــاس مــبــارزات حزبی
اســت .در ایــن كشور حــدود  40حزب
در صحنه سیاسی و انتخابات فعال
میباشند(سایت سفارتخانه جمهوری
اســامــی ای ــران در مــالــزی ،بــی تــا) .بر
همین اس ــاس ،رهــبــران مــالــزی اعــام
میدارند که در مالزی نظام دموکراسی
پارلمانی مبتنی بر وجود احزاب متعدد
اجــرا میشود و ایــن ویژگی را به طور
عمده به تاریخ مبارزات حزبی و پارلمانی
در طول چند دهه پس از استقالل مالزی
نسبت میدهند و از طرفی این موارد
را نــمــودی از مــیــزان توسعه نهادهای
ســیــاســی و مــشــارکــت ســیــاســی مــردم
متصور میشوند(سازمان جغرافیایی
نیروهای مسلح .)113 :1390 ،با این
حال قدرتمندترین حزب موجود جبهه
متحد ملی است .این سازمان سیاسی
در سال  1946تأسیس شد و به قویترین
جریان سیاسی در طول سالهای كسب
استقالل و پــس از آن تبدیل گردیده
است .بعد از حزب آمنو ،حزب اسالمی
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مالزی یا پاس ( )PASبیشترین نفوذ را
میان مسلمانان مالیو بخصوص در شمال
مالزی دارد .عالوه بر این حزب عدالت
مــردم ( )PKRبه رهبری انــور ابراهیم
و حــزب چینی تبار عمل دموكراتیك
( )DAPنیز از جمله احــزاب مهم دیگر
و فعال در مالزی میباشند .علیرغم
اینکه دولتمردان مالزی عنوان میکنند
که رقابت حزبی در این کشور نمودی
از توسعه سیاسی اســت امــا مهمترین
ائتالف حزبی مالزی که ائتالفی متشكل
از  14حزب تحت عنوان اتحادیه جبهه
ملی ( )Barisan Nasionalمیباشد از
ابتدای استقالل تا سال  2018همواره
قدرت را در دست داشته است که این
امر خود معلول عوامل زیادی بوده است
از جمله منابع و
قــدرت نابرابر که تان سری رازالی اسماعیل،
بین احزاب توزیع رئیس «کمیسیون ملی حقوق
شـــــده اســـــت بــه بشر مالزی» در مراسم رونمایی
طوریکه مسئوالن از انتشار گزارش منطقهای
حـــــزب آمـــنـــو بــه «دموکراسی در جنوب شرق
عنوان مهمترین آسیا :دستاوردها ،چالشها و
حــــــــــزب عـــضـــو چشمانداز» ،اذعان مینماید که
ائـــتـــاف حــاكــم واضح نبودن منابع مالی احزاب
همیشه بیشترین سیاسی و ...از جمله موانع
و با اهمیتترین اعمال دموکراسی در مالزی به
پــــــســــــتهــــــای حساب میآیند
ك ــاب ــی ــن ــه را بــه
خـــود اخــتــصــاص
دادهانـــــــــــد .در
زمــان حاضر تمامی شبکههای رادیــو و
تلویزیون این کشور یا در اختیار سازمان
دولتی رادیــو و تلویزیون مالزی است
یــا در اختیار ســازمــان رســان ـهای مدیا
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پریما است که به عنوان غول رسانهای
و امپراتور رسانهای مالزی نیز مشهور
است .این شرکت نیز در مالکیت حزب
ماالیی آمنو است و رئیس این شرکت به
طور مستقیم توسط این حزب انتخاب
مـیشــود(قــنــبــری باغستان:1393 ،
 .)184بــنــابــرایــن اگــر ائــتــاف حاکم
باریسان نشنال که متشکل از  3حزب
ماالیی آمنو ،حــزب چینی تبار MCA
و حزب هندو تبار  MACکه تا پیش از
انتخابات سال  2018همواره در مسند
قدرت بودهاند را از نظر مالکیتشان بر
رسانهها و وسایل ارتباط جمعی مالزی
بررسی نماییم میتوان نتیجه گرفت که
بیش از  90درصد وسایل ارتباط جمعی
و فضای رسانهای و مطبوعاتی این کشور
همچنان در اختیار کامل ایــن حزب
قرار دارد .این در حالی است که سایر
احزاب به هیچ عنوان از چنین منابعی
برخوردار نمیباشند(قنبری باغستان،
 .)187 :1393عالوه بر مورد مذکور،
شفاف نبودن کمکها و حمایتهای
مالی احــزاب از سوی اشخاص حقیقی
و حقوقی نیز به پیچیده شدن این مورد
میافزاید به طوریکه تان سری رازالی
اسماعیل ،رئیس «کمیسیون ملی حقوق
بشر مالزی» در مراسم رونمایی از انتشار
گــــزارش منطقهای «دمــوکــراســی در
جنوب شرق آسیا :دستاوردها ،چالشها
و چشمانداز» ،اذعان مینماید که واضح
نبودن منابع مالی احزاب سیاسی و ...از
جمله موانع اعمال دموکراسی در مالزی
به حساب میآیند(ایرناThe ()1397 ،
:Kofi Annan Foundation, 2017
 .)33این موضوع از آنجا اهمیت پیدا
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میکند که نجیب رزاق ،نخست وزیر
سابق مالزی در سال  2013متهم به
دریــافــت رشــوه شــده اســت .در همین
چارچوب و در ماه اوت  2016روزنامه
بریتانیایی گــاردیــن نوشت کــه نجیب
رزاق نخست وزیر مالزی مارس 2013
پاداشی به ارزش  681میلیون دالر از
عربستان دریافت کرد و از سال 2015
با اتهام فساد مالی مواجه است .گزارش
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گاردین حاکی از ایــن اســت که زمانی
که از عــادل الجبیر وزیــر امــور خارجه
عربستان در کنفرانس سران کشورهای
عضو ســازمــان هــمــکــاری اســامــی در
استانبول پرسیده مـیشــود کــه آیــا از
بخششِ اعطایی به نجیب رزاق مطلع
است یا َنه ،الجبیر میگوید :بله ،مبلغ
اعطایی فقط یــک بخشش بـــود(The
.)Guardian, 2016

یکی از وعدههای
انتخاباتی ماهاتیر
محمد پیش از
رسیدن به قدرت در
سال  2018کمک به
عفو انور ابراهیم،
سناتور برجسته
مالزیایی بود که از
سال  1998تا کنون
به دلیل اتهامات
مختلف در زندان به
سر میبرد
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آسیب پذیری سیستم قضایی:
از جمله فاکتورهای موثر بر توسعه،
اطــمــیــنــان ب ــه نــهــادهــای ســیــاســی و
حاکمیت قــانــون م ـیبــاشــد .حاکیت
قانون معرف میزان احترام عمل قائل
شده توسط شهروندان و دولت مردان
یک کشور بــرای نهادهایی است که با
هدف وضع قوانین ،اجرای آنها و حل
اختالفات ایجاد شــدهانــد .بنا بر این
تعریف ،زمانی میتوان ادعا کرد که در
یک جامعه قانون حاکم اســت که سه
شرط حداقل تامین شده باشد .شرط
اول حمایت از افــراد در مقابل دزدی،
خشونت و دیگر اقــدامهــای غارتگری
اس ــت.ش ــرط دوم حــمــایــت در مقابل
اقدامهای خودسرانه دولتی است که
فعالیتهای اقتصادی را مختل میکند
و شرط سوم وجــود نظام قضایی قابل
پیش بینی و منصف اس ــت(ب ــرادران
شــرکــاء و ملک الــســاداتــی:1387 ،
 .)10با ایــن حساب ،قــوه قضائیه در
مالزی یکی از قوای سه گانه حکومتی
در این کشور است که مجزا و مستقل
از دو قوه دیگر یعنی اجرایی و تقنینی
تعریف شده است و کارکرد اصلی آن نیز
تضمین اجرای قانون اساسی و تحقق
عدالت بر اساس قوانین حاکم بر کشور
اســت .ایــن قــوه ،بعنوان نظام حقوقی
شناخته میشود و اعضای آن شامل
قضات و داد رسین میباشند که معموال
توسط رئیس کشور (پادشاه) منصوب
میگردند .طبق قانون اساسی مالزی،
«رئیس القضات» بر اساس پیشنهاد و
توصیه نخست وزیر و پس از بررسی در
شورای سلطنتی مالزی توسط پادشاه

(رئیس کشور) انتخاب میشود .ساختار
دادگــاههــا در مــالــزی نیز بــه دو بخش
یعنی دادگاه برتر ()Superior Court
و دادگاه تابعه ()Subordinate Court
تقسیم میشوند .عالیترین دادگاه در
مالزی ،دادگــاه فــدرال است که پس از
آن دادگــاه تجدید نظر ،دادگــاه عالی
ماالیا ،دادگــاه عالی صباح و ســاراواک
قرار دارند(سایت سفارتخانه جمهوری
اسالمی ایران در مالزی ،بی تا) .انتصاب
قضات این دادگاه نیز با پیشنهاد نخست
وزیر از سوی پادشاه صورت میگیرد.
بنابراین با توجه به اینکه پیشنهادات
نصب قضات این دادگاه توسط نخست
وزیـــر صـــورت م ـیگــیــرد و بــا تــوجــه به
موقعیت نخست وزیر در ریاست حکومت
و کابینه و از ســوی دیگر عضویت در
مجلس نمایندگان و ریــاســت حزب
اکثریت این مجلس ،این روزنــه وجود
دارد که در رسیدگی قضائی اعمال
نــفــوذ صـــورت گــیــرد (غــفــاری:139 ،
 .)129-128مصداق واقعی این نفوذ
بعد از انتخابات پارلمانی سال 2018
به شکل واضحی قابل مشاهده است.
در همین چارچوب یکی از وعدههای
انــتــخــابــاتــی مــاهــاتــیــر محمد پــیــش از
رسیدن به قدرت در سال  2018کمک
به عفو انــور ابراهیم ،سناتور برجسته
مالزیایی بود که از سال  1998تا کنون
به دلیل اتهامات مختلف در زنــدان به
سر میبرد (یورونیوز فارسی.)2018 ،
فارغ از رد یا صحت اتهامات وارد شده،
به محض پیروزی ائتالف ماهاتیر محمد
در انتخابات سال  ،2018وی با اعمال
نفوذ توانست موافقت پادشاه مالزی
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مالزی تا کنون
 4بار کرسی
غیر دائم
شورای امنیت
را کسب کرده
است
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را در عفو کامل "انــور ابراهیم" ،کسب
نماید .عفوی کامل به این معنی که او نه
تنها عفو میشود بلکه بالفاصله آزاد شده
و میتواند در سیاست مشارکت کند.
در همین ارتباط نیز بنیاد هریتیج در
گزارش خود در مورد مالزی اذعان دارد
که آسیب پذیری سیستم قضایی در برابر
نفوذ سیاسی ،چالش مهمی را برای
حاکمیت قانون موثر و حقیقی ایجاد
میکند به طوریکه استقالل قضایی با
نفوذ اجرایی شدید مواجه شده است
و حکمهای دلبخواهانه یــا محرمانه
سیاسی معمول است (The Heritage
.)2017 ,Foundation
مبتنی بر همین مستندات در محافل
جهانی از مالزی و سایر کشورهای با
خصیصه و کاراکترهای مــزبــور تحت
عنوان دموکراسی ناقص یاد میکنند،
یعنی کشوری که در حکومتداری اگر
چه دارای انتخابات آزاد و مستقل است
اما با نقصهایی همراه است .این کشورها
در زمینه مشارکت و فرهنگ سیاسی،
آزادیهای مدنی شهروندان و رسانهها
و مطبوعات و ...با چالشهایی روبــرو
هستند .عملکرد دولت در این کشورها
نسبت به کشورهای با دموکراسی کامل
ضعیفتر اس(ت(�The Economist Intelli
.)gence Unit, 2017
نتیجه گیری:
اگـر چـه مالـزی مراحـل نهایـی صنعتـی
شـدن را طـی میکنـد امـا بـا کمـی
مـدارا میتـوان آن در جرگـه کشـورهای
تـازه صنعتـی شـده قـرار داد بـه طوریکـه
مالـزی در حـال حاضـر یکـی از رقابـت
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در محافل
جهانی از
مالزی و سایر
کشورهای با
خصیصه و
کاراکترهای
مزبور تحت
عنوان
دموکراسی
ناقص یاد
میکنند

پذیرتریـن اقتصادهـای جهانـی اسـت.
اقتصـادی کـه پیوسـته و با سـرعت هرچه
تمامتـر بسـوی توسـعه اقتصـاد بـازار آزاد
در حـال حرکـت میباشـد و از حیـث
شـاخص آزاد سـازی اقتصـادی از رتبـه
مناسـبی برخـوردار اسـت .کارشناسـان
اقتصـادی نیـز بـر ایـن باورنـد کـه مالـزی
یکـی از موفقتریـن کشـورهای جهـان
در زمینـه طراحـی و اجـرای برنامههـای
توسـعه اقتصـادی اسـت بـه طوریکـه هـم
اکنـون تولیـد ناخالـص داخلـی آن از مرز
 296.2میلیـارد دالر عبـور کرده اسـت.
صـادرات ایـن کشـور سـاالنه بـه 200
میلیـارد دالر میرسـد .مالـزی از کشـور
مبتنـی بـر صـادرات قلـع ،فلفـل و روغـن
نخـل در دهـه  60بـه کشـوری تبدیـل
شـده کـه نـه تنهـا صـادرات محصـوالت
الکترونیکـی وصنعتـی از پشـتوانههای
مهـم اقتصـاد ایـن کشـور بشـمار
میآیـد بلکـه هـم اکنـون از بزرگتریـن
صادرکننـدگان نیمـه هـادی در جهـان
اسـت و قطـب  ICTجنـوب شـرق آسـیا
محسـوب میشـود .در محافـل اقتصـاد
بینالملـل ،برنامـه خصوصـی سـازی
مالـزی را یکـی از موفقتریـن برنامههـای
خصوصـی سـازی عنـوان میکننـد .امـا
موفقیتهـای مالـزی تنهـا در عرصـه
اقتصـادی خالصـه نمیشـود بلکـه
مالـزی در عرصـه سیاسـت بینالملـل
نیـز موفقیـت چشـمگیری را کسـب
کـرده کـه موجـب افزایـش پرسـتیژ
بینالمللـی ایـن کشـور شـده اسـت بـه
طوریکـه مالـزی تـا کنـون  4بـار کرسـی
غیـر دائـم شـورای امنیـت را کسـب کرده
اسـت .پیشـرفتهای مالـزی علاوه بـر
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بخشهـای مذکـور بـه سـایر بخشهـای
داخلـی ایـن کشـور نیـز رسـوخ کـرده
بـه طوریکـه سـرانه درآمـد ،بهداشـت،
کیفیـت زندگـی ،کیفیـت و کمیـت
آمـوزش نیـروی انسـانی و ...در مالـزی
از جایـگاه خوبـی برخوردار اسـت و حتی
بـه حیـث فرهنگـی دولـت سـعی نمـوده
اسـت راهبـرد تنـوع فرهنگـی را در پیـش
گیـرد .بـرای نمونـه میتوان بـه  16مورد
از تعطیلات رسـمی و جشـنهای مالزی
اشـاره کـرد کـه نشـان گـر تعادلـی میـان
مذهـب و ملیـت و تاریـخ اختصاصـی
مالزیایـی اسـت .امـا ایـن پیشـرفتهای
عظیـم حاصـل سیاسـت ورزی نخبـگان
مالـزی اسـت کـه میکوشـند در پایـان
دوره چشـمانداز  2020این کشـور را به
کشـوری متحد و یکپارچـه ،دموکراتیک،
آزاد ،مسـئول و مـدارا ،مترقـی و مرفـه
بـر پایـه عدالـت و برابـری و دارای قـدرت
رقابـت ،انعطـاف ،پویایـی ،اسـتحکام و..
تبدیـل نماینـد .بـا ایـن حـال ،علیرغـم
تمـام موفقیتهایـی کـه مالـزی در ابعـاد
مـورد ذکـر کسـب کـرده اسـت ،شـواهد
و مسـتنداتی وجـود دارد کـه دسـتیابی
بـه اهـداف چشـمانداز را بـه طـور عـام
و توسـعه مالـزی را بـه طـور خـاص بـه
چالـش میکشـد .بـه طوریکـه نتایـج
ایـن پژوهـش نشـان داد ،جامعـه مالـزی
هنـوز اقلیتهـای چینـی و هنـدی را بـه
سـختی بـه عنـوان ملـت مالـزی مـورد
پذیـرش قـرار میدهـد .فرصتهـای
سیاسـی ،اقتصـادی ،آموزشـی و ..در
بعضـی بخشهـا به صـورت نابرابـر مابین
مالیوهـا و اقلیـت چینـی و هنـدی توزیـع
شـده اسـت .رسـانهها آزاد و مسـتقل

نمیباشـند و اکثریـت رسـانهها در
تمرکـز دولـت قـرار دارنـد .منابـع حزبـی
بـه صـورت نابرابـر و انحصارانـهای توزیـع
شـدهاند و از طـرف دیگـر شـفافیت در
زمینـه نحـوه تخصیـص منابـع احـزاب از
سـوی اشـخاص حقیقی یا حقوقی وجود
نـدارد .سیسـتم قضایـی کشـور آسـیب
پذیـر اسـت و فرضیـه نفـوذ از جانـب
دولتمـردان رد نمیشـود .آزادیهـای
مدنـی ضعیـف و تحـت کنتـرل دولـت
وجـود دارد و در بعضـی بخشهـا آزادی
اقلیتهـای چینـی و هنـدی در مقابـل
مالیوهـا حتـی پایینتر از حـد معمول نیز
قـرار دارد .در کنـار مـوارد مزبـور فرضیـه
تنـش و هـرج و مـرج در آینـده مالـزی رد
نمیشـود چـرا کـه تنـوع قومـی از یـک
سـو و قـدرت طلبـی قـوم ماالیـا از سـوی
دیگـر موجـب شـده کـه همـواره زمینـه
تنـش و کشـمکش بـر سـر قـدرت همـوار
باشـد از طـرف دیگـر جنگ قـدرت نیز در
بیـن دولـت مـردان ،یعنـی بیـن سـاختار
نخسـت وزیـری و پادشـاهی همـواره
محتمـل اسـت ،بـه طوریکـه سلاطین
همـواره بـه دنبـال قـدرت اجرایی بیشـتر
بودهانـد و در مقابـل سـایر ارکان سـعی
میکننـد بـا ایـن وضعیت مقابلـه کنند .با
ایـن تفاسـیر مـوارد مذکـور بـه مـا هشـدار
میدهنـد کـه اگـر کشـورهایی هماننـد
مالـزی خواهان دسـتیابی به یک توسـعه
همـه جانبهانـد بایـد اصلاح مـوارد
ذیـل را در دسـتور کار قـرار دهنـد تـا بـه
مـدد موفقیتهایـی کـه در ابعـاد دیگـر
توسـعه از جملـه بخـش اقتصـادی کسـب
کردهانـد در رتبههـای باالتـری از طیـف
توسـعه کشـورهای جهـان قـرار گیرنـد.
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نقش اتحادیه اروپا
در توسعه اقتصادی چین
بعد از اصالحات اقتصادی چین
محمد طارق عظیمی
دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روابط بینالملل
دانشگاه فردوسی مشهد

روابط اتحادیه اروپا و چین در دهههای اخیر تحوالت گستردهای را
به خود دیده است .هر چند که چین اتحادیه اروپا را به خاطر پیمان
آتالنتیک شمالی (ناتو) دست نشانده آمریکا تلقی میکرد ولی چین
با ضروریتهای روبرو شد که اجازه نمیداد این کشور سیاستهای
دلخواه خود را دنبال نماید .چین نیاز به بر قراری روابط تجاری با
کشورهایی داشت که بتوانند فناوری متوسط را به این کشور منتقل
نمایند .این امر باعث شد اروپا از اواسط دهه  60به عنوان یکی از
شرکای تجاری چین مطرح گردد .در زمان حیات مائو ،تحوالت
عظیمی در روابط چین با اتحادیه اروپا بوجود آمد اما پس از مرگ
مائو بود که این روابط نهادینهتر شد.دولت جهموری خلق چین که
قریب به سه دهه سیاست خود کفایی را در دستور کار قرار داده بود،
با استراتژی کالن خود از انقالبی به توسعه گرایی ،یک باره تمایلی
زیادی به دریافت کمک خارجی وهمکاریهای بینالمللی از خود
نشان داد سیاست درهای باز را در پیش گرفت (.شاهنده:1387 ،
.)33-31از زمان برقراری روابط دیپلماتیک بین اتحادیه اروپا و
چین در سال  ،1 1975این روابط به سرعت گسترش یافتهاند .به
طور ویژه ،برنامه همکاری راهبردی جامع بین اتحادیه اروپا و چین
که در  2003تدوین شد همکاری بین این دو را در طیف وسیعی
ازحیطهها تعمیق و توسعه داد ،و در نتیجه این امر اتحادیه اروپا و
چین به طور متقابل به یکدیگر بسیار وابسته شدهاند.

جهان امروز در حال تجربه تغییرات عمیق
و پیچیدهای است .اتحادیه اروپا و چین
به عنوان بازیگرانی مهم در جهان
چندقطبی ،مسئولیت مشترکی در ترویج
صلح ،رفاه و توسعه پایدار برای منفعت
همگان را بر عهده دارنــد .آنهــا توافق
کردهاند شراکت راهبردی خود را که به
نفع هر دو طرف است بر اســاس اصول
بــرابــری ،احترام و اعتماد تقویت کرده
و توسعه دهند.اتحادیه اروپــا نسبت به
حاکمیت و تمامیت ارضی چین احترام
قائل اســت .چین نیز حمایت خود را از
یکپارچگی اتحادیه اروپــا اعــام میکند.
اعضای اتحادیه اروپا همواره از کشورهای
بودهاند که بعد از اصالحات اقتصادی
چین ،با سرمایه گذاریهای میلیاردی
و تشریک مساعی در بخشهای انرژی،
دانش و فناوریهای روز دنیا ( در عصر
جهانی شــدن)در روند توسعه اقتصادی
چین نقش فعالی را داشته باشند.

�1. U-China Comprehensive Strategic Part
nership
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بــر اســـاس گــــزارش ســرویــس خــدمــات
رسانی خارجی اروپا ،روابط دیپلماتیک
بین اتحادیه اروپا و چین در سال 1975
پایهگذاری شــد .ایــن روابــط بیشتر در
زمینه همکاریها در ابعاد صلح ،و رفاء
مردم ،اساس گذاری شد .به مرور زمان
در دهــه  1980ایــن روابـــط در ابعاد
برنامههای علمی ،توسعه پایدار ،تجارت
و مبادالت آکادمیک و فرهنگی گسترش
بیشتر پیدا کرد.
هــر چند کــه پــس از پــایــان جنگ ســرد،
روابط اروپا با چین مانند روابط اروپا با
ایاالت متحده ،ژاپن و دیگر قدرتهای
آسیایی در اولویت باال قرار نداشت .ولی
عالقه مندیهای دو طرف برای بر قراری
روابط نزدیک رو به افزایش بود و دلیل
اصلی تمایل دو کشور به داشتن روابط
نزدیک هم ارتباطات اقتصادی و خواست
بیشتر آنها برای پایان دادن به نظام تک
قطبی و رفتن به طرف نظام چند قطبی
بود .یکی از عوامل توجه اتحادیه اروپا
به چین در واقع رقابت بین مثلثهای
اقتصادی وقت آمریکا ،اروپا و ژاپن بود
و بــه چین بــه عــنــوان کــشــوری جدید با

ظرفیت رقابت جهانی دیــده میشد در
سالهای  1980بین اتحادیه اروپا و چین
اسناد همکاریهای استراتژیک زیادی به
امضاء رسید که خود زمینههای گسترش
روابط دو کشور را تضمین مینمود.
اروپا با راهاندازی استراتژی جدید آسیایی
که نشست آن در سال  1996انجام شد
تمایل خود را برای همکاریهای بیشتر
اقــتــصــادی بــا چین ابـــراز ک ــرد ،ولــی در
مقطعی از زمان بحران مالی آسیا موجب
کاهش شور و شوق سرمایه گــذارای در
چین شــد .بــحــران مالی آسیا در سال
 1997از تایلند شـــروع و بــه ،بیشتر
کشورهای آسیای جنوب شرقی گسترش
یافت چین از جمله کشورهای بود که از
این بحران با مدیریت خوب کمترین تاثیر
را تجربه کــرد .اشتیاق رهبران چینی
برای تجارت با اتحادیه اروپا در سالهای
 1990باعث دیدارهای در سطوع باال
بین رهبران دو کشور شد تجارت اروپا
در سال  1993به  %63نسبت به سال
قبل افــزایــش داشــت حتی بحرانهای
مالی  1997شــرق آسیا هــم جلو دار
رشد تجارت بین اروپا و چین نشد و حجم
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تجارت بین اتحادیه اروپا و چین در سال
 1998بیشتر از  %15افزایش یافت.
حال با توجه به مقدمه مختصری که در
خصوص سیر تاریخی روابط دیپلماتیک
بین اتحادیه اروپا و چین و عالقه هر دو
کــشــور خصوصا جــمــهــوری خلق چین
بــرای داشتن روابــط با اتحادیه اروپــا،
ســوال اصلی این تحقیق اینگونه طرح
میشود که اتحادیه اروپــا چی نقشی در
فرآیند توسعه اقتصادی چین داشته
است و اینکه اعضای این اتحادیه چگونه
و از چی طریقی توانستهاند تا به فرآیند
توسعه اقــتــصــادی چین کمک کننده
باشند .در راستای پاسخگویی به این
سئوال فرضیه به شرح ذیل مطرح میشود
اینکه :در درجه اول سرمایه گذاریهای
زیاد زمینههای رشد اقتصادی ،انتقال
تکنالوژی متوسط به چین از یک سو و از
سوی دیگر انتقال تجارب به چین و ایجاد
زمینه اشتغال برای مردم چین را فراهم
نمود ،اتحادیه اروپــا بعد از اصالحات
اقتصادی چین به رونــد پیوستن چین
به سازمان تجارت جهانی کمک زیادی
نمود.

برآیند
همکاری
و معامالت
تجاری در
قالب نهادها
میتواند منتج
به تکرار
معامله،
کاهش فریب،
ایجاد افق
همکاریهای
بیشتر در
آینده ،و
تشویق بیشتر
کشورها برای
تجارت در
آینده باشد
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چارچوب نظری
در این تحقیق تالش میشود تا موضوع
مربوط را در چارچوب نظریه نهاد گرایی
نئولیبرال مــورد بررسی قــرار دهیم که
به صورت کلی هسته اصلی نهادگرایی
نئولیبرال را پنج اصل که شامل رویکرد
نظام مند ،بی نظمی بینالمللی ،کشورها
بازیگرانی عاقل ،کشورها مهمترین بازیگر
در نظام بینالملل و در نهایت توجه به
اهمیتسازمانهایبینالمللی(:دهقانی
فیروز آبادی .)571-576 :1387،که از
جمله مهمترین ویژه-گیهای این نظریه
این است که همکاری در قالب نهادهای
بینالمللی میتواند تاثیر مهمی بر رفتار
همکاری کشورها داشته باشد .در کل
این نظریه بیانگر این موضوع است که
کشورها در قالب نهادهای بینالمللی
هم میتوانند زمینهای تسریع پیوندهای
اقتصادی و سیاسی خود را فراهم آورند
و هم به گسترش این پیوندها در پارچوب
قانونی نهادها دست پیدا کنند .برآیند
همکاری و معامالت تــجــاری در قالب
نهادها میتواند منتج به تکرار معامله،
کاهش فریب ،ایجاد افق همکاریهای
بیشتر در آینده ،و تشویق بیشتر کشورها
برای تجارت در آینده باشد( .دوئرتی و
فالتزگراف .)972 :1376،همکاریهای
اقتصادی اتحادیه اروپــا و کشور چین از
جمله مثالهای خوبی است که میتوان
به آن توجه کرد هر دو در قالب سازمان
تجارت جهانی به مبادالت تجارتی با هم
میپردازند نظریه نئولیبرال ،قــدرت و
نفوذ را به صورت هدف یا وسیله ،به عنوان
منافع کشورها در نظر میگیرد طبع ًا منافع
کشورها ارتباط مستقیم با رخدادهای
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بینالمللیداشتهواینمنافعبهمرورزمان
برای کشورها مشخص میشود(دهقانی
فیروز آبــادی:1377،ص )9،واضح است
که هر دو اتحادیه اروپ ــا و چین دارای
منافع مشترک هستند .تحوالت اخیر در
نظام بینالملل و خاصت ًا در تجارت ،مالی
و بخشی از آن در روابط سرمایه گذاری
مستقلی نه تنها موقعیتهای مشترک
پنهان را شناسایی کرده بلکه همکاری
دوجانبه در زمینههای مختلف را تقویت
کرده است.
اصالحات اقتصادی چین( فرصتی برای
تجارت)
در رونــــد اص ــاح ــات اقــتــصــادی چین
( )۱۹۷۸افزایش جذب سرمایهگذاری
مستقیم خــارجــی و گــســتــرش تــجــارت
خارجی نقش تعیینکننده داشته است.
سیاست تجاری چین به تدریج از دخالت
مستقیم به هدایت تجارت خارجی تغییر
یافت .محدودیتهای وارداتـــی کاهش
یــافــت و ســرمــای ـهگــذاری در بسیاری از
بخشها ،بــه خصوص در بخشهای با
فــنــاوری بــاال و دوســتــدار محیط زیست
گسترش یافت .نقش دولت نیز از مداخله
در اقتصاد به ارشاد تغییر جهت داد .این
کشور از زمان انجام اصالحات اقتصادی
و آزادســـازی اقتصاد ،شــروع به «کاهش
تعرفهها» کرد .اصالحات تجاری و تعهدات
زمینه را بــرای الــحــاق چین بــه سازمان
تجارت جهانی هموار کرد و تعیین کننده
بود و زمینهای برای ائتالف سیستم تجارت
جهانی با چین شد.
همچنین پس از طی مراحلی از رشد و
توسعه خــود بــرای افزایش سهم خــود از
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بــازارهــای جهانی بــه عضویت سازمان
تجارت جهانی درآمد .سپس این کشور از
طریق «برقراری ترتیبات تجاری منطقهای
و دو جانبه» بــه گسترش سهم خــود از
تجارت جهانی پرداخت( .توماس رامبا
و نیکوالس بالنچر )77-72 :1392
برقراری ترتیبات تجاری با کشورهای عضو
آسه آن ،موافقتنامه بانکوک ،موافقتنامه
دو جانبه با پاکستان ،هنگ کنگ و ماکائو
از جمله این مــوارد بــوده اســت« .کاهش
اقدامات غیر تعرفهای در واردات» نیز از
دیگر اقدامات چین بوده است .این کشور
پس از آزادسازی اقتصاد و انجام اصالحات
سعی کرده است تا سهمیههای وارداتی و
حقوق تجاری را قطع کند .همچنین این
کشور بسیاری از ممنوعیتها و مجوزهای
وارداتی را نیز کنار گذاشته است« .کاهش
موانع صــادراتــی» هم از دیگر اقدامات
صــورت گرفته از ســوی چین به منظور
آزادســازی تجاری بوده است .این کشور
همچنین به منظور موفقیت در اصالحات
سیاست تجاری ،مجموعهای از اصالحات
داخــلــی را اجـــرا کـــرده اســـت« .کاهش
مداخله مستقیم دول ــت در اقتصاد»،
«کاهش بنگاههای اقتصادی با مالکیت
دولتی»« ،حفظ بخش عمومی به منظور
کنترل اقتصاد»« ،اصالح قوانین به منظور
سهولت ایــجــاد کسب و کـــار»« ،اصــاح
قوانین مالیاتی»« ،اجـــرای قــانــون حق
مالکیت فکری»و «رقابتی کــردن عرصه
اقتصادی بهمنظور حضور بخش خصوصی
و سرمایهگذاری مستقیم خارجی» از جمله
اصالحات داخلی انجام شده بوده است.
برنامههای «مشوق صادراتی» نیز از دیگر
اقدامات صورت گرفته از سوی چین بوده

«کاهش
اقدامات غیر
تعرفهای در
واردات»
نیز از دیگر
اقدامات
چین بوده
است .این
کشور پس
از آزادسازی
اقتصاد
و انجام
اصالحات
سعی کرده
است تا
سهمیههای
وارداتی و
حقوق تجاری
را قطع کند
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اصالحات
اقتصادی
چین یا
برنامه اصالح
اقتصادی
(سوسیالیسم
با خصوصیات
چینی) از طرف
اصالح طلبان
درون حزب
کمونیست
چین به
رهبری دنگ
ژیائوپینگ
در دسامبر
 1978شروع
شد
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است .این کشور همچنین برای موفقیت
در اصــاحــات تــجــاری ،مجموعهای از
اصالحات ساختاری از جمله «نظام شناور
ارزی»« ،اصالح قوانین صنعتی به منظور
جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی»،
«اص ــاح زیــرســاخـتهــا»« ،اص ــاح نظام
مالیاتی» و «تنظیم سیاست صنعتی جدید»
را انجام داد.

(لی .خــی.خــواویــن.)22-7 :1381:
چین پیش از قــرن نوزدهم از اقتصاد
پیشرفتهای در جهان بر خــوردار بود.
تا جایی که آدم اسمیت ادعــا کــرد که
چین در قــرن هجدهم از عنی ترین،
وشهری شدهترین کشورهای جهان در
آن زمان بوده است( .آدم اسمیت ،ثروت
ملل)1776:

اقتصاد چین قبل و بعد از اصالحات
اقتصادی
اصالحات اقتصادی چین یا برنامه اصالح
اقتصادی (سوسیالیسم با خصوصیات
چینی) از طــرف اصــاح طلبان درون
حزب کمونیست چین به رهبری دنگ
ژیائوپینگ در دسامبر  1978شروع شد.
قبل از اصــاحــات و تــا پیش از دهه
 1980اقتصاد چین به طور کامل در
اختیار دولت بود؛ اما پس از مرگ «مائو»
ســیــاس ـتگــذاران چینی در یــک رونــد
تدریجی اقتصاد این کشور را به سمت
بازار محوری هدایت کردند .نخستین
گام از این برنامه اصالحی لغو مالکیت
دولتی اراضی کشاورزی بود .در ادامه
این رونــد نیز مالکیت برخی از صنایع
محلی کــوچــک بــه مــالــکــان خصوصی
واگـــذار شــد .افـــزون بــر ایــن واگـــذاری
مالکیت دولتی برخی از صنایع متوسط
و بـــزرگ بــه دولــتهــای محلی باعث
شد تا فضای رقابتی در بخش صنایع
دولتی نیز تقویت شود .سیاستگذاران
چینی در ادامه تغییر رویکرد خود با به
روزرســانــی برخی از قوانین و اصالح
نظام بانکی برخی از مهمترین موانع
توسعه اقــتــصــادی را مرتفع کــردنــد.

مولفههای موثر در روند ظهور اقتصادی
چین:
از زم ــان پــایــان جنگ ســرد و تغیر در
معادالت سیاسی و اقتصادی کشورها،
چین یکی از کشورهای بود که همواره
از رونــد تک قطبی بــودن نظم جهانی
ناراضی و به دنبال راه حلی برای پایان
نظام تک قطبی و شکل بخشیدن به نظم
چند قطبی به منظور مخالفت با هژمونی
آمریکا بوده است.
رهــبــران چینی الزمــه رسیدن به چنین
نظمی را در رشد اقتصادی قوی کشور
شـــان جــس ـتوجــو مــیــکــردنــد .رهــبــران
و نخبگان چینی بــه منظور مقابله با
ســیــاس ـتهــای آمــریــکــا ،بــایــد بــه بهبود
پیوندهای اقتصادی و کسب تکنولوژی
پیشرفته از دیگر کشورهای عمده و بزرگ
جهانی تالش زیاد مینمودند ،در این بین
اتحادیه اروپا یک همکار قوی برای افزایش
روابــط تجارتی ،اقتصادی ،و علمی در
استراتژی بلند مدت برای رهبران چینی
تلقی میشد .انتقال تعداد قابل توجهی
از شرکتهای اروپایی به منظور استفاده
از امتیازات موجود در چین هم به انتقال
فناوریهای نوین تولیدی در چین کمک
کننده بود و هم به بهبود وضعیت اقتصادی
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و اشتغال در چین و همچنان زمینههای
رقابت در مقابل دیگر رقبای بینالمللی را
فراهم آورد .اولویت اروپا در چین همواره
به روابــط تجارتی و سرمایه گــذاری داده
شده تا به روابــط سیاسی یا استراتژیک،
که در نتیجه پیشرفتهای زیاد در روابط
اقتصادی اروپا با چین بوجود آمده است.
این موضوع در سند سیاسی چین در قبال
اتحادیه اروپــا در ســال 2003پــکــن ،به
صراحت چنین اعالم شده است" اتحادیه
اروپا بزرگترین شریک تجاری و سرمابه
گذاری چبن است.
تقش اتحادیه اروپا در توسعه اقتصادی
چین
جــای تعجب نیست کــه اتــحــادیــه اروپــا
بزرگترین بـــازار صــادراتــی چین است
و اتــحــادیــه اروپـــا دومــیــن تامین کننده
اقتصادی چین است .به نوبه خود ،چین
به وضوح فهرست واردات خارج از اتحادیه
اروپا را رهبری میکند و در صادرات خارج
از اتحادیه اروپــا رتبه دوم را دارد .حجم
معامالت اتحادیه اروپا و چین تنها کمی
کمتر از تجارت اتحادیه اروپــا و ایــاالت
متحدهاست.
همزمان از استفاده از زمینههای جدید
هــمــکــاری ،تــا حـــدودی در بــرنــامــه پنج
ساله چین (تا پایان سال  )2015و در
استراتژی  2020اتحادیه اروپا ،مشخص
مـیشــود .در نهایت ،و مهمتر از همه،
شخصیت همکاری دو جانبه همکاری
در حال حاضر به منظور ایجاد تأثیرات بر
سطح جهانی ،هم در شرایط اقتصادی،
نهادی و هم بخشی از سیاست ،آغاز شده
است .این به طور خودکار حاصل از این
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واقعیت است که با هم ،اتحادیه اروپــا و
چین بیش از یک چهارم جمعیت جهان
را تولید میکنند ،بیش از یک سوم تولید
ناخالص داخلی جهان را تولید میکنند و
بیش از دو پنجم صادرات و واردات جهانی
از جمله اتحادیه اروپا را شامل میشود.
مهمترین مبادی وارداتی و صادراتی چین
در جهان
مهمترین مبادی صادراتی و بخش قابل
توجهی از نیاز وارداتــی چین از اتحادیه
اروپــا تأمین میشود .بر اســاس آمارهای
سازمان تجارت جهانی در سال 2016
حــدود  13.1درصــد از ارزش واردات
چین( خدود  208میلیارد دالر) از مبدا
اتحادیه اروپا بوده است .آمارهای مرکز
تجارت بینالمللی نشان میدهد آلمان
و فرانسه در میان کشورهای عضو این
اتحادیه بیشترین صـــادرات را به چین
داشتهاند .آلمان در دهه  1990به تنهایی
نزدیک به  40درصد از کل تجارت اتحادیه
اروپا با چین را به خود اختصاص داده بود و
اولین شریک تجاری اتحادیه اروپایی چین
تلقیمیشود.
سایر مقاصد عمده وارداتی چین به ترتیب
اهمیت ،کشورهای جمهوری کره ،ژاپن،
چین تایپه و آمریکا هستند .طبق آمارهای
رسمی اتحادیه اروپا ،چین به عنوان اولین
مبادی تجاری این اتحادیه در سال2018
به ارزش تقریبی  294میلیارد یورو تبدیل
شده است .و در بخش صــادرات بیش از
 209میلیارد یورو دومین منبع صادراتی
اتحادیه اروپــا به چین بــوده اســت .حجم
مبادالت تجاری دو بازار بزرگ جهان بیش
از  604میلیارد یورو بوده که کسری تراز

اتحادیه اروپا
بزرگترین
بازار صادراتی
چین است
و اتحادیه
اروپا دومین
تامین کننده
اقتصادی چین
است
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تجاری  185میلیارد یــورو به نفع چین
میباشد.
در همین حال مهمترین مقاصد صادراتی
چین در جهان و بیشترین درآمد صادراتی
چین از محل صــادرات کاالیی به ایاالت
متحده آمــریــکــا اســــت .بعد از ایــاالت
متحده آمریکا بیشترین صــادرات چین
به اتحادیه اروپا صورت میگیرد در سال
 ،2016بیش از  16.1درصد صادرات
کاالیی این کشور به اتحادیه اروپــا بوده
است که عمدت ًا شامل کشورهای آلمان،
هلند ،انگلستان،ایتالیا ،فرانسه و اسپانیا
میشود.
تجارت در کاالها:در سال  ،2016تجارت
دو جانبه کــاال در اتحادیه اروپــا و چین
 514.8میلیارد یــورو بود ماشین آالت
و وسایل نقلیه غالب صــادرات و واردات
هستند در یــک دسته بندی کلی پنج
صادرات برتر چین عبارتند از :کامپیوتر،
تجهیزات پخش ،تلفن ،قطعات اداری و
مدارهای مجتمع .در همین حال میتوان
به پنج واردات چین از نفت خام ،مدارهای
مجتمع ،سنگ آهن ،طال و اتومبیل است
اشاره نمود چین بزرگترین صادرکننده و
سومین وارد کننده بزرگ جهان در سال
 2017بود.
در ســال  ،2018چین ( )%11دومین
شریک بــزرگ بــرای ص ــادرات کاالهای
اتحادیه اروپا و بزرگترین شریک واردات
کاالهای اتحادیه اروپــا ( )%20بــود .در
بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا ،هلند
بزرگترین وارد کننده کاال از چین و آلمان
بزرگترین صــادر کننده کاال به چین در
سال  2018بود.
تجارت در خدمات :تجارت خدمات نقش
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مهمی در همه اقتصادهای مدرن دارد.
و همچنین افزایش دسترسی به خدمات
میتواند رشد اقتصادی و عملکرد صنعتی
را افزایش دهد.
پروژههای هوشمند و ایمن
پروژه  SSTLدر سال  2006به عنوان یک
پروژه آزمایشی بین اتحادیه اروپا و چین
به عنوان اولین کشور آسیایی راهاندازی
شد .کشورهای عضو اتحادیه اروپا در آن
زمان هلند و بریتانیا بودند .از سال 2010
(زمانی که مرحله دوم پــروژه راهانــدازی
شد) کشورهای بلژیک ،فرانسه ،آلمان،
ایتالیا ،لهستان و اسپانیا .عضو اتحادیه
اروپاشدند :این پروژه توصیههای مربوط
به ایمنی و امنیتی ســازمــان چارچوب
اســتــانــداردهــای جهانی گمرکی بــرای
ظروف را اعمال میکند ،تبادل اطالعات
"گمرک به گمرک" ،همکاری مدیریت
ریــســک ،شناخت متقابل کنترلهای
گمرکی و برنامههای مشارکت تجاری
را تسهیل میکند 120 .خط تجاری که
شامل  200اپراتور تجارتی بین  16بندر
دریایی خواهد شد ،بــدون شک تجارت
بین کشورهای شرکت کننده در چین
را تسهیل میکند ،زیرا بارگیری و تخلیه
ظروف نیاز به کنترل و مداخله کمتر از
مقامات گمرکی را دارد .زیرا بین چین
و اتحادیه اروپا بعضی از اختالفات بر سر
واردات مواد غذایی وجود داشت.
چین و اتحادیه اروپــا به طور فزایندهای
بــه دنــبــال همکاری هستند ،بــه عنوان
مثال چین به پــروژه  Galileoکه 230
میلیون یــورو به آن ملحق شده است در
سال  2006چین طی یک دیدار از ژاک

هلند
بزرگترین
وارد کننده
کاال از چین
و آلمان
بزرگترین
صادر کننده
کاال به چین در
سال 2018
بود
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شیراک ،رئیسجمهور فرانسه ،سفارش
 150هواپیما را داد .همچنین ،علی رغم
تحریم تسلیحاتی ،اروپــا  400میلیون
دالر از "صـــادرات دفــاعــی" و بعدا دیگر
فــنــاوریهــای زیــردریــایــی و رادار درجه
نظامی به چین فــروخــتRettman,( .
))Andrew (25 July 2011

چین به پروژه
 Galileoکه
 230میلیون
یورو به آن
ملحق شده
است در
سال 2006
چین طی یک
دیدار از
ژاک شیراک،
رئیسجمهور
فرانسه،
سفارش 150
هواپیما را داد
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علم و تکنولوژی
چین و اتحادیه اروپا اولین برنامه همکاری
علمی و فناوری خود را در سال 1983
راهاندازیکردند.آنهاهمچنینتوافقنامه
همکاری توسط بودجه اتحادیه اروپــا در
زمینه همکاریهای علمی و فن آوری در
سال  1998را تصویب کردند که در سال
 2004به منظور پیوند دادن سازمانهای
پژوهشی ،صنعت ،دانشگاهها و محققین
خاص در پروژههای خاص مورد حمایت
قــرار گــرفــت) .2009Casarini, N (.
همکاری فعلی اتحادیه اروپــا و چین در
زمینه علم و فناوری توسط برنامه هورزون
 2020بــه دســت آمـــده اســـت .ابتکار
عمل Horizon 2020توسط کمیسیون
اروپا به موارد زیر میپردازد :غذا ،کشاورزی
وبیوتکنولوژی،شهرنشینی؛انرژیپایدار؛
هوافضا ،آب ،بهداشت جامعه ،تحقیقات
قطبی.European Commission( .
().)2016
نگاه اتحادیه اروپا نسبت به چین
اتحادیه اروپــا و آسیای شرقی از طریق
روابــط تجارتی و سرمایه گــذاری با هم
وابستهاند و هر دو از بازیگران اصلی و مهم
در سطح بینالملل به شمار میروند چین
با داشتن بازارهای وسیع و به عنوان یکی

از اعضای سازمان تجارت جهانی ،برای
اتحادیه اروپــا از اهمیت قابل توجهی بر
خوردار است.
از دیدگاه اتحادیه اروپا ،چین به دلیل نفوذ
اقتصادی و تجاری در اقتصاد بینالملل،
حق وتو در شورای امنیت ،نفوذ سیاسی
و اقتصادی در مناطق مهم جهان از جمله
آفریقا و خــاور میانه و دارا بــودن نقشی
سرنوشت ساز در زمینه محیط زیست و
انــرژی و همچنان میتواند به عنوان یک
شریک مهم در فرآیند چند جانبه گرایی
اتحادیه اروپ ــا تلقی شــود اتحادیه اروپــا
همواره سعی کــرده تا چین را به صورت
مسالمت آمیز در همه ابعاد و زمینههای
منطقهای و بینالمللی در گیر نموده و
زمینه ادغام این کشور را در نظام بینالملل
فراهم آورد .در مجموع میتوان گفت که
سیاست کنونی اتحادیه اروپا در قبال چین
”گسترشاتصاالت“آنباجامعهبینالمللی
است ،به نحوی که با پذیرش مسئولیت در
قبال نظم بینالمللی ،در نهایت در راستای
”چندجانبهگراییمؤثر“عملکند.
از این رو ،همواره یکی از سیاستهای
اتحادیه اروپا در قبال ظهور چین ،تسهیل
و فراهم نمودن زمینههای ورود چین به
سازمانها و نهادهای بینالمللی از جمله
سازمان تحارت جهانی بــوده اســت .به
صورت کلی اهداف اتحادیه اروپا از ورود
چین به سازمانهای بینالمللی را میتوان
به شرح ذیل بیان نمود.
● ●استفاده از ظرفیتها و بــازارهــای
وسیع چین در جهت تامین منافع هر چه
بیشتر اعضای این اتحادیه از طریق سرمایه
گذاری و بازار مناسب فروش کاالی تولید
شده اروپا در چین
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● ●استفاده از چین به عنوان یک وزنه
تعادل و کنترول کننده در برابر روسیه و
آمریکا در شورای امنیت
بر اساس آمار بانک جهانی ،همگرایی
اقتصادی چین با کشورها و نهادهای
بینالمللی به خصوص اتحادیه اروپــا
تــاثــیــر مثبتی را در کــمــک بــه رشــد
اقتصادی کشورهای منطقه در آسیای
شرقی داشته است .اما اینکه آیا شرق
آسیا تحت رهــبــری چین در آیــنــده به
عنوان یک شریک جهانی برای اتحادیه
اروپا در جهت نیل به ”چندجانبهگرایی
مؤثر“ ،عمل خواهد کرد؟ و اینکه خیزش
چین چــه اثــراتــی بــر نظم منطقهای و
بینالمللی بــر جــای خــواهــد گــذارد؟
سؤاالتی اســت که هنوز اتحادیه اروپــا
پاسخ روشنی برای آنها نیافته است.
نگاه چین نسبت به اتحادیه اروپا
اتحادیه اروپــا یکی از معدود بازیگرانی
اســت که چینیها پیرامون روابطشان
بــا آن ،اق ــدام بــه تــدویــن و انتشار ”سند
سیاستگذاری“ کــردهانــد وایــن نشان از
اهمیت واالی این اتحادیه نزد نخبگان
سیاستگذار چینی دارد .زیرا این اتحادیه
با برخورداری از موقعیت یک قدرت بزرگ
در عرصه بینالملل ،میتواند نقش مؤثری
در ”تـــداوم توسعه اقتصادی“ و نیل به
”نظمی نوین در عرصه سیاست واقتصاد
بینالملل“ (چندجانبهگرایی) ،به عنوان
مرکز ثقل اهــداف چینیها در دو عرصه
داخلی و بینالمللی ،بر عهده گیرد.
شــاهــد ای ــن مــدعــا از منظر چینیها،
برخورداری این اتحادیه از سهمی معادل
25درصـــد اقتصاد جهانی35 ،درصــد

تجارت جهانی و نیز تولید ناخالص داخلی
معادل  10تریلیون دالر ،جمعیتی بالغ بر
 450میلیون نفر و مساحتی برابر چهار
میلیونکیلومترمربعاست.
به عــاوه ،چینیها معتقدند که میان
آنهـــا و اتــحــادیــه اروپـــا درگــیــریهــای
اساسی وجود ندارد و روابط آنها به رغم
پارهای از مسائل ،همواره رو به پیشرفت
بــوده اســت .البته آنــان منکر اختالفات
بخصوص دوران استعمار چین توسط
کــشــورهــای اروپــایــی نیستند و اشــاره
میکنند که با توجه به تفاوت پیشینه
تاریخی ،فرهنگی ،نظام سیاسی و سطح
توسعه اقتصادی ،طرفین در مورد برخی
مسائل دیدگاههای متفاوتی دارند .اما
نکته اساسی آن است که اشتراکات میان
طرفین بر اختالفات غلبه دارد .چین
و اتحادیه اروپــا هر دو خواهان پیشبرد
دموکراسی (چند جانبهگرایی) و تقویت
نقش ســازمــان ملل متحد در عرصه
سیاست بینالملل هستند .هر دو به
پیشبرد توسعه پایدار و محو فقر معتقدند.
در عرصه اقتصادی نیز همکاریهای
آنان گسترده است .اتحادیه اروپا دارای
اقــتــصــادی توسعه یــافــتــه ،تکنولوژی
پیشرفته و منابع مالی قوی است و چین
نیز از اقتصادی بــا رشــد ســریــع ،بــازار
گسترده و نیروی کار فــراوان برخوردار
اســت ،در نتیجه ایــن دو میتوانند به
عنوان مکمل یکدیگر عمل کنند.
چینیها در تالشاند روابط خود با اتحادیه
اروپا را به عنوان نقطه اصلی اتصال اروپا
و آسیا مطرح کنند .در این جهت آنها
با حضور جدی در اجــاس آسیا – اروپا
( )ASEMدر پی آنند تا با مطرح کردن
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اتحادیه اروپا
یکی از معدود
بازیگرانی
است که
چینیها
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روابطشان
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به تدوین و
انتشار”سند
سیاستگذاری“
کردهاند
واین نشان از
اهمیت واالی
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آن به عنوان مدلی از همکاریهای بی 
ن
قارهای ،در نهایت از آن به عنوان چارچوبی
در جهت نیل به نظمی جدید در عرصه
سیاست و اقتصاد بینالملل بهره گیرند.
(شریعتینیا):1384،
دو دستگی اروپاییها در همکاری با چین
در طــول دهههای اخیر آمریکا همواره
مدعی بــوده اســت که قــدرت اقتصادی
عظیم چین یک تهدید بسیار ویرانگر برای
کشورهای غربی محسوب میشود و با این
استدالل در طول چند سال اخیر متحدین
اروپایی خود را از همکاری گسترده با چین
منع نموده است.
در طول دو سال اخیر تقابل اقتصادی
چین بــا کشورهای غربی بــه اوج خود
رسیده است .آمریکا و چین در این مدت
یک جنگ تجاری تمام عیار را علیه یکدیگر
به راهانداختهاند و هرچند برای دستیابی
بــه یــک تــوافــق تــجــاری بــر ســر یــک میز
نشستهاند ،اما اختالفاتی بسیار عمیق و
گستردهدارند.
کشورهای اروپایی نیز در آخرین نشست
رسمی خــود چین را به طــور رسمی به
عنوان یک تهدید اقتصادی مطرح کردند
و از ایــن کشور درخــواســت نمودند به
سیاستهای ضد تجاری خود پایان دهد.
اما در این میان کشور ایتالیا به عنوان یکی
از کشورهای پرقدرت اروپایی ،مسیری
کامال متفاوت را طی میکند.
ایتالیا در اقدامی که به خوبی تغییر رویکرد
این کشور از غرب به سمت شرق را نشان
میدهد ،عهد نانوشته با متحدین اروپایی
و آمریکایی خــود را شکست و بــه طور
رسمی به یکی از اعضای همکار با چین
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در پروژه جاده ابریشم جدید تبدیل شد.
ضعف ساختاری اتحادیه اروپــا و کاهش
میزان «اتــحــاد» در بین کشورها عضو،
افول قدرت اثرگذاری آمریکا بر تحوالت
عرصه بینالملل و همچنین پیشنهادات
جذاب چین به کشورهای همکار در جاده
ابریشم ۳ ،دلیل اصلی تغییر رویه ایتالیا از
غرب به شرق عنوان شده است.

چینیها در
تالشاند
روابط خود با
اتحادیه اروپا
را به عنوان
نقطه اصلی
اتصال اروپا
و آسیا مطرح
کنند

سه دلیل تغییر رویکرد ایتالیا از غرب به
شرق
تغییر رویکرد ایتالیا در زمینه همکاری
نزدیک با کشور چین و افزایش فاصله
با دیگر کشورهای اروپایی و آمریکا سه
دلیل اصلی دارد .دلیل اول کاهش
قدرت کشورهای اروپایی و کم رنگ شدن
اتحاد در بین کشورهای ایــن اتحادیه
است .ایتالیا در سالهای اخیر همواره
منتقد سیاستهای اقــتــصــادی اتخاذ
شده از سوی اتحادیه اروپا بوده است و به
مرور زمان فاصله بین این کشور و دیگر
کشورهای شمالی افزایش یافته است.
دلیل دوم در ایــن زمینه کاهش قدرت
اثرگذاری آمریکا در امور جهانی و به طور
خــاص در زمینه مــحــدود نــمــودن حــوزه
نفوذ کشور چین در طول سالهای اخیر
است .دولت فعلی آمریکا بیش از آنکه به
اثرگذاری بیشتر در عرصههای جهانی
بیندیشد ،قصد دارد اقتصاد کشور خود
را از اثرگذاری نامطلوب فعلی در امان
نگهدارد و این مسئله زمینه را برای حضور
گستردهتر چین فراهم نموده است .دلیل
سوم نیز به تجربه و تخصص قابل تحسین
چین در همراه نمودن اغلب کشورهای
جهان با برنامههای اقتصادی خود باز
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میگردد .کشور چین تا به حال توانسته
است با ارائه برنامههای جذاب همکاری،
بسیاری از کشورهای آسیایی ،آفریقایی
و اروپــای شرقی را با پروژه جاده ابریشم
جدید همراه نماید .کشور ایتالیا نیز از این
قاعده مستثنی نبوده است.
سرمایهگذاری گسترده چین در اروپا
نخست وزیر چین در بحبوبه جنگ تجاری
با آمریکا ،با رهبران کشورهای شرق و
مرکز اروپا دیدار خواهد کرد تا فرصتهای
ســرمــایــه گ ــذاری
دولت فعلی آمریکا بیش از
چـــیـــن در ایـــن
آنکه به اثرگذاری بیشتر در
کـــــشـــــورهـــــا را
بررسی کند .یکی
عرصههای جهانی بیندیشد،
از اصــل ـیتــریــن
قصد دارد اقتصاد کشور خود
مـــبـــاحـــث بــیــن
را از اثرگذاری نامطلوب فعلی
طــرفــیــن در ایــن
در امان نگهدارد و این مسئله
نــشــســت ،بحث
زمینه را برای حضور گستردهتر
بــــر ســــر پــــــروژه
چین فراهم نموده است
ریـــلـــی چــیــن به
کشورهای غرب
اروپــــا اســــت .در
هفتمین نشست
ســــاالنــــه گــــروه
 ،۱+۱۶نخست
وزیـــــــر چـــیـــن بــا
رهبران  ۱۱کشور
عضو اتحادیه اروپا
و  ۵کشور بالکان
دیــــــدار خــواهــد
کرد .دو طرف هم
چنین مذاکراتی
بر سر پروژههای
صنعتی مشترک،
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زیرساخت ها ،کشاورزی و گردش گری
خواهند داشــت بسیاری از کشورهای
غــربــی نسبت بــه ایــن گــونــه نشستها
نگرانند و میگویند چین از طریق
سرمایهگذارهای عظیم در این کشورها
در تالش برای گسترش نفوذ خود است.
نخست وزیــر چین در واکــنــش بــه این
نگرانیها گفته است که چین به دنبال
اروپایی یک پارچه است.
چین وع ــده  ۱۰میلیارد دالر سرمایه
گذاری و تشکیل یک صندوق با سرمایه
اولیه  ۳میلیارد دالر در این کشورها را
داده است .تعرفههای تجاری آمریکا بر
ضد چین نیز از دیگر عوامل مشوق چین
برای تمرکز بیشتر بر اروپا بوده است..
همگرایی چین و اتحادیه اروپا بعد از روی
کارآمدن ترامپ
بعد از روی کار آمدن ترامپ و دنبال کردن
سیاستهای حمایت گرایی و یک جانبه
گرایی،شاهدتغییراتیمحسوسدرروابط
چین و اتحادیه اروپــا( از عدم اعتماد به،
اعتماد سازی) ،از (نبود شفافیت به تالش
برای شفاف سازی) و از همکاری صرف
اقتصادیبهمشارکتاستراتژیکهستیم.
در واقع جنگ تجاری که با سیاستهای
ترامپ آغاز شده فرصت بی سابقهای را
برای نزدیکی چین و اتحادیه اروپا در زمینه
هماهنگی جهت حمایت از قوانین تجارت
بینالمللی و چند جانبه گرایی در برابر
یک جانبه گرایی و حمایت گرایی ترامپ
فراهم نموده اســت.از منظر استراتژیک
سه مسئله برای شراکت طبیعی چین و
اتحادیه اروپا به ویژه در حوزه اقتصادی و
حمایت از تجارت بینالملل وجود دارد
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که میتواند همکاری نزدیک را بین آن دو
فراهمکند:
● ●چین و اتحادیه اروپا هیچ گونه رقابت
امنیتی با هم نــدارنــد .برخالف آمریکا
که رشد نظامی چین به نوعی به چالش
کشیدن هژمونی آمریکا در منطقه شرق
و جنوب شــرق آسیا به حساب میآید،
اتحادیه اروپا حضور امنیتی در آسیا ندارد
لذا چالشی بین چین و اتحادیه اروپا در
زمینه امنیتی وجود ندارد.
● ●چین و اتحادیه اروپا هر دو از بازیگران
مهم اقتصادی در سطح جهانی هستند
هماهنگی ایــن دو بــازیــگــر در اصــاح
ساختار سیستم تجارت جهانی به ویژه بعد
از اعمال تعرفهها از سوی آمریکا میتواند
نقش سازنده داشته باشد که هر دو طرف
به آن اذعان و اتفاق نظر دارند.
● ●دستیابی به پیمان دوجانبه سرمایه
گذاری بین چین و اتحادیه اروپا میتواند
ســتــون مهمی در حفظ ثــبــات سیستم
تجارت جهانی در برابر حمایت گرایی
آمریکا باشد و همچنین الگویی کاربردی
برای ترامپ که به جای راهانــدازی جنگ
تجاری از طریق گفتگو مشکالت تجاری را
با چین حل و فصل نماید.
تاثیر جنگ تجاری آمریکا بر همگرایی چین با
اتحادیه اروپا
سیاستهای سخت گیرانه ترامپ برای
جبران کسری تجاری با چین و تاکیدش
بر افزایش خرید محصوالت آمریکایی
توسط مصرف کنندگان چینی تا سقف
 200میلیارد دالر ظرف دو سال آینده،
چیزی که چین کامال با آن مخالف است،
از یکسو و اختالف تجاری آمریکا با اتحادیه
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اروپا ،دو راه را پیش روی ترامپ قرار داده
است :همکاری یا رقابت؟
دونالد ترامپ رئیسجمهوری آمریکا از
همان ابتدای آغاز رقابتهای انتخاباتی
بارها از کسری موازنه تجاری با چین و
ایــن که ص ــادرات چین به آمریکا بسیار
بیشتر از وارداتش از ایاالت متحده است،
انتقاد کرد و راه مقابله با چین را اعمال
تعرفههای گمرکی دانست .آمارها نشان
میدهد که در طی سه دهه گذشته سهم
چین از کل واردات آمریکا در روند مستمر
و رو به رشدی افزایش یافته و به  ۲۲درصد
از کل واردات این کشور در سال ۲۰۱۷
میالدی رسیده است .در همین شرایط
سهم واردات چین از کل صادرات آمریکا
 ۸درصد بود .به عبارتی ارزش بازار آمریکا
برای چین نزدیک به  ۳برابر ارزش چین
برای بازار آمریکا میباشد .براساس آمار
رسمی سایت "تجاری آمریکا"  ،تجارت
کــاال و خــدمــات بین دو کــشــور ،بالغ بر
 737.1میلیارد دالر در سال  2018بود
که از این میزان صادرات آمریکا 179.3
میلیارد دالر و وارداتش  557.9میلیارد
دالر بــود .کسری تجاری ایــاالت متحده
با چین در حوزه کاال و خدمات در سال
 2018بالغ بر  378.6میلیارد دالر
میباشد.در حال حاضر چین بزرگترین
شریک تجاری در بخش "کاال" آمریکا به
ارزش  659.8میلیارد دالر (دو طرفه) در
سال  2018است.
ایــن آمــارهــا خبر خوبی بــرای اقتصاد
آمریکا ،کشوری که داعیه اقتصاد برتر
جهان را دارد ،نیست .از این رو دونالد
ترامپ در ماه مارس  2018در راستای
سیاست محدود سازی اقتصادی چین،

دونالد ترامپ
رئیسجمهور
آمریکا
از همان
ابتدای آغاز
رقابتهای
انتخاباتی
بارها از
کسری موازنه
تجاری با چین
و این که
صادرات چین
به آمریکا
بسیار بیشتر
از وارداتش
از ایاالت
متحده است،
انتقاد کرد و
راه مقابله با
چین را اعمال
تعرفههای
گمرکی
دانست
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بر فوالد و آلومینیوم صادراتی به آمریکا
تــعــرفــه  ۲۵درصــــدی و  ۱۰درص ــدی
اعمال کرد .او سپس اعالم کرد بر ۵۰
تا  ۶۰میلیارد دالر کاالی صادراتی چین
تعرفه  ۲۵درصــدی نیز اعمال خواهد
شد .گرچه مقامات چینی نیز با اعمال
تعرفه بر کاالهای آمریکایی مقابله به
مثل کردند ،لیکن بعد از این تحوالت،
به دنبال جذب و توسعه بازارهای مهم و
بزرگ دیگری مثل اتحادیه اروپا متمرکز
شدند .بازارهای اروپایی جذابیت زیادی
هم برای آمریکا و هم چین دارد .چین
علیرغم تفاوت در بسیاری از زمینهها

از جمله نقش پررنگ دولت در اقتصاد
و موضوع حقوق بشر ،یک شریک مهم
استراتژیک برای اتحادیه اروپا به حساب
میآید .با روی کار آمــدن ترامپ و آغاز
جنگ تجاری آمریکا همزمان با چین و
اتحادیه اروپا به نظر میرسد این دو قطب
اقتصادی به یکدیگر نزدیک شدهاند.
هدف این نوشتار نگاه اجمالی به تبادالت
تجاری بین چین و اتحادیه اروپا به ویژه
بعد از آغاز جنگ تجاری واشنگتن و پکن
بــوده و ســوال مهم ایــن اســت که جنگ
تعرفهها چه تأثیری بر روابــط دو قطب
اقتصادی داشته است؟
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سطح و کیفیت
وابستگی
متقابل در
سالهای اخیر
در روابط
اتحادیه اروپا
و چین ،بسیار
فراتر از
چارچوب دو
جانبه است
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چرخش از مشارکت استراتژیک به
مسئولیتمشترکجهانی
سطح و کیفیت وابستگی متقابل در
سالهای اخیر در روابــط اتحادیه اروپا
و چین ،که دو بازیکن مهم اقتصادی
اســـت ،بــســیــار فــراتــر از چــارچــوب دو
جانبه است .عالوه بر این ،هر دو آنها
در اقتصاد جهانی همگام شــدهانــد.
در نتیجه ،منافع مشترک ،زمینههای
هــمــکــاری و رقــابــت بــایــد بیشتر در
چشمانداز جهانی تدوین شود .از یک
طرف ،تحوالت روابط دوجانبه بر منافع
و نگرانیهای کشورهای دیگر تاثیر
میگذارد ،در حالی که تحوالت جهانی
و منطقهای اولویتهای اروپایی و چینی
و همچنین همکاری دوجانبه را تحت
تاثیر قرار نمیدهد.
ســرانــجــام،کــیــفــیــت آیــنــده هــمــکــاری
دوجانبه بستگی به پیدا کــردن تعادل
بین هــمــکــاری اســتــراتــژیــک و رقابت
دوستانه در زمینههای انتخاب شده
کلیدی چشمانداز سیاسی و اقتصادی
جهانی است .در این زمینه ،همکاری
بیشتر و درگــیــریهــای کمتر باید در
سیاست اتحادیه اروپا و چین در قبال در
آفریقا پیش بینی شود .به طور مشابه،
اتحادیه اروپا باید نقش بزرگی در آسیا
ایفا کند ،بدون اینکه با منافع چینیهای
پیشین چینی ،چه از نظر اقتصادی و چه
از لحاظ امنیتی ،درگیر باشد.
نتیجهگیری
واضح است که هر دو اتحادیه اروپا و چین
دارای منافع مشترک هستند .تحوالت
اخیر در تجارت ،مالی و بخشی از آن در
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روابــط سرمایه گــذاری مستقلی نه تنها
موقعیتهای مشترک پنهان را شناسایی
کــــــــــرده بــلــکــه
همکاری دوجانبه
منافع اتحادیه اروپا و چین
در زمــیــن ـههــای
ایجاب میکند که در صحنه
مختلف را تقویت
بینالمللی به عنوان شرکای
کــــــــرده اســـــت.
استراتژیک عمل کنند تقویت
بــــا ایـــــن حــــال،
همکاری بین چین و اتحادیه
ادراکــات یکدیگر
اروپا که بخش مهمی از سیاست
دور از "تــعــادل"
خارجی چین را شکل میدهد
نیست .بنابر این،
میتواند به امنیت مشترک و
هــر تـــاش بــرای
دیگر منافعشان در آسیا و نقاط
تــفــســیــر مــوضــع
دیگر را تقویت کند
چــیــن نــســبــت به
اتحادیه اروپا باید
بــر اســـاس اعــام
رسمی دولت و جامعه تجاری باشد .در
این چارچوب ،اتحادیه اروپا به عنوان یک
قدرت نرم بدون هیچ گونه تهدید امنیتی
به چین نگاه میشود .به طور همزمان،
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چین میخواهد ادغــام قوی اروپایی را
به عنوان یک عامل کلیدی اقتصادی و
سیاسی و یک متحد استراتژیک چین
به کار گیرد .این نوع اتحادیه اروپــا در
استراتژی پایه چین در مورد آینده چند
قطبی نظم جهانی متناسب خواهد
بود .در واقع چین به اتحادیه اروپا برای
چندین دستاورد ادغــام ،از جمله ایجاد
صلح و ثبات پس از جنگ جهانی دوم،
به همراه استانداردهای زندگی باال،
فن آوری پیشرفته ،مدیریت سازمانی،
رفاه اجتماعی و انسجام منطقه ای ،را
تحسین میکند .چندین بــار ،رهبران
چینی تاکید کردهاند که چین از هیچ
شرایطی سوءاستفاده نخواهد کرد و یا
به چیزی که به آسیب زدن و یا زیان وارد
کــردن به اروپــا میشود درگیر نخواهد
شد .در حقیقت ،چین این منطقه را به
عــنــوان یــک شریک مهم بــرای اهــداف
اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی
مجددا کشف کرده است .قطعا ،منافع
اقتصادی (تجارت و سرمایه گــذاری در
اتحادیه اروپا بزرگ ،دروازههــای جدید
برای محصوالت چینی ،سایتهای درون
اتحادیه اروپا از سرمایه گذاریهای بالقوه
چینی ،مسیرهای حمل و نقل ،نقش
جامعه چینی در برخی از کشورهای
عضو جدید ،به ویژه در مجارستان) در نور
مرئی دیدگاههای مرکزی و شرقی اروپا و
تاثیر بالقوه بر آینده ادغام اروپا و همچنین
استفاده از درسهــای تحول سیاسی،
اجتماعی و اقــتــصــادی سیاستهای
اقتصادی و اجتماعی داخلی چین ،کمی
بعد به لیست عالقهها چین وارد شد.
منافع اتحادیه اروپا و چین ایجاب میکند

کــه در صحنه بینالمللی بــه عنوان
شرکای استراتژیک عمل کنند تقویت
همکاری بین چین و اتحادیه اروپــا که
بخش مهمی از سیاست خارجی چین را
شکل میدهد میتواند به امنیت مشترک
و دیگر منافعشان در آسیا و نقاط دیگر
را تقویت کند .رشد و توسعه اقتصادی
چین ،برای اتحادیه اروپــا و به خصوص
اعضای بزرگ و قدرتمند آن حائز اهمیت
فــراوانــی اســت .امـــروزه ،توسعه روابــط
اقتصادی و تجاری بین اتحادیه اروپــا و
چین یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.
پین برای ادامه فرایند توسعه اقتصادی و
به تبع آن نفوذ در اقتصاد بینالملل نیاز
مبرم به همکاری با اتحادیه اروپا دارد و از
طرف دیگر اتحادیه اروپا به منظور نهادینه
کردن توسعه بازارهای خود و همچنین
افزایش نفوذ سیاسی ،برقراری روابط
اقتصدی را در اولویت برنامههای خود
قرار داده است .اقتصاد و تجارت یکی از
اصلیترین زیر ساختهای روابط اتجادیه
اروپا و چین و عامل مهم پیوند دهنده دو
قطب مهم تجاری دنیا محسوب میشود.
چینیها و اتحادیه اروپا باید بدانند که
هر دو از بازیگران مهم و فعال در فرایند
یادگیری دوجانبه هستند .به همین
ترتیب ،تمدن و جامعه چینی با پنج هزار
سال تاریخ باید باز و پایبند به اولویتها
و ارزشهــــای خــود و دیــگــران باشد.
یادگیری از یکدیگر نــه تنها ضــروری
اســت ،بلکه نشان دهــنــده یــک ارزش
منحصر بــه فــرد در یــک دوره جهانی
شدن است و چالشهای متعدد چین و
اتحادیه اروپا باید با امروز و فردا مواجه
شوند.

| 23

چین برای
ادامه فرایند
توسعه
اقتصادی و به
تبع آن نفوذ
در اقتصاد
بینالملل
نیاز مبرم
به همکاری
با اتحادیه
اروپا دارد و
از طرف دیگر
اتحادیه اروپا
به منظور
نهادینه
کردن توسعه
بازارهای خود
و همچنین
افزایش
نفوذ سیاسی،
برقراری
روابط
اقتصدی را
در اولویت
برنامههای
خود قرار
داده است

سال نهم
پاییز۱۳۹٨

61

| 23

روابط بینالملل | نقش اتحادیه اروپا در توسعه اقتصادی چین بعد از اصالحات اقتصادی چین

منابع
 .1دوئرتی ،جمیز و رابرت فالتزگراف ،)1376( ،نظریه متعارض در روابط بینالملل ،ترجمه :وحید بزرگی
و علیرضا طیب ،تهران:نشر قومس
 .2دهقانی فیروز آبادی ،سید جالل" ،رویکرد نظری به نقش آفرینی اتحادیه اروپا" ،مجله اطالعات سیاسی
و اقتصاد ،شماره .)1377(،142-141
 .3دهقانی فیروز آبادی ،سید جالل" ،نظریههای متعارض در روابط بینالملل ،دانشکده حقوق و علوم
سیاسی دانشگاه عالمه طباطبایی ،جزوه درسی
 .4روشن ،امیر"،چند جانبه گرایی ،راهبرد چین در آسیای مرکزی" ،فصلنامه راهبرد-شماره .)1395( ،25
 .5شاهنده ،بهزاد" ،سیاست خارجی چین :اروپا جایگزینی برای آمریکا و ژاپن" ،فصلنامه سیاست خارجی،
(تابستان .)1387
 .6شریعتی نیا ،محسن" ،روابط اتحادیه اروپا و چین بازی برد-برد" ،مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع
تشخیص مصلحت نظام ،پژوهشهای سیاست خارجی( ،فروردین .)1384
 .7لی .خی.خواوین "،جهانی شدن اقتصاد و چالشهای که چین با آن روبرو است" ،فصلنامه سیاست
خارجی ،مترجم :امیدوارنیا ،محمد جواد ،شماره  ،2تابستان(.)1381
 .8معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی (" ،)1387اثر بحران مالی جهانی بر بخش واقعی
اقتصاد چین و هند " ،دفتر تخقیقات و سیاستهای پولی و بازرگانی.
 .9توماس رامبا و نیکوالس بالنچر( ،)2010چین :تجارت بینالمللی و الحاق به  ،WTOترجمه بابک
دائی ،مجله اقتصاد ،شماره 1و ،2فروردین .1392
منابع انگلیسی
1. Adam Smith، (1776)،Wealth of Nations، publication، W. Strahan and T. Cadell, London.
2. Casarini, N. (2009). Memorandum by Dr. Nicola Casarini.Stars and Dragons:The EU and China.
European Union Committee.
3. Chinese Ministry of Foreign Affairs, Chinas EU Policy Paper, Beijing (13 October 2003).
�4. Dahlman, Carl J; Aubert, Jean-Eric. China and the Knowledge Economy: Seizing the 21st cen
tury. WBI Development Studies. World Bank Publications. Accessed January 30, 2008.
�5. European Commission. (2016). EU-China research & innovation relations."China-EU- interna
tional trade in goods statistics - Statistics Explained". ec.europa.eu. Retrieved 2019-03-05.
�6. Maddison, Angus (2007): "Contours of the World Economy, 1–2030 AD. Essays in Macro Eco
nomic History", Oxford University Press, ISBN 978-0-19-922721-1, p. 382, table A.7
7. Rettman, Andrew (25 July 2011) Leaked cable shows fragility of EU arms ban on China, EU
observer
8. https://www.nytimes.com/2019/03/30/world/europe/italy-one-belt-one-road-china.html
9. http://www.fmprc.gov/eng/zxxx/t27708.htm
10. https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/340406

62

سال نهم
پاییز۱۳۹٨

اندیشه و
جامعهشناسی
سیاسی

| 23

خوانش
گزینشی و
وارونه تاریخ

64

سال نهم
پاییز۱۳۹٨

اندیشه و جامعهشناسی سیاسی

محمدامین مروتی
مدتهاست کــه قوچانی و دوستانش
بــه تــبــع ســیــد جـــواد طباطبایی و در
هــجــمــه هــمــه جــانــبــه بــه روشــنــفــکــری
دینی ،به وارونــه خوانی تاریخ مبادرت
کردهاند .مقاله اخیر محمد قوچانی با
عنوان"سیدمحمود طالقانی :مجتهد
یــا مــجــاهــد؟" همین مقصد را دنبال
میکند.
قوچانی برای مقابله با روشنفکری دینی
ابایی ندارد که عبدالرضا داوری ،مهدی
نصیری و حتی فردید را برکشد و در
کنارشان بنشیند.
ن تکههای
مبنای روش قوچانی ،جورچی ِ
گزینشی واقعیات و پرهیز از ورود در
جــان مطلب اس ــت .نــوعــی از مغالطة
مبالغه و التقاط در این رویکرد وجود
دارد.
اگر در تحلیلهای جا افتادهی غالب
جامعه شناسان و فالسفه ،پروتستانیزم،
جــاده صــاف کــن سرمایه داری است
و کاتولیسم مدافع نظم کهن و قرون
وسطایی ،اما در تحلیل قوچانی ،باید
ریش پروتستانیزم به اخالق و عرفان و
سیاست وصل شود و ریش کاتولیسم به
حقوق و فقه و فلسفه .ادعایی مشوش و
بی دلیل و کامال وارونه نسبت به حقایق
تــاریــخــی .قوچانی بــه درســتــی منتقد
ایدئولوژیک کردن دین است اما چشم
بر ایدئولوژیک کــردن ملی گرایی در
تئوری ایرانشهری میبندد.
قــوچــانــی بــا تکلف فــــراوان میکوشد
چهرهای سازگار و متالئم ازاندیشههای
طباطبایی به دست دهد و به جای تبیین
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تاریخی مــدعــا ،نــوک تیز حمالتش را
متوجه روشنفکری دینی میکند .او
با متدولوژی بی روش و فرا تاریخی و
زمان پریشانه اش ،شریعتی دهه پنجاه
را تحلیل میکند.
می گوید":شیعه به کاتولیسم نزدیکتر
است تا پروتستانیزم ".سوال این است
که کدام شیعه؟ شیعه صفوی یا علوی؟
شیعه یک کلی دارای ذات است؟
می گوید " :مبنای تشیع مانند کاتولیسم،
مدرسه و حوزههای علمی و فقه و فلسفه
و حقوق و مباحث عقلی و نقلی و اجتهاد
اســت و مبنای پروتستانیزم ،اخــاق و
عرفان و سیاست
اســــــت .از دل شیعه به کاتولیسم نزدیکتر
مــدرســه اجتهاد است تا پروتستانیزم" سوال
بیرون میآید و از این است که کدام شیعه؟ شیعه
دل پروتستانیزم ،صفوی یا علوی؟ شیعه یک کلی
روشنفکری دینی دارای ذات است؟
و دیـــن سیاسی
و سلفی گــری و
عرفان و جهاد".
مغالطه مهم قوچانی یکپارچه کردن
شیعه است .اما آیا شیعه تماما اصولی
است؟ این حکم راجع به شیعه اخباری
هــم ص ــادق اس ــت؟ شیعه اصــولــی هم
یک پارچه نیست .آیــا همه اصولیون
هم به عقل مستقل از نقل باور دارند؟
مگر خودتان قائل به  5مکتب حوزوی
نیستید؟ مکتب تفکیک هم شیعه است
یا خیر؟
آیــا طالقانی و بــازرگــان و شریعتی و
مطهری به اجتهاد باور نداشتند؟
قوچانی از "تــــراژدی پروتستانتیسم
اســامــی" سخن میگوید کــه بــا ورود
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مدرنیته به ایــران شکل گرفت و اینکه
بازگشت به قــرآن و نقد حدیث مبنای
سلفی گری شد.
در حالی کــه بــرخــاف نظر قوچانی،
بازگشت به قرآن یک مکتب اصیل در
نقد حدیث و اخباری گری نزد طالقانی
و بازرگان و شریعتی و برای حرکت از
نقل بــه عقل بــوده اســت .بازگشت به

قــرآن در مقابل حدیث بــوده نه عقل و
فلسفه و حقوق .مغالطه مهم قوچانی
در اینجاست کــه کتمان میکند که
پروتستانیزم اسالمی در مقابل اخباری
گری بوده نه اصولی گری و خواسته با
نقد اخباری گری راه را برای عقالنیت
عصری بــاز کند .از دل کــدام اخباری
گــری ،حقوق بــه مثابه علم استخراج
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شــده؟ آیــا اخباریون قائل به اجتهاد و
نــوآوری بودهاند؟ به رغم نظر قوچانی،
اتفاقا این مکتب
قوچانی میگوید طالقانی
تــهــران اســت که
شایستهترین فرد برای پدری
بـــه عـــنـــوان یک
مــکــتــب عــقــلــی و
اسالم سیاسی در قرن اخیر
عــصــری ،دنباله
است که ماموریتی تاریخی در
کــار مجتهدین و
انتقال مفاهیم اصالح دینی از
اصولیونی چون
نسل فراموششده روشنفکران
آخوند خراسانی
بنیادگرا (شریعت سنگلجی،
و نـــائـــیـــنـــی را
حکمیزاده ،خارقانی و کسروی)
میگیرد.
به نسل بعدی را انجام داد .او
قوچانی از تباری
اسالم را از حوزه به مسجد آورد
ســخــن میگوید
و با اقامه نماز جمعه در خیابان،
ک ــه ب ــه وســاطــت
دین را وارد حوزه عمومی کرد
طـــالـــقـــانـــی بــه
فرزندان در ستیز
او از اصولگرایان
تــا اصــاحطــلــبــان دیــنــی رســیــده است
و میگوید ایــن میراث را مـیتــوان در
بازگشت شیعه از حــوزه به مسجد و از
کتابها بــه کتاب خالصه کــرد .همه
شیعه را میتوان در همان سخن امام
عــلــی(ع) خالصه کــرد که نهاد امامت
«قــرآن ناطق» است و قــرآن بر سر نیزه
«قرآن صامت».
قوچانی وانمود میکند که بازگشت به
قرآن یعنی "فقط قرآن" ،در حالی که این
بازگشت به قرآن در مقابل اخباری گری
بوده است که به اجتهاد باور نداشته و
نه آنکه در مقابل عقالنیت قرار بگیرد.
قرآن ناطق هم تفسیر عقلی و حکیمانه
قرآن است نه تفسیر ماثور و نقلی.
قوچانی میگوید طالقانی شایستهترین
فرد برای پدری اسالم سیاسی در قرن
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اخیر اســت کــه ماموریتی تاریخی در
انتقال مفاهیم اصــاح دینی از نسل
فــرامــوششــده روشنفکران بنیادگرا
(شــریــعــت ســنــگــلــجــی ،حــکــمــیزاده،
خارقانی و کسروی) به نسل بعدی را
انجام داد .او اسالم را از حوزه به مسجد
آورد و با اقامه نماز جمعه در خیابان،
دین را وارد حوزه عمومی کرد و ادامه
میدهد که قرار دادن مسجد در برابر
حوزه ناصوابترین تفسیری بود که از
اصالح دینی برآمد ،چنان که قرار دادن
نهجالبالغه در برابر توضیحالمسائل
راهی انحرافی بود.
باید در جواب گفت که قرار دادن مسجد
در مقابل حوزه نیز ،یک دوگانه سازی
افراطی و بی قاعده و بی ضابطه است.
این حکم نیز که اقامه نماز در خیابان به
معنی وارد کردن دین به حوزه عمومی
و سیاسی اســت نیز افــراطــی و تقلیل
گرا و عین بی روشــی اســت .چه خوب
که قوچانی نهج البالغه را هم در کنار
قــرآن گذاشت تا از حکم قبلیش یعنی
فقط قـــرآن عـــدول کــنــد .او از طرفی
توضیح المسائل را در مقابل قــرآن و
نهج البالغه میگذارد و از طرفی با نقد
توضیح المسائلهای موجود ،اذعان به
لزوم نوشتن توضیح المسائل "جدید"
میکند .یعنی خود بر این باور است که
حداقل تا کنون توضیح المسائل ،به
حقوق عصری و به قانون مورد نظرش
تبدیل نشده اســت .نواندیشی دینی،
حقوق و قانون را از دل اقتضائات عصری
و عقل زمانه استخراج میکند که در
قرآن و نهج البالغه و احادیث صحیح و
متقن مورد تاکید قرار گرفته است.
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پدیدارشناسی
هوسرل و هایدگر
جمال مختاری
دانشجوی دکترایاندیشه سیاسی،
دانشگاه فردوسی مشهد

بنیان گذار اصلی جنبش پدیدارشناسی
ادمــونــد هوسرل ( )1938 1859از
شــاگــردان برنتانو میباشد .اصطالح
پدیدارشناسی به لحاظ مفهومی به دو
دوره ی تاریخی پیش از هوسرل و پس
از هوسرل قابل تقسیم است .در مقطع
زمانی قبل از هوسرل ،پدیدارشناسی
عمدت ًا فهم و ادراك هستی را مورد توجه
قرار میداد ،اما در دوره ی زمانی بعد از
هوسرل ،پدیدارشناسی با نوعی از تكثر
مفهومی مواجه میشود .نیازی نیست
كــه از خــود اشیا بــرای كسب معرفت
پرسش كنیم ،بلكه میتوانیم پدیدار
اشیا را به جای آنها بگذاریم.
اصطالح (Phenomenologyفنومنو
لـــوژی = پــدیــدار شــنــاســی) از واژهی
یــونــانــی بــه معنای چــیــزی کــه خــود را
مینمایاند یا پدیدار است گرفته شده
اســت .فنومنولوژی فلسفی به عنوان
رهیافتی عمده در فلسفهی قرن بیستم،
صورتهای مختلفی دارد .فی المثل
مـیتــوان بین فنومنولوژی استعالیی
ادموند هوسرل ،فنومنولوژی وجودی
ژان پــل ســارتــر و مــوریــس مرلو پونتن

و فنومنولوژی هرمنوتیک هایدگر و
پل ریکور فــرق گذاشت .فنومنولوژی
فلسفی ،پــژوهــش و آگــاهــی مستقیم
از پدیدارهایی اســت کــه در تجربهی
بیواسطه آشکار میشود .فنومنولوژی
میکوشد خــود را از پیش فرضهای
تجربه نشده آزاد کند .پدیدارشناسی با
ی با واسطه و بیواسطه از
تفکیک آگاه ِ
یکدیگر ،آگاهی انسان را از پدیدارهای
ذهنی کــه بــدون واســطــه در ذهــن وی
ظــاهــر میشوند و ممکن اســت حتی
عینیتی هــم نداشته باشند ،مطالعه
میکند.کلمه پدیدارشناسی را نخستین
بار المبر فیلسوف آلمانی معاصر کانت
در کتاب«ارغنون جدید»خویش به کار
بــرد.او هر آنچه را واهــی و موهوم بود
پدیدار نامید.
پدیدارشناسی هوسرل
یکی از ادعاهای اصلی و مهم هوسرل
و سایر پدیدارشناسان ایــن اســت که
پدیدارشناسی بدون پیش فرض است.
پدیدارشناسی که در نظر هوسرل یک
علم توصیفی است ،در توصیفات خود
سعی میکند به طور کامل و جدای از
هر نوع دیدگاه خاص به توصیف پدیدار
پرداخته و آن را آن چنان که هست ،بیان
نماید .به تعبیر هوسرل پدیدارشناسی
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بــصــورت «بــازگــشــت بــه اشــیــا» تصور
مـیشــود .هــوســرل در پدیدارشناسی
بــرای تحلیل آگاهی به عنوان پدیدار
تمام تــاش خــود را بکار میگیرد ،در
تفکر او مسئله اصلی« آگاهی» است.
تاکید هوسرل بر
حــوزه استعالیی
پــدیــدارشــنــاســی
خویش ،به دلیل
نـــســـب ــت آن بــا
آگـــاهـــی اســـت.
ن ــظ ــری ــه «حــیــث
التفاتی» هوسرل
بــــه ایـــــن مــعــنــی
است که از طریق
تجربه ،هر چیزی
در فرآیند آگاهی
قــــرار م ـیگــیــرد.
هــــــوســــــرل در
هوسرل میگوید که
پــدیــدار شناسی
سیستمهای ساخته و پرداخته
خـــــود از ابـــــزار
گذشته را کنار بگذاریم و این
شــهــود اســتــفــاده
را شرط الزم پدیدارشناسی
مـــیکـــنـــد و در
پدیدارشناسان
میداند .یعنی
نـــظـــریـــه شــهــود
نباید به هیچ نظریهای جواز
ادراکــــات حسی
خود
ورود به حیطه پژوهش
را مبنای ادراکات
بدهند
معقولی میداند.
هوسرل میگوید
کــه سیستمهای
ساخته و پرداخته
گذشته را کنار بگذاریم و ایــن را شرط
الزم پــدیــدارشــنــاســی مــیدانــد .یعنی
پدیدارشناسان نباید به هیچ نظریهای
جــــواز ورود بــه حــیــطــه پــژوهــش خــود
بدهند(عزل نظر از هرگونه پیش فرض
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درباره جهان .از نظر هوسرل جواز ورود
به قلمرو پدیدارشناسی ندانستن هرگونه
مقدمهای است .یعنی بازگشت به خود
چــیــزهــا(ذوات پــایــدار) .ادراک ذوات و
بنیادها از نظر هوسرل از طریق شهود
است .مفهوم عین از نظر هوسرل متفاوت
از مفهوم سنتی آن اســت ،عین هرچه
که هست و به هر نحو که هست؛ اعم از
خیالی ،انتزاعی ،انضمامی .هوسرل در
پدیدار شناسی ،استدالل نمیکند ،بلکه
به آنچه که از پیش تعیین شده در آگاهی
او جــاری اســت مینگرد و سپس آن را
چون گزارشی توصیف میکند.
پدیدارشناسی هایدگر
هایدگر شاخصترین فیلسوفی است
که روش وی در تفکر ،پدیدارشناسی
هرمنوتیک است ،زیرا فلسفه خود را،
حــول مــحــور پــرســش از معنای وجــود
شکل میدهد .به نظر هایدگر هستی
شناسی تنها به عنوان پدیدارشناسی
ممکن است؛ و پدیدارشناسی به معنی
اصیل کلمه هرمنوتیک است .در «وجود
و زمان» به طور مشخص روش هایدگر
«پدیدارشناسی هرمنوتیک دازایــن»
اســت؛ یعنی پرسش هایدگر همواره
پرسش از معنای وجــود بــوده و هدف
نیز رسیدن به فهمی از معنای وجود
بوده است .پدیدار شناسی هرمنوتیكی
هایدگر با جهان زندگی یا تجربة انسـان،
آن چنان كه زیسته شده است ،سر و كار
دارد .در این دیدگاه ،تاكید بـر روشـن
نمـودن جزییات و جنبههای ظاهرا
بدیهی تجربه است كه امكان دارد بـا
هـدف خلـق معنـی و دستیابی به فهم،
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آنها را مسلم فرض كرده باشـیم .از نظر
هایدگر ،تفسیر جزء الینفك فرایند فهم
اسـت با این ادعا که انسان بودن ،تفسیر
كردن است .هایدگر با عطف توجه به
وجود نه موجود بر این نظر است که عصر
مــتــافــیــزیــک که
همواره از وجود
غافل بــوده است
دیگر سپری شده
است.
هــایــدگــر معتقد
اســت فهم بــدون
پـــــیـــــش فـــــرض
مــمــکــن نــیــســت
ولــــــــی بـــجـــای
رویــکــرد به سوی
مــــــوجــــــودات و
مــاهــیــت آن هــا،
بــه خــود وجـــود و
هایدگر درست از جایی
پرسش از معنای
شروع میکند که هوسرل
وجود روی آورد.

تعلیق ( )Epochکرده است،
یعنی از وجود شروع میکند،
یعنی «پدیدارشناسی
آگاهی» هوسرل تبدیل به
«پدیدارشناسی وجود» در
هایدگر میشود

نتیجه گیری
نــــــزد هـــایـــدگـــر
پــدیــدارشــنــاســی
نــمـیتــوانــد روش
کــشــف ذوات به
معنای هوسرلی
باشد ،بلکه روش
وجـــــــودی اس ــت
و لــذا گــون ـهای هستی شناسی اســت.
هایدگر درست از جایی شروع میکند
که هوسرل تعلیق ( )Epochکرده است،
یعنی از وج ــود ش ــروع میکند ،یعنی
«پدیدارشناسی آگاهی» هوسرل تبدیل
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به «پدیدارشناسی وجــود» در هایدگر
میشود .در حالی كه هوسرل به فهم
هستیها یا پدیده توجه دارد ،هایدگر
بر "دازای ــن" كه به "نحوه هستی یافتن
انــســان" یا مفهوم "انسـان واقـع شـده
در جــهــان" ترجمه شــده اس ــت ،تاكید
دارد .هــوســرل عالقه مند بــه اعمالی
مانند توجـه كـردن ،دریافتن ،به خاطر
آوردن و تفكر دربارة جهان و انسـان بـه
عنـوان ادراك كننـده اسـت .برعكس،
هایدگر ،انسان را به عنوان موجودی
كه اساسا با مخلوقـات سـروكار دارد،
در نظر میگیرد و بر واقع شدگی او در
جهان تاكید میكند .توجه هوسرل بر
ماهیت اشیاست و توصیف پدیدارهایی
که متعلق آگاهی انسان قرار دارند و لذا
وجود اشیا را تعلیق میکند و آن را در
پرانتز قرار میدهد ولی هایدگر در پرانتز
گذاشتن جهان واقعی را اشتباه میداند
و به خود وجود انسان توجه دارد.

منابع:
رشــیــدیــان ،عــبــدالــکــریــم،)1384( ،
هوسرل در متن آثارش ،نشرنی.
جمادی ،سیاوش ،)1392( ،زمینه و
زمانه پدیدارشناسی ،انتشارات ققنوس.
آیــت الــلــهــی ،دهــبــاشــی ،حمیدرضا،
فهیمه ،)1388( ،پــدیــدارشــنــاســی
هوسرل ،معرفت فلسفی،شماره.4
چــنــاری ،مهین ،)1386( ،مقایسه
هــوســرل ،هایدگر و گــادامــر بــا محک
روش شناسی ،فصلنامه علمی پژوهشی
دانشگاه قم ،شماره.2
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کانت یا ماکیاولی؛
پیامبر سیاست
در عصر اطالعات کیست؟

صادق طلوعی
دانشجوی کارشناسی ارشد روابط
بینالملل دانشگاه فردوسی مشهد

سیاست و مفاهیم بنیادین مرتبط با
آن از جمله دولــت ،قدرت و امنیت،
هــمــزمــان ب ــا تــغــیــیــر ســاح ـتهــای
ی بشری در بستر زمان
گوناگون زندگ ِ
دچــار تحول و دگرگونی شدهاند.
در دورههــای تاریخی پارادایمهای
مختلفی دراندیشه سیاسی وجود
داشته که در آنها مفاهیم یاد شده با
حفظ ماهیت معنایی دچار تغییرات
شدهاند.کیفیت و کمیت تغییرات
در گذار از دورهای به دورۀ جدیدتر
متفاوت بــوده که البته ایــن فرآیند
گذار تاثیرات ویژهای را بر جنبههای
گوناگون زندگی بشر گذاشته است.
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دورۀ ابــتــدایــی ،دورۀ تــســلــط آرای
متافیزیکی اســت .کنشهای سیاسی
در ایــن دوره مبتنی براندیشههای
غیرملموس ،فرازمینی و غیرحسی
است که موجب شده تا قدرت در شخص
خاصی نظیر شاه یا امپراتور به صورت
استبدادی متمرکز گــردد و رسانهها
ال
دارای ساختار عمدت ًا شفاهی ،کام ً
محافظهکار و در امتداد جریان قدرت
باشند .در دورۀ متافیزیک ارتــبــاط با
ی یک
جها ِ
ن خــار ِ
ج از قلمرو جغرافیای ِ
حــکــومــت ،بسیار مــحــدود و صــرف ـ ًا در
اختیار اراده و امر سلطان است.
دورۀ بــعــدی دورۀ مفاهیم ملموس،
عینی و فیزیکی نظیر دولــت اســت .در
این دوره ،ضمن مشاهدۀ تغییراتی در
جنبههای مختلف امور سیاسی ،شاهد
ظهور دولتها به عنوان بازیگران اصلی
سیاست هستیم .دولتها ضمن ایجاد
ساختارهای بروکراتیک و مکانیکی
جــهــت اعــمــال حــاکــمــیــت بــر تمامی
بخشها ،بــه ص ــورت سیستمی عمل
کرده و به سمت استفاده از رسانههای
مــکــتــوب رف ــتــهان ــد .همچنین بــلــوغ
دیدگاههای فرامرزی دولتها ،موجب
طرح مفاهیمی چون سیاست خارجی و
روابط بینالملل شد.
در دورۀ ب ــع ــدی ،ب ــا بــــروز و توسعۀ
تــکــنــولــوژیهــای حــاصــل از انــقــاب
مــدرن -خصوص ًا صنایع نو ارتباطی-
در بازتعریف برخی مفاهیم سیاسی
تــحــوالت عمیقی ایــجــاد شــد .در این
دوره ،یعنی عصر ارتباطات ،یا به گفتۀ
برخیاندیشمندان ،عصر اطالعات،
شـــاهـــد ک ــم ــرن ــگ شـــــدن مـــرزهـــای
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جغرافیایی هستیم .بــر خــاف عصر
ن
مــدرن کــه دول ـتهــای ملی بــازیــگــرا ِ
ِ
شریک عرصۀ سیاست بودند ،این بار
بی
ِ
ن جدید غیردولتی ،نظیر جوامع
بازیگرا ِ
مدنی ،نقش مهمی ایفا میکنند .این
تــحــول در حـــوزۀ بــازیــگــران سیاسی،
مفهوم سیاستورزی و مفاهیم مرتبط
با آن از جمله دولــت ،قــدرت و امنیت،
ناشی از رشد بسیار سری ِع ارتباطات و
تکنولوژیهای ارتباطی الکترونیکی
اســت .در یــک نگاه کلی بــه تغییرات
اساسی یاد شده در بستر تاریخ ،میتوان
یکی از عوامل اصلی گذار از هر دوره به
دورۀ بعدی را "تکنولوژی" دانست.
در عصر اطالعات شاهد درک واقعیتر
و متفاوتی از مفاهیم سیاسی هستیم؛
این تغییر ناشی از رشد تکنولوژی است.
چرا که تکنولوژی فکر را از حالت آرمانی
و توهمات بیرون آورده و به واقعیت
میچسباند[ .]1تئوریهای مسلط در
حوزۀاندیشۀ سیاسی و روابط بینالملل
که بسیاری زاییدۀ عصر مــدرن و عصر
اطالعات هستند ،نسبت به مواجهه با
این دورۀ زمانی و بازتاب آن بر مولفههای
مختلف سیاست خصوص ًا در روابــط
بینالملل دیدگاههای متفاوتی دارند.
به بیان دیگر هر یک از پارادایمهای
نظری تاثیرگذار در روابــط بینالملل
یعنی واقــعگــرایــی و لیبرالیسم به
سیاست در عصر اطالعات ،نگاه خود را
دارند و سعی دارند عصر تکنولوژیهای
نوین ارتباطی را با عینک مخصوص
خود ببینند و تفسیر کنند .کــدام یک
از دیــدگــاههــای فــکــری مفسر بهتری
بــرای وضعیت فعلی روابــط بینالملل

تکنولوژی
فکر را از
حالت آرمانی
و توهمات
بیرون آورده
و به واقعیت
میچسباند
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در عــصــر حــاکــمــیــت تــکــنــولــوژیهــای
پیشرفته خواهد بود؟ عصر اطالعات به
کدام یک از پارادایمهای نظری روابط
بینالملل ضریب بیشتری خواهد داد؟
در ادامۀ این نوشتار تالش خواهد شد
تا با اشاره بهاندیشههای متفکران بزرگ
تاثیرگذار در هر پارادایم یعنی نیکولو
ماکیاولی -به عنوان پدر واقعگرایی و
سیاست مدرن -و ایمانوئل کانت -پدر
لیبرالیسم سیاسی و صاحب نظریۀ صلح
دموکراتیک -به مقایسۀ رویکردها و
دیدگاههای متفاوت این دو نگاه نظری
در عصر توسعه پرداخته شود ،تا زمینۀ
پاسخ واض ـحتــر بــه ایــن ســوال اساسی
فراهم آید که حاصل توسعۀ ارتباطات
ی عصر تکنولوژی،
فرامرزی و فرادولت ِ
صــلــح لــیــبــرالــیــســتــی خ ــواه ــد بـــود یا
قدرتمداری واقعبینانه؟
عصر اطالعات و معادلۀ صلح
بــدون شک آرا واندیشههای ایمانوئل
کــانــت ،فیلسوف سیاسی قــرن ،18
یکی از پــای ـههــای اصــلــی لیبرالیسم
سیاسی محسوب مــیشــود .بررسی
مــبــانــی مــعــرفــتــی ،هــســتـیشــنــاســی و
انــســانشــنــاســی لیبرالیسم بــه بحث
مفصلی نیاز دارد ،اما آنچه که در این
یادداشت مختصر میتوان مورد تاکید
قرار داد ،انگارههای مشترک و بنیادین
لیبرالها در خصوص هستیشناسی
و انــســانشــنــاســی اســـت .لیبرالیسم
بــر خالفاندیشههای واقـعگــرایــانــه و
تفکرات نظریهپردازانی چون ماکیاولی،
هابز و مورگنتا معتقد اســت نــه تنها
انسانها مــوجــودات شــروری نیستند،

بلکه ذاتــ ًا نیکو و صلح طلب هستند.
ازس ــوی دیگر لیبرالیسم بــا انتقاد از
جبرگرایی و اصالت قدرت در معادالت
سیاسی ،معتقد است حرکت رو به جلو و
رشد انسانها در بستر دموکراسی منجر
به صلح خواهد شد.
اندیشۀ صلحگرایی کانت و تاکید وی
بر دموکراسی و نقش آن در جلوگیری
از جنگ ،ریشه در همین مفروضات
بنیادین وی در حــوزۀ هستیشناسی
و انسانشناسی اســت .بنا به دیدگاه
کانت ،از آنجــا که دموکراسی منجر
به روابــط صلحآمیزخواهد شد ،توسعۀ
دموکراسی که به ناچار در نتیجۀ رشد
فهم انــســان محقق م ـیشــود ،صلح را
توسعه خواهد داد .لذا به نظر کانت،
ن تــاریــخ شــاهـ ِ
ح ابــدی میان
پــایــا ِ
ـد صل ِ
دولتهای دموکراتیک خواهد بود [.]2
کـــانـــت بـــــرای تــایــیــد نــظــریــۀ صلح
دموکراتیک سه استدالل ارائه میدهد:
استدالل مبتنی بر «ارزشهای اخالقی
دمــوکــراتــیــک» ،اســتــدالل مبتنی بر
«ســازوکــار نــهــادهــای دمــوکــراتــیــک» و
استدالل مبتنی بر «روابــط اقتصادی
حــاکــم در کــشــورهــای دمــوکــراتــیــک»
[ .]3کانت معتقد است در کشورهای
دمــوکــراتــیــک ،شــهــرونــدان بــر مبنای
حقوق شهروندی دارای احترام برابر با
سایرین هستند و تجلی این فرهنگ در
سطوح باالتر ،منجر به احترام متقابل
میان دولتهای دموکراتیک و در نتیجه
حــل و فصل مسالمتآمیز اختالفات
خواهد شد؛ چرا که یکی از عوامل بروز
جنگ ،احساس یک دولــت مبتنی بر
بــرتــری نسبت بــه سایرین و در نتیجه
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ن تحمیل نظر و خواست
مشروع دانست ِ
خود به هر روش ممکن است .از سوی
دیگر در خصوص ســازوکــار نهادهای
دموکراتیک ،معتقد است از آنجایی که
در نظامهای دموکراتیک رضایت عموم
مردم برای اعالم جنگ ضروری است و
مردم نیز دارای سرشتی سودجو هستند
و ذاتــی شــرور نــدارنــد ،لــذا در اقــدام به
جــنــگ بسیار محتاط خــواهــنــد بــود.
در خصوص استدالل سوم نیز ،کانت
روح تــجــارت را ســود متقابل میداند
و دولــتهــا را بــازیــگــرانــی مـیانــگــارد
که در پرتو تــاش بــرای بیشینهسازی
س ــود ،بــرخــاف آنــچــه درانــدیــشـههــای
واقعگرایانه تحت عنوان «خود اتکایی»
مطرح اســت ،تمایل به همکاریهای
متقابل و سپس وابستگیهای متقابل
دارند .لذا در ﺟﻮاﻣﻊ ﻣرفه ،ﺧﻮدﻛﻔﺎﻳﻰ
در ﺑﺮاﺑﺮ ارزش رﻓﺎه رﻧﮓ ﺑﺎﺧﺘﻪ و
ﺑﺮﻗﺮارى ﺻـﻠﺢ را ﺑـﺮاى ﺑـﺮآورده ﻧﻤـﻮدن
نــیــازهــای ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اﻗﺘﺼﺎدى ﺿﺮورى
ﻣﻰﻛﻨﺪ [ .]4کانت نهایت ًا بــر مبنای
محاسبۀ عقالنی پیشبینی میکند ﺑﺎ
ﺗﻮﺳﻌﺔ ﻧﻈﺎمﻫﺎى دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴـﻚ که نتیجۀ
رﺷﺪ ﻓﻬﻢ اﻧﺴﺎنهــاســت ،آﻳﻨﺪة ﺟﺎﻣﻌﺔ
ﺑﺸﺮ ،ﺷﺎﻫﺪ ﺻﻠﺢ اﺑﺪى ﻣﻴـﺎن دوﻟـﺖهای
دموکراتیک خواهد بود.
لیبرالها در عصر ارتباطات ضمن تاکید
بر اهمیت تاثیر سیاستهای داخلی بر
تبیین سیاستهای خارجی معتقدند با
ظهور تکنولوژیهای ارتباطی پیشرفته
و توسعۀ فزایندۀ ارتباطات انسانی در
عرصۀ بینالمللی بــه جــای بازیگران
دولتی ،بازیگران دیگری با درجۀ اهمیت
گوناگون در قلمروهایی که مخصوص
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دولتها بوده ،حضور یافتهاند .در واقع،
تغییر عمده در سیاستهای جهانی
ســالهــای اخــیــر ،مــوجــب ب ــروز تعداد
کثیری از بازیگران غیردولتی جهانی
(موسسات چندملیتی ،جنبشهای
اجتماعی ،گــروههــای فــشــار ،احــزاب
سیاسی ،مهاجران و تروریستها) []5
شده که این امر ناشی از رشد امکانات
ارتباطی است.
از منظر لیبرالها یکی از ویژگیهای
بنیادین فــنــاوریهــای اطــاعــاتــی ،دو
سویه بودن آن و ایجاد وابستگی متقابل
میان واحــدهــاســت .ام ــروزه وابستگی
متقابل ،عنصر جوهری اکثر فناوریها
شده است و زمینه را برای طرح مفهومی
به نام «وابستگی متقابل پیچیده» فراهم
ساخته اســت .بــرای اولین بار «جوزف
نای» و «رابرت کوهن» رویکرد وابستگی
متقابل در عصر ارتــبــاطــات را مطرح
کردند .البته باید توجه داشت که این
وابستگی متقابل تنها در اصطالحات
اقــتــصــادی شکل مـیگــیــرد و مسائل
ملی یا امنیت بینالمللی را به تصویر
نمیکشد [.]6
بــه طــور کلی م ـیتــوان گفت افـــرادی
نظیر نای با طرح مفهوم «قــدرت نرم»
سعی داشتند تا بر خالف رویکردهای
میلیتاریستی دیدگاههای واقعگرایانه
به امنیت ،شرایط جدید بینالمللی
و اقتضائات عصر اطالعات ،رابطهای
میان مفهوم قــدرت (توانایی تحمیل
اراده بــر دیــگــران) و تکنولوژیهای
پیشرفته برقرار کنند .به طور خالصه
میتوان گفت از منظر لیبرالهایی که
عصر اطــاعــات را درک و مقتضیات
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آن را لمس کــردهانــد ،حالت جنگ و
خصومت در جامعۀ بینالملل باید از
طریق ایجاد حکومت جهانی پایان یابد؛
چرا که رویکرد لیبرالی علت ناامنی در
نظام بینالملل را دولتمحوری و تأکید
شدید بر خودیاری میداند.
بازی پیچیدۀ قدرت در عصر اطالعات
تفکرات واقعگرایی از دورۀ کالسیک
یعنی افرادی نظیر هانس جی مورگنتا
تااندیشههای ساختاری کنت والتز و
نئوکالسیکها ،در پاسخ بــه تفاسیر
لیبرالها از سیاست بینالملل و تحلیل
وضعیت کنونی جهان،اندیشههای خود
را بر مبنای مفروضات هستیشناسانه و
انسانشناسانهای بیان کردهاند که در
مــواردی در تضادکامل با دیدگاههای
مــتــفــکــرانــی چـــون کــانــت اســــت .ایــن
انگارههای معرفتی که به مثابۀ پایههای
فکری واقعگرایان در دوران مــدرن و
عصر اطالعات نقش بیبدیلی در تحلیل
آنان از سیاست بینالملل داشته است،
ریشه دراندیشههای نیکولو ماکیاولی
( )1469-1527دارد.
ماکیاولی از مــعــدود متفکرانی است
که عــاوه بر دانــش سیاسی و ارتباط
بــا مفاهیم نــظــری ،عرصۀ سیاست را
به طــور عملی تجربه کــرده اســت و در
نوشتهها واندیشههایش به شدت تحت
تاثیر مطالعات تــاریــخــی و تجربیات
شخصی خویش است .بر مبنای دیدگاه
انسانشناسانۀ ماکیاولی ،ذات انسانها
شرور بوده و این شرارت موجب میشود
تا انسانها ،جوامع و در نهایت دولتها،
خــود را در رقابتی دیرینه بــا یکدیگر

تعریف کنند .این رقابت جبرآمیز که بشر
به عنوان یک حقیقت ،به طور اجباری در
آن قرار دارد و باید برای آن تدبیر نماید،
بخش اصلی دیــدگــاه هستیشناسانۀ
ماکیاولی را شکل میدهد .ماکیاولی
را نــمـیتــوان بــه عــنــوان یــک فیلسوف
نظری در نظر گرفت ،بلکه او بیشتر یک
فیلسوف سیاسی است که میخواهد
بایدها و نبایدهای عرصههای سیاست
را با روش تجربی ،واقعبینانه و تاریخی
بفهمد و ارائه کند [ .]7او در دو کتاب
مشهورش که یکی «شهریار» و دیگری
«گفتارها» اســت ،دربــارۀ یک مشکل و
مسئلۀ مهم بحث میکند کــه عبارت
اســت از ایــن کــه :چگونه یــک قــدرت
مطلق و بیپایان را بــا حــداقــل تالش
کسب کنیم؟ وی در کتاب گفتارها که
برداشتی از مطالعات طوالنی در تاریخ
روم اســت ،در مــورد سه موضوع عمده
صحبت میکند :بنیان حکومت ،توسعۀ
دولت و جلوگیری از فساد.
ماکیاولی که میتوان وی را پدر سیاست
مــدرن و واقعگرایی دانست؛ برخالف
کانت که غالب ًا در فضای اخالقی به
دنبال حل چالشهای سیاسی دولتی
و بینالمللی بوده ،در فضایی واقعبینانه
فارغ از خوب یا بد بودن امور مختلف،
به دنبال تشکیل دولتی قدرتمند در
تمامی حوزههاست .چنان چه خود بیان
میدارد« :قصد من نگارش مطالبی بود
که به درک خواننده کمک کند ،بنابراین
عاقالنهتر آن دیدم که به جای تصورات
خــویــش از واقــعــیــت ،بــه ذکــر واقعیت
راســتــیــن امــر ب ــپ ــردازم .چــون تخیل،
بسیاری از امیرنشینها و جمهوریهایی
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را که هرگز دیده و شناخته نشده و وجود
واقعی نداشتهاند ،خلق کرده است .این
که ما چگونه زندگی میکنیم با اینکه
چگونه باید زندگی کنیم ،فرق دارد و
کسی که به جای مطالعۀ آنچه هست،
آنچه باید باشد را مطالعه کند ،به جای
حفظ خویش به هالکت و سقوط خود
کمک کــرده اســت» [ .]8به طــور کلی
میتوان بیان کــرد تشکیل یک دولت
ِ
قدرتمند باثبات که بر مبنای نخبهگرایی
و وح ــدت ملی سعی در حفظ منافع
ملی و بیشینهسازی قدرت دارد ،هدف
اصلی ماکیاولی است .به همین جهت
وی در آثــار خــود تاکید دارد که هیچ
روایتی جای سیاست را نمیگیرد و همه
چیز ،حتی دین و اخالق ،باید در جهت
بیشینهسازی قدرت کشور و وحدت ملی
و در خدمت سیاست ،بازتعریف شوند.
در عــصــر اطـــاعـــات ،دیــدگــاههــای
واق ـعگــرایــانــه بخش قــابــل توجهی از
رویــدادهــای سیاست بینالملل را در
چارچوب نظری خود تحلیل میکنند.
بسیاری از مفاهیم امـــروزی و رئوس
اصلی واقعگرایی ریشه دراندیشههای
ماکیاولی دارد .رئالیستها معتقدند
دولتها نخستین عامل تحلیل و بررسی
محسوب میشوند و به صورت عقالیی
رفتار میکنند تا از منافع ملی خود
احساس رضایت نمایند .قدرت و امنیت
جــزء ارزشهــــای اصلی و مهم دولــت
محسوب میشود .در کلیۀ دیدگاههای
رئالیستی ،نگرش بدبینانه حاکم است.
آنــارشــی (نــبــود اقــتــدار مــرکــزی) جزء
ویژگیهای سیستم بینالمللی است
که دولـتهــا را مجبور میکند خارج

از عالیق ملیشان عمل کنند .چنین
موقعیت آنارشیکی منجر به «بحران
امنیتی» میشود .قدرت و توان که بر
اساس تواناییهای نظامی و تالش برای
ایجاد امنیت ارزیابی میشود ،مهمترین
عامل محرک و موثر در سیاستهای
جهانی اســت [ .]9از ســوی دیگر هر
کشوری نیز باید تمام تالش خود را در
راستای حفظ حاکمیت و استقالل خود
که بقایش با آن تعریف م ـیگــردد ،به
کار گیرد [ .]10به اعتقاد رئالیستها
تــحــوالت اطــاعــاتــی نــویــن حــادث ـهای
پــیـشپــاافــتــاده اســت کــه بــه خــوبــی بر
ساختارهای داخلی و خارجی کشورها
اثر میگذارد ،ولی آنارشی موجود در
سیاستهای بینالملل را از بین نبرده
و در نهایت بر موقعیت دولت به عنوان
عنصر و بازیگر اصلی سیاست تأثیرگذار
نیست.
مــیــان بــرداش ـتهــای واق ـعگــرایــانــه از
سیاست بینالملل در عصر اطالعات
و دیدگاههای نیکولو ماکیاولی ارتباط
مستقیمی مشاهده میشود که میتوان
تاثیر آرا واندیشههای ماکیاولی بر ابعاد
گوناگون سیاست در عصر تکنولوژی
را از آن ب ــرداش ــت کـــرد .مــاکــیــاولــی
بیشینهسازی قدرت را به هر وسیلهای،
امری الزم برای اعتالی قدرت دولت در
جهت رقابت با سایر بازیگران میداند
و امــروز در ادامــه این نگاه رئالیستها
زمانی تحول اطالعات را مناسب و مفید
در نظر میگیرند که این تحول به عنوان
سازه و بنیان فناوری جدید در منازعۀ
میان دولتها به گونهای سنتی تعریف
میگردد [.]11
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نتیجهگیری
سیاست بینالملل در دورۀ حاضر ،یعنی
عصر اطالعات و ظهور تکنولوژیهای
پــــیــــشــــرفــــتــــۀ
ارتــبــاطــی ،دچــار
پیچید گیها یی
شــده که تا امــروز
بــا آنهــــا مــواجــه
نــبــوده اس ــت .در
مــواجــهــه بــا ایــن
پــیــچــیــدگ ـیهــا،
اصــــلــــیتــــریــــن
پــــارادایــــمهــــای
نـــظـــری روابـــــط
بینالملل یعنی
واقـــــعگـــــرایـــــی
و لــیــبــرالــیــســم
سعی کردند تا با
انــعــطــاف ،وقایع
بــیــنالــمــلــلــی و
دیدگاههای لیبرال که ضمن
فــضــای حــاکــم بر
تغییرات گسترده در طول
روابــط بینالملل
سالیان متمادی ریشه دراندیشۀ
را از دیدگاه خود
امانوئل کانت دارند با عینک
تــفــســیــر کــنــنــد.
خود ،و دیدگاههای رئالیست ِی
همۀ پــارادایــم با
قدرتمحور با عینک واقعبینانۀ
وجــــود نــوســازی
متفکرانی چون نیکولو ماکیاولی
درانــدیــشــههــا و
به جهان و رویدادهای سیاسی
گستردهتر شدن
آن مینگرند و سعی در تفسیر
دامنۀ نظریات و
آن دارند
تولد رویکردهای
جــــدیــــد ،ریــشــه
در انــگــارههــای
بنیادینی دارنــد که مشترک بوده و در
طول زمان دچار تغییر اساسی و ماهوی
نشده است.
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دیدگاههای لیبرال که ضمن تغییرات
گــســتــرده در طــول ســالــیــان متمادی
ریشه دراندیشۀ امانوئل کانت دارند با
ی
عینک خــود ،و دیدگاههای رئالیست ِ
قــدرتمــحــور بــا عــیــنــک واقـعبــیــنــانــۀ
متفکرانی چــون نیکولو ماکیاولی به
جهان و رویدادهای سیاسی آن مینگرند
و سعی در تفسیر آن دارنــد .در دوران
کنونی ،رئالیستها در زمینۀ ایجاد
امنیت به قــدرت سختافزاری نظامی
توجه میکنند و جنگ را نظم طبیعی
امور میدانند .در مقابل لیبرالها جنگ
را تمایل طبیعی امور ندانسته و ضمن
توجه به قدرت نرمافزاری بر این اعتقاد
هستند کــه م ـیتــوان از طریق توسعۀ
ارتباطات اقتصادی و آزادی تجارت و نیز
گسترش سازمانهای بینالمللی ،ثبات
و امنیت ایجاد نمود و از جنگ اجتناب
ورزید.
هــیــچ یــک از رویــکــردهــای ف ــوق به
تــنــهــایــی پــاســخــگــوی کــامــل مسائل
سیاست بینالملل و ابــعــاد گوناگون
آن نیستند .به عبارت بهتر ،آنها همۀ
پاسخها را نــزد خــود نــدارنــد .هــر یک
از آنهــا نظام بینالملل را از زاوی ـهای
خاص میبیند ،اما با مطالعه و بررسی
کنشهای بینالمللی بازیگران سیاسی
در عصر اطالعات تا حــدودی میتوان
فاصلۀ میان صلح خوشبینانۀ کانتی
ی قــدرتمــحــورِ ماکیاولی
و واق ـعگــرای ـ ِ
با وضعیت حــال حاضر را تخمین زد.
در چنین مقایسهای به نظر میرسد
دیدگاههای واقعگرایانه پاسخی رساتر
به سواالت موجود در سیاست بینالملل
خواهند داد.
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اندیشههای لیبرالیستی که ریشه در
نگاههای اخالقی خوشبینانۀ کانت
دارد ،در مـــواردی تــوانــایــی توضیح و
تفسیر رویدادهای جهانی در رابطه با
تمامی بازیگران بینالمللی را ندارد .در
حالی که انگارههای بنیادین واقعگرایی
نظیر اصالت قــدرت همچنان جایگاه
خود را حفظ کرده و پاسخگوی بسیاری
از ابهامات در دنیای واقعی است .ﺻﻠﺢ
ﻣﻴﺎن دوﻟﺖﻫﺎى ﻋﻀﻮ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻣﻨﻴﺘﻰ
ﻏﺮب ﺑـﺎ ﻧﻈـﺎمﻫـﺎى دﻣﻮﻛﺮاﺳﻰ ﻟﻴﺒرال
و ﺳﻜﻮﻻر ،و ﺑﺮﺧﻮردار از اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎى
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪدارى ﺻﻨﻌﺘﻰ ،ﻧﺎﺷـﻰ از
ﭘﻴﻮﻧـﺪﻫﺎى ﺧﺎص ﻣﻴﺎن آن دوﻟﺖﻫﺎ ﺑﻮده
و ﺗﻌﻤـﻴﻢ آن ﺑـﻪ ﻫـﺮ دوﻟﺘـﻰ ﻛـﻪ ﺑﺮﺧـﻮردار
از ﻧﻈـﺎم دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴـک و ﻧﻬﺎدﻫﺎى آن
ﺑﺎﺷﺪ ،ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻴﺴﺖ .مهمﺗﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺸﺎن داده ﻛﺸﻮرﻫﺎى ﻋﻀﻮ ﺟﺎﻣﻌﺔ
اﻣﻨﻴﺘﻰ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻪ وﻳﮋه اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪة
اﻣﺮﻳﻜﺎ در موارد بسیاری تمایل ﺑﻪ کاربرد
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﻴـﻪ ﻛﺸـﻮرهــایــی دارنــد که
استفاده از ظرفیتهای موجود در آنها
را برای قدرتمندی هر چه بیشتر خود،
ضروری ببینند .این استفاده در جهت
بیشینهسازی قدرت ،میتواند به صورت
سنتی با بهرهمندی از سازوکارهایی
مثل مداخلۀ نظامی برای ایجاد صلح و
دموکراسی نظیر حملۀ نظامی آمریکا
بــه افغانستان در ســال  2001و یا
بــا اســتــفــاده از تکنولوژیهای مــدرن
ارتباطی عصر اطالعات در قالب اعمال
قــدرت نرم مانند آنچه در انقالبهای
رنگی و کودتاهای مختلف سیاسی از
طــریــق مهندسی فضاهای مــجــازی و
رسانهها اتفاق افتاده ،محقق گردد.
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در ابتدا یک ائتالف از روشنفکران ،پیشهوران،
بازرگانان و روحانیان برای ایجاد جبهه واحد در
برابر دولت شکل گرفت؛ اما در طول سال 1286
و تدوین متمم قانون اساسی و تعریف دقیق
رابطه میان قوانین شرعی و عرفی و حوزههای
جداگانهشان ،ائتالف از هم گسست و اختالفاتی
میان علما حادث شد
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دموکراسی خواهی در ایران؛
جنبشی مبتنی بر پیشروی آرام
رضا سرحدی
دانشجوی دکتری علوم سیاسی گرایش
مسائل ایران

جنبش مشروطیت جنبشی بــود که
طــبــقــات اجــتــمــاعــی مختلف بــا افــق
اجتماعی گوناگون در آن شرکت کردند
و پــایــه ایــدئــولــوژی آن را دموکراسی
سیاسی میساخت و سه عامل اساسی
یعنی ورشکستگی و وازدگــــی نظام
سیاسی و دیگری بحران مالی باعث شد
تا در سال  ،1285قانون اساسی ضوابط
و مقرراتی برای حکومت بر پایه قانون
وضع کند .برای اولین بار در تاریخ ایران
حکومت با مجموعهای از قوانین اساسی
که محدوده قدرت اجرائی را تعریف و
حقوق و مسئولیتهای حکومت و جامعه
را مشخص میکرد ،مشروط شد .بدین
ترتیب مردم استبدادزده که جان و مال
آنها با اراده شاه حفظ میشد یا از بین
میرفت ،بهظاهر به دو هدف عمده خود
یعنی برانداختن حکومت استبدادی و
برپایی حکومت قانون دست یافتند.
غروب قانون و طلوع دوباره استبداد
ائتالفهای بــه وجــود آمــده در انقالب
مشروطیت دوامــی چندانی نــیــاورد و
سرانجام انقالب مشروطیت به شکست
انجامید .ایــن شکست را م ـیتــوان بر

اثــر جابهجایی سریع ائتالفها و فشار
و مــداخــلــه خــارجــی در داخـــل کشور
و بیثباتی حکمفرما شــده در ایــران
دانست .مجموعه پیچیده صورتبندی
اجتماعی ایران و وابستگی تحمیلشده
تــوســط نــظــام جــهــانــی ،هــر دو در این
بیثباتی دخالت داشتند.
در ابتدا یک ائتالف از روشنفکران،
پیشهوران ،بازرگانان و روحانیان برای
ایجاد جبهه واحد در برابر دولت شکل
گــرفــت؛ امــا در طــول ســال  1286و
تدوین متمم قانون اساسی و تعریف
دقیق رابطه میان قوانین شرعی و عرفی
و حــوزههــای جداگانهشان ،ائتالف از
هــم گسست و اختالفاتی میان علما
حادث شد .از سوی دیگر ،این فرصت
برای روسها فراهم آمد که به تالشهای
اصالحطلبانهای که دموکراتهای تندرو
و شوستر پیشنهاد کــرده بودند پایان
دهند .دولت روسیه که بعد از سرکوب
انقالب داخلی  1286با انگلستان و
آلمان به توافق رسیده بود ،در وضعیت
مــســاعــدی قـــرار داشـــت .میتوانست
تعادل را به نفع خود به ایران بازگرداند.
عناصر ضدانقالب ای ــران در کابینه،
دربــار ،مجلس ،بزرگ مالکان خواهان
مداخله ارتش روسیه در ایران و سرکوب
انقالب مشروطیت شدند .بدین ترتیب
انقالب مشروطیت به شکست انجامید.
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این شکست ،آغازی بود بر قدرتگیری
دودمـــان پهلوی کــه ســرخــورده شدن
جنبشِ مخالف استبداد در ایــران به
دلیل روند معکوس انقالب مشروطیت
و خرابیهای جنگ جهانی اول در این
قدرتگیری نقش داشتند .پس از این
روی کار آمدن دودمان پهلوی ،رضاشاه
و محمدرضا شاه به تثبیت قدرت خود
پرداختند و پس از آنکه نسبت به تسلط
خــود بــر بخشهای جامعه و بــر قــدرت
مطمئن شدند ،سیاستهای جدیدی را
اتخاذ کردند و بر این گمان بودند که
پس از شکست انقالب مشروطیت دیگر
راه و روش آن انقالب برای زیر کشیدن
سلطنت تــکــرار نــخــواهــد شــد و بدین
ترتیب اقدامات گوناگونی برای تثبیت
قدرت خود به انجام رساندند و جامعه
ایران روزبهروز برای دموکراسیخواهی
و برپایی حکومت قانون تشنهتر میشد.
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دموکراسیخواهی جنبشی مبتنی بر
پیشروی آرام
در بــــرخــــی از
جـــــوامـــــع و در در زمان انقالب مشروطه
برهههای زمانی در سال  1285که تعداد
میتوان در سطح اقشار متوسط جدید کم بود،
اقشار اجتماعی دموکراسی خواهی ایرانیان خود
از جنبش مبتنی را با استقرار حکومت مشروطه
بــر پیشروی آرام نشان داد
نـــــام بــــــرد .ای ــن
نــــوع از جنبش
مطالبات خود را
در جریان زندگی روزمره پی میگیرند و
به پیشروی آرام خود برای تغییر رویهها و
تلقیها و ارزشهای حاکم بر جامعه ادامه
میدهند .همچنین چنانچه در جامعه
فرصتی پیش بیاید ،معموال ً این جنبشها
بــه جنبشهای فــراگــیــر مــردمســاالری
میپیوندند و ام ــواج جنبش سیاسی
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را سهمگین میکنند .بــدیــن ترتیب
در صدسال قبل ،فرآیند دموکراسی
خــواهــی در بــعــد از شکست جنبش
مشروطیت آغاز شد .بهگونهای که در
میان اقشار متوسط جدید شهری ایران
کوششی بــرای استقرار مــردمســاالری
بهطور دائم وجود داشته است.
در زمـــان انــقــاب مــشــروطــه در ســال
 1285که تعداد اقشار متوسط جدید
کم بود ،دموکراسی خواهی ایرانیان خود
را با استقرار حکومت مشروطه نشان
داد .همچنین پس از شکست نهضت
مشروطیت ،بار دیگر ایرانیان به تالش
خود برای استقرار دموکراسی در نهضت
ملی از ســال  1327تا  1332ادامــه
دادند اما این تالش نیز ناکام بود و پس
از آن ،انقالب اسالمی نوید دموکراسی
خــواهــی ســر داد .انــقــاب مشروطیت
زمینهساز یک جنبش مبتنی بر پیشروی
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آرام شد که این جنبش در فرآیند انقالب
اسالمی ایران به جنبشی فراگیر تغییر
ماهیت داد کــه دمــوکــراسـیخــواهــی و
ِ
حکومت قانون بهعنوان آرمان بهجامانده
از انقالب مشروطیت از جمله مهمترین
خواستههای آن بود.
فشرده سخن
انــقــاب مشروطیت ای ــران اگــرچــه بــه شکست انجامید اما
بهعنوان یک جنبش انقالبی و خواهان بر هم زدن موازنه
قدرت و ماهیت جامعه ایرانی ،در تاریخ ثبت گردید .ساختار
استبدادی خواستههای مــردم و قانون را بــار دیگر نادیده
گرفت .این ساختار اگرچه به بازتولید استبداد پرداخته بود
اما از در آرمان دموکراسی نشستن جامعه ایرانی غفلت کرده
بود که این دو عامل ،پیروزی انقالب اسالمی را در قالب یک
جنبش فراگیر دموکراسی خواهی رقم زد و این جنبش هنوز
نه به خواستههای خود دست یافته است و نه از آرمــان خود
ن مدرن مسیر
عدول کرده است .بدین ترتیب مسیر تاریخ ایرا ِ
دموکراسی خواهی است و نمیتوان آن را نادیده انگاشت.
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دولت درعصر اطالعات
نیلوفر ترابی

تنها سندی که عناصر تشکیل دهندهی
دولــت را تعریف میکند«کنوانسیون
حقوق و تکالیف دولــت ها» موسوم به
کنوانسیون مونته ویدئو است که این
عناصر را شامل جمعیت ،حاکمیت،
سرزمین ،حکومت میداند .دولت یک
نهاد مشروع است که تمام قدرت در آن
تجمع مییابد و یک قرار داد اجتماعی
بــیــن حــکــومــت کــنــنــدگــان و حکومت
شوندگان اســت .شبکهی اینترنت و
فناوریهای مرتبط با آن میتواند کلیهی
ساختار وعملیات دولت را متحول سازد.
استفاده ازفناوری اطالعات و ارتباطات
برای ارائ ـهی خدمات عمومی به مردم
باعث تسهیل دسترس پذیری خدمات
دولت میشود و توانایی متحول کردن
ارتــبــاط با شــهــرونــدان ،کسب و کارها
وساختار دولت را دارنــد .این فناوری
میتواند گسترهی وسیعی از امکانات
رافراهم آورد .ارائ ـهی خدمات دولتی
بهتر به شهروندان ازطریق دسترسی
به اطالعات و مدیریت کارامدتر بخشی
از این قابلیتها است .برخی از مزایای
آن میتواند کــاهــش فــســاد ،افــزایــش
شفافیت ،رفــاه بیشتر ،رشــد درامــدی
و کاهش هزینه بــاشــد .سازمانهای
ق ــان ــون گـــــذاری ،اجـــرایـــی ،قضایی
میتوانند عملیات داخلی وخارجی خود
را الکترونیکی کنند و ازسیستمهای

شبکهای اســتــفــاده کنند .درذیـــل به
بــررســی هریک ازعناصرچهارگانهی
تشکیل دهندهی دولت میپردازیم.
جمعیت:
برقراری پیوندهای مادی ومعنوی میان
انسانها باعث شکل گیری جمعیت
مـیشــود .اولین عنصر ضــروری برای
تشکیل دولت ،جمعیت است .ناهمگن
بودن جمعیت یک دولت ازحیث قومی،
مذهبی ،نژادی ،زبانی نیز تردیدی در
دولت بودن آن ایجاد نمیکند .وضعیت
دولـتهــایــی نظیرعراق ،ترکیه ،هند
و مانند آن ،ایــن امــر را تایید نمیکند.
باوجود این چنانچه ناهمگونی ساکنان
یــک ســرزمــیــن تــاآنــجــا پــیــش رود که
یکپارچگی سیاسی واجتماعی مخدوش
شــده و تفرقهای عمیق درمیان گروه
انسانی ساکن درسرزمینی که دنبال
تاسیس دولــت هستند بوجود آورد به
گونهای که استقالل این موجودیت را
با مخاطرات جدی روبــرو کند ،موجب
تــردیــد درتشکیل آن دولــت میشود.
باجمعیت هایاندک هم امکان تشکیل
دولــت وجــود دارد .مثل دولــت تووالو
و نــائــورو به ترتیب باجمعیتی بالغ بر
 9700و  11200نفر پس از واتیکان
دارای کــمــتــریــن جــمــعــیــت درمــیــان
دول ـتهــای جهان هستند .جمعیت
بایدهمیشگی باشد یعنی جمعیت باید
قصد سکونت دایم درسرزمین مربوط
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راداشته باشد و آن سرزمین نیز قابل
سکونت دایم باشد.
حاکمیت:
حاکمیت حق انحصاری دولــت برای
نــظــارت بــریــک قــلــمــرو ارضــــی معین
بــااســتــفــاده از زور یــا قـــدرت مــشــروع
است .حاکمیت از واژهی Superanus
بــه معنی بــرتــری گرفته شــده اســت.
درعـــصـــرحـــاضـــر ،هـــرگـــز حــاکــمــیــت
موضوعیت خ ــودرا ازدس ــت نمیدهد
اما مسلم ًا دولتها برای کسب حداقل
مشروعیت حتی هرچندهم کــه قوی
باشد ،نیاز به تایید وپشتوانهی جامعهی
جهانی دارند.
کارکردهای مثبت حاکمیت دولت
درعصراطالعات:
)1توانایی ایجاد روابــط بینالمللی با
سایردولتها
)2ایجاد روابط دیپلماتیک
)3شکل گیری یک حاکمیت قوی بجای
چند حاکمیت ضعیف
)4تـــعـــامـــات جــهــانــی و مــنــطــقـهای
باسایرحکومتها
)5تـــعـــامـــل ب ــاس ــازم ــان ــه ــای رســمــی
وبینالمللی مانند سازمان بینالملل
)6وجود قراردادها ومیثاق ها
)7وجود تمکین وقبول قطع نامه ها
افول حاکمیت دولت درعصر اطالعات:
)1اگر حاکم برقراری ارتباط وتعامالت
باسایر دولــت هــارا فقط بــه ارگــانهــا
و نمایندگان خــود واگــذارکــنــد باعث
فروپاشی دولت میشود.
)2حــاکــمــیــتــی کــه انــعــطــاف الزم را
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درمــنــاســبــات وتــعــامــات بینالمللی
نداشته باشد و براصل حاکمیت مطلق
خــود پــافــشــاری کــنــد،بــهــای سنگینی
پرداخت خواهدکرد.
)3بــرخــی قــوانــیــن بینالمللی مانند
حــقــوق بــشــر مــوجــب مــحــدودشــدن
حاکمیت میشود
)4باپیشرفت روزافـــزون تکنولوژی به
خصوص در زمینهی اطالعات،نقش
آفرینی دول ـتهــا درکــنــتــرل ونــظــارت
بسیاری ازامـــور بــه خصوص مرزهای
سیاسی روزبه روز تضعیف میشود.
)5هــرچــقــدر حاکمیت دولــتهــا کم
رنگتر شود درعوض نقش سازمانهای
بینالمللی و فــرامــلــی درآن پررنگ
ترمیشود که افول قدرت حکومت را در
پی دارد.
)6تعدادی ازسرزمینها تحت حاکمیت
حکومت خــود قــرار ندارند و حاکمیت
آنهــا در دســت بــازیــگــران غیر دولتی
اســت.مــثــل گــروههــای چریکی وشبه
نظامی،باندهای جنایت کار وشبکههای
قاچاق
سرزمین:
سرزمین فضایی محدود است که دولت
درآن استقرار میابد و تمام فضاهای زیر
زمینی و هوایی راهــم شامل میشود.
سرزمین به وسیلهی عالئم قرار دادی
معین و مشخص میشود که ما آن را مرز
مینامیم .مرز موجب تمییز و تشخیص
حــوزهی اعمال صالحیت و حاکمیت
دولـتهــا از یکدیگر میشود و همهی
کشورها آن را به رسمیت میشناسند.
تــکــه تــکــه بـــودن ســرزمــیــن یــک دولــت

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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درمورد احوال شخصیه افراد واتباع خود
در خارج ،اعمال صالحیت میکنند.

مانع تشکیل آن نمیشود .نمونههایی
مانند جدابودن پــروس شرقی ازخاک
آلمان بین سالهای 1919تــا،1945
پاکستان شرقی از پاکستان غربی قبل
از  1971و آالسکا از آمریکا .همچنین
وضعیت دولتهای مجمع الجزایری یا
دولتهای ذرهای که خاک آنها توسط
سرزمین دولتهای دیگر محاط شده
اســــت .حــاکــمــیــت ســرزمــیــنــی دولــت
درهر شکل وانــدازهای قابل طرح است
اماکوچک بــودن یا تکه تکه بــودن یک
دولــت ممکن اســت استقالل آن را به
مخاطره بــیــانــدازد کــه در ایــن صــورت
ممکن است مانع تشکیل دولت مزبور
شود .مرزهای جغرافیایی و قرار دادی
گاهی سد راه وحدت بشری میشود.
فضای سرزمینها که عمدتا درحقوق
هوایی مطرح میشود و ازنظر حمل
ونقل و ترانزیت و ارتباطات هوایی چه
درهــنــگــام جنگ چــه درهــنــگــام صلح
دارای اهمیت ویــژهای اســت .ازجمله
مـــواردی کــه بــاعــث اف ــول و فروپاشی
دولتها میشود ایــن اســت که دولت
مالک سرزمین شناخته شــود .دولت
بسیاری ازفعالیتهای خود را درخارج
ازسرزمین اعمال میکند .مثال دولت

حکومت:
شرط حکومت دارای دو بعد مرتبط به
هم است .برخورداری ازنظام سازمان
یافته اجرایی ،اداری وسیاسی باهدف
تنظیم روابط در اجتماع و اجرای قواعد
درآن و موثر بــودن حکومت مزبور که
برای موثربودن باید ظرفیت و امکانات
الزم برای برقراری نظم درسرزمین را
داشته باشد .نهادهای اعمال قدرت
شــامــل ســازمــانــهــای قــانــون گـــذاری،
اجــرایــی،قــضــایــی میتوانند عملیات
داخلی و خارجی خود را الکترونیکی
کنند و از سیستمهای شبکهای استفاده
کنند و حکومت را الکترونیکی کنند،
زیـــرا درایــــن صـــورت دولـــت میتواند
خدمات بهتری به شهروندان ارائه دهند
که ازجمله مــزایــای آن کاهش فساد،
افزایش شفافیت ،رفاه بیشتر و کاهش
هزینه اســـت .امــااگــر دولــت بــه روش
سنتی و قدیمی خود ،حکومت را اداره
کند تحت فشار بینالملل قرارمیگیرد و
نمیتواند مردم را راضی نگه دارد.

منابع:
.1طباطبایی ،احمد ،فرمهین فراهانی ،حسین ،نظام اداری
ابرچالش توسعه ،تهران :شرکت چاپ ونشر بازرگانی
.2آشفته تهرانی ،امیر ،جامعه شناسی جهانی شدن ،تهران:
دانژه ،1386 ،چاپ اول
.3گیدنز ،جامعه شناسی ،1384 ،ترجمه منوچهری صبوری،
نشر نی ،ص811
www.fa.wikipedia.org.4
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تحول دولت و عناصر آن

در عصر اطالعات
حسین گلمکانی
دانشجوی کارشناسی علوم سیاسی
دانشگاه فردوسی مشهد

تولد دول ــت ،مــصــادف بــود بــا زمــانــی که
بــشــر ،بخشی از آزادی خــود را بــه یک
دستگاه دارای قــدرت مدنی بــاال ،برای
مجبور کردن مردم و در ازای حفظ صلح
تها
و امنیت فروخت .از آن زمــان ،دول 
همواره در حال دگرگونی بودهاند و نقش
عناصر چهارگانهی آنها ،شامل جمعیت،
سرزمین ،حکومت و حاکمیت ،ســوار بر
امواج کشاکشهای تاریخی ،دستخوش
تحوالت بسیاری شــدهانــد .آنچــه حائز
اهمیت اســت ،ایــن اســت که بدانیم این
کشاکشها همواره در درون دولتها و
عناصرشان اتفاق افتادهاند و مسیری که
دولتها طی میکنند ،اجتناب ناپذیر و از
سوی دیگر ،قطعا منتهی به پیشرفت است.
در گذشته پیشرفت دول ـتهــا حاصل
از جنگ یــا انــقــابهــای سیاسی بــود؛
اما امــروزه بشر به تنهایی دولت را اداره
نمیکند .در واقع ،در گذشته دولت تنها
عامل غیر طبیعی بوده که با زندگی انسان
ارتباط داشتهاست .فناوری گسترده در
زمینه ارتباطات و گشوده شدن مسیری
آزاد برای انتقال هر نوع دادهای ،بشر را
به دوران تازهای وارد کردهاست که عصر

اطالعات نامیدهمیشود.
در عــصــر اطـــاعـــات ،ســرعــت انــتــقــال
اطالعات به کسری از ثانیه مبدل شده
و ذخــیــریســازی آن بینهایت اســت.
اطالعات در حال تبدیل به بخشی غیر
قابل حــذف در فعالیتهای اقتصادی
و حــتــی یــکــی از عــوامــل تــولــیــد اســت.
فعالیتهای اطالعات محور زیادی در حال
ظهور هستند .همهی این تحوالت سریع
در زمینهی اطــاعــات از حیطهی نفوذ
دولتها به دور بوده و دولتها کنترلی بر
آن ندارند .باید دید چگونه این کشاکش به
پایان میرسد و در عصر اطالعات ،عناصر
چهارگانه دولت دستخوش چه تغییراتی
میشوند.
جمعیت و عصر اطالعات
نخستین چیزی که در بده بستان میان
دولـــت و اتــبــاعــش در عــصــر اطــاعــات
متحول م ـیشــود ،مشروعیت دول ــت و
دامنه آن اســت .دولتهایی که پیش از
ایــن تمام زندگی افــراد وابسته به آنها
بود ،حال باید برای بقای خود ،اتباعشان
را بــا گسترش سیاستهای رفــاهــی و
آزادیهای اجتماعی که در گذشته شبیه
به رویا بودهاند از خود راضی نگه دارند و
به این شکل حیات خود را تضمین نمایند.
در گذشته پیدایش یک انقالب در یک

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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جامعهی سرخورده و با وجــود حکومتی
اقتدارگرا امــری محال بود و هر تحرک
کوچکی در نطفه خفه میشد .در عصر
اطالعات ،جوامع اینچنینی متعددی در
این مسیر قرار گرفتهاند که یا مانند مصر به
سوی انقالب رفتهاند و یا مانند عربستان،
اصالحات اجتماعی گستردهای در آنها
انجامشد هاست.
اتباع دولت در گذشته ،حتی با برخورداری
حق دخالت در سیاست ،کاری به این امور
نداشتند؛ چراکه این امــور ،فرصت امرار
معاش را از آنها سلب میکرد و از این رو،
امور سیاسی ،خاص ثروتمندان و طبقات
بــاالی اجتماع بــود .در عصر اطالعات،
انتقال دادههــا در کسری از ثانیه انجام
میشود و پیگیری مسائل سیاسی ،نظر
دادن پیرامون آنهــا و حتی انجام یک
کنش سیاسی بـــزرگ ،بــرای هــر کسی
امکانپذیراست.
سرزمین و عصر اطالعات
گمان میرود که در پایان کشاکش دولت
با انقالب اطالعاتی ،دیگر مفهوم سرزمین
به شکل قبلی خود وجود نداشته باشد .در
گذشته شال کشمیری تنها در کشمیر بود،
ابریشم چینی تنها در چین یافته میشد،
فرش ایرانی را تنها در ایران میبافتند و
هر کسی طاووس میخواست ،باید جور
هندوستان را میکشید .امــروز نامهایی
مانند کوکاکوال و مک دونالد متعلق به
سرزمینی با مرزهای عینی نیستند .به
همین ترتیب در موارد متعدد ،نمادهای
زیادی در هر جامعهای دیده میشود که
نمیتوان آن را به همان سرزمین اطالق
کرد .انقالب اطالعات با سلطه فرهنگی
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غرب همزمان شد و آن را تسهیل نمود.
در جوامع در حــال توسعه ،شبیه بودن
بــه کسانی کــه در جــوامــع توسعه یافته
زندگی میکنند ،صحبت کردن به زبان
آنهــا و جایگزینی ارزشهـــای آنهــا از
سویی اجتناب ناپذیر و از سویی نهادینه
شد هاست.
جهانی شــدن ،فرآیندی است که روز به
روز از اهمیت مرزهای عینی میکاهد و به
اهمیتمرزهایذهنیمیافزاید.بهپیروی
از ایــن فرآیند ،میزان سلطهی دولتها
در سرزمینشان کمتر و کمتر میشود.
از ســوی دیگر ،سلطهی چند دولــت که
پیشگام بقیه هستند ،در دیگر سرزمینها
به شکلی جدید و متفاوت از شیوههای
استعمارگرایانهی
قــدیــمــی افــزایــش مطلق بودن و دائمی بودن،
هر دو ویژگیهای اولیهی هر
مییابد.

حاکمیتی هستند .در عصر
اطالعات ،هر دو ویژگی حاکمیت
متحول میشوند

حاکمیت و عصر
اطالعات
مــطــلــق بـــــودن و
دائمی بــودن ،هر
دو ویــژگــیهــای
اولیهی هر حاکمیتی هستند .در عصر
اطالعات ،هر دو ویژگی حاکمیت متحول
میشوند .قانونگذاری ،کامال ناشی از
حاکمیت دولت بود؛ اما در عصر اطالعات،
یک شبکه اجتماعی فراگیر در یک کشور،
میتواند قوانین متفاوت و حتی متناقض با
آن کشور را داشته باشد .همین امر باعث
میشود که بیندیشیم ،کشاکش دولت
با اطالعات در انقالب اطالعاتی ،آخرین
کشاکش دولت باشد .حال آنکه در واقع
این طور نیست .دولتها باالخره مجبور
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خواهند شد که بخشی از حاکمیت خود
را به شبکههای اطالعاتی واگــذار کنند
و وجود آنها را مانند بسیاری از قوانین
طبیعیبپذیرند.
حکومت و عصر اطالعات
هر حکومتی که بخواهد در برابر انقالب
اطالعاتی بایستد ،محکوم به نابودیاست.
برخی حکومتها نــوآوریهــای ارتباطی
را حــذف و یــا بــه شــدت مــحــدود کــرده و
میکنند؛ اما هراندازه که برای جلوگیری
از سیل اطــاعــات تــاش کنند ،فرصت
خود را برای ساختن یک کشتی نجات از
دست میدهند .ابزارهای اطالعاتی ،قابل
کنترل برای حکومتها نیستند؛ چراکه
قابلیت خود را از دست میدهند و در نتیجه
اتباع از دولت فاصلهی بیشتری میگیرند.
دولـتهــای پیشگام ،تا جایی که امکان
دارد ،جریانهای اطالعاتی را به نفع خود
پبش میبرند و یا در برابر جریانهایی
که به قصد نابودی حکومتهای آنها
در حرکتند ،جــریــانهــای متقابلی را
تحریک میکنند تا آنهــا را مهار کنند.
با ایــن حــال نمیتوان اطالعات را ابــزار
دولتها دانست؛ چراکه دولتها آنها را
به وجود نمیآورند و تنها از آنها استمداد
میجویند.
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نتیجهگیری
انقالب اطالعاتی منجر به حذف دولت
از زندگی بشر نمیشود؛ اما مانند دیگر
کشاکشهایی کــه بشر آنهــا را تجربه
کـــردهاســـت ،چــهــرهی دولـــت را تغییر
میدهد .در پایان این کشاکش ،مفهوم
ملت ،کمرنگ و کمرنگتر خواهد شد
و عوامل تمایز یک سرزمین با سرزمین
دیــگــر ،تنها در شــاخ ـصهــای طبیعی،
ســیــاســی ،اقــتــصــادی و نــه فرهنگی و
اجتماعی خواهد بود .حاکمیت دولتها
در نــتــیــج ـهی پــیــشــرفــت ارت ــب ــاط ــات و
فنآوریهای اطالعاتی ،محدود به منافع
ملی و خدمات عمومی خواهد شد و نفوذ
قوانین در حوزهی خصوصی از بین خواهد
رفــت .حکومتهای منتخب و مستقر،
حکومتهایی خواهند بود که جریانهای
اطالعاتی آنها را تایید کنند و بتوانند به
درستی از آنها بهره گیرند.

منابع
 .1عالم ،عبدالرحمن ،)1387(،تاریخ فلسفهی سیاسی غرب،
تهران ،دفتر مطالعات سیاسی و بینالمللی
 .2ابر کرامبی ،نیکوالس ،)1388(،درآمدی بر جامعهشناسی،
تهران ،نشر نی
 .3هیوود،اندرو ،)1389(،سیاست ،تهران ،نشر نی
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اثر چه میگوید
مرتضی حافظی
تلقی از تاریخ همواره با تقابلها و تضادها
هــمــراه اســت و بین قــطـبهــای فرعی
میچرخد :بین علم و افسانه ،واقعیت و
روایت ،عینیت و ذهنیت ،منطق ساخت
و منطق کشف .هریکی از اینها هم از
سؤالها و مفروضاتی مایه میگیرند و
هم سؤالهایی را در پیدارند .آیا گذشته
میتواند برای مورخ ابژه مطالعاتی باشد؟
نقش تفسیر و ذهنیت مفسر در تاریخ
چیست؟ اینها سؤالهایی هست که
پیش روی نویسندهای قرار میگیرد که
قصد نوشتن کتاب در باب گذشته را دارد؛
و خواننده نیز با این قصد اثر را میخواند
تا بفهمد که نویسنده در طــرح درست
سؤال و مواجهه با آن ،چه رویکردی اتخاذ
کرده ،آیا پرسشهایی تازهای درمیافکند
و آنهــا را به سؤالهای دقیقتر تحویل
میکند و آیا میتواند جوابهای سنگ
شده را بشکافد؟ آیا مؤلف در اثر خود به
دنبال چشماندازهای جدید و افقهای
تــازه است و راههــای کوبیده و هموار را
نمیپسندد و از کنار نقاط بحرانی و
زلزلهخیز بهراحتی نمیگذرد و سعی
بر آن دارد روایتی بکر از رخداد تاریخی
ارائه دهد؟
ما در باب تأمل دربــارهی تاریخ قبل از
انقالب ،کنشها و واکنشهای رژیم
پهلوی در قبال سایر حکومتها ،بیش
از پاسخهای شــتــابزده و اقناعی ،به

طرح پرسشهای درســت و دقیق نیاز
داریم .سؤالهایی که جوابهای سنگ
شده را بشکافد و چشمههای سؤالهای
جدید را جاری کند .کتاب «نیکسون،
ک ــی ــس ــی ــن ــج ــر و
شــــاه» پــژوهــشــی
در روابــــــــــط
ایــاالتمــتــحــده و
ایـــران در دوران
جــــنــــگ ســـــرد،
نـــوشـــتـــه رهــــام
الــونــدی و کتاب
دولــــت کـــارتـــر و
فروپاشی دودمان
پهلوی :روابــط ایاالتمتحده و ایــران
در آستانه انقالب ،نوشته خاویر گرِرو
با ترجمه غالمرضا علیبابایی از آثار
پرمخاطب در بــازار نشر ایــران است.
این دو کتاب قصد دارد بهجای روایتی
قالبی و کلیشهای از روابـــط ایـــران و
آمریکا که در آن شاه نوکر و آلت دست
آمریکاییها معرفیشده و همچنین در
چارچوب مناسبات بینالمللی بهعنوان
دنبالهرو محض سیاستهای آمریکا
عمل میکرد ،روایتی جدید از سیاست
خارجی ایاالتمتحده و ایران ارائه دهد،
بهدوراز نگاه ایدئولوژیک.
الوندی در کتاب «نیکسون ،کیسینجر
و شاه» سه رویداد تاریخی را که موجب
ظــهــور و ســقــوط شــراکــت نیکسون-
کیسینجر  -پهلوی شدهاند را به بحث
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میگذارد .دوره نخست ،کودتای 28
مــرداد تا میانههای دهة  1340یعنی
از  1953تا  1963را شامل میشود
کــــــه در ایــــن
الوندی در این کتاب ادعا میکند
دوره شــاه بنا بر
با روی کار آمدن نیکسون در
مقتضیات زمانی
کاخ سفید و متعاقب آن انتصاب
آن دوره دنبالهرو
ســـیـــاســـتهـــای
هنری کیسینجر بهعنوان مغز
آمریکا بود .دوره
متفکر امنیت ملی آمریکا ،فصل
دوم ،که میتوان
جدیدی از روابط ایران و آمریکا
آن را دوره گذار
آغاز شد
نامید از اواســط
1960
دوره
یــعــنــی هــمــزمــان
با ریاست جمهوری جانسون را شامل
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میشود .دوره سوم ،همزمان میشود
با ریاست جمهوری نیکسون و مسائل
مهمی که در این دوره رخ میدهد.
الوندی در این کتاب ادعا میکند با روی
کار آمدن نیکسون در کاخ سفید و متعاقب
آن انتصاب هنری کیسینجر بهعنوان مغز
متفکر امنیت ملی آمریکا ،فصل جدیدی
از روابط ایران و آمریکا آغاز شد .استراتژی
«صلح در خــال هــم ی ــاری» نیکسون -
کیسینجر ،نقش ایــران در منطقه را به
بهای کاهش نفوذ اتحاد شوروی ،افزایش
داد؛ و باعث آن شد که شاه در دهه آخر
حکمرانیاش روابط خود را از چارچوب
فرادست -فرودست به شریک واقعی در
جنگ سرد تبدیل کند .نقشی که همزمان،
شاه ایران را در تحقق رویای امپراطوری
ایرانی کمک مینمود و لذا محمدرضاشاه
با آغوش باز به استقبال آن رفت .الوندی
با استناد به اسناد درجه اول ادعا میکند
که شاه از اهرمهای گوناگونی در برابر
نیکسون-کیسنجر استفاده میکرده
اســت .شاهد این مدعا هم این است که
شاه پس از خروج انگلیس از خلیجفارس
با پر کــردن خالء ناشی از آن ایــران را به
یکی از دو ستون اصلی در منطقه تبدیل
نمود؛ و با این تصمیمات هم پای آمریکا را
در منازعات کردها علیه عراق باز کرد و هم
این اقتدار ،ابزاری شد برای افزایش قیمت
جهانی نفت که ایران از آن منتفع میشد.
خاویـر گـرِرو در کتـاب دولـت کارتـر
و فروپاشـی دودمـان پهلـوی :روابـط
ایاالتمتحـده و ایران در آسـتانه انقالب،
قصـد دارد نقـش آمریـکا در سـقوط
پهلـوی را ردیابـی کنـد .نقطـه عزیمـت
آقـای گـرِرو در ایـن کتـاب تغییـر گفتمان

اندیشه و جامعهشناسی سیاسی | اثر چه میگوید

آقای گرِرو
در این کتاب
تغییر گفتمان
سیاست
خارجی
آمریکا در
قبال ایران با
انتخاب کارتر
به ریاست
جمهوری
و تأثیر
سیاستهای
کاتر بر
انقالب ایران
با استناد
به اسناد
دستاول و
تازه است

سیاسـت خارجـی آمریـکا در قبـال ایـران
بـا انتخـاب کارتـر بـه ریاسـت جمهـوری
و تأثیـر سیاسـتهای کاتـر بـر انقلاب
ایـران بـا اسـتناد بـه اسـناد دسـتاول
و تـازه اسـت .سیاسـت فشـار ،کشـتار و
سـرکوب پهلـوی کـه تـا اوایـل  1355بـه
اوج خـود رسـیده بـود ،در نیمـه دوم آن
سـال دسـتخوش تحوالتـی چشـمگیر
شـد و ایـن تحـول بـا انتخابـات ریاسـت
جمهـوری آمریـکا ارتبـاط مسـتقیم
داشـت .دولـت جدیـد آمریـکا بـا خطـوط
ویـژة خـود ،پـس از اسـتقرار ،بـر سـر چند
محـور اصلـی همچـون حقـوق بشـر،
سفارشـات و خریدهـای تسـلیحاتی ،بـا
رژیـم شـاه ،تقابـل داشـت .وقتـی شـاه
در برابـر فشـارهای حقـوق بشـری کارتـر
خـود را در وضیعـت دشـواری یافـت
درنهایـت ناگزیـر شـد رونـد دمکراسـی
را تسـریع کنـد .شـاه میخواسـت بـه
کارتـر ثابـت کنـد کـه میتوانـد دسـت
بـه اصالحـات بزنـد و اینکـه مشـتاقانه
طرفدار حقوق بشـر اسـت؛ امـا انجام این
ی خاطر
اصالحـات بـا رضایـت و دلخوشـ ِ
محمدرضاشـاه نبـود چنانکـه درجایـی
گفتـه بـود :آنهـا فضـای بـاز سیاسـی
میخواهنـد ،مـن بـه آنهـا خواهـم داد.
آنقـدر بندهـا را شـل خواهـم کـرد کـه
آمریکاییهـا از مـن خواهـش کننـد بـار
دیگـر آن را سـفت کنـم.
گــــرِرو در فصلی بــا عــنــوان اش ـکهــا و
صراحیها به سخنرانی معروف کارتر در
دی ماه  1356که در تاریخ سیاسی از
آن «سخنرانی جزیرة ثبات» یاد میشود،
اشـــاره میکند کــه در آن کــارتــر گفته
بــود :دوســتــی نــزدیــک بــرای دو ملت ما
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بسیار پرمعناست .ما در گیتی سرزمین
دیگری را نمیشناسیم که اینچنین به
ما نزدیک باشد .ما هیچ کشور دیگری
را نمیشناسیم که با آن چنین مشاورۀ
نزدیک دربــارۀ مسائل منطقهای داشته
باشیم که موردعالقۀ دو کشور ما باشد و
هیچ رهبر دیگری نیست که من نسبت به
او اینچنین احساس عمیق سپاسگزاری و
دوستی شخصی داشته باشم؛ اما چه شد
که درست یک سال بعد در دیماه 1357
در «کنفرانس گوادلوپ» کارتر در مقابل
شاه و وقایع ایران تغییر نظر داد .درواقع،
کارتر با چرخش خود در گوادلوپ سران
سه کشور غربی دیگر ــ ژیسکار دستن،
جیمز کاالهان ،هلموت اشمیت ــ را در
عمل انجامشده قــرارداد .البته بوی این
چرخش آمریکا از مدتها پیشتر میآمد.
گ ـرِرو در ایــن کتاب روایــت میکند دو
دستگی کــه کــاخ سفید در قبال شاه
در اتــخــاذ تصمیمات داشــــت ،باعث
از دســت رفتن ابتکار عمل و ناتوانی
در واشنگتن و تهران شد و مخالفان
ایـــران آهستهآهسته هــم چــون بهمن
روزبــهروز بزرگتر و رادیکالتر شدند؛
و این دودستگی منجر به بازی دو سر
باخت برای هر دو شد ،چراکه با وقوع
انقالب هم شــاه دودم ــان پهلوی را از
دســت داد و پرسشهایی کــه بعد از
تبعید وی هیچوقت پاسخ داده نشد
که «چــرا ایاالتمتحده وی را در میان
زمین و هوا رها کــرده اســت؟» یا «چرا
شما میخواهید آنچه را کــه رویهــم
انباشتهایم ،بهیکباره نابود کنید؟» و
هم کارتر ریاست جمهوری دور بعد را از
دست داد.
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مسألۀ
«نساء سیاسی»
در ایران
1285-1299
شمسی
علی باغدار دلگشا
دکتری تاریخ  /دانشگاه فردوسی مشهد

زنـــان و مــســألــۀ حــقــوق ســیــاســی آنــان
موضوعی تازه و نوپدید نیست ،با این حال
عالوه بر داشتن پیشینۀ مطالبهگرایانۀ
یکصد ساله در ایران ،برخی محورهای
آن ،مسألهای امـــروزی نیز بــه حساب
مـیآیــد .منظور از مسأله ،تعریف این
اصطالح در ساختار جامعهشناختی آن

اســت؛ مسأله یعنی میان آن چه وجود
دارد و آن چه باید باشد ،تفاوت است.
مــســأل ـهای امــــروزی کــه در مــــوردش در
مطبوعات عمومی و جراید دانشجویی
مطلب نوشته م ـیشــود .سخنرانیهای
متعدد در خصوصش برگزار میگردد و
عالوه بر نگارش مقاالت و ارائه تحلیلها،
کــرسـیهــای متعدد نیز در مــورد آن در
دانــشــگــاه بــرپــا م ـیشــود؛ از کرسیهای
آزاداندیشی تا کرسیهای نظریهپردازی.
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نمونههایمتعدداینامرراعالوهبرانعکاس
و طرح در مطبوعات ،در نشریات دانشجویی
چون :صدای برابر در دانشگاه امیرکبیر،
زنبق در دانشگاه تهران ،ایراندخت در
دانشگاه فردوسی مشهد ،دختران ایران
زمین در دانشگاه الزهرا ،ظن در دانشگاه
خوارزمی ،نسوان در دانشگاه بوعلیسینا
همدان ،ندای دختران ایران دفتر تحکیم
وحدت و ایراندخت دانشگاه شهید چمران
اهــواز و بسیار نشریات دانشجویی دیگر
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میتوان مشاهده کرد؛ همچنین برگزاری
کرسیهای ترویجی چون" :رجل سیاسی
در فقه ســیــاســی"" ،طــرح مسألۀ حقوق
زنــان در دورۀ قاجار" و"رجــل سیاسی –
مذهبی" به انضمام مقاالت علمی مانند:
"تأملی در باب شرط رجل ذهبی سیاسی
در خصوص رئیسجمهور"" ،کاوشی در
مفهوم رجال مذهبی و سیاسی"" ،بررسی
کارکرد جنسیتی و فراجنسیتی واژۀ رجل
در روایـــات اهــل بیت علیهم الــســام" و
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"تحلیل حقوقی اصل  115قانون اساسی
جمهوری اسالمی ایران در خصوص شرایط
رئیسجمهور".
مــوضــوعــی کــه تکثر پــرداخــتــن بــه آن و
ارائــۀ دیدگاههای متعدد در مــوردش به
انضمام ظــهــورش در ساختار "مطالبه"
به نوعی نشان از مسأله بودنش در حال
حاضر نیز میباشد .امری که شناخت از
پیشینۀ تاریخی آن میتواند روند تغییر و
چرخشش را نمایان ســازد .محدودیتی
که نمونۀ نخست آن در ساختار سیاسی
ایران در اولین نظامنامۀ انتخاباتی در سال
 1285شمسی در جریان مشروطهخواهی
ایرانیان به وقوع پیوست و ابهام در دو شعار
"مــســاوات" و "بــرابــری" کــه از شعارهای
مــحــوری جریانمشروطهخواهی بــود را
پدیدارساخت.
بحث و نظر:
بــررسـیهــای تاریخی نشان مـیدهــد که
مسألۀ "نساء سیاسی" از زمــان نگارش و
اجرای نخستین نظامنامۀ انتخاباتی در دورۀ
قاجار در آستانۀ تدوین اولین قانون برآمده از
مشروطه در سال  1285شمسی آغاز شد و
در گذار تاریخی نیز تداوم داشته است.
طــرح ایــن موضوع پس از آن آغــاز شد که
دگراندیشانی چون میرزا ملکم خان ناظم
الدوله در روزنامۀ قانون ،میرزا فتحعلی
آخوندزاده در نمایشنامههایی چون وزیر
خــان لنکران ،میرزا آقاخان کرمانی در
رسالۀ صدخطابه و میرزا علی شیرازی در
روزنامۀ مظفری بوشهر از موضوعاتی چون:
"نصف هیئت اجتماعیه بودن زنان"" ،لزوم
برابری میان زنان و مردان در امر پلتیک"،
"رحم زنان و نخستین مکتب تربیتی نوع
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بشر" بودن آن" ،نوع بشر بودن جنس زن
و لزوم حضور در مسائل پلتیک" سخن به
میان آوردند.
پس از آن در برخی مقاالت مانند "نساء
نا و نساء هم"" ،ما و انتخابات"" ،گزارش
مجلس دارالشورای ملی شامات"" ،نسوان
و امر سیاسی" ،و "نساء سیاسی" در جرایدی
چ ــون :مظفری بوشهر ،حبل المتین،
نزنان ،نامۀ بانوان و شرق برای نخستین
زبا ِ
بار لــزوم مشارکت زنــان در "امــور پلتیک"
= "امــر سیاسی" مــورد طــرح بحث قــرار
گرفت .طرح بحثی که الگوهای انتقادی
متعددی را نیز به سمت نخستین اساسنامۀ
انتخاباتی روان ــه ســاخــت .نظام نامهای
نگارش شده در سال 1324ق1285/
ش که اساس نگارش آن نیز "عرف ،سنت
و شرع" اعالم شد.
در مــادۀ ســوم و پنجم ایــن نظامنامه که
توصیفی کلی از شرایط رأی دهندگان و
واجدین شرایط کاندیدا شدن در آن است،
زنان از دو امر محروم شدند :ا -حق رأی
دادن و  -2حق کاندیدا شدن .دو امری که
محرومیت زنان از آنها از نظر نگارندگان
اساسنامه ،به نفع"مصالح عمومی" و بر
اساس الزامات شرعی بوده است و از نظر
گروهی قلیل نیز عبارت بود از محرومیت
دو "حق" از زنان ،دو امری که نقش آفرینی
زنان در آنها جهت ترقی جامعه مهم به
حساب میآمده است.
استداللها و سخنهای شنیده شده که در
قالب مقاالت مندرج در مطبوعات و مشروح
مــذاکــرات مجلس شــورای ملی در قالب
اسناد تاریخی به دست ما رسیدهاند تقابل
دو دیدگاه را نشان میدهد:
الف) زنان به دلیل زن بودن حق مداخله در

برخی مقاالت
مانند "نساء نا
و نساء هم"" ،ما
و انتخابات"،
"گزارشمجلس
دارالشورای
ملی شامات"،
"نسوان و امر
سیاسی" ،و
"نساءسیاسی"
در جرایدی
چون :مظفری
بوشهر،حبل
المتین،
نزنان ،نامۀ
زبا ِ
بانوان و شرق
براینخستین
بار لزوم
مشارکت زنان
در "امور پلتیک"
= "امر سیاسی"
مورد طرح بحث
قرار گرفت
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طرفداران حق
رأی زنان که
هیچ صحبتی در
خصوص لزوم
کاندیدا شدن
زنان در گفتار
آنان نیز وجود
ندارد و تنها
به طرح بحث
حق رأی زنان
اکتفانمودهاند،
نظامنامۀ
انتخاباتی
مشروطه را،
نظامنامهای
مردانهدانسته
و به شرح این
نکتۀانتقادی
پرداختند

امورسیاسیراندارندچراکهمعیار"،الرجال
قوامون علی النساء" است .خدا زنان را فاقد
قدرت تشخیص قرار داده است و آنان به
دلیل "ناقص عقلی" توان تشخیص ندارند
و مــردان باید بــرای آنــان تصمیم بگیرند.
ب) زنان باید در "امــور پلتیک"" ،برابر" با
مردان باشند چرا که آنان نیز برای تحقق
انقالب مشروطه تالش کردهاند ،همچنین
اصطالح "جمهور" مبین لزوم حضور زنان
در امور سیاسی در تمامی ابعاد است ،امری
به نــام "نساء سیاسی" نیز باید در قانون
انتخاباتی جای گیرد و زنان نیز بر اساس آن
حق رأی دادن داشته باشند.
طرفداران دیدگاه اول بسیار و طرفداران
نظر دوم گروهیاندک بودهاند .طرفداران
حق رأی زنان که هیچ صحبتی در خصوص
لزوم کاندیدا شدن زنان در گفتار آنان نیز
وجود ندارد و تنها به طرح بحث حق رأی
زنان اکتفا نمودهاند ،نظامنامۀ انتخاباتی
مشروطه را ،نظامنامهای مردانه دانسته و به
شرح این نکتۀ انتقادی پرداختند که:
چو قانون بر زنان مردان نهادند
ستم کردند و نامش داد ،دادند
اگر قانون گذاری با زنان بود
به دیگر گونه قانون جهان بود.
نمونههای درخواست کنندگان حق رأی
زنان را عالوه بر نطق کوتاه وکیل الرعایای
همدانی در مجلس ش ــورای ملی دوم و
دفاع نسبی سید حسن تقیزاده از آن ،که
با مخالفت قاطع سید حسن مــدرس نیز
مواجه شد ،در برخی مکتوبات مندرج در
سه روزنامۀ مجلس (منتشر شده در 1285
نزنـــان (منتشر شــده در
شمسی) ،زبـــا ِ
 1298شمسی) و نامۀ بانوان (متشر شده
در  1299شمسی) میتوان مشاهده کرد.
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نمونههای نظر گروه مخالف را نیز عالوه بر
پاسخ مندرج از شیخ محمد آقای طباطبایی
در روزنامۀ مجلس در سال  1285شمسی
در نطق سید حسن مــدرس در مجلس
شورای ملی دوم در سال  1289شمسی
نیز میتوان مشاهده کرد .نطقی که مدرس
در آن اشاره داشت:
"برهان این است که امروز ما هر چه تأمل
مى کنیم مى بینیم خــداونــد قابلیت در
اینها [زنــان] قــرار نــداده اســت که لیاقت
حق انتخاب را داشته باشند .مستضعفین
و مستضعفات و آنها [زنان] از آن نمرهاند
که عقول آنها استعداد ندارد و گذشته از
این که در حقیقت نسوان در مذهب اسالم
ما در تحت قیومتند الرجال قوامون على
النساء در تحت قیومیت رجــال هستند و
مذهب رسمى ما اسالم است آنها در تحت
قیومتند .ابد ًا حق انتخاب نخواهند داشت.
دیگران [منظور مردان] باید حفظ حقوق
زنها را بکنند که خداوند هم در قرآن مى
فرماید در تحت قیومیتاند و حق انتخاب
نخواهند داشت هم دینى هم دنیوى .این
مسئلهای بود که اجماال ًعرض شد".
مسألهای که در دوران مشروطه حل آن
بینتیجه ماند .مسألهای که در دوران
نخست وزیــری محمد مصدق و سالهای
 1330شمسی مجدد مــورد طــرح بحث
جدی قرار گرفت اما تحقق عینی نداشت.
ساختارهای ظاهری این امر در انتخابات
مجلس شورای ملی بیستم و بیست و یکم
در سال  1340و  1341شمسی مشاهده
شد .موضوعی که پس از انقالب  1357نیز
نمونههایی از مسأله بودن = در مسأله باقی
ماندن آن را نیز میتوان مشاهده کرد.
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ایماژسازی ِ
ایاالتمتحدهآمریکا
از جمهوری اسالمی ِ
ایران
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رخـ ِ
ـداد تسخی ِر سفارت ایاالتمتحده
ن پیرو خط امام
آمریکا توسط دانشجویا ِ
ِ
نقاط عطف
در سال  ،1358یکی از
ی رابطۀ ایــران و ایاالتمتحده
تاریخ ِ
ِ
بزنگاه مهم که
به شمار مــیرود .این
توانست برای بیش از سه دهه روابط
خارجی ایــران را تحت تأثیر خود قرار
دهــد ،تنها متکی به اقــدامــات عملی
همچون تحریمهای اقتصادی و کمک
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ی جمهوری اسالمی
به مخالفان نظام ِ
نبود .ایاالتمتحده آمریکا علیرغم
ی برتر
ن قــدرت سیاسی و نظام ِ
داشت ِ
در برابر جمهوری اسالمی ایــران به
مجموعه تصویرسازیهای ژئوپلیتیک
بـــرای هــمــراه کـــردن جامعه جهانی
با خــود برعلیه ایــن کشور روی آورد.
تــصــویــرســازی ژئوپلیتیک بــه معنای
رقابت قدرتها بر سر شکلدهی به

بخش عمدهای
از خصومت
میان ایران و
آمریکا ،ریشه
در کودتای 28
مرداد دارد.
دیرپاترین
تأثیر کودتا،
اثرگذاری
آن بر حافظه
جمعی مردم
ایران بود

ادراک و ذهنیت اشخاص ،نهادها و
بازیگران سیاسی از موقعیت ،ویژگیها
و محتوای فضای جغرافیایی بر اساس
منافع آن کشور میباشد.
تــصــویــرســازی ژئــوپــلــیــتــیــک در وجــه
ِ
برساخت
ی
انــتــقــادی خـــود ،بهمعنا ِ
واقعیت بــر دوگــانــه ســازی بــه منظورِ
ِ
ِ
هویت جدید از یکسو و تضعیف
ساخت

سازی دشمن /دیگری /غیر از سوی
دیگر اشاره میکند .بر همین اساس،
بــخــش ع ــم ــدهای از خــصــومــت میان
ایــران و آمریکا ،ریشه در کودتای 28
مــرداد دارد .دیرپاترین تأثیر کودتا،
اثرگذاری آن بر حافظه جمعی مردم
ایران بود .چراکه افکار عمومی اکنون
بیش از گذشته متقاعد شده بودند که
قــدرت واقــعــی در دس ـتهــای پنهانی
قــرار دارد .کودتا درواق ــع تأییدی بر
این عقیده پذیرفتهشده بود که آمریکا
بزرگترین قدرت امپریالیستی جهان
میباشد .آغاز منازعه ژئوپلیتیک میان
ایــن دو کشور را م ـیتــوان بــه رخــداد
تسخی ِر سفارت آمریکا در ایران منتسب
نمود .تسخیر سفارت واکنش در قبال
سیاستهایی بود که دولــت آمریکا با
کودتای  28مرداد علیه ایران آغاز کرد
و تا زمان پیروزی انقالب اسالمی در
قالب رخدادهای مهم پس از تسخیر
سفارت یعنی ،جنگ ایــران و عــراق،
تحریمهای اقتصادی و بحران هستهای
در ایــران که بهنوعی شکلدهنده به
سیاست خارجی ایران و آمریکا به شمار
مـــیرود ،ادامــه یافت؛ امــا با توجه به
اینکه بحران تسخیر سفارت بهعنوان
آغــازگــاه تنش رواب ــط ای ــران و آمریکا
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ایماژسازی ایاالتمتحده آمریکا از جمهوری
ِ
ِ

به شمار مــیرود ،میتوان بهگونهای
مستقل به آن توجهی ویژه کرد.
آمـــریـــکـــا کـــه در جـــریـــان بــحــران
گــروگــانگــیــری و حــمــلــه طــبــس در
دستیابی به اهدافش ناکام مانده بود،
منتظر موقعیتی بود که نظام جمهوری
اسالمی ایران را ساقط نماید و بهترین
انتخاب ،روابــط با عــراق و قــرار دادن
عراق در برابر ایران بود .دالیل و اهداف
آمریکا از حربه تحریمهای اقتصادی و
بحران هستهای نیز جهت اعمالنفوذ
و تعقیب اهداف سیاست خارجی خود
بـــــود .بـــا تــوجــه
بــــه ایـــــن مــهــم،
زمانی که گروه «ما»« ،دیگری»
درصدد هستیم،
را غیر و شرور جلوه میدهد،
فرایند برساخت
شرایط را برای هرگونه اقدام
گـــــفـــــتـــــمـــــان
ژئوپلیتیکی ازجمله مداخله،
ژئــوپــلــیــتــیــکــی
جنگ ،تحریم و غیره علیه او
ی
و ایـــمـــاژســـاز ِ
فراهم میکند
ایــاالتمــتــحــده
آمــــــریــــــکــــــا از
جــــــمــــــهــــــوری
اسالمی را از منظر ژئوپلیتیک انتقادی،
بهصورت موجز و کوتاه ،مــورد مداقه
و بــررســی قــرار دهــیــم .بــر اســاس این
تصویرسازیها م ـیتــوان ادع ــا نمود
زمانی که گروه «ما»« ،دیگری» را غیر
و شرور جلوه میدهد ،شرایط را برای
هرگونه اقـــدام ژئوپلیتیکی ازجمله
مداخله ،جنگ ،تحریم و غیره علیه
او فــراهــم میکند .ایــن بــازیــگــران در
چارچوب این گفتمان قدرت/دانش ،با
استفاده از ابزارهای قدرت درک عموم
از ابعاد موقعیتهای سیاسی اجتماعی
را شکل میدهند و سپس مبادرت به
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اقدام ژئوپلیتیکی و قدرت افزایی بیشتر
مینمایند ،مانند ایماژسازی رسانهای
که دولت آمریکا پس از تسخیر سفارت
مــبــادرت بــه خلق آن کــرد .استدالل
نوشته ایــن اســت کــه ایــاالتمــتــحــده
بهویژه بعد از پیروزی انقالب اسالمی با
برساخت دونیروی «خیر» یعنی آمریکا
و «شر» که شامل ایران است ،درصدد
قطبیسازی و تثبیت نشانگان معنایی
ی ژئوپلیتیک
خود از طریق تصویرساز ِ
ی ژئوپلیتیک ،در
بــرآمــد .تصویرساز ِ
سه بعد کاربردی (شکست نظامی در
طبس و داله ــای معنایی سرگردان
در تصویرسازی ژئوپلیتیک آمریکا)،
رسمی (تحریمهای اقتصادی و تثبیت
ی
شدن دالهای شناور در تصویرساز ِ
ژئــوپــلــیــتــیـ ِ
ـک رســمــی ایــاالتمــتــحــده
آمــــــریــــــکــــــا) و
رســـــــــانـــــــــهای
(هــــژمــــونــــیــــک
ژئوپلیتی ِ
شـــدن گفتمان
ک عمومی نیز
ایــاالتمــتــحــده
در تعامل با دولتمردان
آمریکا و سیطرۀ
و نظامیان آمریکایی با
ایـــمـــا ِژ «دشــمــن
بهرهگیری از شیوههای مختلف
ســاز» ایــن کشور
پروپاگاندا بهویژه در قالب
از جـــمـــهـــوری
فیلمهای سینمایی ،تصویر
اســــــــامــــــــی)
ژئوپلیتیکی آمریکا از ایران را
تـــــوانـــــســـــت بــا
جلوه
متقاعدپذیرتر و طبیعیتر
بازنمایی ایــمــا ِژ
میدهند
«دشمن خیالی»
نزد افکار عمومی
ج ــه ــان ــی بــســتــر
نفوذ و اعمال سلطه هژمونیک خود را
تثبیت کند.
ی ایاالتمتحده
بر این اساس ،ایماژساز ِ
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آمریکا از جمهوری اسالمی طی فرایند
تعامل پیچیدهی ژئوپلیتیکی شکل
ِ
ژئوپلیتیک
گرفت ،به این صــورت که
رسمی از تعامل میان نظریهپردازان
دانشگاهی ،مؤسسات استراتژیک و
اتاقهای فکر ایاالتمتحده ،مقبولیت
عــلــمــی ب ــه تــصــوی ـرِامــریــکــا از ایـــران
ِ
ژئوپلیتیک کاربردی از طریق
بخشید.
سیاستگذاری دولتمردان آمریکایی
بــهوی ــژه در چ ــارچ ــوب دکــتــری ـنهــا و
ســخــنــران ـیهــا ،دیــپــلــمــاســی عمومی
و دیپلماسی رســانــهای بــه معماری
ژئوپلیتیکی ایـــران مــبــادرت ورزی ــد.
ِ
ژئوپلیتیک عــمــومــی نــیــز در تعامل

بــا دولــتــمــردان و نظامیان آمریکایی
بــا بهرهگیری از شــیــوههــای مختلف
پروپاگاندا بهویژه در قالب فیلمهای
سینمایی ،تصویر ژئوپلیتیکی آمریکا
از ایــران را متقاعدپذیرتر و طبیعیتر
جــلــوه م ـیدهــنــد .بــا تــوجــه بــه تمایل
سیاستگذاران آمریکا به تداوم ارتباط
ِ
انقالب اسالمی،
با دولت نوپای پس از
ســیــاس ـتهــای کـــاربـــردی ،رســمــی و
ی این کشور را پس از بحران
رســانـها ِ
گروگانگیری م ـیتــوان بــه ســه دسته
نظامی ،مالی و سیاسی تقسیم کرد .با
توسل به گفتمان الکالو و موف میتوان
ن معنایی و
نشان داد چگونه نشانگا ِ
دالهــای معنایی ساختهشده و جهت
دادهشدۀ ایاالتمتحده آمریکا از طریق
تصویرسازی ژئوپلیتیک ،در ایــن سه
بعد ،توانست با بازنمایی ایما ِژ «دشمن
خیالی» نزد افکار عمومی جهانی بستر
ِ
هژمونیک خود را
نفوذ و اعمال سلطه
تثبیت کند.
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دور باطل عقب ماندگی
علیرضا رضایی ،فریبا اسکندر زاده
دانشجویان کارشناسی علوم سیاسی
دانشگاه گیالن

آنچه که همواره در کشورهای در حال
توسعه مشاهده میشود ایــن مسئله
است که مفهوم توسعه بر مدار غربی
شدن تعریف میشود .در کشور ما نیز به
دلیل گرایشات شدید به استانداردهای
غربی ،راههای توسعه نیز به کشورهای
پیشرفته غربی ختم شده است .از جمله
اشتباهات روشنفکران جوامع درحال
توسعه و کشورهای جهان سوم این
اســت که به جــای توجه به
تجارب کشورهای
تـــوســـعـــه

یافته ،صرف ًا تالش کردهاند تا نظامات
خود را بر اساس آنچه که در آن کشورها
میبینند سامان دهند ،غافل از اینکه گاه
خود این نظامها حاصل توسعه یافتگی
است نه علت آن ،این کشورها در واقع
در پی تعریف شاخصها و استانداردهای
موجود در کشورهای توسعه یافته برای
کشور خود هستند و این یعنی تقدم
توسعه قواعد ،چارچوبها و هنجارها بر
شاخصهای دیگر توسعه.
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بعد از انقالب اسالمی در ایــران ،حدود
چهل تعهد خارجی توسط دولتهای
جمهوری اسالمی ایران امضاء شده است
که سی و دو مورد مربوط به دولتهای
یــازدهــم و دوازدهــــم اســـت ،ایــن خود
مثالی از تقدم قواعد و چارچوبها بر
دیگر شاخصهای توسعه است؛ مسئله
پیوستن به کــارگــروه FATFنیز از جمله
مــوارد مــورد بحث امــروز اســت .عــدهای
عمد ًا و عدهای نیز ندانسته توسعه را به
در سیاست خارجی و پذیرفتن قواعد و
هنجارهای غربی گره میزنند .در قبال
 FATFایــن دسته از افــراد معتقدند که
عدم پیوستن به این کارگروه و پذیرش
کنوانسیونهای آن ،موجب زوال اقتصاد
کــشــور خــواهــد ب ــود .امــا در واق ــع عدم
توجه به تاریخ اقتصاد سیاسی ملتها
باعث بروز چنیناندیشهای شده است.
 FATFخود حاصل پراکسیس انسان در
تاریخ اســت نه اینکه قواعد
مطلق برای توسعه
اقتصادی،
هـــــــــر
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ک ــش ــوری ب ــا بــهــره گــیــری از تــجــارب
کشورهای توسعه یافته میتواند قواعد
و چارچوب متناسب با فرهنگ و ساختار
جامعه خود را برای شفافیت مالی وضع
کند .البته میتوان گفت که علت شکل
گیری ایناندیشه آن اســت که عــدهای
اقتصاد ملی را وابسته به غرب و راهکار
برون رفت از بحران اقتصادی را در گرو
عقب نشینی از مواضع و کوتاه آمدن در
برابر خواستهها و توقعهای کشورهای
غربی میدانند.
بالعکس باید دانست که نه تنها ایران
بلکه هیچ یک از کشورهای دیگر جهان
برای رعایت توصیههای چهلگانه FATF
دچــار اجبار نیستند و توصیههای این
کارگروه به کشورهای عضو برای مقابله
نیز الــزام آور نیست .نکته مهمی که در
رابطه با این مسئله وجود دارد این است
که گردانندگان اصلی این نهاد ،یعنی
آمریکا و اروپا ،قصد دارند با بهره گیری از
زیر ساختهای حقوقی کنوانسیونهای
مانند پالرمو و  CFTو ایــجــاد تعهدات
حقوقی برای ایران سبب ایجاد الزام برای
رعایت توصیههای  FATFشوند.
هدف از این ایجاد این الزام نیز صرف ًا در
مبادله مالی خارجی ،کسب اطالعات
مالی و معاضدت قضایی برای فشار بیشتر
تحریمها بر ایران و در واقع جلوگیری از
دور زدن تحریمها توسط ایران است .در
حقیقت مبارزه با پولشوئی در قبال ایران
یک پوشش برای رهگیری مبادالت مالی
تحت تحریم اســت .باید توجه داشت
که تا به این کنوانسیونها نپیوندیم،
هیچ تعهدی برای شفافیت معامالت
خارجی ما بــرای غرب وجــود نــدارد.
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با نگاهی به
برگههایی از
کتابتوسعه
کره میتوان
دریافت که
کره در دوره
پنج ساله
توسعه خود
که در دوره
پدرپیشرفت
این کشور،
یعنی پارک
چانگ هی،
مورد اجرائی
شدن قرار
گرفت هیچ
کدام از اصول
این برنامه
بر روی تکیه
کردن بر غرب
یا کشورهای
دیگر استوار
نیست
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اروپا که صرف ًا  20در صد تجارت ایران
با آنها انجام میشود ،در حال فشار بر
ایران برای پیوستن به این دو کنوانسیون
هستند تا توصیههای  FATFتبدیل به
تعهدات حقوقی شود .بنابراین آنچه سد
راه حل مشکالت اقتصادی و دیگر مسائل
شده عدم پیوستن به این کارگروه یا عدم
موفقیت برجام نیست ،در تاریخ اقتصادی
بسیاری از کشورهای توسعه یافته دنیا
تکیه به توان داخلی و توجه به توسعه از
درون یک اصل بوده است.
به طور ویژه کشور کره جنوبی که به اشتباه
به ما دیکته شده که از در دوستی و تکیه
بر کشورهای غربی به خصوص آمریکا به
توسعه دست یافته هرگز چنین مسئلهای
در توسعه آن نقش نداشته است .با نگاهی
به برگههایی از کتاب توسعه کره میتوان
دریافت که کره در دوره پنج ساله توسعه
خود که در دوره پدر پیشرفت این کشور،
یعنی پــارک چانگ هــی ،مــورد اجرائی
شــدن قــرار گرفت هیچ کــدام از اصول
این برنامه بر روی تکیه کــردن بر غرب
یا کشورهای دیگر استوار نیست ،بلکه
نفرت از تکیه بر آمریکا ،مــدل کــرهای
صنعتی شدن ،برنامه هستهای و توسعه
صنایع سنگین از جمله ویژگیهای این
برنامه پنج ساله است.
در مثالی دیگر مبنی بر تکیه کشورها به
توسعه از درون میتوان از آمریکا دوره
اوباما یاد کرد؛ هر چند آمریکا یک کشور
توسعه یافته است اما تکیه بر توان درونی
در این کشور که مدعی شعار تجارت آزاد
است ،میتواند این مسئله را تبیین کند
که هر کشوری حتی آمریکا که یک ابر
قدرت اقتصادی دنیا است اگر به درون

تکیه نکند دچار زوال و افول میشود.
موسسه پترسون در دوره حسین باراک
اوباما در آوریل  2012در گزارشی اعالم
کــرده بود که وضع تعرفه  35درصدی
بر واردات تایرهای چینی توسط اوباما،
 1200شغل آمریکایی را از نابودی نجات
داد .اوباما در سخنرانی ساالنه خود در
 2012پس از این موفقیت گفت«:امروز
بیش از هزار آمریکایی مشغول به کارند
چرا که ما جلوی افزایش واردات کاالی
خارجی را گرفتیم ».تعرفه دونالد ترامپ
هم مشاغل آمریکایی را از نابودی نجات
خواهد داد ،چنانکه تعرفه اوباما نجات
داد و در واقع این امر را میتوان به تالش
آمریکا برای جلوگیری از افول اقتصادی
که آهسته بــرای آمریکا در جریان است
تعبیر کرد.
تجارت آزاد راهی بود که بازارهای جهانی
را بدون جنگ به روی کاالهای آمریکایی
بگشاید .اینک آمریکا تجارت آزاد را کنار
م ـیگــذارد تا درهــای آمریکا را به روی
کــاالهــای خــارجــی کــه اقتصاد داخلی
آمریکا را تهدید میکنند ببندد.
همچنین میتوان چین را مثال زد که
هر چند به عنوان بازیگری در عرصههای
جهانی حضور گسترده و رو به رشدی
داشته اســت ،امــا با ایــن وجــود توجه به
ظرفیتهای درونی و الگوهای بومی هیچ
گاه مــورد غفلت این کشور قــرار نگرفته
است .به واقع در سالیان گذشته ،چین
همواره تــاش کــرده تا با ارتقای کمی
و کیفی تولیدات داخلی خــود حتی از
حضور در جریان اقتصاد آزاد و باز کردن
درهـــای کــشــور خــود بــه سمت اقتصاد
جهانی متضرر نشود ،در حقیقت چین از
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قواعد و هنجارهای اقتصاد جهانی تبعیت
نکرد .یکی از مصادیق توجه به اقتضاعات
و ظرفیتها و شرایط خاص چین از سوی
تصمیم گیران و تصمیم سازان این کشور
را میتوان در جریان خصوصی سازی آن
مشاهده کرد؛ بر خالف برخی که گمان
میکنند خصوصی سازی به معنای قطع
کامل ارتــبــاط دولــت بــا اقتصاد اســت،
چینیها به گونهای هوشمندانه عالوه
بر اجرای دقیق سیاستهای خصوصی
س ــازی ،حضور دولــت در اقتصاد را به
صورتی خاص و ظریف مد نظر قرار دادند.
به تعبیر دیگر ،چینیها صرف ًا برای توسعه
به الگوهای غربی دلخوش نبودند و در
پیاده سازی برنامههای مبتنی بر پیشرفت
و شکوفایی خــود ،اقتضاعات و شرایط
خاص کشورشان را نیز در نظر گرفتند.
استفاده بهینه از ظرفیتهای درونــی
در این کشور ،مقدمهای شد برای بهره
برداری مناسب از فرصتهای بینالمللی
و بدین گونه نظام اقتصادی در چین به
بهترین حالت شکل گرفت که مشابه آن
در دنیا کمتر وجود داشت و میتوان آن
را از این حیث تا حدودی بی بدیل و نمونه
توصیف کرد .تکیه بر ظرفیتهای داخلی
چین آنچنان عمیق و جــدی در دستور
کار قرار گرفت که حتی در حوزه سرمایه
گذاری ابتدا به ساکن ،جذب سرمایههای
داخلی و به کار گیری آن در مسیر توسعه
و شکوفایی در اولویت قرار گرفت ،البته
طرح این موضوع به معنای نادیده گرفتن
سرمایه گــذاری خارجی در ایــن کشور
نیست و در حال حاضر هم جذب انبوه
این سرمایه ها ،این کشور را به یکی از
قدرتمندترین اقتصادهای جهان تبدیل

چینیها
به گونهای
هوشمندانه
عالوه بر
اجرای دقیق
سیاستهای
خصوصی
سازی ،حضور
دولت در
اقتصاد را
به صورتی
خاص و ظریف
مد نظر قرار
دادند
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کرده ،اما ابتدا به ساکن موفقیت در جذب
سرمایه گذاری داخلی و استفاده سازنده
از آن در مسیر توسعه ،باعث شد سرمایه
گذاران خارجی نیز به حضور فعاالنه در
اقتصاد این کشور تشویق شوند.
پس ،اشتباه نکنیم! راه عالج مشکالت
اقــتــصــادی مــا و پیمودن ســریــع مسیر
تــوســعــه بــا چــشــم دوخــتــن بــه نظامات
غربی تامین نمیشود .البته که یکی از
جنبههای قدرت هر رژیم شامل تجارت
آن کشور میباشد ،اما باید دانست که
اگر بانکی با ما همکاری نمیکند ،به
دلیل تــرس از تحریمهای آمریکاست
نه عــدم عضویت در کنوانسیونهایی
مانند پالرمو و  CFTکه خود سبب عدم
باز ماندن راه گریز و مویرگهای تنفس
کشور از تحریم هاست.
راهکار امحای این مشکل نیز آن است
که از نظام مالی تحت سلطه آمریکا که
از آن به شکلی تسلیحاتی بهره میگیرد
فاصله بگیریم ،برای مــراودات تجاری،
استفاده از بانکها تنها راه نیست؛ عمده
نقل و انتقاالت ارزی ما با صرافیها
انــجــام مــیشــود و حــتــی مــیت ــوان به
مویرگهای تنفس ارزی نیز اشاره کرد.
ما باید این کانال را حفظ و تقویت کنیم.
باید یک بار برای همیشه مالک و معیار
بــودن شاخصهای کشورهای توسعه
یافته برای اقتصاد ،در نظام برنامه ریزی
و مدیریت کشور کنار گذاشته شود چرا
که ما در شرایط یکسانی با دوران توسعه
این کشورها نیستیم و راهکار آن است
که برنامهای تهیه شود مبتنی بر توان
داخلی و شرایطی که امروز کشور در آن
قرار گرفته است.
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جنبش دانشجویی

گمشده امروز
علیرضا رستم زاده رنانی
مهندس عمران و دانشجوی کارشناسی
حقوق قضائی دانشگاه آزاد اسالمی واحد
اصفهان (خوراسگان)

دانشگاه به عنوان مرکز نخبه پروری
و تربیت نیروی کــاردان علمی کشور
امــروز دچار مشکالت بی شمار مالی،
فرهنگی و آموزشی است .شاید امروز
اگر دانشگاه به سمت تبدیل شدن به
بنگاه مدرک فروشی مـیرود ناشی از
ناتوانی جنبش دانشجویی در سامان
دادن بــه امـــور پــیــرامــونــی خود
است.
امــا ایــن ناتوانی حاصل از کف
ن اســتــقــال نــیــم بند
داد ِ
جنبش دانشجویی و پیوستن
به بازیهای قدرت احزاب
و جــریــانهــای سیاسی
کــشــور اســـت و همین
عامل سبب شــده اســت که
این جنبش بــزرگ با تاریخچه پنجاه
ساله خود در ایران رو به افول و رکود
بــگــذارد ام ــا اگ ــر بــه صـــورت دقــیــق و
موشکافانه فاکتورهای دالیــل فقدان
ن امروز را بررسی
چنین جنبشی در ایرا ِ
کنیم به نتایج مهمی دست مییابیم.

ش بی رهبر
جنب ِ
جــنــبــش دانــشــجــویــی مــانــنــد تــمــامــی
جنبشهای کارگری ،معلمان و ...تابع
شـــــرایـــــط کــلــی
تعریف «جنبش» جنبشها زمانی هدفمند و زنده
اس ــت .جنبشها هستند که رهبرانی شناسنامه
زمــانــی هدفمند دار ،دارای هویت متمایز ،بهره مند
و زنــــده هستند از فضای رسانههای ارتباط جمعی
کـــــه رهـــبـــرانـــی و با توانایی معنا بخشی به فضای
شناسنامه دار ،سیاسی-اجتماعی کشور باشند
دارای هــویــت
مــتــمــایــز ،بــهــره
مــنــد از فــضــای
رسانههای ارتباط جمعی و با
توانایی معنابخشی به فضای
ســیــاســی-اجــتــمــاعــی
کــشــور بــاشــنــد امــا
امـــروزه شاهد
آن هستیم
کـــــهانـــــدک
نـــهـــادهـــای قــدرتــمــنــد
دانشجویی کشور در جنگهای لفظی،
عقیدتی خود ماندهاند و به همین سبب
تمامی پتانسیل خود از قبیل رسانههای
ارتباطی و پتانسیل اثــرگــزاری بر روی
جامعه را در جهت به حاشیه راندن تفکر
رقیب به کار میگیردند.
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وجو ِد بی اثر
اگر امروز در ایران روشنفکران را طبقه
ی تحصیل کــرده و یا در حال تحصیل
در مقاطع دانشگاهی بدانیم قطع ًا باید
دانشجویان را در جرگه روشنفکران
دانــســت امــا امــــروزه نــه بــه طــور قطع
اکثریت دانشجویان استراتژی فکری
مدونی بــرای ارایــه به جامعه دارنــد و
نه به طــور حتم روشنفکران اصیل ما
چنین استراتژی را در اختیار جامعه قرار
دادهاند لذا وجود جنبش دانشجوییای
که استراتژی و معنایی برای عرضه به
جامعه ندارد ،حضورش بدون اثرگزاری
وسیع میباشد.
نه به گشایش سیاسی ،ســالم بــه
گشـــایش اقتصادی
ی جوان زمانی
جوان و باالخص دانشجو ِ
میتواند به فعالیت بی دغدغه مشغول
باشد که سرشار از امید گردد تا بتواند
تغییرات جدی در محیط پیرامونی خود
بوجود آورد البته بر همگان واضــح و
مبرهن است که در روزگار کنونی بخش
عمده ی مطالبات دانشجویان معطوف
بــه بـــرآوردن نیازهای اولــیــه و مشروع
خود از قبیل اشتغال ،ازدواج ،مسکن
و ...اســت و در همین اثــنــا گشایش
فضای سیاسی در صندوقچه فراموشی
گذاشته میشود.
سیاست در طبقه منفی یک
جنبشها و عــلــی الــخــصــوص جنبش
دانشجویی در دورانــی رونــق میگیرد
که عطر سیاست فضا جامعه را پر کرده
بــاشــد ،ب ــرای میتوانیم شــعــار جنبش
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دانشجویی «مــی  »68فرانسه را یاد
آوریــم که امــر شخصی ،را امــر سیاسی
میدانست .فضای سیاسی فضایی است
که امکان گردهماییهای سیاسی ،رونق
احــزاب و ...در آن وجود داشته باشد و
به عبارت دیگر فضای جامعه از سیاست
سرشار گردد .از همین رو در ایران امروز
اقتصاد و دیپلماسی در مرکز توجه جامعه
است ،از همین رو نمیتوان انتظار داشت
که عموم مــردم به امر سیاسی و وجود
جنبش دانشجویی اهمیتی دهند.
ی بی سعادت
هما ِ
اگر کار در معدن را بتوان پر ریسکترین
و سختترین کار در جهان دانست ،بی
شک کار سیاسی و سیاست در ایران را
نیز میتوان در رده دوم دانست .سیاست
طی دهههای گذشته برای دانشجویان
بسیار پرهزینه و پیش بینی ناپذیر گشته
اســت لــذا جنبش دانشجویی امــروز به
دانشجویانی نیاز دارد کــه خطرپذیر
باشند ،طبیعی اســت که امـــروزه پیدا
کـــــــردن چــنــیــن
دان ــش ــج ــوی ــان ــی
سیاست طی دهههای گذشته
برای دانشجویان بسیار پرهزینه از پـــیـــداکـــردن
مروارید سیاه در
و پیش بینی ناپذیر گشته است
اعـــمـــاق دریــــای
لذا جنبش دانشجویی امروز
کارائیب سختتر
به دانشجویانی نیاز دارد که
اســــت امــــا حتی
خطرپذیر باشند ،طبیعی است
بــــدون تــوجــه به
که امروزه پیدا کردن چنین
بالخیز بودن این
دانشجویانی از پیداکردن
عرصه با قاطعیت
مروارید سیاه در اعماق دریای
بـــایـــد گــفــت که
کارائیب سختتر است
ایرانیان ( اعم از
نخبگان و مردم)
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در توافقی نانوشته میخواهند تا آرامش
سیاسی داشته باشند ،چرا که داشتن
رکود سیاسی بهاندازه رکود اقتصادی
خطرناک نیست!
از همین رو است که هر سا ِ
ل در بسیاری
از دانشگاه ها ،مراسم  16آذر با حال
و هــوای برنامههای طنز ،تقلید صدا،
آکروبات و ...برگزار میگردد و دانشگاه
را به کلی از دغدغه سخنرانی ،مناظره و
مباحثه سیاسی و حواشی پیرامونی آن
نجات میدهد!
دالیل باال ،دالیلی هستند که میتوان
از آنها نتیجه گرفت جنبش دانشجویی
به معنای اثرگذار و قدرتمند در ایران
وجــود ن ــدارد امــا تحرکات هــر از چند
گاهی دانشجویان را باید از ذیل کدام
یک از مفاهیم جامعه بدانیم؟ واقعیت
تلخ ام ــروز مــا ایــن اســت کــه بــا «پویش
دانشجویی گلخانه ای» مواجه هستیم.
امروز عدهای از دانشجویان توانستهاند
با وابستگی به جایگاههای خانوادگی
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خود در فضای دانشجویی رشد کنند
و خود را به عنوان نماینده دانشجویان
معرفی کنند ،از َسمت دیگر دولتها
نیز هر گاه به انتخابات نزدیک میشویم
بــرای توجیه از یــاد نــبــردن وعــدههــای
انتخاباتی فضاییاندک و مختصر در
اخــتــیــار دانــشــجــویــان ق ــرار میدهند.
تحت هر عنوان امروز فضایی گلخانهای
و نــه طبیعی بــر جــریــان دانشجویی
کشور حاکم است که با مفهوم جنبش
دانشجویی ایران در دهه پنجاه و شصت
فرسنگها فاصله دارد.
منابع:
1. Fraser, Ronald. 1988. 1968: A Student Generation in
Revolt, Pantheon Press

 .2نسیم بیداری .ماهنامه .سیاسی ،فرهنگی .سال نهم .دی
 .96شماره 79
 .3مسعود ،اکبری .مشارکتهای دانشجویی و نقش آن در
توسعه فعالیتهای فرهنگی .مجله مدیریت فرهنگی دانشگاه
آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات1389 .
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پیشرفت و توسعه
یا غربی شدن؟
محمد غافل
اگراندکی در گذشتهی نه چندان دور در
دوران تاریک قاجار نظاره نماییم خواهیم
دید که دولتمردان و روشنفکران ما عالوه
بر اینکه خیلی دیر متوجه این شدند که

دنیای آن روز از آنها پیشی گرفته و در
دلیل این پیشرفت نیز دچار توهم شده و
شیفتهی ظاهر آن پیشرفت شدند و تنها
راه پیشرفت را غربی شدن میدانستند
و در دورههای بعد ،این توهم و شیفتگی
بیشتر آشکار شده و باعث وابستگی و
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عقب ماندگی هرچه بیشتر ملت غیور
ایران شد .شاید گمان نمایید نگارنده
از روی جبهه گیری و تعصب این مطالب
را به رشتهی تحریر درآورده اســت اما
میخواهم با مثالی نظر خود را بیشتر
توضیح داده تا برایتان روشن شود.
فــرض نمایید مــن ب ــدون هیچ تــاش و
ورزشی روزهای خود را به خوش گذرانی
سپری نمایم و بعد از چندی پیراهن
خیلی زیبا براندام فردی ورزشکار را دیده
و به خیاط مراجعه نمایم که پیراهنی
دقیقا شبیه و بهاندازهی آن سفارش نمایم
با اینکه این پیراهن بر تن فرد ورزشکار
زیبا به نظر میرسید بر تن من زیبایی
چندانی ندارد و اجازه نمیدهد به راحتی
به کار هایم برسم؛ چرا؟ اوال این فرد با
این بدنی که برای خود ساخته هر چیزی
حتی زشتترین لباسها را نیز بپوشد ،باز
هم خوش تیپ به نظر میرسد ،دوما این
پیراهن مناسب تیپ ،قیافه،جامعهای که
در آن زندگی کند،شغل و خود تهیه نماید
تا دچار مشکل نشود.
در جامعه نیز ایــن چنین میباشد من
منکر زیبایی ،عظمت و پیشرفت جوامع
غربی نمیباشم امــا آن توسعه و حتی
راه حلهای رسیدن به چنین توسعهای
مختص آن جــوامــع میباشد و مــا باید
برای جامعه ایرانی،اسالمی خود طوری
برنامه ریزی و سیاست گذاری نماییم تا
توسعهای نه همانند جوامع غربی بلکه
توسعهای با تعریف بومی و نیاز جامعهی
خود را به دست آوریم و ضمنا این را نیز
باید در نظر بگیریم زمانی که جامعهی
ما در خواب غفلت بود جوامع غربی طی
۴۰۰ســـال بــرای پیشرفت خــود تالش
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مینمودند پــس اگــر مــا همهی ظواهر
خود را شبیه فرهنگ غرب نماییم باز هم
اگر تالش نکنیم به جایگاه مناسب خود
دست پیدا نمیکنیم بلکه اوضاع جامعه
بیشتر برآشفته خواهد شد.
پس برای قدم گذاشتن به جادهی توسعه
باید کمی تامل نماییم و بــا مطالعهی
تعاریف توسعه و پیشرفت در جامعهی
اسالمی و مقایسهی آن با تعاریف توسعه
در جــوامــع غــربــی بــرنــامــهای مناسب
جامعهی فعلی در نظر بگیریم.
نمونههای از تعریف توسعه در اسالم و غرب:
تعریف توسعه از دیدگاه اســام :فرآیند
حــرکــت از وضعیت مــوجــود جامعه به
وضعیت مطلوب اسالمی مبتنی بر مبانی
بینشی و ارزشـــی در چــارچــوب فقه و
اخالق اسالمی)/http://iict.ac.ir( .
تــعــریــف غــربــی تــوســعــه:تــوســعــه فرایند
تحول بلندمدت و همهجانبه (ساختاری
ّ
و كــیــفــی) درون یــك نــظــام اجتماعی
بــه نــام جامعه اســت كــه نــیــازهــای روبــه
گسترش جامعه را بــا روش عقالنی تا
ـدی كه امكان دارد ،بــرآورده میكند
حـ ّ
و ایــن باید بــه شكلی همهجانبه باشد
()http://marifat.nashriyat.ir/node/466همین
طور که مشاهده نمودید تعاریف متفاوت
میباشد و هر یک از تعاریف ابراز و روش
مختص بــه خــود را میطلبند؛ پــس ما
میتوانیم طبق تعریف خود از توسعه و
با کنار گذاشتن شیفتگی به غرب پا در
عرصهی تالش گذاشته و به هدف خود
از توسعه دست یابیم چه بسا اهداف ما از
توسعه مهمتر بوده و باعث سعادت هر چه
بیشتر جامعه خواهد شد.

تعریف توسعه
از دیدگاه
اسالم:
فرآیند حرکت
از وضعیت
موجود جامعه
به وضعیت
مطلوب
اسالمی
مبتنی بر
مبانی بینشی
و ارزشی
در چارچوب
فقه و اخالق
اسالمی
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پوپولیسم؛ زوال نظم لیبرالی
و احیای نظم آنگلوساکسونی
افسانه دانش
کارشناسی ارشد روابط بینالملل

عوامگرایی یا پوپولیسم آموزه و روشی
سیاسی در طرفداری کردن یا طرفداری
نشان دادن از حقوق و عالیق عامه
است .پوپولیسم به معنی حكومت توده
وار ،یــا مــردم بــاور در آمریكای التین
متولد شده و از واژه «پوپوالسم» گرفته
شـــده اســـت .در قـــرن بیستم بیشتر
جنبشهای «عامهگرا» با جنبشهای
آمریکای التین و هند شناخته میشد
اما از دهه  ۱۹۸۰به بعد این جنبشها
در کشورهای کــانــادا ،ایتالیا ،هلند،
اســکــانــدیــنــاوی و ایــــاالت مــتــحــده نیز
درجاتی از موفقیت را بهدست آورد.
این واژه در مقابل خردگرایی ،عقالنیت
و نخبه گرایی است؛ به عبارتی زمانی
كــه در جــامــع ـهای بــخــواهــنــد دربـــاره
موضوعی تصمیم بگیرند به جای اینكه
ســراغ خــردمــنــدان ،بزرگاناندیشه و
كارشناسان بروند ،با توجه به خواست
عمومی تصمیم میگیرند.اندیشههای
سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی كه در
قالب «پوپولیسم» شناخته میشوند،
بسیار متفاوت بــوده و در هر جامعه و
كشوری شكل خاص خود را دارد.
پوپولیسم دارای چند ویژگی کلی به
شرح زیر است:

● ●جلب پشتیبانی مــردم با توسل به
وعدههای کلی و مبهم و معموال ً تحت
کنترل رهبر فرهمند و شعارهای ضد
امپریالیستی.
● ●پیشبرد اهداف سیاسی ،مستقل از
نهادها و احزاب موجود ،با فراخوانی توده
مردم به اعمال فشار مستقیم بر حکومت.
● ●بزرگداشت و تقدیس مردم یا خلق،
با اعتقاد به اینکه هدفهای سیاسی باید
به اراده و نیروی مردم و جدا از احزاب یا
سازمانهای سیاسی پیش برود.
امروزه با رشد پوپولیسم ،نظم بینالمللی
درحـــــال تــغــیــیــر و دگ ــرگ ــون ــی اســـت.
تعداد فــزایــنــدهای از جمعیت جهان به
سیاستمداران خود بی اعتماد شدهاند.
آنها معتقدند که جهانی شدن هویت ملی
آنها از بین برده و آنها را از امکانات ملی
محروم کرده است .مردم از جهانیشدن
شتابزدۀ جوامع خود آزردهخاطر هستند
و احساس میکنند ،دولت ملیشان آنها
را رها کــرده و حاکمیت ملی کشورشان
را بــه ســازمــانهــای بینالمللی تسلیم
کــردهانــد .بــه نظر آنهــا نئولیبرالیسم
جهانی ،دولــت ملی و دموکراسی ملی
را تضعیف کــرده اســت و تنها ابــزار بیان
نارضایتی بــرای شهروندانی که بیش از
همه از این رویدادها متأثر شده بودند،
رأیشــان است .پیروزی «دونالد ترامپ»
در انتخابات ریاستجمهوری آمریکا و رای
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مردم بریتانیا به برگزیت ،نشانه تغییر نظم
جهانی و حرکت به سوی پوپولیسم است.
ریاستجمهوری ترامپ هم محصول
نسخۀ آمریکایی نئولیبرالیسم است و هم
پایانی بر آن .ترامپ بهعنوان رهبر یک
جنبش پوپولیستی که اعضایش مردم
عادی آمریکا بودند ،توانست با استفاده
از شرایط اقتصادی و فرهنگی حاکم بر
آمریکا و در سایۀ شعارهای پوپولیستی
بــه قــدرت بــرســد .انتخابات  2016با
شعارهای پوپولیستی همچون "اول
آمریکا" (هر تصمیمی در مورد تجارت،
مالیات ،مهاجرت و امورخارجی ،ابتدا
منافع کارگران و خانواده آمریکایی را
تامین خواهد کرد) همراه بود .درواقع
سیاستهای کنونی دونالد ترامپ مانند
ممنوعیت ورود مسلمانان و خــروج از
توافقات بینالمللی در راستای وعدههای
انتخاباتی وی است.
یکی از عجیبترین بخشهای تبلیغات
انتخاباتی ترامپ حضور«نایجل فــاراژ»
مــرد انگلیسیای بــود که ترامپ وی را
بعنوان«مرد پشتپرده برگزیت» معرفی
نمود .وی در آنجا ایستاده بود و فریاد«روز
استقالل ما» و «مردم شریف و معمولی»
سرمی داد؛ فردی که بانکها ،رسانههای
آزاد و نهادهای سیاسی گوناگونی را
تحت اختیار دارد .ترامپ دقیقا مشابه
حامیان برگزیت بوده و حتی فراتر از آن
ترامپ حتی خود را آقای برگزیت نامید.
برگزیت نیز بــا شــعــارهــای پوپولیستی
مانند بازگشت کنترل و کنترل هزینه
همراه بــود .رفــرانــدوم برگزیت فرصتی
برای احیای پوپولیسم بریتانیایی فراهم
کــرد .با ایــن شعارهای پوپولیستی رای

118

سال نهم
پاییز۱۳۹٨

دهندگان زیــادی پای صندوقهای رای
رفتند .درواقـــع وعــدههــای پوپولیستی
اغواکننده نقش مهمی در بسیج و شکل
گیری افکارعمومی در انتخابات داشت.
رسانهها و احزاب با شعارهای پوپولیستی
خــود به سیاستهای پوپولیستی دامن
زدنــد و آن را تشدید کردند .بــرای مثال
ح ــزب اســتــقــال تــاثــیــر مهمی در رای
گیری برگزیت داشــت .ایدئولوژی این
حــزب در دستور کــار نیروهای سیاسی
بریتانیا نفوذ مهمی داشته تا حــدی که
میتوان مهمترین تاثیر پوپولیستی در
سیاست بریتانیا بــاشــد .حتی بسیاری
از شعارهای پوپولیستی آنهــا از زمان
بــرگــزاری همه پرسی هم چنان جایگاه
خود را در بحثهای عمومی حفظ کرده
است .کمپین برگزیت با شعارهایی مانند
"کنترل کشور و قوانین را بازگردانید" و "ما
میخواهیم کشورمان به عقب بازگردد"
دو عامل مهاجرت و حاکمیت را در مرکز
برنامههای پوپولیستی خود قرار داد .بدین
ترتیب مهاجرت در لیست نگرانیهای
اصلی مــردم بریتانیا بود که در ماههای
آخــر همه پرسی بیشتر به آن دامــن زده
شد .تقریبا 30درصد رای دهندگان عامل
اصلی رای خود را مهاجرت میدانند.
به طورکلی موج پوپولیسم در سرتاسر
جهان چهره سیاسی و نظم بینالمللی
را دگرگون کرده و نحوه تعامل بازیگران
سیاسی را با یکدیگر تغییر داده است.
برگزیت نیز مانند پــیــروزی تــرامــپ در
انتخابات آمریکا بخشی از پوپولیست
بینالمللی اســت که هرکدام بسته به
محیط ملی خود به شیوههای متفاوتی
عمل میکنند.

به طورکلی
موج
پوپولیسم
در سرتاسر
جهان چهره
سیاسی و نظم
بینالمللی را
دگرگون کرده
و نحوه تعامل
بازیگران
سیاسی را با
یکدیگر تغییر
داده است
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کارگاه آموزش تحلیل سیاسی
کارگاه امـوزش تحلیـل سیاسـی بـه
همـت انجمـن علمـی علـوم سیاسـی
دانشـگاه فردوسـی مشـهد بـا سـه محـور
تحلیـل از منظـر فلسـفه سیاسـی بـه
تدریـس دکتـر روح الـه اسلامی ،تحلیل
از منظـر سیاسـت خارجـی بـه تدریـس
دکتـر احمـد فاطمـی نـژاد و تحلیـل
از منظـر جامعـه شناسـی سیاسـی بـه
تدریـس رضـا سـرحدی در سـه جلسـه
صـورت پذیرفـت.
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مدرس:دکتر احمد فاطمی نژاد(تحلیل از منظر سیاست خارجی)
نشست بررسی زمینهها و نتایج حمله ترکیه به سوریه با حضور
دکتر سید احمد فاطمی نژاد عضو هیات علمی گروه علوم
سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد ،دکتر روح اله اسالمی عضو
هیات علمی گروه علوم سیاسی د انشگاه فردوسی مشهد،
دکتر اکبر حیدری تاشه کبود عضو هیات علمی گروه جغرافیای
دانشگاه فردوسی مشهد سه شنبه  30مهرماه  1398در تاالر
رزمی دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی
مشهد به همت انجمن علمی علوم سیاسی دانشگاه فردوسی
مشهد برگزار گردید.
در ابتدای این نشست دکتر فاطمی نژاد به تحلیل وضعیت
منطقه و تحوالت اخیر در پی حملهی سوریه به ترکیه از منظر
روابط بینالملل پرداخت.
در ادامه دکتر حیدری تاشه کبود به بررسی حمالت اخیر و
تاثیرات آن از منظر جغرافیای سیاسی پرداخت.
در پایان نیز دکتر اسالمی به بررسی چالشهای اخیر منطقه از
منظراندیشه سیاسی پرداختند.
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کارگاه آموزش زبان
کــارگــاه امـــوزش زب ــان ویـــژهی سطوح
مبتدی تا متوسط به همت انجمن علمی
علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد

در  14جلسه به تدریس ناصر یوسف
زهی دانشجوی مقطع دکتری رشتهی
علوم سیاسی صورت پذیرفت.

بازدید از کنسولگری
جمهوری اسالمی افغانستان
به همت انجمن علمی علوم سیاسی
دانــشــگــاه فــردوســی مشهد بــرنــامـهی
بازدید از کنسولگری جمهوری اسالمی
افغانستان صورت پذیرفت .در این برنامه

که با همراهی دکتر سید حسین اطهری
دانــشــیــار گ ــروه عــلــوم سیاسی صــورت
پذیرفت دانشجویان با سازوکار و فرایند
اداری در کنسولگری آشنا شدند.
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بازدید از فرمانداری
شهرستان مشهد
به همت انجمن علمی علوم سیاسی
دانشگاه فردوسی مشهد برنامهی بازدید
از فرمانداری شهرستان مشهد صورت
پذیرفت .در ایــن برنامه ابتدا معاون
سیاسی امنیتی فرماندار توضیحاتی
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پ ــی ــرام ــون حـــــوزهی عــمــلــی رشــت ـهی
سیاست در فــرمــانــداری مـیدهــنــد و
سپس دانشجویان با بخشهای مختلف
فرمانداری آشنا شده و در جریان وظایف
و مسئولیتهای این نهاد قرار گرفتند) .
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مراسم معارفه
نوورودیها
جلسه ی معارفه ی دانشجویان نوورود کارشناسی علوم سیاسی
دانشگاه فردوسی مشهد و آشنایی با فعالیتهای انجمن علمی
و نشریه سیاست نامه ،با حضور اعضای هیئت علمی
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جشنواره
تیترکشوری

درخشش سیاست نامه در جشنواره تیتر
 11کــشــوری .ایــن جشنواره بــا حمایت
وزارتین علوم و علوم پزشکی در تابستان
 1398در دانشگاه تهران برگزار شد .در
این جشنواره که بالغ بر بیست و هشت
هزار اثر و نشریه در آن شرکت کردند نشریه
سیاست نامه به صاحب امتیازی انجمن
علمی علوم سیاسی افتخاری دیگر را بر
دفتر شفاف و درخشنده خود افــزود و به
رتبه سوم در بخش نشریات سیاسی دست
یافت .الزم به ذکر است که این افتخار به
کمک دانشجویان باهوش علوم سیاسی
محقق شد .خداوند را شاکریم که نشریه
سیاست نــامــه عــرصــهای بـــرای پــرورش
اذهــان خالق و پر دغدغه ی دانشجویان
تبدیل شــده اســت .از جانب خــود و تمام
همکارانم در خــانــه نــشــریــات دانشگاه
فردوسی از دانشجویان فهیم و کوشایی
که در شمارگان  18و 19سیاست نامه ما
را یاری کردند کمال تشکر را دارم و آزروی
کامروایی و آبادانی برای کشورم به دست
دانشجویان وطن دوست و پرتالش را دارم.
سمیرا ایزدپناه

مدیر مسئول نشریه سیاست نامه
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