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سخن سردبیر
محمدرضا دهقان بنادکی

تندباد حوادثی که در سرزمینمان رخ می دهد ،عاملی شده
تا جو ناامیدی بیشتر و بیشتر از گذشته بر فضای کشور و به
خصوص فضای اندیشه ای آن حاکم گــردد ،اما این مسئله
موجب نمی شود که قلم ها شکسته و از کار بیفتند ،هرساله
مقاالت و کتاب های متعددی توسط متخصصین رشته های
مختلف به منظور ارائه راهکار برای بهبود شرایط و یا بهتر باشد
بگوییم نجات کشور از این وضعیت دشوار نوشته می شود.
نشریه علمی-تخصصی سیاست نامه به صاحب امتیازی
انجمن علمی علوم سیاسی و به مدیر مسئولی خانم سمیرا
ایزدپناه شاید بتواند محلی برای قلم فرسایی بخش کوچکی
از متخصصین و اندیشمندان آینده ی علوم سیاسی در کشور
باشد .احتماال در نگاه شما سخن بنده ادعایی واهی باشد،
اما بد نیست این را در ذهن خود داشته باشیم که بسیاری از
معروف ترین نویسنده های کتب معتبر کارخود را از همین
نشریات دانشگاهی آغاز کرده اند.
حال سیاست نامه پس از گذشت چند سال و کسب موفقیت
های گوناگون تمام تالش خود را به کار می گیرد تا هرچه
پــرتــوان تر به مسیر خــود ادامــه دهــد و با مشاهده ی دست
اندازها از خود ضعف نشان ندهد .در این شماره و با توجه به
همان عبارت تندباد حوادث سعی شده که عمده ی تمرکز بر
روی مسائل و معضالت کشورمان باشد ،ضمن اینکه با توجه
به سالگرد انقالب اسالمی مطالبی نیز در این باره آورده شده،
همچنین با نگرش به اینکه در این روزها و ماه ها کشورمان
درگیر ویروس کرونا می باشد مطالبی نیز در این زمینه آمده ،با
تشکر از دکتر احمدرضا اصغرپور و دکتر روح اهلل اسالمی بابت
همکاری ارزشمندشان.
امید است که درخت سیاست نامه بتواند به کمک اساتید و
دانشجویان دغدغه مند ،پربارتر و تنومند تر از گذشته شود.
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دشوارهی اخالقی
آرنتی
سید هاشم منیری
دانشجوی دکتری اندیشههای سیاسی؛ دانشگاه فردوسی مشهد

هرکدام از ما در موقعیتی قرارگرفتهایم که نمیدانیم کار
«درست» کدام است و چهکاری «خطاست» .مثالهای زیادی
دراینباره قابلتصور است مثلاینکه به شخص نابینایی در
عبور از خیابان کمک کرد و یا در دادگــاه حقیقت را گفت.
چنین «باید» ها و «نباید» هایی برای ما روشن است ،گرچه
معنای آن لزوم ًا این نیست که ما همواره بدان عمل میکنیم.
این کنشهای انسانی در همهی مــوارد با «احکام اخالقی»
مرتبط هستند ،احکامی که به ما راه درست زندگی ،انتخاب
درست و تصمیم درست را نشان میدهند .این نوع از اخالق را
اصطالحاً ،اخالق هنجاری مینامند بهطوریکه در این قالب
هنجاری ،به دنبال پاسخ به این سؤال هستیم که «چه اصولی
را باید در زندگی دنبال کنیم؟»
اصول فراهم ساخته در اجتماع برای همزیستی و بهزیستی
افــراد درون جامعه صورتبندی شده است و تابعان موظف
هستند از قوانین «قانونی» و «اخالقی» فرمانبرداری کنند؛
اما پرسشی دیگر ما را در برابر یک معضل رفتاری – هنجاری
قــرار میدهد که آیا «آنچه مــورد تأیید جامعه اســت» ،خوب
هست؟ چه چیزی در زندگی نهایت ًا ارزشمند است؟ جامعه
عادالنه چگونه جامعهای می باشد؟ آیا قتل یک انسان ،بنا
بر دستور یک مقام مافوق ،امر «درست» و صوابی است؟ هانا
آرنت در مقالهای با عنوان« :اندیشیدن و مالحظات اخالقی:
ی
سخنرانی ،)1971( »1به طرح و تبیین مسئله ارتباط درون ِ
توانایی اندیشیدن یا ناتوانی از آن و مسئله بدی پرداخت.
بنابراین در ادامه این مسئله را که چه ارتباطی بین اندیشیدن
و تشخیص نیک از بد وجود دارد خواهیم پرداخت.

سال نهم
زمستان ۱۳۹۸

5

| 24

اندیشه سیاسی | دشوارهی اخالقی آرنتی

زندگی انسانی و جامعههایی که از حداقل توافق
و تعامل انسانی برخوردار باشند ،به الگوها،
سرمشقها و هنجارهایی جهانشمولی و فرا تاریخی
باور دارند ،اینکه دروغ نگویند ،آدم نکشند و از
کسی دزدی نکنند
دوگانهی وظیفه /اجبار
آرنت طرح مسئله خود را با یک واقعیت
و اتــفــاق بیرونی شــروع میکند؛ آنجا
کــه شخصی بــه نــام »آیشمن» مرتکب
جنایتی مـیشــود کــه بعدها بــراثــر آن
جنایت محاکمه و سپس اعدام میشود.
در اینجا «شخص» مهم نیست؛ بلکه
«ماهیت» عمل آن شخص در ارتباط با
دوگانه وظیفه /اجبار بــرای آرنــت و ما
مهم هست .مسئله را اینطور مطرح
میکنیم که آنچه در آن زمان «وظیفه»
تشخیص داده میشد اکنون جنایت
نامگرفته است .چگونه؟
ابتدا باید ببینیم شاخصهای هنجاری
وظیفه چیست و آیــا معنای وظیفه در
جــریــان تــاریــخ دچ ــار تغییر مـیشــود؟
اگر بله ،پس بین معنای وظیفه و نظام
ایدئولوژیک ارتــبــاط تنگاتنگی وجود
دارد؟ اما زندگی انسانی و جامعههایی
که از حداقل توافق و تعامل انسانی
برخوردار باشند ،به الگوها ،سرمشقها
و هــنــجــارهــایــی جــهــانشــمــولــی و فــرا
تاریخی باور دارند ،اینکه دروغ نگویند،
آدم نکشند و از کسی دزدی نکنند .این
ارتباطی به ایــن جامعه و یا آن جامعه
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خ ــاص نــــدارد؛ بلکه امـــری همگانی
است و همه باید به آن وفــادار باشند.
اما نظامهایی از نوع غیر دموکراتیک
هم در طول تاریخ مشاهده شده است
که هر امر سیاسی را ،امر اخالقی جا
زدهانــد و تخطی از آن نهتنها با تعبات
سیاسی همراه است؛ بلکه نوعی گناه
محسوب میشود .هسته اصلی حرف
آرنــت این است که اشخاص نباید کار
خالف و نادرست خود را بهپای فرامین
دولتی دهند که خود میدانند از اساس
«نادرست» است .یعنی ،با فهم به اینکه

اندیشه سیاسی | دشوارهی اخالقی آرنتی

میدانند ماهیت ایــن کــار خطاست،
امــا خــود را در پشت «وظیفه دولتی»
پنهان میکنند و از کار نادرست خود
برائت میجویند .آرنت تأکید میکند
که «خود-آگاهی» و «وجدان» که رابطه
تنگاتنگی با «شناخت» و «اندیشیدن»
دارد ،چه میشود؟
خــودآگــاهــی و وجـــدان ،آن شناخت و
اندیشیدن فعلیت
وسیلهای است که در
ْ
مییابد .وجدان خوب در برابر وجدان
بد قرار میگیرد و تشخیص نیک از بد
با اندیشیدن پیوند میخورد .پس این
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گفته «ایمانوئل کانت» تحقق مییابد
کــه بـــرای پــرهــیــز از بـــدی بــه فلسفه
یعنی کــاربــرد ِ
خــرد (بهعنوان توانایی
اندیشیدن) نیازمندیم.
آرنــت بــرای تبیین آن ،سه موضوع را
(توانایی /ناتوانی اندیشیدن و بدی)
پیش میکشد :الف) اگر چنین ارتباطی
وجود داشته باشد همگان باید توانایی
اندیشیدن را جدای از تمایل شناخت،
داشته باشند و این توانایی تنها امتیاز
یک گروه نباشد .ب) ما حق نداریم به
هیچ قاعده اخالقی یا به هیچ فرمانی
ل اندیشیدن و به هیچ تعریف
برای عم ِ
جــدیــدی از اینکه چــه چیز نیک و چه
چیز بد است ،با فرض قطعیت ،امیدوار
باشیم .ج) اگر اندیشه با ناپیداها سروکار
دارد ،پس نتیجه میگیریم که بیرون
از نظام است .بنابراین او به این نتیجه
میرسد که وجــدان در سر راه انسان
موانعی میگذارد و اندیشه در لحظاتی
از زنــدگــی دیــگــر امـــری در حاشیهی
ْ
زنــدگــی سیاسی نیست .هنگامیکه
همگان بدون تأمل ازآنچه دیگران باور
دارنـــد و انــجــام میدهند دنــبــالـهروی
میکنند ،آنان که میاندیشند شناخته
میشوند زیرا خودداری آنها از پیوستن
به دیگران آشکار میگردد و بهصورت
اقدامی عملی درمیآید.
کالم آخر را میتوان با این گزاره تاریخی
«سقراط» به پایان رساند که میگوید:
اراده بدی
«هیچکس بــا آگــاهــی و بــا
ْ
نمیکند»؛ یعنی اندیشیدن و مالحظات
ی وابسته به آن ،میتواند گامی در
اخالق ِ
جهت برساختن دنیایی بهتر ،اخالقیتر
و انسانیتری به کار گرفته شود.
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هانا آرنت
در پنچ نگاه
نوید کلهرودی
کارشناسی ارشد علوم سیاسی  97دانشگاه خوارزمی تهران

گفته می شود فیلسوفان بزرگ آنانی هستند که با اندیشه های
خویش عمال خواب را از مخاطبان خود می ربایند .هانا آرنت،
فیلسوف و نظریه پرداز سیاسی معاصر یکی از این خداوندان
اندیشه سیاسی است .پیش از پرداختن به آرنت الزم است
جایگاه او را در تقسیم بندی رایــج موجود در علوم سیاسی
مشخص نماییم  .به نظر می رسد که در سه سطح می توان من
باب علوم سیاسی سخن گفت .سطح اول فلسفه سیاسی است،
در این سطح ما با پرسش های کالن فلسفی و مسائل کلی
روبرو هستیم همچون چیستی عدالت ،صلح ،خیر و  . ....سطح
دوم نظریه سیاسی است در این سطح ما با مسائل ملموس و
جزئی روبرو هستیم در این قسم نظریه پــردازان یک موضوع
خاص را سوژه خود می کنند و سپس آن را از جز به کل بسط
می دهند  .حالت سوم نیز افکار سیاسی نام دارد و ما با افراد
یا اندیشه هایی روبرو هستیم که نه فیلسوف و نه نظریه پردازند
اما به واسطه نقشی که در عالم سیاست بازی کرده اند /می
کنند و تاثیری که بر جهان سیاست می گذارند ناگزیر از سخن
گفتن در موردشان هستیم .گروه اول شامل فیلسوفان بزرگی
همچون سقراط  ،افالطون و همه بزرگان فلسفه می شود ،گروه
سوم نیز افرادی همچون ناپلئون یا جنبش های دانشجویی را
شامل می گردد ،اما بهترین مثال گروه دوم همانا هانا آرنت
است که در درون وحشت ناشی از نازیسم و فاشیسم زیست و
با نظریه معروف خود یعنی توتالیتاریسم شهرتی جهانی پیدا
کرد .این یادداشت تالش می کند وجوه مختلف اندیشه آرنت
را به شکلی خالصه مورد بررسی قرار دهد.

سال نهم
زمستان ۱۳۹۸
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فرهنگ رجایی در جدید ترین اثر خود
و در مقاله ای بــه بحث از هانا آرنــت
پرداخته است .رجایی به درستی نشان
داده است که آرنت امروز و همچنان یکی
از فیلسوفان و نظریه پردازان پر ارجاع در
غرب است و از دیدگاه های وی برای
تحلیل پدیده هایی همچون پوپولیسم
و چگونگی ظهور ترامپ بهره گرفته می
شود .رجایی در این مقاله دو هانا آرنت را
پیش روی ما می گذارد .آرنت اول ،آرنت
فیلسوف است همو که با نگارش رساله

دکتری اش که در مــورد مفهوم عشق
در نزد سنت آگوستین بود تالش نمود
تا این مفهوم را بسط و گسترش دهد و
از همین رو کتاب های او همچون وضع
بشر ،حیات ذهن و انسان ها در عصر
ظلمت کتاب هایی هستند که جنبه های
فلسفی عمیق تــری دارن ــد .آرنــت دوم
یک نظریه پــرداز سیاسی است و آثاری
همچون انقالب  ،توتالیتاریسم و انقالب
مجارستان را نگاشته است که باید آنها را
در یک دسته بندی قرار داد.

امــا آرن ــت از چــه سخن مــی گــویــد و چه
چیزی او را از دیگر متفکران متمایز می
سازد؟ بیش از هر چیز برای آرنت زیستن
در این جهان مهم بود او در ابتدای کتاب
وضع بشر از دو پدیده ی مهم نام می برد.
اولین آنها توانایی سفر انسان به دیگر
کرات و دومین آنها ماشینیسم و اختراع
ربات هاست  .آرنت بیش از همه از توان
بشر برای فراتر رفتن از کره زمین نگران
است چرا که زیست بشر را در ارتباط با این
کره خاکی می داند .دومین نکته مهم در
اندیشه آرنت تقسیم بندی سه گانه او از
ساحت های مختلف زندگی بشری است
که او آنها را زحمت ،کار و عمل می نامد.
زحمت پایین ترین نوع فعالیت بشر است
که نیازهای اولیه و حیاتی ما را رفع می
کند همچون غذا خــوردن ،کار فعالیتی
است که در درجه ای باالتر انجام می پذیرد

و انسان ها عموما با انگیزه ی راحــت تر
نمودن زندگی خود آن را انجام می دهند
مثال برای راحت تر شدن کشاورزی دست
به اختراع ابزار آالت مدرن در این حرفه
می زنند و در نهایت واالترین نوع فعالیت
بشری در نــزد آرنــت عمل اســت .مفهوم
عمل در اندیشه آرنــت ما را به مفاهیم
دیگری مرتبط می سازد که وقتی در کنار
یکدیگر قرار می گیرند به ما بینشی عمیق
در مورد نگرش آرنت به زندگی بشری می
دهند .از نظر آرنت عالی ترین امری که
عمل را نمایان می ســازد سخن گفتن و
زیستن در عرصه عمومی و در کنار دیگران
است .او معتقد است تمامی انسان ها در
کنار یکدیگر زندگی می کنند اما تنها آنان
که به ساحت عمل می رسند جاودانه می
شوند .و از نظر آرنت این ویژگی زایایی تنها
در میان انسان ها دیده می شود.
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مفهوممهمدیگردراندیشهآرنتتفکرکردن
است .او در اینجا تا اندازه ی فراوانی متاثر
از دیدگاه های کانت است او که با جمله
معروف خود یعنی « دلیر باش  ،این است
شعار روشنگری » بیش از همه به خصلت
تفکر نمودن انسان ها تاکید می نمود .این
مفهوم را آرنت بیش از همه با کتاب معروف
خود یعنی آیشمن در اورشلیم به تصویر
کشید .آدولــف آیشمن افسری نــازی بود
که پس از شکست آلمان ها در جنگ دوم
جهانی توسط موساد دزدیده و به اورشلیم
برده شد .آرنت نیز به عنوان خبرنگار در
دادگاه او حضور پیدا کرد و نتیجه اش از این
دادگاه عمال باعث طرد او از سوی بخشی
از دوستانش به ویژه یهودیان شد .از نظر او
آیشمن که بخش بزرگی از جنایات جنگی

همچون آدم سوزی ها را انجام داده بود یک
هیوال نبود بلکه یک دلقک بود .او معتقد بود
آیشمن یک انسان بیچاره و مفلوک است
چرا که اساسا هیچ نوع استقالل فکری از
خود نداشته است و به تعبیر خودش تنها
به دستوراتی که از باال می رسیده است
عمل می کرده است .بنابراین آرنت می
خواهد به جوامع بشری هشدار دهد
که هر کدام از ما می توانیم یک آیشمن
بالقوه باشیم اگــر تفکر و پرسش گری
ننماییم .او این مطلب را در یک سخنرانی
با نام اندیشیدن و مالحظات اخالقی نیز
شرحی دوباره داد و تالش کرد تا توضیح
دهد که چگونه انسان های عادی که در
جامعه زندگی می کنند ناگهان بزرگترین
شرها را مرتکب می شوند.

مفهوم مهم دیگر در اندیشه ی آرنت
که به بحث بــاال مربوط اســت تعاریف
متفاوت او از مفهوم تنهایی اســت .از
نظر آرنت ما سه نوع تنهایی داریــم .در
نوع اول ما در جوامع از دیگران بیگانه
هستیم این نوع تنهایی معموال در رژیم
های مستبد رخ می دهد ،در نوع دوم
تنهایی ما هم از خود و هم از دیگران
بیگانه ایــم و ایــن نــوع تنهایی مختص
جوامع اتمیزه شده است که عموما در
دام رژیم های توتالیتر می افتند اما نوع
سوم تنهایی نوعی مثبت از تنهایی است
که انسان ها به انتخاب خود و به شکلی
ارادی آن را بر می گزینند .در این نوع
از تنهایی انسان ها با خود به گفتگو می
نشینند و به قول خود آرنت با خویشتن
خویش گفتگو می کنند در این جاست
که ما بیش از همه با خود می اندیشیم

و در مــورد اعمالمان و جایگاهمان در
جهان فکر می کنیم اهمیت ایــن نوع
اندیشیدن و اساسا نفس اندیشه از نظر
آرنت در همین جاست چرا که در زمان
هایی که اکثر افراد بشر به تقلید صرف و
اطاعت کردن از حاکمان روی آورده اند
آنها که به سبک سقراطی می اندیشیند
کسانی هستند که می توانند به تعبیر
کانتی « نه» بگویند ،آرنت توضیح می
دهــد کــه ایــن اق ــدام فــوق الــعــاده و فی
نفسه سیاسی است چرا که راهی را به
سوی دیگران نیز باز می کند تا این راه
را ادامه دهند به همین جهت بود که او
نام یکی از کتاب هایش را انسان ها در
عصر ظلمت گذاشت  ،کسانی که معقتد
بود چنین اند و در دوران تاریک ظهور
نازیسم و استالینیسم می اندیشیدند و
اطاعت نمی کردند.
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۵

مفهوم مهم دیگر در اندیشه آرنــت که
مجددا پیوند او را با عرصه ی عمومی
نشان می دهد مفهوم آزادی است .از
نظر آرنــت آزادی با رهایی فرق دارد.
در مرحله ی اول انسان ها باید آگاه
باشند که به هر حال در دام ضروریاتی
از زندگی افتاده اند .از نظر آرنت فرد
آزاده کسی است که بتواند خود را از
قید این مسائل برهاند اما آزادی لزوما
در همینجا تامین نمی گردد بلکه آزادی
در فضای سیاسی ئی برآورده می شود
که در عرصه ی عمومی شکل می گیرد

موخره
آثار آرنت گسترده اند و او با فهم عمیق و
متفاوت خود از مفاهیم سیاسی همیشه
خوانندگانش را به چالش می کشد به
طور مثال تفاوتی که او در کتاب خشونت
میان مقوالتی همچون خشونت ،قدرت
و زور قائل می شود و یا تذکر مهمش من
باب اینکه انقالب هایی که مساله شان
به جای آزادی  ،فقر است عموما نتایج
مثبتی به بار ندارند و همینطور نقد دو
جانبه اش به مارکسیسم و لیبرالیسم
 .او متفکری بود که مداوما تالش کرد
به گونه ای متفاوت به مسائل بنگرد،

12

سال نهم
زمستان ۱۳۹۸

و همه در ایــن میان و در پیشگاه این
عرصه ی عمومی برابرند .رجایی در این
مقاله این موضوع را به روبرو شدن همه
موجودات در برابر پیشگاه خدا تمثیل
می کند که در آن همه ورای جایگاه خود
در نزد خدا برابرند .بنابراین اگرچه نگاه
آرنــت به مفهوم آزادی مشخصا آزادی
منفی از نــوع آیــزایــا برلینی آن است
امــا ایــن آزادی بیش از همه در عرصه
عمومی و در شرایط برابری سیاسی و
قانونی و به رسمیت شناختن اصل تکثر
است که معنا پیدا می کند.

متاثر از اندیشه های یونان باستان بود
و از کودکی یونانی را آموخت  ،او و هم
نسالنش در دوره ای تراژیک از تاریخ
غــرب زیستند و با فهم عمیق خــود از
مسائل زندگی بشری جایگاه خــود را
در تاریخ اندیشه سیاسی محکم کردند
بیش از همه باید مــداومــا به جمله ی
معروف آرنــت در زندگی روزانـــه خود
بازگردیم که  « :کسانی که تفکر نمی
کنند به مانند خوابگردها می مانند» .
منابع در دفتر مجله موجود است
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قرنطینه یا
ترک تعاملهای اجتماعی
دکتر احمدرضا اصغرپور ماسوله
استاد گروه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی

همه گــیــری کــرونــا کــه در هفتههای
اخــیــر بخشهای بــزرگــی از جــهــان را
درگــیــر کــرده اســت از ابــعــاد گوناگون
قابل بررسی است .آنچه در این نوشته
بــه آن مــی پــردازیــم مفهوم اجتماعی
قرنطینه و پیامد هــای آن مــی باشد.
همه ما بارها شنیده ایــم که پزشکان
تنها راه جلوگیری از گسترش بی رویه
ایــن بیماری را در خانه ماندن عنوان

میکنند  .در واقع پزشکان از خانوادهها
می خواهند که خود را قرنطینه کنند و
در خانه بمانند .نکته جالب توجه در این
مورد بی توجهی یا کم توجهی بسیاری
از شهروندان ایرانی به این درخواست
بوده است  ،تبیین های گوناگونی برای
این موضوع عنوان شده اما خوب است
از منظر خود کنشگران ادراک آنان را
بررسی کنیم.مشاهدات کیفی پراکنده
نشان می دهــد در خانه ماندن برای
برخی نشانه انفعال و گیر افتادن در
بیماری اســت .این افــراد نمیخواهند

اندیشه سیاسی

وجود یک معضل بزرگ را قبول کنند
چون احساس می کنند اگر وجود این
معضل را بپذیرند دچــار درماندگی و
نــاامــیــدی مــی شــونــد .بنابراین تالش
می کنند مسئله را نادیده بگیرند ،این
نادیده گرفتن گاهی اوقات از نگاه آنان
جسارت و شجاعت تلقی می شود.
برای اقناع این نوع افراد ضرورت دارد
به آنــان توضیح داده شود که در خانه
ماندن به معنای گیر افــتــادن نیست.
بلکه اقدامی است فعاالنه در حمایت از
همه آحاد جامعه و جلوگیری از خسارت
های بیشت ر البته قابل درک است که
صرف جدید بودن ،این موضوع را برای
بسیاری عجیب مینمایاند .به این معنی
که شاید هیچ کدام از شهروندان ایرانی
امروز واقعه ای مشابه این بیماری را به
یاد نداشته باشند ،پس تجربه جمعی در
این زمینه وجود ندارد.
اما نکته دیگر این است که ترک تعامل
های اجتماعی خود بسیار دشوار است.
توجه کنیم که پزشکان بــه واقــع از ما
میخواهند برای چند هفته سبک زندگی
خود را به شکل فاحشی تغییر دهیم .این
کار آسان نیست و برای بسیاری از افراد
گران تمام می شود .باید توجه کنیم که
نظم و چیدمان زندگی روزمره ما چه در
داخل خانه و چه در بیرون از آن ٫به طور
تدریجی در حالت تعادل قــرار گرفته
اســت .چیدمان منزل و نــوع تعامالت
میان اعضای آن متناسب است با میزان
حضور افــراد در خانه .به همین خاطر
هنگامی که افراد عضو خانواده بیش از
زمان معمول در خانه می مانند احتمال
بروز تعارض افزایش مییابد .
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همچنین ممکن اســت افــراد به خاطر
چیدمان خــانــه و نــوع تقسیم فضا به
سادگی نتوانند مکان مناسب را برای
مطالعه یا خلوت کردن یا رسیدگی به
اموری که بیرون از منزل همواره انجام
می دادنــد بیابند .البته وقتی شرایط
قرنطینه طــوالنــی مــی ش ــود بــه طــور
تدریجی همه ایــن ها تغییر کــرده و با
شرایط جدید تطبیق می یابند .اما قطع ًا
مرحله انتقالی انطباق ٫دشواریهایی
را بــه وجـــود مــــیآورد  .بـــرای کاهش
پیامدهای این موضوع باید توصیه های
کاربردی در اختیار اعضای خانوادهها
قـــرار گــیــرد .یعنی اعــضــای خــانــواده
باید بدانند فضای منزل دیگر مانند
قبل صرف ًا بــرای استراحت نیست .در
ساعاتی از روز ممکن است پدر خانواده
مــشــغــول ک ــار ج ــدی روزمــــره خ ــود در
خانه شود .فرزندان هم باید با جدیت
درس بخوانند .پس سکوت و در اختیار
گذاشتن فضای مناسب ضروری است.
درساعت دیگری فضای منزل می تواند
ال تغییر کند و فضایی مفرح شود.
کام ً
همچنین با توجه به اینکه افراد ساعات
طــوالنــی در خانه مــی مانند توجه به
فراغت  ٫ورزش و تعامالت گرم اهمیت
زیادی می یابد.
در مجموع تجربه کرونا در ایران و دیگر
کشورها از یــک ســو زنــگ خطری بود
برای بروز انواع خطرناک تر این بیماری
ها در آینده و از سوی دیگر یــادآوری و
تجربهای برای مسئوالن و آحاد جامعه
تا خــود را بــرای بــروز جنین مشکالتی
در آینده آماده کرده و توانایی انطباق و
انعطاف را افزایش دهند.

اعضای
خانواده باید
بدانند فضای
منزل دیگر
مانند قبل
صرف ًا برای
استراحت
نیست .در
ساعاتی از روز
ممکن است
پدر خانواده
مشغول کار
جدی روزمره
خود در
خانه شود.
فرزندان هم
باید با جدیت
درس بخوانند
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دانشگاه مجازی در دورانکرونا
دکتر روح هللا اسالمی

رئیس گروه مطالعات و برنامه ریزی
فرهنگی اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد

بحران کرونا کشور ایــران را فراگرفته
است و متناسب آن باید سیاست گذاری
ها و برنامه ریــزی هایی انجام گیرد تا
نرخ شیوع کاهش یابد و صیانت جان
شهروندان حفظ گــردد .یکی از مراکز
تجمع و فعالیت دانشگاه ها هستند که
تقریبا  2800نهاد ،موسسه آمــوزش
عالی و نزدیک به  5میلیون دانشجو در
ایران وجود دارد .با تدابیر صورت گرفته
سه هفته قبل از عید نــوروز دانشگاه
هــا فعالیت هـــای خـــود را بــه فضای
مجازی بردند و حضور فیزیکی اساتید،
کــارمــنــدان و دانــشــجــویــان در محیط
دانشگاه به حداقل رسید .اگر میزان
شیوع و آمار مرگ ناشی از ویروس کرونا
در عید نوروز افزایش پیدا کند احتمال

تعطیلی فعالیت های حضوری و انتقال
آن به فضای مجازی وجود دارد.
تکنولوژی اطــاعــات تــوانــمــدی های
انسان را افزایش داده است و در موضوع
دانشگاه نیز پژوهش ،آموزش و فرهنگ
دانشگاهی در عصر اطالعات با کمک
تکنولوژی های جدید دانشگاه شبکه
ای را شکل داده است .دانشگاه اجتماع
اندیشمندان و پژوهشگران رشته های
مختلفی اســت کــه سعی مــی کنند به
لحاظ علمی مسائل حقوقی ،مهندسی،
پزشکی ،سیاسی و اجتماعی بشر را حل
کنند .دانشگاه سطوح مبنایی ،نظریه
پردازی ،آمایش و ارزیابی و کاربردی و
سیاست گذاری دارد .دانشگاه وظیفه
آمــوزش دانــش هــای مختلفی دارد که
کــنــار هــم بــــودن آنها بـــهـــزیـــســـتـــی
اخـــــــاقـــــــی و
مــعــیــشــتــی
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انــســان هــا را شکل مــی دهـــد .بخش
پژوهش مبنای آموزش است و در راس
هر دو فرهنگ نانوشته و نادیدنی است
که در همه ابعاد دانشگاه جاری است.
فرهنگ دانشگاهی انتقادی ،علمی ،بی
طرف و مبتنی بر دفاع از دولت وکشور
اســت .اگــر دانشگاهی تنها بــر جنبه
آموزش تاکید کند به مراکز فنی حرفه ای
نزدیک می گردد ،اگر بر پژوهش تمرکز
کند به سمت پژوهشکده ها و مراکز
رشــد می رود و اگــر انحصارا فرهنگی
باشد شبیه نهادهای سنتی خواهد بود.
بنابراین دانشگاه محیط تعامالت
پوپا دانشجویان و اساتید و
پــژوهــشــگــران و مرتبط با
حل و فصل مسائل جامعه
و دولت است.
بــا تعریف بــاال از دانشگاه
مــی ت ــوان گفت تکنولوژی
اطالعات در عصر کرونایی
شدن جامعه به کمک دانشگاه
می آید تا دانشگاهی مجازی
و شبکه ای شکل گیرد.
اغلب دانشگاه های
تراز اول جهان درس
های خود را بر روی
شبکه های اجتماعی
پــرطــرف دار قـــرار می
دهند و پژوهش های متن باز را
در اختیار دیگران قــرار می دهند.
یکی از شــاخــص هــای رتــبــه بندی
دانشگاه های معروف نحوه استفاده
از فضای مجازی ،شبکه های اجتماعی
و نــرم افــزارهــای ارتــبــاط جمعی کاربر
مــحــوری اســت کــه تعامالت چندجانبه
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را شکل می دهد .کالس مجازی و قرار
دادن فایل های درس و برقراری آزمون
های الکترونیکی الــزام دانشگاه ها در
بحران فعلی است .اساتید می توانند در
زمان قرنطینه عید نوروز کار با نرم افزارها
و شبکه هــای اجتماعی را یــاد بگیرند.
تمرین شود تا پژوهش های الکترونیکی و
متن باز تولید گردد و به صورت شبکه ای
ترم آینده اجرا گردد .دانشگاه شبکه ای
الزامی جهانی متناسب با عصر اطالعات
در راستای بین المللی شدن دانشگاه بود
که بحران ویروس کرونا اجرایی شدن آن
را عینی تر ساخته است.
کامال طبیعی است که دانشگاه شبکه ای
و آموزش های مجازی هیچ گاه جانشین
دانشگاه نخواهد شد چرا که دانشگاه تنها
آموزش و پژوهش نیست و اگر تمهیداتی
اندیشیده نشود یکی از ارکان دانشگاه به
نام بخش فرهنگی دچار گسست خواهد
شد .دانشگاه به فضای انتقادی ،گفت وگو
محور ،پویا و مشارکتی خود زنده است و
اگر فرهنگ دانشگاهی حذف گردد تبدیل
به اداره و نهادهای بوروکراتیک خواهد
شد .دانشگاه جهان زیستی فعال دارد و در
بحران فعلی مهم است که فضای فرهنگی
دانشگاه در قالب نشریه های الکترونیکی،
سخنرانی و نقد و بررسی های مجازی،
نشست های گفتگو محور سایبری تداوم
دوران قبل باشد .کرونا آزمــونــی برای
دانشگاه ها است که تا چه حد توانایی وفق
دادن خود با شرایط را دارند که اگر بتوانند
فعالیت های خود در قالب دانشگاه شبکه
ای و مجازی را دنبال کنند پیشران سایر
نهادها برای سیاست گــذاری صحیح در
عصر اطالعات خواهند بود.

کامال طبیعی
است که
دانشگاه
شبکه ای و
آموزش های
مجازی هیچ
گاه جانشین
دانشگاه
نخواهد
شد چرا که
دانشگاه
تنها آموزش
و پژوهش
نیست و اگر
تمهیداتی
اندیشیده
نشود یکی
از ارکان
دانشگاه به
نام بخش
فرهنگی
دچار گسست
خواهد شد
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دولت و کووید۱۹

همه چیز تحت کنترل است

برای مبارزه همه گیر ،دولت بزرگ الزم است اما ممکن است
بعد از آن دوباره محدود نشود
برگرفته از نشريه اكونوميست
ترجمه :افسانه دانش
کارشناسی ارشد روابط بین الملل96

فقط در عرض چند هفته ،ویروسی به
قطر ده هزارم میلی متر به دموکراسی
های غربی منتقل شد .دولت ها مشاغل
را تعطیل و م ــردم را در داخ ــل خانه
حبس کردند .آنها قول دادنــد تا برای
حمایت از زندگی شهروندان تریلیون
ها دالر به اقتصاد اختصاص دهند .در
کره جنوبی و سنگاپور ،حریم شخصی
پزشکی و اینترنتی کنار گذاشته شد،
این چشمگیرترین افزایش قدرت دولت
از زمان جنگ جهانی دوم است.
تابوها یکی بعد از دیگری درحال شکسته
شدن هستند اما نه فقط درمورد تهدید
جریمه یا زنــدان بــرای افــراد عــادی که
کارهای معمولی انجام می دهند بلکه
در حد و اندازه نقش دولت در اقتصاد.
برای مثال کنگره آمریكا آماده است تا
بسته ای به ارزش تقریبا  2تریلیون دالر
 ٪10 ،از تولید ناخالص داخلی ،دو برابر
آنچه در ســال  2009-2007وعــده
داده شده بود ،به تصویب برساند .ارزش

ضمانت نامه هــای اعتباری انگلیس،
فرانسه و سایر کشورها  15درصــد از
تولید ناخالص داخلی را شامل می شود.
بانک هــای مرکزی در حــال چــاپ پول
هستند تا با استفاده از آن عوایدی را که
ال استفاده شده ،بخرند .حداقل برای
قب ً
مدتی دولــت ها به دنبال جلوگیری از
ورشکستگی و رکود می باشند.
برخی معتقدند دولت محدود و باز کردن
بازارها مشکل کووید 19را تشدید می
کند .دولت باید با قاطعیت عمل کند.
اما تاریخ نشان می دهد كه دولت پس
از بحران ،میدان را واگذار نمی کند به
خصوص امــروزه که نه فقط بر اقتصاد
بلکه بر افراد نیز نظارت دارد.
رشد دولت ها در حین بحران تصادفی
نیست .دولــت هایی که در همه گیری
درگیر می شوند به تنهایی می توانند
منابع عظیمی را با سرعت بسیج کنند.
دولــت ها بــرای متوقف کــردن ویــروس،
تعطیلی مشاغل و انزوا را نیاز دارند .فقط
آنها می توانند به جبران رکود اقتصادی
ناشی از بحران کمک کنند .در آمریکا و
در منطقه یــورو ،تولید ناخالص داخلی
ممکن است  5تا  10درصــد نسبت به
سال دیگر یا شاید بیشتر کاهش یابد.
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یکی از دالیل تغییر سریع نقش دولت این
است که کووید  19مانند آتش سوزی
به سرعت پخش می شود .طی کمتر از
چهار ماه ،از بازارهای ووهان تقریب ًا به
همه کشورهای جهان منتقل شد .هفته
گذشته  253000مورد جدید ثبت شد.
مردم از نمونه ایتالیا می ترسند ،جایی
که بحران با تقریبا  74000مورد ثبت
شــده بر کشوری با سیستم بهداشتی
در سطح جهانی غلبه کــرده و منجر به
مــرگ بیش از  7500نفر شــده است.
این ترس دلیل دیگری برای تغییر سریع
است .وقتی دولت بریتانیا سعی کرد تا
دخالت دولت را به حداقل برساند ،متهم
به اقدام کم و خیلی دیر شد .در عوض،
فرانسه این هفته قانونی را تصویب کرد
که به دولت این قدرت را می دهد که نه
تنها حرکات مردم ،بلکه مدیریت قیمت
ها و کاالهای مــورد نیاز را نیز کنترل
کند .در طــول بــحــران ،رئیس جمهور
فرانسه امانوئل مکرون ،در حال تقویت
جایگاه خود بوده است.
تاكنون در بیشتر نقاط جهان ،دولت
با ترکیبی از اجبار و فشار اقتصادی به
کووید 19پاسخ داده است .همچنین با
ادامه همه گیری این احتمال وجود دارد
که دولت از قدرت انحصاری اش برای
نظارت افراد از اطالعاتشان نیز استفاده
کند .هنگ کنگ از برنامه هایی در تلفن
همراه استفاده می کند که نشان می
دهد شما برای اجرای قرنطینه در کجا
هستید .چین دارای سیستم گذرنامه
برای ثبت افرادی است که برای خروج
امن هستند .اطالعات تلفن همراه به
مدل سازان کمک می کند تا گسترش

20

سال نهم
زمستان ۱۳۹۸

بیماری را پیش بینی کنند و اگر دولتی
مانند چین کووید  19را متوقف کند،
الزم است تا با پیشبینی و بررسی بر روی
هر شاخه جدید ،از موج دوم در میان
بسیاری از افراد که هنوز مستعد هستند،
جلوگیری شود .همچنین کره جنوبی
اعالم کرد که ردیابی اتوماتیک مبتالیان
جدید با استفاده از فناوری تلفن همراه،
ده دقیقه به جای
 24ساعت زمان بعضی ها خودشان را متقاعد
می برد.
میکنند که افزایش قدرت
افزایش گسترده دولت مانند آنفوالنزای
قـــــــدرت دولــــت اسپانیایی قرن پیش ،موقتی
زمـــــانـــــی بـــــرای است و هیچ نشانه ای از آن
بحث قــرار نــداده
باقی نمی ماند .با این حال ،نحوه
اســــــت .بــعــضــی
هــا خ ــودش ــان را واکنش دولت ها باعث شده تا
متقاعد میکنند کووید 19بیشتر شبیه جنگ یا
کــــــه افـــــزایـــــش رکود شود
قـــــــدرت دولــــت
مانند آنفوالنزای
اسپانیایی قــرن پیش ،موقتی اســت و
هیچ نشانه ای از آن باقی نمی ماند .با
این حال ،نحوه واکنش دولت ها باعث
شده تا کووید 19بیشتر شبیه جنگ یا
رکــود شود و سوابق حاکی از آن است
که بحران منجر به دولت بزرگتر با قدرت
دائمی و مسئولیتهای بیشتر و مالیات
برای پرداخت میشود .دولت رفاهی،
مالیات بر درآمد ،ملی شدن ،همه اینها
از نزاع و بحران ناشی می شوند و با آنها
تقویت می شوند.
همانطور که این فهرست نشان می دهد،
برخی از تغییرات امروزه مطلوب خواهد
بود .آمادگی دولت ها برای بحران های
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بعدی بهتر خواهد شد و سرمایه گذاری
در سالمت عمومی مانند آمریکا که به
اصالح نیاز دارد و پرداخت حقوق ایام
بیماری در کشورهای دیگر الزم است.
سایر تغییرات ممکن است خیلی صریح
نباشد ،اما خنثی کردن یا بی اثرسازی
آن دشوار خواهد بود .زیرا آنها حتی قبل
از همه گیری توسط هیئت موسسان
قدرتمند حمایت شدند .بــرای مثال،
پیمان منطقه یورو که قرار شده نظمی
را به ضمانت از کشورهای عضو تحمیل
کند .به همین ترتیب ،انگلیس سکان
خــود را تحت کنترل دولــت ق ــرارداده،
گامی که شاید موقتی باشد یا ممکن
است هرگز از آن عقب نشینی نکند.
نگرانی بیشتر گسترش عادات بد است.
دولت ها ممکن است به سمت استبداد
برگردند .برخی از اتمام مــواد داروهــا
که بسیاری از آنها در چین ساخته می
شوند ،می ترسند .روسیه تحریم موقتی
صــادرات غــات را اعمال کــرده است.
صنعتگران و سیاستمداران اعتماد به
زنجیره های تأمین (ذخایر) را از دست
دادند .این فقط قدمی کوچک از دولت
بــرای حمایت مــداوم از قهرمانان ملی
اســت که با مالیات دهندگان تضمین
شــود .در حــال حاضر چشم اندازهای
تــجــاری مبهم اســت .همه اینها باعث
می شود تا دولت ها دوباره ظاهر شوند
و موقعیت خــود را بهبود بخشند و در
طوالنی مدت ،گسترش و تــداوم حدود
دولـــت بــه هــمــراه بــدهــی عمومی باال
احتماال ً منجر به نوعی سرمایه داری کم
تحرک خواهد شد.
اما این بزرگترین مشکل نیست .نگرانی

های بزرگتر درمورد دروغ ،سوءاستفاده
از مقام و تهدید آزادی اســت .در حال
حاضر برخی از سیاستمداران به دنبال
به دست گرفتن قــدرت هستند ،مانند
مجارستان ،جایی که دولــت به دنبال
بــرقــراری وضعیت فوقالعاده(تصویب
الیحه اختیارات ویــژه دولــت) اســت .از
طرفی به نظر می رسد بنیامین نتانیاهو
نخست وزیر اسرائیل نیز ،از بحران به
عنوان فرصتی برای فرار از محاکمه سوء
استفاده میکند.
نــگــران کننده ترین مسئله ،افزایش
نــظــارت اجــبــاری اســـت .جــمــع آوری
و پــــردازش اطــاعــات گــســتــرده بــرای
مدیریت بیماری انجام می شود .اما آنها
نیز نیاز دارنــد دولت به طور معمول به
سوابق پزشكی و الكترونیكی شهروندان
دسترسی داشته باشد .وسوسه استفاده
از نظارت بعد از همه گیری خواهد بود،
همانگونه که قانون ضد تروریسم پس از
 11سپتامبر تمدید شد .این مورد ممکن
است با ردیابی موارد سل یا فروشندگان
مواد مخدر شروع شود .هیچ کس نمی
داند که کجا به پایان خواهد رسید ،به
خصوص اگــر چین با نظارت گسترده
کووید 19به عنوان یک مدل دیده شود.
بــرای مقابله با کووید 19ممکن است
نظارت الزم باشد .قوانین با بررسی
دقیق می تواند به متوقف کردن بحران
در داخل کمک کند .اما دفاع اصلی در
مقابل دولت بسیار قوی ،در فناوری و
اقتصاد ،خود شهروندان خواهند بود.
آنها باید به خاطر داشته باشند که دولت
همه گیر برای زندگی روزمــره مناسب
نیست.
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ترین مسئله،
افزایش
نظارت اجباری
است .جمع
آوری و
پردازش
اطالعات
گسترده برای
مدیریت
بیماری انجام
می شود .اما
آنها نیز نیاز
دارند دولت
به طور معمول
به سوابق
پزشكی و
الكترونیكی
شهروندان
دسترسی
داشته باشد

سال نهم
زمستان ۱۳۹۸

21

اندیشه سیاسی

| 24

سیاست فراگیر
برگرفته از نشريه اكونوميست
ترجمه :افسانه دانش
کارشناسی ارشد روابط بین الملل96

"همه دولت ها مبارزه (تالش)خواهند
کرد ،اما برخی بیشتر از دیگران مبارزه
می کنند"
به آنچه در لمباردی می گذرد بنگرید،
منطقه مرفه ایتالیایی که اکنون قلب
شیوع بیماری کووید  19در اروپا شده
اســت .بیمارستانهایش مراقبتهای
بهداشتی در سطح جهانی ارائــه می
دهند و تا هفته گذشته فکر میکردند
که با این بیماری مقابله می کنند اما
اکــنــون بــا موجی از مــردم مبتال روبــه
رو شــده انــد .در برخی بیمارستان ها
پس از اتمام اکسیژن ،کارکنان خسته
مجبور به تــرک بیماران درمــان نشده
بــرای مــردن شدند .سازمان بهداشت
جهانی این هفته رسم ًا اعــام کرد که
این بیماری همه گیر با تقریب ًا 45000
مــورد و تقریب ًا  1500کشته در 112
کشور خارج از چین به سرعت در حال
گسترش است .از نظر اپیدمیولوژیست
ها ایتالیا یکی دو هفته از کشورهایی
مانند اسپانیا ،فرانسه ،آمریکا و انگلیس
جلوتر است و کشورهای کم ارتباط تر
مانند مصر و هند عقب تر از آن هستند
امــا ایــن فاصله زیــاد نیست .تا به حال

برخی از رهبران سیاسی با هر چیز همه
گیر و عواقب اقتصادی آن مانند بحران
مالی  2009-2007روبرو بوده اند .از
آنجایی که آنها با تأخیر متوجه فرسایش
سیستم های بهداشتی می شوند میزان
مرگ و میر افزایش می یابد ،اما رهبران
در آخر با این واقعیت که هوا طوفانی
است ،کنار می آیند .سه عامل چگونگی
کنار آمــدن آنها بــا واقعیت را تعیین
میکند :نگرش آنها به عــدم قطعیت؛
ساختار و قابلیت سیستم های بهداشتی
و مهمتر از همه ،اعتماد.
عدم قطعیت دالیل بسیاری دارد .یک
ال ناشناخته
مورد سارس و بیماری کام ً
ناشی از آن ،کووید  19است .در واقع
مقامات کشورها باید در شرایطی به
مبارزه علیه کرونا برخیزند که شناخت
چندانی از ایــن ویــروس نــدارنــد .مورد
دیگر بر سر وضعیت همه گیری آن است،
ایــن بیماری در هر منطقه یا کشوری
به سرعت تکثیر می شــود و غیر قابل
تشخیص باقی می ماند .با گذشت زمان،
مشخص شــده کــه در برخی مکان ها
مانند ایتالیا ،ایران و کره جنوبی نسبت
به دیگر مناطق گسترش بیشتری خواهد
داشت و ممکن است تا زمانی که دولت
ها مــدارس را تعطیل کــرده و ازدحــام
جمعیت را ممنوع کنند خیلی دیر شده
باشد .راه حل چین ،که توسط سازمان
بهداشت جهانی تأیید شــده ،تحمیل
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قرنطینه سخت گیرانه است که با تست
گسترده و ردیابی مخاطب تقویت شده
است .سازمان بهداشت جهانی نیز این
هفته خرسندی خود را از سیاستها و
اقدامات چینیها در مهار کرونا ابراز
کــرد .البته ایــن بــه آن معنا نیست که
مدل چینیها میتواند برای دیگر نقاط
جهان نیز موثر باشد .هر قرنطینهای
بــا هزینههای هنگفتی مــواجــه اســت؛
چه در بخش تولید و چه مبتالیان به
بیماریهای دیگری که باید داروهــای
دیگری را دریافت کنند .در چین این امر
با هزینه اقتصادی و انسانی باال انجام
شد ،اما آلودگیهای جدید را کاهش
داد .و در این هفته ،رئیس جمهور شی
جینپینگ با موفقیت از ووهــان ،جایی
که برای اولین بار همه گیری ظاهر شد،
بازدید کرد .با این وجود عدم قطعیت
حتی در چین همچنان ادامه دارد ،در
حالی که چین تالش میکند تا به صورت
تدریجی با کاهش قرنطینه ،اقتصاد خود
را روی ریل بهبود قرار دهد ،ممکن است
موج دومی و قویتر بیماری بار دیگر با
چین برخورد کند.
در دموکراسیها ،رهبران باید تصمیم
بگیرند ،حتی اگر مردم رژیم سخت انزوا
و نظارت چین را تحمل کنند .سیستم
قفل (حصر) ایتالیا عمدتا خود پلیس
است و به سختی حقوق مردم را نقض
نمی کند .اما اگر نسبت به کشور چین
شیوع بیشتری داشــتــه بــاشــد ،ممکن
است این روش بسیار گران و کم تاثیر
باشد .همچنین کــارایــی به ساختار و
مقاومت سیستمهای مراقبت بهداشتی
بستگی دارد .هــر سیستم بهداشتی

از بین خواهد رفــت .حجم وسیعی از
پیامهای مختلط و دستورالعملهای
متناقض در مورد آزمایش و زمان ماندن
در خانه وجود دارد .مکانهایی مانند
اردوگــاههــای پناهندگی و زاغهها که
مـــردم خــدمــات درمــانــی بسیار کمی
دریافت میکنند ،آسیب پذیرتر خواهند
بود .اما حتی بیمارستانها با بهترین
منابع در کشورهای ثروتمند مبارزه
خواهند کرد .در سیستم های جهانی
مانند سرویس بهداشت ملی انگلیس
باید بسیج منابع و پــذیــرش قــواعــد و
اقدامات آسانتر از سیستمهای پراکنده
و خصوصی باشد که باید نگران این
باشند که چه کسی پرداخت می کند
و چه کسی مسئول چه چیزی است.
ایاالت متحده علی رغم ثروت و برتری
علم پزشکیاش ،با موانعی روبرو است.
بخش خصوصی آن بــرای هزینه های
پرداختی درمانی(حقوق ایام بیماری)
بهینه شــده اســت .هزینه  28میلیون
نفر از مــردم بیمه نشده آمریکا 11 ،
میلیون نفر مهاجران غیرقانونی و تعداد
نامعلومی بدون حقوق ایام بیماری همه
دالیلی بــرای منع آزمایش یا قرنطینه
دارنــد .نوارهای قرمز و برشها آزمایش
کافی را به تاخیر انداخته است.
عامل سوم عدم اعتماد خواهد بود .اعتماد
به رهبران اجازه تصمیم گیریهای مشکل
در مورد قرنطینه و ایجاد فاصله اجتماعی
مانند تعطیلی مدارس را میدهد .حتی
بهترین تالشها برای پوشاندن حقایق در
این زمینه یک گل به خودی است؛ چراکه
موجب ترویج بیاعتمادی ،شایعهها و
ترس در سطح جامعه میشود .بهترین
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زمان برای گفتوگو با مردم در این زمینه
پیش از آغــاز شیوع بیماری است و هیچ
چیز بیشتر از این ظن که سیاستمداران
حقیقت را پنهان می کنند باعث ترس و
شایعه نمی شــود .وقتی دولــت ها برای
جلوگیری از وحشت تهدید را کوچک می
شمارند در تالش اشتباهی برای ادامه این
سردرگمیها هستند .با این حال رهبران
تالش کردند که درمــورد همه گیری این
بیماری صحبت کنند .بــه ویــژه رئیس
جمهور دونالد ترامپ از خوش بینی بی
اساس برای حمله به دشمنانش خودداری
ک ــرد .ایــن هفته او  30روز ممنوعیت
مسافرت از اروپــا اعــام کرد تا رونــد این
بیماری در امریکا کند شود .هنگامی که
مردم شاهد مرگ دوستان و بستگانشان
بودند ،او متوجه شد که همه گیری بیماری
نمیتواند با توطئه بیگانگان ،دموکراتها
و سی ان ان توجیه شود.
سیاستمداران باید چــه کــاری انجام
دهــنــد؟ اگــرچــه شــایــد دیــگــر کشورها
نتوانند مدل چین را اجرایی کنند ،اما
تجربه چینیها نشان میدهد جهان
باید سه درس گفتوگو با مردم(اعتماد
ســــازی) ،کــنــدســازی انــتــقــال بیماری
و آمـــاده ساختن سیستمهای حفظ
ســامــت بـــرای افــزایــش تــقــاضــا را در
اولــویــت ق ــرار ده ــد .هــر کــشــوری باید
تعادل خــودش را بین مزایای ردیابی
بیماری و نقض حریم خصوصی به این
کشور ،حفظ کند اما کره جنوبی و چین،
قدرت اطالعات گسترده و آزمایش انبوه
را به عنوان راهی برای شناسایی موارد
و مــحــدود کــردن شیوع نشان دادنــد.
همچنین دولتها باید همه گیری را
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پیش بینی کنند ،زیرا اقداماتی مانند
ممنوعیت ازدحــام جمعیت درصورتی
موثرتر است که زودهنگام باشد .بهترین
نمونه از نحوه پاسخگویی ،سنگاپور
است که مــوارد بسیار کمتری از آنچه
انتظار می رفت داشته است .سنگاپور
بــه لطف بــوروکــراســی کــارآمــد در یک
منطقه کوچک ،مراقبتهای بهداشتی
در ســطــح جــهــانــی و تــجــربــه خـــوب از
آموختههای ســارس ،زودتــر عمل کرد.
این امر با رضایت عمومی ،علمی بودن
و اعتماد موفق شــد .در غــرب کووید
19چالشی برای نسل سیاستمدارانی
است که از زمان بحران مالی قدرت را
در دست گرفته داشتند .بسیاری از آنها
جهانی شدن و کارشناسان را نادیده
میگیرند .شکاف و درگیری بیشتر شده
است .در برخی شیوه ها ،همه گیری در
دستور کار قرار گرفته است .کشورها
ممکن است از آمریکا پیروی کنند و به
سمت داخل پیش روند و مرزهای خود
را ببندند .صنایع ممکن است از جهانی
شدن عقب نشینی کنند .با این حال ،این
بیماری همه گیر پزشکان ،دانشمندان و
کارشناسان سیاست را بار دیگر در مرکز
ال
دولت قرار داده است .همه گیرها کام ً
جهانی هستند .کشورها به همکاری با
یکدیگر در مورد پروتکل های درمانی
و واکسن نیاز دارن ــد .رأی دهندگان
نگران ،احتماال کمتر به تماشای نمایش
رقابتهای سیاسی حزبی بپردازند .آنها
به دولتشان بــرای مقابله با مشکالت
واقعی که با آنها روبرو هستند احتیاج
دارند این همان چیزی است که سیاست
باید در مورد همه داشته باشد.
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شیوع جهانی کووید  19باعث شده تا
افرادی که ممکن است به این بیماری
جدید آلوده شده باشند ،خود را در خانه
قرنطینه کنند .این امر میتواند تهدیدی
بــــرای فــعــالــیــت اقــتــصــادی و معضل
وحشتناکی برای کارگران باشد .برخی
از آنها اگر سرکار نروند با مشکالت مالی
روبــرو می شوند .هنگامی که بیماری
ناآشناست ،عالئم اولیه بیماری بیشتر
می باشد و عالئم خفیف به بیماریهای
شــایــع شــبــاهــت دارنـــــد .یــک چــهــارم
آمریکایی هــا کــه در بخش خصوصی
کار می کنند ،کارمندانی هستند که
به هیچ وجه مرخصی بیماری دریافت
* بارتلبــی داســتانی کوتــاه از وال اســتریت
اســت کــه توســط نویســنده آمریکایــی هرمــان
ملویــل بــرای اولیــن بــار در دو بخــش در شــماره
هــای مــاه نوامبــر و دســامبر ســال 1853
مجلــه  Putnam's Serializedو بــا تغییراتــی
جزئــی در متــن در داســتان هــای Piazza
چــاپ شــده اســت .در یــک دفتــر وکالــت در
خیابــان وال اســتریت ،وکیلــی موفــق بــه همــراه
چنــد نســخهنویس مشــغول کارنــد .زمانــی کــه
کارهــای دفتــر زیــاد میشــود ،مــردی بــه ایــن
گــروه اضافــه مــی شــود؛ او «بارتلبــی» نــام دارد؛
کســی کــه درنهایــت ســکوت بــه کار نســخه
نویســی مشــغول اســت .او بهتدریــج ســوی
چشــمانش را دراثــر کار زیــاد از دســت میدهــد
و کار نسخهنویســی را هــم کنــار مــی گــذارد،
امــا دفتــر را تــرک نمــی کنــد .همانجــا مــی مانــد
و ســاکت بــه پنجــره خیــره مــی شــود .او حاضــر
بــه انجــام هیــچ کاری نیســت و در جــواب هــر
درخواســتی مــی گویــد« :ترجیــح میدهــم
انجــام ندهــم.».
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تا %100
درآمد در
زمان مرخصی
بیمار جبران
می شود ،فقط
 4.4روز بوده
است .شواهد
دیگر نیز
این موضوع
را نشان
نمی دهد
که پرداختی
استعالجی
سخاوتمندانه
تر منجر به
سو استفاده
بیشتر می
شود
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نمیکنند و احتمال باالتری وجود دارد
که آنها در معرض خطر بیشتری باشند،
در س ــال  2009شــیــوع آنــفــوالنــزای
خوکی کارگران را با وضعیت مشابهی
روبــه رو کــرد .بسیاری از آمریکاییها
تصمیم گرفتند بدون در نظر گرفتن این
بیماری ،سر کار بروند و این بیماری را
گسترش دهند .بررسی ها نشان می
دهد که در نتیجه این تصمیم ،حدود 7
میلیون کارگر آلوده شدند .جدیدترین
نظرسنجی جهانی دربــاره این بیماری
که از سال  ،2010توسط سازمان بین
المللی کار بررسی شده ،نشان می دهد
 145کشور در آن زمان حقوق مرخصی
ایام بیماری را پرداخت کردند .بیشترین
مقدار پرداختی جایگزین حــدود 50
تا  75درصد دستمزدها بود و بیش از
 100کارمند مجاز به غیبت یک ماه یا
بیشتر بودند.
ترس کارفرمایان و دولتها از این است
که مزایای سخاوتمندانه هزینه بر باشد
و کارمندان را به سوء استفاده وسوسه
کند .درست است كه بریتانیا و آمریكا
كه مزایای ویژه ارائه می دهند ،به طور
متوسط تقریب ًا هیچ روز غیبت را شاهد
نیستند ا مــا بیشتر کــشــورهــای ارائــه
دهنده مزایای سخاوتمندانه ،ده روز در
سال غیبت را تجربه می کنند .براساس
اطــاعــات ســازمــان همکاری و توسعه
اقتصادی از سال  ،2017فاصله بین
روزهای ساالنه ازدست رفته بیماری در
آمریکا و فرانسه ،که50
تــا  ٪100در آمــــد در زمـــان مرخصی
بــیــمــار جــبــران مــی شــــود ،فــقــط 4.4
روز بــوده اســت .شــواهــد دی گر نیز این

موضوع را نشان نمی دهد که پرداختی
استعالجی سخاوتمندانه تر منجر ب ه
ســو اســتــفــاده بیشتر مــی ش ــود .قانو ن
 Earned Sick Timeدر سال  2014در
نیویورک به تصویب رسید .نظرسنجی از
 352کارفرمای چهار سال پیش نشان
داد که تقریب ًا  ٪85آنها افزایش هزینه
را تجربه نکرده اند و فقط  ٪3از افزایش
قیمت رنــج می بردند.کانکتیکات در
مخالفت با البیهای تجاری ،در سال
 2011قانون مشابهی را تصویب کرد.
بــررســی شــرکــت هــا در س ــال 2013
نشان داد که به بسیاری از مزایا مانند
تقویت روحیه و بیماری های کمتر در
محیط کار توجه شده است .شاید مشکل
این باشد که قوانین حقوق بیمار برای
کارمندان بیشتر سختگیرانه اســت ،نه
خیلی سخاوتمندانه .با توجه به لزوم
پرداخت اجاره ،بسیاری از کارگران کم
درآمد احساس می کنند که مجبور به کار
هستند مگر اینکه آنقدر بیمار باشند که از
نظر جسمی نتوانند خانه را ترک کنند.
ام ــا هــمــه چــیــز در ح ــال تغییر اســت.
دموکرات ها در آمریکا مدت ها است
که مرخصی قانونی به بیمار اختصاص
می دهند .رئیس جمهور دونالد ترامپ
اکنون در مورد کمک اضطراری برای
کـــارگـــران بــیــمــار صــحــبــت مــی کند.
سیاست انگلیس نیز درحال تغییر است،
در حال حاضر حقوق قانونی بیمار روز
اول غیبت پرداخت می شود .دولت در
بودجه خود در تاریخ  11مارس شرط
حداقل درآمد را که بسیاری از کارگران
نیمه وقت را از دریافت حق بیمه مریض
باز می داشت ،حذف کرد .همچنین به
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دموکرات ها در آمریکا مدت
ها است که مرخصی قانونی به
بیمار اختصاص می دهند .رئیس
جمهور دونالد ترامپ اکنون
در مورد کمک اضطراری برای
کارگران بیمار صحبت می کند.
سیاست انگلیس نیز درحال
تغییر است ،در حال حاضر حقوق
قانونی بیمار روز اول غیبت
پرداخت می شود

کارگران این امکان را داد که به جای
رفتن به درمانگاه ،نسخه بیمار را به
صورت آنالین دریافت کنند و سایرین
را در معرض خطر ابتال قــرار ندهند.
هنوز هم تغییر بیشتر الزم اســت .نرخ
هفتگی قانونی 94.25 ،پوند (123
دالر) ،کمتر از میانگین  ٪20درآمــد
است و ممکن است کارگران بیشتری
را وسوسه کند تا احساس سرخوشی
کنند .در برخی مواقع افراد به دالیلی
مثل تــرس عــدم رضــایــت رئیس خــود،
در شرایط سخت به کار خود ادامه می
دهند .سالمتی هموطنان ،چه در محل
کار و چه در وسایل حمل و نقل عمومی،
تضمین درمانی می شود .در دنیایی که

سفرهای جهانی معمول و آسان است،
بیماری ها می توانند به سرعت گسترش
یابند ،بنابراین هنجارهای اجتماعی
نیاز به تغییر دارند .البته نه فقط شستن
دست ها یا پرهیز از دست دادن بلکه نیاز
به تغییر نگرشوجود دارد .مقابله همه
گیر ،اقدامات عمومی همه را می طلبد،
از ارائــه هنجارهای جدید اجتماعی تا
ابداع واکسن هایی که مقامات وظیفه
دارند آن ها را تهیه کنند و تضمین این
مسئله که کارگران انگیزه مالی برای
شیوع بیماری نــدارنــد ،نمونه دیگری
است .ضمانت حقوق و قوانین مربوط به
مرخصی بیمار که شهروندان مسئول را
مجازات نکند به دولتها بستگی دارد.
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بیماری های فراگیر جهانی در طول تاریخ تاثیرات عمیقی داشتند
ملیکا خسروی
کارشناسی علوم سیاسی 95

بــیــمــاری ه ــای فــراگــیــر ،مــهــمــان هــای
نــاخــوانــده ی پیشرفت اقتصاد انــد .از
امــپــراطــوری هــای جداگانه ی قدیم تا
اقتصاد بهم پیوسته ی جهان ما .شبکه ها
و شهرهای تجاری در هم تنیده برخوردار
از جوامعی اند که هم ثروتمندتر و هم
شکننده تر هستند .تاثیرات کوید_۱۹
از تــاثــیــرات بیماری هــای گذشته که
جمعیت های بسیار فقیرتر از روزگار ما
را تحت تاثیر قرار میدادند خیلی متفاوت
خواهند بود.و آن زمان هم دانش نسبت

به چیزهایی مانند ویروس ها و باکتری
کمتر بود .نرخ مرگ باید در مقایسه با
انفالنزا اسپانیایی متفاوت باشد ،حتی
امروزه هم تلفات و خسارت های گذشته
می توانند راهنمایی برای اینکه چگونه
اقتصاد جهانی میتواند تحت تاثیر کرونا
ویــروس تغییر پیدا کند باشد .اگرچه
تلفات انسانی بیماری هــای فراگیر
وحشتناک است ،اما تاثیرات اقتصادی
بلند مدت همیشه چنین نیستند .مرگ
سیاه تلف شــدن جمعیت حیرت انگیز
یک سوم تا دو سوم اروپا را همراه داشت
و زخم های ماندگاری به جای گذاشت.
اما در پی طاعون،به مراتب زمین های
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کشاورزی خیلی بیشتر از تعداد کارگران
بــرای کشاورزی بر روی آن بود.کمبود
ناگهانی کارگران،قدرت چانه زنی آنها
را با زمین داران افزایش داد و به شکست
اقــتــصــاد فــئــودالــی کــمــک کـــرد .بنظر
میرسد که قسمت هایی از شمال غرب
اروپا را هم به مسیر رشد نویدبخش تری
سوق داده است .درآمد واقعی کارکنان
اروپایی ،در پی این شیوع همه گیر ،که
در تمام قاره در طول سالهای  ۱۳۴۷تا
 ۱۳۵۱رخ داد ،بشدت صعود کرد .در
دوران قبل از صنعتی شدن ،درآمدهای
بــاالتــر  ،معموال ،موجب رشــد سریعتر
جمعیت می شدند که در نهایت هم،
درآمــدهــا را به همان سطوح معیشتی
مردم فشرده میکرد(درآمد بخور و نمیر)
و تقلیل مــیــداد( کــه توسط Thomas
 Malthusمشاهداتش صــورت گرفته
اس ــت) .امــا در قسمت هایی از اروپــا،
قوانین مالتوسی ،بعد از آنکه شیوع همه
گیر پس رفت و عقب نشست ،ادعای خود
را ثابت نکردند ، nico voigtlander.از
دانشگاه کالیفرنیا ،و hans Joachim
 ، vothاز دانشگاه زوریــخ به این بحث
میپردازند که درآمدهای باالی تحمیل
شــده توسط طاعون ،منجر به افزایش
صــرف هزینه بابت کاالهای ساختگی
تولید شده در شهرها و بنابراین منجر به
ایجاد نرخ باالتری از شهرنشینی شد.
طاعون ،بطور تاثیرگذاری قسمت هایی
از اروپا را از سطحی با دستمزد پایین و
شهرنشینی ضعیف تر به مسیری رو به
رشد و توسعه یک اقتصاد صنعتی هل
داد .چیزی مشابه با این ،در پیامدهای
آنفوالنزای اسپانیایی که بین  ۲۰میلیون
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تا صد میلیون انسان را در طی سالهای
 ۱۹۱۸تا  ۱۹۲۰کشت رخ داد.اقتصاد
صنعتی اوایـــل قــرن بیستم ،دیــگــر به
قوانین مالتوسی محدود نمیشد.با این
حال به گفتهElizabeth Brainerd ،
از دانشگاه برندیز و  ، Marc sielgerاز
دانشگاه ایالت کالیفرنیا ،ضربه سختتر
بیماری در ایــاالت امریکایی در دوره
مربوط به پسامدهای آن ،سریعتر رشد
کرد .بعد از تحت کنترل قرار دادن طیفی
از فاکتورهای اقتصادی و دموگرافیک،
آنها یافتند که یک مرگ اضافی به ازای
هزار نفر همراه است با افزایش میانگین
رشد ساالنه درآمد واقعی هر فرد در طول
دهه بعدی حداقل  ۱۵صدم درصد .ولی
عــوارض کووید  ۱۹احتماال کمتر از آن
است که دستمزد واقعی را باال ببرد .فقط
ممکن است شرکتها را مجبور بکند از یک
سری تکنولوژیها برای انجام عملیاتشان،
در شرایطی که انبارها و دفاتر خالی
هستند ،استقبال کنند ،بگونه ای که
اثــرات بــادوام و پایایی روی رشد و بهره
وری داشته باشد .اگرچه اغلب اوقات،
پیامدهای بیماری های فراگیر به وضوح
منفی هستند .روابط تجاری که گسترش
دهنده پاتوژن ها هستند میتوانند توسط
اثراتشان آنها را از بین ببرند .در دوران
امپراطوری روم،درجــه باالی تخصص و
مبادالت ،درآمد ها را تا سطحی باال برد
که تا بیش از هزار سال ،دوباره نمیشود به
آن سطح دست پیدا کرد.دریغ که همان
روابط شیوع بیماری را آسان تر کرد.با
شیوعی که تصور میشد آبله باشد،اقتصاد
روم در اواخــر قــرن دوم میالدی ضربه
سنگینی خــورد و امپراطوری را نابود

روابط تجاری
که گسترش
دهنده پاتوژن
ها هستند
میتوانند
توسط
اثراتشان
آنها را از بین
ببرند
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کــرد .یک قرن بعد،طاعون قبرسی که
ممکن است تبی هموراتیک بوده باشد،
بسیاری از شهرهای رومی را خالی کرد
که مصادف با یک سقوط تند و دائمی
در فعالیت هــای اقــتــصــادی شــد .این
فعالیت های اقتصادی در آن زمان توسط
کشتی های غرق شده که بیان کننده
حجم مبادالت و و تجارت هستند و سطح
آلــودگــی هــای ناشی از ســرب یا همان
آلودگی های سربی که توسط فعالیت
های مربوط به معدن و استخراج معدن
تولید شــده اســت انــدازه گیری میشد.
تنزل داد و ستد و مبادالت به چرخه ای
از سقوط کردن درآمــد ها دامن زد و به
حدی توان امپراطوری غرب را تضعیف
کــرد که هرگز نتوانستند آن را جبران
کنند .در گذشته تجارت به دلیل آنفالنزا
اسپانیایی دچــار بحران شــد ،همانند
جنگ جهانی اول،اولین دوره ی جهانی
شدن صنعتی را دستخوش تغییر قرار
داد.کــویــد_ ۱۹همچنین ممکن است
به دوره ی طوالنی ادغام سریع جهانی
ضربه وارد کند،که به همین ترتیب رقابت
قدرت برتر را تهدید میکند .شرایط غیر
قابل پیشبینی اســت و بعید نیست که
تــجــارت بــه همان انـــدازه دهــه ۱۹۱۰
متحمل ضرر و زیان شود .با این وجود
جای تعجب نخواهد داشت اگر مورخان
این بیماری همه گیر را یکی از پدیده های
جهانی شدن بدانند که سرانجام دوران
جدیدی را در تجارت جهانی به وجود می
آورد .همانگونه که بیماری های فراگیر
راهی برای مشخص کردن تاریخ دارند،
آنها همچنین میتوانند تغییراتی در ثروت
برخی از ًنقاط نسبت به نقاط دیگه به
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تنزل داد
و ستد و
مبادالت به
چرخه ای از
سقوط کردن
درآمد ها
دامن زد و به
حدی توان
امپراطوری
غرب را
تضعیف کرد
که هرگز
نتوانستند آن
را جبران کنند

وجود آوردنــد .مرگ سیاه درآمد واقعی
در سراسر اروپــا را از بین برد.اما ثروت
اروپاییان متعاقبا دستخوش تغییراتی
قرار گرفت و بیماری دوبــاره نقش خود
را ایفا کرد .طاعون در قرن هفدهم در
چندین موج مرگبار به قــاره بازگشت.
گیدو الفانی از دانشگاه بوکونی میالن
تاثیر این شیوع را در سراسر اروپا متفاوت
دانــســت .هــرچــنــد حــداکــثــر یــک دهــم
جمعیت انگلیس و ولز به وسیله طاعون
از دست رفتند.برای مثال بیش از چهل
درصــد از ایتالیایی ها ممکن اســت در
طول قرن در اثر این بیماری جان خود را
از دست داده باشند .درحالی که جمعیت
ایتالیا دچار رکود شده و نرخ شهرنشینی
رکــود کــرده است،شمال غربی اروپــا با
وجــود همه گیری از رشد و شهرسازی
بهره مند شد .ظرفیت مالی ایالت های
ایتالیا ،به همان اندازه که صنایع نساجی
شمال ایتالیا و شمال و جنوب اروپا نیز
مسیرهای اقتصادی متفاوتی را تجربه
کردند بسیار آسیب دیدند .در مقابله
با کــویــد_ ۱۹در درجــه اول سرنوشت
کشور ها نسبت به دوره قبل از صنعتی
در دستان خودشان است .حکومت ها
درباره اینکه بیماری های فراگیر چگونه
میتوانند مدیرت شوند بهتر می دانند.
تجربیات مختلف از بیماری ها تا اندازه
ای نمایانگر وضعیت موجود کشور ها
به عنوان دلیل عدم تمرکز اقتصادی در
آینده است .با این وجود تاریخ مشخص
میکند که در برابر این بیماری جهان گیر،
جوامع یک راه مشخص شــده انتخاب
میکنند یا هر یک مسیری ابداعی و نتیجه
گرا خلق میکنند.
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گفتوگو با دکتر سیداحمد فاطمینژاد با موضوع
بررسی جوانب پیوستن ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا
مصطفی شوشتری
دانشجوی کارشناسی ارشد روابط
بینالملل دانشگاه فردوسی مشهد

قرارداد تشکیل اولیه اتحادیه اقتصادی
اوراســـیـــا در  ۲۹م ــه  ۲۰۱۴مــیــان
کشورهای روســیــه ،روســیـهی سفید و
قزاقستان منعقد و جایگزین اتحادیه
گمرکی اوراسیا شد و سپس کشورهای
ارمنستان و قرقیزستان نیز به عضویت
آن درآمدند .این اتحادیه کار خود را به
طور رسمی از اول ژانویه  ۲۰۱۵آغاز
کرد .کشورهای عضو اوراسیا هماکنون
 ۲۰میلیون کیلومترمربع مساحت و
بیش از  ۱۸۳میلیون نفر جمعیت دارند
که  ۵.۲درصــد جمعیت جهان است.
در روز اجرای این توافقنامه والدیمیر
پــوتــیــن ،رئیسجمهور روســیــه اعــام
کرد :امروز ما یک مرکز رشد اقتصادی
قدرتمند و جذاب ایجاد کردهایم ،یک
بازار منطقهای که بیش از  ۱۸۰میلیون
نفر را به هم مرتبط میکند .پیوستن
ایـــران بــه اتــحــادیــه اقــتــصــادی اوراســیــا
میتواند فتح بــاب جدیدی در توسعه
اقتصادی ایران باشد .در شرایطی که
کشورها به دنبال ایجاد منطقههای

اقتصادی هستند و در وضعیتی که فشار
فزایندهی تحریمها ،ایــران را به دنبال
راههای تازهتر برای کاستن از این فشار
سوق میدهد ،دروازه اوراسیا پیشِ روی
ایــران گشوده شده است .از این رو در
گفتوگو با دکتر سیداحمد فاطمینژاد
عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی
دانــشــگــاه فــردوســی مــشــهــد ،جــوانــب
پیوستن ای ــران بــه اتحادیه اقتصادی
اوراسیا را بررسی کرده ایم که از نظر
میگذرانید.
● ●از پــنــجــم آبـــانمـــاه ســـال 1398
مــوافــقـتنــامــه ترجیحی بین ایـــران و
اتحادیه اقتصادی اوراســیــا به مرحله
اجرایی وارد شد و اگر همه چیز خوب
پیش برود ،سه سال دیگر موافقتنامه
تجارت آزاد منعقد میشود و تقریب ًا تمام
کاالها مشمول کاهش تعرفه خواهد
شد .پیوستن ایــران به این اتحادیه را
چگونه ارزیابی میکنید؟
در بحثهای مرتبط بــا اتحادیههای
اقـــتـــصـــادی ،بــحــثــی اســـاســـی تحت
عــنــوان تــمــایــز بــیــن «خــلــق تــجــارت» و
«ان ــح ــراف تــجــارت» وجـــود دارد .در
موضوع اتحادیههای اقتصادی ،یکی

سال نهم
زمستان ۱۳۹۸

35

| 24

پیش روی ایران
روابط بینالملل | دروازههای اوراسیا
ِ

یکی از
نگرانیهای
همیشگی
این است که
شکلگیری
یک اتحادیه
و عضویت در
یک اتحادیه،
به جای اینکه
باعث شود
حوزههای
تجارت
و مبادله
جدیدی ایجاد
شود ،در واقع
مبادالت و
تجارتهایی
که پیش از آن
با سایر مناطق
و کشورها
هست ،به
خاطر این
امتیازاتی که
در قالب این
اتحادیه وجود
دارد به اینجا
منحرف شود
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از نگرانیهای همیشگی این است که
شکلگیری یک اتحادیه و عضویت در
یک اتحادیه ،به جای اینکه باعث شود
حوزههای تجارت و مبادله جدیدی ایجاد
شود ،در واقع مبادالت و تجارتهایی
که پیش از آن با سایر مناطق و کشورها
هست ،به خاطر این امتیازاتی که در
قالب این اتحادیه وجود دارد به اینجا
منحرف شــود و عــمــدهی افــــرادی که
تمایز بین این دو را تحت عنوانTrade
 creationو  Trade diversionمطرح
میکنند ،معتقدند که در این چارچوب
ا بـــرای کــشــور جــدیــدی کــه عضو
عــمـ ً
شده اتفاق خاصی نمیافتد یا برای آن
کشورهایی که یک اتحادیه شکل دادند
اتفاق خاصی نمیافتد و فقط مسیر
تجارت و مبداء و مقصد تجارت عوض
میشود و آن سود ،برخورداری و رفاهی
که دارنــد مشابه گذشته اســت .اگــر با
ایــن تمایز بخواهیم به قضیه پیوستن
ایـــران بــه اتــحــادیــه اقــتــصــادی اوراســیــا
که از  5آبــان  98شــروع شده است ودر طی  3سال باید توافق تجارت آزاد
شکل بگیرد -بنگریم ،شاید بتوان گفت
که درحالحاضر تجارت خاصی بین
ایران با این منطقه وجود ندارد .اگر در
سال  2018نگاه کنیم آمــار صــادرات
و واردات ایــران با کشورهایی که عضو
این اتحادیه هستند ،کمتر از  0/02و
 0/03درصد از مجموع تجارت و درآمد
این اتحادیه است و این در مقایسه با
تجارت و مبادالت کلی ایــران با سایر
مــنــاطــق ،رقــم بسیار نــاچــیــزی اســت.
مگر اینکه به این برداشت برسیم که
این منطقه میتواند جایی باشد برای

ایـنکــه تــجــارت و صــادراتــی کــه ایــران
پیشتر با سایر مناطق داشته اســت و
احتماال ً به خاطر تعرفهها بــرای ایران
پرهزینه بــوده ،به مــرور به ایــن منطقه
منتقل بشود .در اینجا به بحث انحراف
تجارت برمیگردد .انگار چیزی افزوده
نمیشود .ولی اگر از این منظر بگوییم
ک سری ظرفیتها و فرصتهای
که ی 
صــادراتــی در داخـــل ایـــران بـــوده که
هیچوقت صادر نمیشده و این فضایی
که به وجود میآید و امتیاز تجاری که در
قالب توافق تجارت ترجیحی فعلی و در
آینده توافق تجارت آزاد داده میشود،
باعث میگردد که ظرفیتهای مغفول و
زمینههای صادراتی فعال بشود ،از این
منظر میشود جای امیدواری داشت.
در بعضی مــوارد بهویژه در محصوالت
کشاورزی -با توجه به اینکه ایران در
منطقه گرمسیرتری نسبت به کشورهای
ایــن اتــحــادیــه قـــرار دارد -میتوانیم
زمینههای صــادرات داشته باشیم .در
صنعت گل میتوانیم زمینه صــادرات
داشته باشیم .در گذشته هم که روابط
روســیــه بــا ترکیه تنشآلود شــد ،یکی
از نقاطی که میتوانست جایگزین
ترکیه بشود ایــران بود که نتوانست از
آن استفاده کند .به خاطر اینکه ترکیه
دوباره معافیتهای تجاری را اخذ کرد
و بهسرعت به جایگاه سابقش برگشت.
عضویت در این اتحادیه میتواند این
فرصت را در اختیار ایــران قــرار بدهد
که بعضی از این حوزههای مغفول که
در زمینه صادرات موفق نبودند ،فعال
کند .صادرات بهویژه به روسیه اهمیت
بیشتری دارد .بقیه اعضای اتحادیه
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حجم اقتصادشان خیلی درخــور توجه
نیست و درآمد سرانه باالیی ندارند .اگر
خلق تجارتی صورت بگیرد پیوستن به
اتحادیه اقتصادی اوراسیا میتواند مفید
باشد.
● ●گفته میشود روسیه این اتحادیه را
تقویت میکند تا حوزه نفوذ خودش را
برکشورهای استقاللیافتهی شوروی
سابق گسترش بدهد و یکی از نقدهای
مطرحشده این است که پیوستن ایران
به اتحادیه اقتصادی اوراســیــا ممکن
است باعث افزایش نفوذ و تسلط روسیه
بر بخشهای اقتصادی و فرهنگی ایران
شود.
این موضوع اساس ًا اهمیت ندارد .شما
هر نهاد و اتحادیهای را که بررسی کنید،
معموال ً یک یا دو یا چند قــدرت در آن
از جــایگــاه بهتر و بــاالتــری بــرخــوردار
هستند .اتفاق ًا ایــن نقطهی قــوت این
اتحادیه اســت که یک قــدرت بــزرگ و
کشوری که به لحاظ اقتصادی از بقیه
در وضعیت بهتری هست ،به صورت
جــدی پشت ایــن اتحادیه باشد .چون
تجربه نشان میدهد که در این منطقه،
نهادگرایی سازمانها موفق نبوده است.
ال کشورهای همسود در این منطقه
مث ً
که به جایی نرسیدند .اگر واقع ًا روسیه
به صورت جدی پشت این نهاد باشد و
دغدغهی موفقیت ایــن نهاد را داشته
باشد ،اتفاق ًا نقطهی قوت است.
شما اتحادیه اروپا را در نظر بگیرید .اگر
جدیت فرانسه و آلمان نبود آیا این نهاد
ال جایگاه عربستان
موفق میبود؟ مث ً
را در «شــورای همکاری خلیج فارس»

یا جایگاه آمریکا در «نفتا» را در نظر
ال این موضوع باعث شده که
بگیرید .اص ً
در روابط بینالملل در رابطه با سازمانها
و نهادهای منطقهای دیدگاهی داشته
باشیم که اساس ًا موفقیت هر سازمان و
هر نهاد منطقهای را مرهون یک قدرت
بزرگ و برتر در آن سازمان میدانند .اگر
روسیه به صورت جدی چنین توان ،وقت
و هزینهای را برای موفقیت اتحادیه تقبل
کند ،این میتواند ضامن موفقیت این
نهاد باشد و در نهایت همه برنده بشوند.
یعنی اگر دغدغه این را داشته باشد که
واقع ًا یک آزادی تجاری گسترده اتفاق
بیفتد و تجارت دروناتحادیهای افزایش
پیدا بکند ،میتواند به عنوان یک فرصت
تلقی شود تا اینکه یک نگرانی ایجاد
بشود که ایران جزو اقمار روسیه شود.
ایران سابقه ،تاریخ ،چارچوب سیاسی،
فرهنگی متفاوتی نسبت به کشورهای
دیگر اتحادیه دارد.
● ●از اه ــداف ایــن اتحادیه اقتصادی
میتوان به تسهیل تجارت ،ایجاد بازار
مشترک در حــوزه کشورهای مستقل
همسود عضو ،حذف تدریجی قوانین
گمرکی در داخــل اتحادیه ،برقراری
تــعــرفــه خ ــارج ــی مــشــتــرک در مــیــان
کــشــورهــای عــضــو و هماهنگسازی
تشریفات گمرکی اشــاره کرد .داشتن
شفافیت مالی و اقتصادی کشورها برای
فعالیت در یک اتحادیه ،شرط مهمی
است .برخی از کشورهای منطقه مانند
تاجیکستان به دلیل قاچاق فزایندهی
ارز ،از پیوستن به اتحادیه خــودداری
کــردنــد .در شرایطی کــه ای ــران هــم با
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این نقطهی
قوت این
اتحادیه است
که یک قدرت
بزرگ و
کشوری که به
لحاظ اقتصادی
از بقیه در
وضعیت
بهتری هست،
به صورت
جدی پشت
این اتحادیه
باشد
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در طول
سالهایی
که اتحادیه
اقتصادی
اوراسیا به
صورت رسمی
فعالیت کرده
تا کنون،
برآیند و
خروجی
قابل توجهی
نداشته
است .اگر
روی شفافیت
حساسیت
باشد ،اتفاق ًا
میتواند شرط
خوبی باشد
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معضل قاچاق کــاال و ارز دستوپنجه
نــرم میکند و ضعفهای زیرساختی
فــراوانــی در ح ــوزه اقــتــصــادی دارد و
مقاومت زیادی در ایجاد شفافیت مالی
در الیههای اقتصادی کشور وجود دارد،
با همه این شرایط پیوستن ایران به این
اتحادیه را مفید میدانید؟
با وجود این شرایط که گفتید ،ایران به
لحاظ شفافیت باز هم وضعیت بهتری
از کــشــورهــای دیــگــر اتــحــادیــه دارد.
دغدغه شفافیت در این اتحادیه مشابه
بقیه سازمانهای جاافتادهتر ،به خاطر
ایــن اســت که استانداردهایی رعایت
بشود و این میتواند بــرای اعضا مفید
باشد اگر واقع ًا بــرای شفافیت جدیت
داشته باشند .در طول سالهایی که
اتحادیه اقتصادی اوراســیــا به صورت
رسمی فعالیت کرده تا کنون ،برآیند و
خروجی قابل توجهی نداشته است .اگر
روی شفافیت حساسیت باشد ،اتفاق ًا
میتواند شرط خوبی باشد .چه از سمت
کشورهایی که میخواهند بپیوندند
و چه از سمت سازمان که میخواهد
کشورها را به عنوان عضو جدید بپذیرد.
● ●در ســالهــای اخــیــر بــه انــــدازهای
پیوستن ای ــران بــه اتحادیه اقتصادی
اوراسیا بعید به نظر میرسید که برخی
کــارشــنــاســان میگفتند شــایــد در 5
سال آینده این اتفاق بیفتد .شما با این
نظر موافق هستید که به این دلیل که
برای عضویت اصلی ایــران در سازمان
همکاری شانگهای مانع ایــجــاد شد،
روسیه پیوستن به اتحادیه اوراسیا را به
عنوان امتیازی جایگزین به ایران داد؟

این نکته میتواند مطرح باشد و به همان
میزان رد هم بشود .چون ماهیت این
دو سازمان کمی با هم متفاوت است.
سازمان شانگهای وجه سیاسی امنیتی
بیشتری دارد و برعکس این اتحادیه
ال اقتصادی است و از این نظر منتفی
کام ً
است .ولی از این منظر که روسیه در این
اتحادیه نسبت به ســازمــان شانگهای
تعیینکنندهتر است ،میتوان امتیازی
تلقی کرد که روسیه میخواست به ایران
بدهد .اما در مقابل باید در نظر بگیریم
کــه جـــدای از هــم ـهی مــحــدودیـتهــا،
پیوستن عضوی مثل ایران به اتحادیه،
به اعتبار این سازمان هم کمک میکند.
باالخره بــازار ایــران هم جــذاب است.
کشوری با  80میلیون نفر جمعیت ،با
دسترسی به آبهای آزاد ،پتانسیلهای
باالی ترانزیتی و زمینههای صادراتی
مـــوارد مثبتی اســت کــه دربـــاره ایــران
وجود دارد .حتی زمینههای گردشگری
ایران میتواند خیلی مثبت باشد .تنها
نکتهی منفی که ایــران بــرای اتحادیه
دارد ،بحث تحریمها میتواند باشد که
ممکن اســت اقتصادهای آن کشورها
و برخی از شرکتهای بــزرگ آنهــا را
با دردسرهایی مواجه بکند .با توجه
به تحریمهای که علیه ایــران هست،
مبادله با ایــران میتواند دردســرســاز
بشود .البته این موضوع هم تا حدودی
منتفی است به این دلیل که به غیر از
شرکتهای معدودی در روسیه ،بقیهی
شرکتهای این کشورها ،جهانی و با
فعالیت گسترده نیستند و میتوانند
در سطح منطقهای با هم مبادله داشته
باشند بــدون اینکه با دردســر اساسی
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مواجه بشوند .فرصت بهوجودآمده از
معدود فرصتهایی است که میتواند به
ایران کمک کند تا در این فضای تحریم،
مسیری بــرای کاهش فشار تحریمها
ایجاد بشود.
● ●پـــس بـــه نــظــر شــمــا مــــیتــــوان با
بهرهمندی از ظرفیت اتحادیه اقتصادی
اوراســیــا ،از شــدت اث ــرات تحریمهای
آمریکا کاست یا راههای جدیدی برای
دور زدن تحریمها پیدا کرد؟
تا حدودی میتواند مؤثر باشد .یکی از
مــواردی که در این اتحادیه پیشبینی
شــده مبادله براساس پولهای محلی
است و این مقداری از مصرف ارزی ایران
کم میکند و یک نکتهی مثبت است .تا
جایی که شرکتها و نهادهای اقتصادی
محلی در بقیه کشورهای عضو اتحادیه
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اقتصادی اوراسیا با دردسر خاصی مواجه
نشوند ،میتواند راهــی بــرای دور زدن
تحریمها هم باشد .حتی میشود گفت
که اتحادیه میتواند نقشی شبیه دبی
را برای ایران ایفا بکند .ولی این موارد
طبیعت ًا خیلی زمانبر اســت و نیازمند
برنامهریزی و تکنیکهای اجرایی است.
به راحتی نمیشود جایی نقشی با این
سبک را بهعهده بگیرد .واسطه شدن
برای تجارت بین کشورهای مختلف –
مانند نقشی که دبی دارد -کار سادهای
نیست و نیازمند برنامهریزی ،اصالح
زیرساختها ،شناسایی آن موقعیت از
سمت بقیه کشورها و موقعیت جغرافیایی
است .اگر چنین اتفاقی بیفتد ،با توجه به
اینکه برای ایران گزینههای مختلفی را
مطرح میکند ،موضع ایران را میتواند
بهتر کند.
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چشمانداز
روشنی برای
عملیاتی
شدن تجارت
گسترده
و مبادله
گسترده
اقتصادی
وجود ندارد.
این موضوع
بیشتر از
اینکه ضعفی
مرتبط با
ایران باشد،
ضعف مرتبط
با منطقه است
که تا کنون
منطقهگرایی
به معنای
واقعی در این
منطقه صورت
نگرفته است
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● ●عدهای از منتقدان پیوستن ایران به
اتحادیه را فاقد ارزش راهبردی میدانند
و معتقدند با توجه به همکاریهایی که
ایران و روسیه در مواردی مانند برجام
یا بحران سوریه داشتند ،پیوستن ایران
به اتحادیه نیز در این راستا و صرف ًا به
عنوان امتیازی که روسیه به ایران داده
تلقی میشود.
همهی این انتقاداتی که هست از این
منظر اس ــت کــه چــش ـمانــداز روشــنــی
برای عملیاتی شدن تجارت گسترده و
مبادله گسترده اقتصادی وجود ندارد.
ایــن موضوع بیشتر از اینکه ضعفی
مرتبط با ایــران باشد ،ضعف مرتبط با
منطقه است که تا کنون منطقهگرایی
به معنای واقعی در این منطقه صورت
نگرفته اســت .ایــن ضعف علل زیــادی
دارد که اقتصادی و غیراقتصادی است
و نمیتوان به یکباره اینها را حل کرد.
بخش زیــادی به ساختارهای داخلی
در ایــن کــشــورهــا بــرم ـیگــردد .اغلب
کشورهای عضو ،کشورهایی هستند که
به لحاظ اقتصادی مشکالت شفافیت
دارند و این خود مسئله بزرگی است.
کشوری مثل گرجستان که به لحاظ
شفافیت مالی رتبه خوبی دارد و یکی
از پاکترین سیستمهای اقتصادی در
ال حضور ندارد.
این منطقه هست عم ً
این عدم شفافیت نشانهای منفی است
و چشماندازهای موفقیت را کاهش
میدهد و انتقاداتی که مطرح میشود
از ای ــن منظر اســـت .چ ــون احــســاس
میکنند که این اتحادیه سرنوشتی مثل
اکو پیدا میکند .هر چقدر اکو موفق
بوده ،این اتحادیه هم موفق خواهد بود.

ولی کمی هم بستگی به فعالیت ایران
دارد .درســت اســت که مشکالتی در
این نهاد میتواند باشد ،ولی امتیازاتی
که از ِق َبل این نهاد میشود به دست
آورد اگر ایــران بازیگر خبرهای باشد،
میتواند استفاده کند .روسیه اقتصاد
و بازار بزرگی دارد .روسیه یک سیستم
اقتصادی دارد که با ایران متفاوت است
و میتوانند مکمل همدیگر باشند.
شرایطی است که اقتصادهای دیگری
مثل ترکیه و چین از روسیه خیلی بهره
بردهاند و برای ایران هم همین مزایا را
میتواند داشته باشد .خصوص ًا با توجه
به اینکه اختالف قیمتی اساسی بین
فعالیت اقتصادی در ایــران و روسیه
وجود دارد و این میتواند یک مشوق
اساسی باشد.
● ●کشورهای عضو اتحادیه در مجموع
از لحاظ مزیتهای تجاری نسبت به
ایران دست برتری دارد .در سال گذشته
مــیــادی مجموع صــــادرات ایـــران به
کشورهای عضو اتحادیه  918میلیون
ال صادرات کشورهای
دالر بوده و متقاب ً
عضو اتحادیه به ایران  1میلیارد و 775
میلیون دالر بوده است .در این تعامل
ایران ضرر نمیکند؟
عمدت ًا به خاطر نوع رابطه با روسیه است
و خریدهایی که ایران از روسیه داشته.
ولــی ایــن را در نظر داشــتــه باشیم که
کشورهای منطقه عمدت ًا کشورهایی
هستند کــه آن قسمت مثبت تجارت
ایـــران بــا آنه ــا مرتبط نیست .بخش
زیــادی از تــراز تجاری مثبت ایــران به
صادرات نفت برمیگردد و کشورهایی
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که عضو اتحادیه هستند ،خیلی به نفت
ایران نیاز ندارند .دوم اینکه تحریمها
هم احتماال ً تأثیرگذار بوده است .یعنی
شاید ایران از این کشورها برای واردات
برخی کاالها استفاده کرده است .بهطور
مشخص جایگاهی که قرقیزستان در
تأمین احتیاجات پروتئینی ایران در یک
سال اخیر ایفا میکند یک نمونه است.
اگر آمار در یک روند درازمدت باشد باید
روی آن تأمل کرد ،ولی من بعید میدانم
این روند ادامه پیدا کند .یعنی کمابیش
حالت متوازنی وجود دارد.
در حال حاضر که از  5آبان  98توافق
تــجــارت ترجیحی ایـــران بــا اتحادیه
اقتصادی اوراســیــا شــروع شــده است،
تعداد قلمهای کاالیی که ایــران برای
صــــادرات امــتــیــاز گــرفــتــه ،بــیـشتــر از
مــواردی است که ایــران به کشورهای
عضو امتیاز داده اســت .ایــن موضوع
در رفــع نگرانی میتواند مؤثر باشد.
در صورتی که ما در آن کاالها تــوان و
پتانسیل صـــادرات داشــتــه باشیم که
ایــن بستگی به مذاکرهکنندگان این
توافق دارد که آیا به این اندیشیدهاند
که درخصوص آن اقالم کاالیی ما توان
صــادراتــی داریـــم یــا نــه؟ از  862قلم
کاالیی که توافق شده 360 ،مورد را
ایــران تعهد داده و  502قلم را آنها.
در تجارت یک نکتهی کلی که لیبرالها
خیلی روی آن مانور میدهند این است
که میگوید همین که یک مقداری سود
ببرید هم کافی است .یعنی مهم نیست
که شما صادر میکنید یا وارد میکنید،
در هر صورت بخشی از نیازهای شما
ال در تراز تجاری
بــرآورده میشود .مث ً

چین و آمریکا کــه نگاه بکنیم ،چین
بــیـشتــر صــادرکــنــنــده اســـت .ای ــن در
نگاه اول انــگــار نقطهی بُـــردی بــرای
چین است ،ولی در واقع این است که
آمریکا اهرم فشاری تحت عنوان بازار
دارد .بــازار آمریکا اهــرم فشاری است
که وقتی بخواهد میتواند علیه چین
استفاده کند و با افزایش تعرفهها به
صادرکنندگان چینی فشار بیاورد .از
این منظر هم میشود دید .ضمن اینکه
تجارت سود دوجانبه است و میزانش
شاید کمتر اهمیت داشته باشد.
● ●و اگر نکتهی پایانی برای جمعبندی
دارید بفرمایید.
اگر بخواهم بحث را جمعبندی کنم،
در وهــل ـهی نخست بــایــد بپذیریم که
اتحادیه اقتصادی اوراسیا مثل بقیهی
اتحادیههایی که در جهان سوم هست،
با مشکالت و موانع زیادی برای موفقیت
مواجه است و طبیعت ًا این باعث شده که
خوشبینی زیادی وجود نداشته باشد.
اگــر با پیوستن ایــران به اتحادیه ،یک
فرصت اقتصادی ایجاد بشود ،این یک
امتیاز است .ولی اگر فرصت اقتصادی
هم بــرای ایــران مهیا نکند ،احتماال ً به
لحاظ سیاسی و منزلتی مفید باشد.
پیوستن ای ــران بــه اتحادیه اقتصادی
اوراسیا ،یک نکتهی امیدوارکننده در
شرایطی است که روند جهانی به سمتی
میرود که کشورها مرتب با هم بلوکها
و گروههای اقتصادی درست میکنند.
ایـــران نباید از ایــن رون ــد جــا بماند و
مواردی مثل پیوستن ایران به اتحادیه
میتواند مفید باشد.
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جهانی شدن یا ملیگرایی
سمانه آفتابی
کارشناسی علوم سیاسی96

درابتدا ملی شدن را توضیح می دهم
این واژه معادل ناسیونالیسم بوده و به
معنی تعلق خاطر به یک ملت می باشد
،مفهموم ملت شامل نژاد ،زبان ،نهادها،
ســنــت هـــاو ارزش هـــای اجــتــمــاعــی و
اخالقی مربوط به یک ملت خاص است.
ازعناصرملی گرایی می توان وفاداری
به سرزمین و حاکمیت و ترجیح دادن
منافع و مصالح ملی را به جای منافع
شخصی نام برد .جهانی شدن پدیده ای
است که از دهه های پایانی قرن بیستم
و سال های آغازین قرن بیست و یک بر
همه اجــزاء زندگی بشر اعم از اقتصاد
،سیاست ،فرهنگ محیط زیست ،رسانه
ها و ملیت ها تاثیر بسزایی داشته است
 .پدیده جهانی شدن درنتیجه گسترش
فناوری های ارتباطی و جهانی شدن
نظام سرمایه داری و مطابق با اهداف
سیاسی قدرت های بزرگ جهانی شکل
گرفته اســت  .برخی نظریه پـــردازان
جهانی شدن را به معنی غرب گرایی
و غــربــی س ــازی جــهــان و بــرخــی آن را
به معنای قلمروزدایی و بی اعتباری
مرزها دانسته اند .حال باید دید با توجه
به تاثیر همه جانبه آن ،جهانی شدن بر
روی ملیت ها و حاکمیت ها چه تاثیری
داشته است ،مناسبات تجاری گسترش
یافته بین کشورها ،لیبرالی کــردن

ارزها و بازارهای مالی ،سرمایه گذاری
هــای خــارجــی و پیدایش بنگاه های
اقتصادی فراملی به عنوان شاخص های
پویایی جهانی شدن تلقی کرد که تفکر
درچارچوب اقتصاد ملی و حکومت ملی
را اشتباه میداند .
برخی عناصر حاکمیت ملی ازطریق
جهانی شدن زیرسوال رفته و همچنین
درع ــرص ــه هـــای مختلف اســتــقــال و
حاکمیت مطلق حکومت هارا به نوعی
خدشه دارساخته که دیگر آن اختیارات
سابق راندارند ودرمــواردی مجبورند با
روندهای جهانی همراه شوند .جهانی
شــدن به دنبال محدود کــردن قدرت
دولت ها و تضعیف مرزهای سیاسی و
حاکمیت ملی اســت .از جمله عوامل
محدودکننده حاکمیت هــا ســازمــان
هــای اقــتــصــادی منطقه ای و جهانی
،نهادهای سیاسی بین المللی ،جنبش
های فکری و فرهنگی و اجتماعی نوین
که ابعاد مختلفی از استقالل و حاکمیت
هارا به خود اختصاص داده اند  .برخی
از محققین دررابطه با بی معنی شدن
حــاکــمــیــت هــا درعــصــرجــهــانــی شــدن
معتقدند که حاکمیت ها پایان نیافته
بلکه شکلی جدید متناسب با شرایط
پساحکو مــت مــحــوری بــه وجــود آمــده
است.
جهانی شــدن باعث تحول و شکافی
در حاکمیت هــا ش ــده اس ــت از مهم
ترین تــحــوالت مــی تــوان تغییر فضای
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حاکمیتی با دوقلمرویی شدن حکومت
به خاطر پیشرفت فناوری اطالعات و
ارتباطات ،وجود اقتصاد جهانی ،شکل
گیری اینترنت و فضای مــجــازی نام
برد  .همچنین مفهموم حاکمبت ملی
ضعیف شــده چــون کشورها موظفند
بعضی از حقوق و قوانین بین الملل را
به خاطر تعامالت منطقه ای و جهانی
بــا ســایــر حکومت هــا رعــایــت کنند و
دیگر اینکه عــاوه بر بازیگران دولتی
،بازیگران فراملی هم به دلیل وجود
اقتصاد ،سیاست و فرهنگ جهانی به
نیروی مهمی درسیاست تبدیل شده
انــد .شکاف در استقالل دولــت ها به
دلیل همکاری آن ها با شرکت های
چند ملیتی و فعالیتی که این شرکت ها
در داخل حاکمیت ها انجام میدهند،
طی این فعالیت ها ارزش های جهانی
را بر ارزش های ملی تقدم می یابند.
همچنین تشدید درگیری های هویتی
و جنگ های داخلی که حاکمیت هارا
درمعرض خطر قرار میدهد  .براساس
نظریه( دولــت جهانی )بــه زودی در
مفهموم حاکمیت ملی تغییراتی رخ می
دهد به گونه ای که دولت ملی از حق
حاکمیت خود به مصلحت و سود دولت
جهانی در نظام جهانی دموکراسی
صرف نظر خواهد کرد ،جهانی شدن و
طرح اندیشه حکومت جهانی راه حلی
به دور از آرزو نیست بلکه کارکردی
برای پیشرفت و گسترش موجودیت یک
دولت است .
دو دیدگاه ایدئو لوژیک دربــاره تحول
مفهموم حاکمیت ملی درجهان مدرن
وجود دارند ،یکی دیدگاه رئالیست ها

که معتقدند اصل حاکمیت درنظام بین
الملل درحال نابودی نیست بلکه شکل
و نوع آن درحــال تغییر است و دیگری
دیــدگــاه لیبرالیست ها که از تضعیف
حکمیت درجهان معاصر حرف میزنند.
در مجموع اشکال مفهمومی حاکمیت
در نتیجه گسترش بیش از حد جهانی
شدن حداقل در حال دگرگونی و بعضا
درحال افول اند .
در نتیجه کــام باید گفت از نظر ملی
گــرایــان جــوامــع امـــروزی مــا بــر زمینه
های ملی استوارشده اند و یک تاریخ
و فرهنگ مشترک دارند و ملی گرایی
تنها راه بــرای حفظ ثبات اجتماعی
است اما جهان گرایان هشدار می دهند
ملی گرایی خودکامه می تواند به جای
باریک بکشد و بــرای تقویت حکومت
جهانی باید با مشکالت فراملی روبرو
شد مانند گسترش ســاح هــای اتمی
،تغییرات اقلیمی یا تروریست ها .حال
چــرا ما باید بین جهان گرایی و ملی
گرایی یکی را انتخاب کنیم در صورتی
که ما همین حاال هم هویت های چند
گانه داریم که با آن ها زندگی می کنیم
 .دربــســیــاری از جهات جهانی شدن
فرصتی است برای سنت های ملی که
زیــرســوال بروند تا از نو ساخته شوند
،دوباره درک شوند تا نوآموزان جدید را
جذب کنند و مطابق زمان زنده بمانند
 .مسئله واقعی دربحث جهان گرای یا
ملی گرایی این است که به جای یک را
انتخاب کردن باید دید که چطور میتوان
هردورا بهتر انجام دهیم ولی این سوال
پیچیده ای اس ــت کــه راه حــل هــای
خالقانه و غیر دوقطبی را می طلبد.
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توسعه سیاسی
و چالشهای آن
در ایران
مهدی قطب الدین
کارشناسی ارشد روابط بین الملل 98
دانشگاه یزد

توسعه سیاسی ،مفهومی که تعاریف و
تضاد های بسیاری را در واژگــان خود
جــای داده اســت درحــالــی کــه تعداد
زیــادی از دول جهان داوطلبانه آن را
برگزیده و یا از ایــن امــر اجتناب و به
صورت آشکاریا رندانه دربرابر آن مقاوت
نموده اند.
توسعه سیاسی عــاوه بر آنکه مفهوم
رشد اقتصادی که صرفا با آمار و ارقام
کمی توصیف میشود را در خود جای
داده ،پای فراتر میگذارد و مواردی چون
بهبود کیفیت زندگی انسانی ،افزایش
مشارکت مــردمــی و فعالیت احــزاب،
شفاف ســازی و درکــل گــذار به سمت
دموکراسی و یا تحکیم آن و موارد این
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چنینی را شامل میشود.
تــاریــخ جهان شاهد پــایــان کشورهای
تمامیت خــواه و حرکت به سمت نظام
هــای دموکراتیک بــوده اســت ،چــه با
اصــاحــات دولــتــی داوطــلــبــانــه و چه
بــا اعــتــراضــات و اعتصابات مــردمــی یا
فــشــارهــای خــارجــی .اگــر چــه در حال
حاضر نیز نظام های سیاسی متعددی
وجود دارند که از قافله توسعه سیاسی
عقب مانده اند و یا عامدانه از آن دوری
جسته انــد .کشور ایــران و نظام های
سیاسی و حاکمان آن هم از این وقایع
و فــراز و فــرود هــای توسعه سیاسی و
چالش های آن مصون نمانده و نخواهند
ماند .تاریخ معاصر ایران گواه است ،بر
فشارهای مردمی از اعتراضات کوچک
و بزرگ گرفته تا انقالب هایی همچون
انقالب مشروطه و انقالب بهمن۵۷
تــا نظام سیاسی پادشاهی امــا پیگیر
تدریجی توسعه سیاسی مانند پهلوی
دوم و درنهایت احــزاب اصــاح طلب و
تــاش بــرای اصالحات و از طرفی نیز
فشارهای بین المللی مانند تحریم هایی
به منظور تالش برای تغییر رفتار رژیم و
رعایت حقوق بشر.
در ایــن نوشتار سعی میشود بــه طور
اختصار به مهم ترین تــاش ها برای
توسعه سیاسی و چالش های پیش روی
آن در ایران پرداخته شود.
در حکومت پهلوی دوم بــه حاکمیت
محمدرضا پهلوی تــاش هایی بــرای
توسعه سیاسی در ایران صورت گرفت،
از جمله انقالب سفید و مهم تر از آن
بــرگــزاری رفــرانــدوم بــرای تصویب آن.
سیاست گذاران و خصوصا شخص شاه
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با این اقدام سعی در افزایش مشارکت
مردمی و پیشبرد اصالحاتی که در طرح
انــقــاب سفید برنامه ریــزی شــده بود
داشتند .اهداف این طرح مواردی مانند
الغای سیستم اربــاب رعیتی و تقسیم
اراضی بین کشاورزان ،گسترش شرایط
سواد آموزی و کاهش آمار بی سوادی،
گسترش امکانات پزشکی و ساخت و
ساز های عمرانی ،اشتراک کارگران
در سهام کارخانه های تولیدی ،اصالح
قانون انتخابات به منظور دادن حق
رای و حقوق سیاسی بــرابــر بــه زنــان،
اصالح دستگاه قضایی و از طرف دیگر
مواردی خارج از چهاچوب انقالب سفید
مانند توسعه و آمــاده ســازی زیربنایی
جــــزیــــره کــیــش
بــه عــنــوان قطب تاریخ معاصر ایران گواه
گــــردشــــگــــری ،است ،بر فشارهای مردمی از
تـــــــاش بــــــرای اعتراضات کوچک و بزرگ گرفته
تـــولـــیـــد مــــس و تا انقالب هایی همچون انقالب
خــروج از اقتصاد مشروطه و انقالب بهمن۵۷
تــک محصولی ،تا نظام سیاسی پادشاهی اما
روابـــط دوستانه پیگیر تدریجی توسعه سیاسی
و اتحاد و ائتالف مانند پهلوی دوم و درنهایت
با ایــاالت متحده احزاب اصالح طلب و تالش
و دولت اسرائیل برای اصالحات و از طرفی نیز
و مـــوارد دیگری
فشارهای بین المللی مانند
کـــه حــکــایــت از
قصد جدی برای تحریم هایی به منظور تالش
اصــــــاحــــــات و برای تغییر رفتار رژیم و رعایت
تــوســعــه سیاسی حقوق بشر
نــزد دولــتــمــردان
خصوصا شخص
شاه داشت ،اما وی و تمامیت حکومتش
با چالش های جدی مواجه شدند.
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مخالفت های جدی و شدید روحانیون
و مسائلی چــون بی توجهی به اسالم
و قوانین شرعی آن که ادعــای مطرح
شده از جانب همین گروه بود ،توسعه
نامتوازن اقتصادی سیاسی به گونه
ای که در ابتدا مرکز توجه بر مسائل
اق ــت ــص ــادی و ســپــس ســیــاســی بـــود،
اصــاحــات بــا ســرعــت غیرمعمول که
قابل درک و هضم برای جامعه سنتی و
روحانیون نبود و موارد این چنینی که
در نهایت باعث شکست و سقوط برنامه
های اصالحات نظام سیاسی شد.
در جریان سقوط حکومت پهلوی و ظهور
حکومت جدید وعــده هایی مبتنی بر
توسعه سیاسی و اعطای آزادی های
بیشتر و دورنمایی از حکومتی تماما
دموکراتیک وجود داشت .آزادی تمام
احزاب و گروه ها و جریان های سیاسی،
آزادی مطبوعات ،برگزاری رفراندوم
و انتخابات در سطوح مختلف و دیگر
مواردی که در سخنرانی های رهبران
انقالبی نمود پیدا میکرد.
پس از پیروزی و پایه گذاری نظام جدید
به نام جمهوری اسالمی سعی در تحقق
شعارها و نــظــام سیاسی و پــس از آن
برگزاری انتخابات در سطوح مختلف
از شــوراهــای شهر و روســتــا تــا ریاست
جمهوری به تحقق پیوست .برنامه های
میان برد بــرای خــروج ایــران از اقتصاد
تک محصولی ،تالش برای خارج شدن
از زیــرچــتــر حمایتی ایـــاالت متحده،
خودکفایی و خوداتکایی و درمجموع
توسعه سیاسی آغاز و آینده ی روشنی
در دیدگان انقالبیون پدیدار گشت .اما
دیری نپایید که در این زمان نیز توسعه
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سیاسی با دیــواری مستحکم روبه شد.
اتحاد و ائتالف برخی احزاب و روسای
جمهور ایران با دشمن جنگی جمهوری
اسالمی و تحمیل فشار و ترور بر دولت
ملت ،نفرت از غرب و اقدامات و سبک
و فرهنگ و تمدن آن کشور باعث دادن
بهانه ای به دولت شد تا اقدامات متقابلی
مانند کنار زدن دیگر جریان های موثر در
انقالب و حمایت تام از احزاب مشخص،
ممنوعیت فعالیت احزاب چپ و تعطیلی
مــطــبــوعــات وابــســتــه بــه آنــهــا ،بــه ان ــزوا
کشاندن احزاب و گروه های غیرهمسو
و یا موازی با ایدئولوژی حاکم ،تصویب
قانون حجاب اجباری و بی توجهی به
اعتراضات علیه آن را رقم بزند.
پـــس از گــذشــت
ســالــهــا احــــزاب در جریان سقوط حکومت پهلوی
اصالح طلب پا به و ظهور حکومت جدید وعده
عــرصــه سیاست هایی مبتنی بر توسعه سیاسی
گــذاشــتــه و شعار و اعطای آزادی های بیشتر و
هــای متنوعی را دورنمایی از حکومتی تماما
مــطــرح میکردند دموکراتیک وجود داشت
بــا امید بــه اینکه
بــــدون لــطــمــه به
حاکمیت بتوان
به اصالحات سیاسی-اقتصادی دست
پیدا کرد و از آن طرف نیز فشار های بین
المللی برای تغییر رفتار رژیم در صحنه
خودنمایی میکرد .با گذشت از تاریخچه
معاصر حکومت های توسعه طلب و یا
حداقل با ادعای توسعه طلبی و پشت سر
گزاشتن حاکمان و روســای جمهور در
ایران ،میتوان دالیل کلی و بزرگ ترین
چالش های مقابل توسعه سیاسی در
این کشور را اینگونه دسته بندی نمود:
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۱

عدم تمایل به توسعه سیاسی:
شاید بتوان بــزرگ ترین مانع در برابر
این امر را سیاست گذارانی دانست که
نه تنها عالقه و توجهی به توسعه سیاسی
ندارند بلکه عامدانه ولی با ظاهر سازی
مناسب آنــرا سرکوب می نمایند .این
گــروه از سیاست مـــداران و یــا جریان
های مؤثر بر آنها که منابع قدرت مهم
و قابل توجهی نیز در دسترس دارنــد
با ادعــای آنکه در تــاش بــرای ارتقای
سطح زنــدگــی مــردم و بهبود شرایط
و عالقه مند به بــوروکــراســی شفاف و
جریان آزاد اطالعات هستند ،اما عمال
و در حقیقت مانعی جــدی در مقابل
این امر قرار میدهند .به این معنی که
کشور ایران شاهد سیاست گذارانی غیر
دموکراتیک یا در حالت خوش بینانه
کمتر دموکراتیک میباشد که مانعی
جــدی بر سر راه توسعه سیاسی قرار
داده اند.
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تئوکراتیک و ایدئولوژی:
سیاست گــذاری و تصمیم گیری بر پایه
ایدئولوژی از نگاه باال به پایین و تفکر و
و فعالیت سیاسی بر اســاس ایدئولوژی
در نگاه پایین به باال که میتوان هر دو را
چالشی در برابر انعطاف و پیشبرد توسعه
سیاسی در یک دولت قلمداد کرد .تصمیم
گیری بر اساس اصول از پیش تعیین شده
و برداشت واحد از آن ،مخالفت با دکترین
جدید و حتی مقابله با آن ،غیرمنعطف
بودن درمقابل ظهور مسائل مدرن ،راهکار
و پاسخ های قدیمی به مشکالت جدید،
تقدس زایی نسبت به افراد و اندیشه های
خاص ،الغای انواع آزادی به بهانه های غیر
واقعی و بسیار مواردی دیگر که در بیشتر
در دولت های ایدئولوژیک به چشم می
آیــد .در چنین مواقعی حرکت به سمت
توسعه سیاسی با چالشی سخت مواجه
است که نه تنها مسئولین مربوطه بلکه
احزاب و گروه ها و حتی مردم ایدئولوژیک
نیز حاضر به گذار از مبانی گذشته خود
نبوده و اندیشه های غیرخودی که حتی
ممکن است در راستای منافع ملی آنها نیز
باشد را پس خواهند زد.
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پارادایم امنیتی:
یکی از معضالت نه چندان خود خواسته
ایران قرار گرفتن در موقعیت جغرافیای
خاورمیانه است .در این موقعیت با توجه
به اختالفات با همسایگان و وجود بالی
نفت و چشم داشت قدرت های بزرگ به
آن ،وجود گروهای بنیادگرا و تروریستی
و مسائلی از ای ــن دس ــت بــاعــث شــده
کشورهایی مانند ایــران را در پارادایم
امنیتی نگه دارد .در این حالت کشور
مذکور اجبارا منابع زیادی را به منظور
تامین ملزومات اولیه مانند خرید یا تولید
تسلیحات نظامی و ارتقای آنها ،تامین
امنیت و دفاع از تمامیت ارضی تخصیص
میدهد  .خصوصا اگــر ســوء مدیریت
مسئولین نیز به آن گره خورده باشد دیگر
خبری از توسعه سیاسی نخواهد بود .در
چنین حالتی تمرکز عمده بر دفع گروه
های مهاجم ،تنش زدایی با کشور های
همسایه ،تالش برای جلوگیری از ورود
گروهک های تروریستی به داخل کشور
و مواردی این چنینی قرار می گیرد تا بر
توسعه سیاسی و بهبودکمیت و کیفیت
زندگی ملت.
نتیجه گیری
در پایان میتوان گفت مسالمت آمیز و کم
چالش ترین راه توسعه سیاسی ،افزایش
دغدغهوعقالنیتمسئوالنوقتوحاکمان
می باشد تا راه توسعه را در پیش گیرند .
اگر اصالحات در زمان و مکان بخصوص
خود اتفاق نیفتد باید شاهد فشارهای بین
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ادعای واهی توسعه سیاسی:
گاهی برخی از دولتمردان ادعاهایی
با مضمون کسب و رسیدن به توسعه را
مطرح می نمایند .ایــن گــروه در حالت
خــوش بینانه توانایی قــدم گ ــذاردن در
ایــن راه را نداشته و درحالت بدبینانه
اعتقادی بــه توسعه سیاسی نــدارنــد و
آنرا خالف منافع شخصی و حزبی خود
تشخیص میدهند ،این گــروه به منظور
عــوام فریبی و یا انحراف سازمان های
بین المللی مربوطه (اگرچه امروزه عمال
دیگر کاربردی نیست) به شیوه هایی غیر
دموکراتیک روی می آوردنــد .اقداماتی
مانند آمارسازی و ارائــه آمارهای کذب
از میزان رشد و توسعه تولید و صادرات
تا درصــد تــورم و قــدرت خرید و میزان
مشارکت و مشروعیت نظام سیاسی ،
تحریف مفاهیم آزادی و عدالت و انتخاب
و اراعــه تعریف هــای غیر علمی از آن،
مقایسه غیر واقعی میزان پیشرفت داخلی
با کشورهای بیشتر توسعه یافته .اعمال
ایــن چنینی نه تنها ظاهر توسعه را به
واقعیت تبدیل نخواهد کرد بلکه مانعی بر
سر راه اقدامات جدی و موثر خواهد بود.

المللی و خشم مــردم انقالبی بود که در
این صورت تمامیت نظام با چالشی بسیار
بــزرگ مــواجــه خــواهــد شــد .پــس معقول
مینماید که ملت با همراهی دولتمردان با
همدلی و همکاری و تحمل سختی های
گذار این امر را به تحقق برسانند.
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چگونه اندیشه انقالب اسالمی
جان ایرانیان نشست؟
در
ِ
سید مرتضی حافظی
دکتری مسایل ایران97

انقالب اسالمی  ۱۳۵۷مهمترین رویداد
ی تاریخ ایران به شمار
سیاسی -اجتماع ِ
مـــیرود .ایــن رویـــداد نقطه عطفی در

مسائل ایران

تاریخ ایــران بود که به لحاظ سلبی خط
بطالنی بر بسیاری مناسبات و روابــط
سیاسی -اجتماعی ایرانیان کشید و به
ِ
مناسبات جدیدی را بنیان
لحاظ ایجابی
ن هستی،
نهاد و نگاه ایرانیان را به جها ِ
انسان و فرجا ِم زندگی تغییر داد .برآیند
همه اتفاقات منجر به انقالب اسالمی و
عمومیت یافتن گفتمانی شد که در جان
همه مردمان این سرزمین نشست .این
ی دولتی
نوشتار کوتاه بر پیوستن نهادها ِ
ن ملت در ایــن روزهــا
به جریان خــروشــا ِ
تأکید دارد .امری که نقطه پایانی بر حیاتِ
نظام سیاسی پهلوی بود.
بهسو ِی انقالب
انقالب عظیمی که در بهمن  ۱۳۵۷در
ایران به پیروزی رسید طوفانی خروشنده
ی ایران را درنوردید
بود که فضا ِ
ی سیاس ِ
و معادالتی که ســالهــای ســال در این
ی
مــرزوبــوم بــه تــعــامــات مــیــان نــیــروهــا ِ
سیاسی حاکم بوده برهم زد.حرکتهای
سیاسی ســال  1357مشخصه آخرین
انــقــاب بـــزرگ دوران معاصر بـــود .نه
فقط بــه ایــن دلیل کــه توانست یکی از
ی جهان را
قدیمیترین پــادشــاهـیهــا ِ
ی
براندازد بلکه به این سبب که رویدادها ِ
بعد از انقالب حتی از خود انقالب هم
مهمتر بــــود.در حقیقت اعــتــراضهــا و
تظاهرات خیابانی بهخصوص در ده روز
منتهی به  ۲۲بهمنماه این سال ،بازتاب
روند دیالکتیکی بود که در دو دهه چهل
و پنجاه بر کشور حاکم بوده است .در این
برهه ،گفتمان انقالبی امام خمینی در
ی مبارزه با گفتمان حاکم پهلوی و
راستا ِ
ی خود ،توانست
برقرار کردن نظام معنای ِ
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ی رقیب
با غیریت سازی و طرد گفتمانها ِ
و خلق فضای آرمــانــی و استعاری همه
خواستههای انقالبیون را در خود منعکس
و اکثریت گــروههــا را حــول ارزشهـــا و
ی خود بسیج کرده و پیروز نهایی
آرمانها ِ
فرایند انقالبی بــاشــد .بابی سعید در
ی گفتنان انقالبی امام
زمینه غیریت ساز ِ
خمینی با گفتمانهای دیگر مینویسد:
تا زمان استقرار رژیم امام خمینی ،تصور
میشد که اسالمگرایی صرفا یک گفتمان
اعتراضی است که شانس دستیابی به
قدرت سیاسی را ندارد ،اما موفقیت امام
خمینی ایــن تصور را ایجاد کــرد که راه
دستیابی به قدرت سیاسی لزوما نیازمند
افتادن در قالب گفتمان کمالیسم نیست،
برعکس بهمحض به قدرت رسیدن امام
ِ
قطعیت گفتمان غربی
خمینی ،مرکزیت و
موردتردید قرار گرفت .امام خمینی برای
ی خویش ،بیآنکه به
تبیین طرح سیاس ِ
نظریه سیاسی غرب متوسل شود ،توانست
شــاه را از قــدرت بــرانــدازد و جمهوری
اسالمی را پایهریزی کند .درنتیجه وی
توانست از روابـــط خصومتآمیزی که
ی کمالیستی بین اســام و
گفتمانها ِ
غــرب ایجاد کــرده بــود ،استفاده کند و
اسالم را بهمنزله ِّ
دال برتر نظم سیاسی
جدید معرفی کند.
ق جان ایرانیان
نفوذ کال ِم امام در عم ِ
وقــتــی رضــاشــاه آخــریــن پیوندها میان
سلطنت و مذهب را در هم شکست ،این
مسئله رونــدی معکوس را پیمود و نسل
جدیدی از روحانیت در عصر پهلوی دوم
تردیدهایی جدیای را در بنیان سلطنت
درافکند که آیــتاهلل خمینی پیشرو آن
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در جریان
توفنده
انقالب
ی
ها
گروه ِ
ل مدرن
لیبرا ِ
با وضیعت
خاصی روبرو
شدند که دو
راه بیشتر
نداشتند:
بیرون ماندن
از جریان
انقالب و
سازش کردن
با شاه برای
اصالح رژیم،
یا شرکت
در انقالب و
سازش با علما

54

ی
بود .امام با غلبه بر تفکر سنتی که علما ِ
اسالمی در برابر سلطنت در پیشگرفته
بــودنــد ،ایــن نهاد را هــدف قـــرارداد و با
ی
اقبال همه اقشار جامعه که از ناکارآمد ِ
سلطنت خسته شده بودند ،روبــرو شد.
خـــروش مـــردم در ذیـــل کـــام ســـاده و
همهفهم امام تالش بههمپیوسته نسلی از
جامعه ایرانی بود که در جستجوی هویت
تازه کشف شده و بازگشت به خویشتن،
به گفتمان انقالب اسالمی پناه آورده
ن
بــود .بر همین مبنا امــام بر پایه دکتری ِ
والیتفقیه ،حیاتیترین و پر برایندترین
مؤلفه جنبشِ ضد شاه را بسیج نمودو از
مراسمهای مذهبی برای بسیج تودهها
در این مسیر بهره جست .سخنان امام
خمینی با گفتمانی روشــن و قابلفهم
همه مردم را مخاطب قرار میداد .این در
ن خشک و گفتار
حالی بود که مردم با لح ِ
ی محمدرضا پهلوی نتوانسته بودند
رسم ِ
ارتباطی برقرار کنند .روحیه سازشناپذیر
امام در جریان انقالب ،عدم ائتالف او با
هیچ گروهی ،دوری از وطن و نفوذ کالم او
ی شاه و ملت
سبب شد تا سرانجام رویاروی ِ
آشکار شود و نظام سلطنتی را از بیخ و بن
برافکند ،بدون آنکه شاه بفهمد چرا ملت
علیه او به قیام برخاسته است.
اما؛ این پیروزی متکی به اتحاد انقالبی
ی اصلی جامعه مدنی سنتی و
گــروههــا ِ
مدرن بود .بدون اجماع در مورد اهداف
انقالبی بین نمایندگان دو جامعه مدنی
سنتی و مــدرن ،انقالب نمیتوانست به
پیروزی برسد .در جریان توفنده انقالب
ی لیبرا ِ
ل مدرن با وضیعت خاصی
گروهها ِ
روبــرو شدند که دو راه بیشتر نداشتند:
بیرون ماندن از جریان انقالب و سازش
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کردن با شاه برای اصالح رژیم ،یا شرکت
در انقالب و سازش با علما .اما؛ گسترش
سریع انقالب و سرسختی شاه در پذیرش
مصالحه ،امکان ســازش ایــن طیف را با
ن
شاه منتفی کرد .درنتیجه سلطنتطلبا ِ
پیشین خود را به جریان ملت به رهبری امام
خمینی سپردند .برخالف سایر انقالبها،
امــام خمینی با رویــکــردی مسالمتآمیز
همه نهادهای سلطنت را به شنیدن صدای
مردم دعوت میکرد .درنتیجه نمایندگان
جــامــعــه مــدنــی مــــدرن مــثــل معلمان،
بــورکــراتهــا ،دانشجویان ،چپگرایان،
کارمندان سازمانها و نهادهای سنتی
در انقالب شرکت کردند .عالوه بر نفوذ
کالم امام میبایست به در دسترس بودن
ارزشهــای انقالبی در جامعه ایرانی نیز
اشــاره کرد .گفتمان انقالب اسالمی در
مقایسه با گفتمانهای ملیگرایی لیبرال و
مارکسیسم در دسترس بود ،چراکه قبول
کــردن آن به پذیرش آیینی نو و کیشی
جدید نیاز نــداشــت؛ اعتبار و مقبولیت
ی مردم
داشت ،چون با باورها و ارزشهــا ِ
ی
منطبق و هماهنگ بود ،و همچنین تمام ِ
ن مــدرن و
ی گفتما ِ
مفاهیم و نشانهها ِ
رهاییبخش را در خــود جمع کــرده بود
ی دســت شستن از
و پذیرش آن به معنا ِ
اعتقادات دینی نبود.
وداع با نهادها ِی سلطنتی
تــمــایــل بــیــمــارگــونــه شـــاه بــه ســرکـ ِ
ـوب
مارکسیسم وکمونیسم در ایران به تحمل
نسبی گفتمان و فعالیتهای اسالمی
در دهــههــای چهل و پنجاه از جانب
رژیــم او بهمنظور مقابله با گسترش آن
ایدئولوژیها انجامید .درنتیجه ،در دو
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ی
دهه پیش از انقالب اسالمی ،انجمنها ِ
اســامــی در مــیــان روشــنــفــکــران رونــق
گرفت .این انجمنهای اسالمی در داخل
و خارج از ایران به فعالیت میپرداختند و
با ایجاد فضای آزادی نسبی از سال ۵۶
به اینسو ،بر علنی شدن مخالفت آنها
افــزوده شد .با بازگشت امام خمینی به
ایران  ،تشکیل شورای انقالب و درنهایت
انتخاب بازرگان به نخستوزیری ،رژیم
پهلوی در بنبست آشکاری قرارگرفته
بود که خروج از آن ناممکن بود .از بدو
ورود امــام به ایــران تا روز بیست و دوم
بهمنماه روزی نبود کــه خبر بیعت و
پیوستن نهادهای سلطنتی به جریان
انقالب منتشر نشود .بر اساس اطالعاتی
از که اسناد ساواک برجایمانده میتوان
به مــواردی همچون اعــام آمادگی 40
تن از نمایندگان مجلس بــرای استعفا،
اعالم همبستگی کارکنان نخستوزیری
ی انقالب ،اعتصاب و تظاهرات
با شــورا ِ
همافران در شهرهای مختلف ،استعفای
برخی از مقامات از سمتهای خود چون
شهردار وقت تهران که البته دوبــاره با
حکم امام به همان سمت منصوب شد،
اعتصاب کارکنان وزارت امور اقتصادی
و دارائی ،وزارت پست و تلگراف و تلفن،
وزارت فــرهــنــگ و هــنــر ،ســازمــان آب
منطقهای تهران ،مرکز آمار ایران ،شرکت
توانیر ،شرکت بیمه ای ــران ،پاالیشگاه
تـــهـــران ،شــرکــت مــلــی گــــاز ،شــرکــت
هواپیمایی ملی ایــران و مــوارد بیشمار
دیگر اشاره کرد .اما یکی از مهمترین این
پیوستگی ها ،بیعت کارکنان نیرو هوایی
با لباس نظامی خود تحت نام همافران
با جریان انقالب بود که نقطه عطفی در
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تاریخ انقالب به شمار میرفت .درنتیجه
این همافران بودند که جرقهای را پدید
آوردند که درنهایت به از بین رفتن کامل
نظم منجر گردید .خالی شدن پستهای
کلیدی و موج استعفاها بهاندازهای بود
که دولت بختیار برای جلوگیری از آنها،
درمــانــده و ناچار به تهدیدکارمندان و
مسئوالن دولــت پرداخت؛ اما اقدامات
بختیار هیچکدام نتوانستند از رخنه
آموزههای انقالبی در وجــود کارمندان
دولت جلوگیری کند .با به هم پیوستن
ج خروشان توده مردم باکسانی که تا
مو ِ
پیشاز این وابسته بهنظام شاهنشاهی
بودند  ،مهمترین نقطه عطف تاریخ معاصر
ایران رقم خورد.

یکی از
مهمترین این
پیوستگی ها،
بیعت کارکنان
نیرو هوایی با
لباس نظامی
خود تحت نام
همافران با
جریان انقالب
بود که نقطه
عطفی در
تاریخ انقالب
به شمار
میرفت

فرجا ِم سخن
با ورود امــام خمینی به ایــران  ،برخالف
انتظار دولت بختیار که به دنبال سازش
با نیروهای انقالبی بود  ،بر عمق حضور
مردم در خیابانها افزوده شد .وابستگان
بهنظام سیاسی پهلوی در قالب کارمندان
و کارکنان نهادهای شبه مدرنی که در طی
 ۵۰سال سلطنت این خاندان شکلگرفته
بود  ،با خروج شاه از ایران و پذیرش قول و
کالم امام خمینی به خیل عظیم انقالبیون
پیوستند .این افــراد همچون سایر مردم
عادی مقهور کالم کوبنده و سازشناپذیر
امام و همچنین ملموس بودن ارزشها و
آرمانهایی که امام خمینی از آنها سخن
میگفت  ،شدند .با پیوستن این افراد در
ده روز نهایی منتهی به انقالب  ،بختیار
ی حمایتگری قافیه
بیهیچ پشتوانه و نیرو ِ
را به انقالبیون باخت و مشروعیت نظام
سلطنتی در قلمرو وهم فرورفت.

سال نهم
زمستان ۱۳۹۸
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دام دموکراسی ،گفتاری
در باب توسعه نیافتگی ایران
پس از انقالب اسالمی
قاسم شهریاری
دکتری مسائل ایران۹۴

بــا پــایــان جنگ جهانی دوم ،نظریات
توسعه در کانون توجهات قــرار گرفته
و تـــاشهـــا جــهــت بــهــبــود وضــعــیــت
کــشــورهــای حــادثــه دیـــده از جــنــگ و
همچنین کشورهای کمتر بــرخــوردار
شدت بیشتری یافت .الگوهای نظری
متفاوتی در خصوص الــزامــات توسعه
یافتن کشورها مطرح گردید که هریک
بر متغیر خاصی تاکید داشتند .ایران
نیز به عنوان کشوری که هم از جنگ
جهانی دوم ضربه خــورده و هم به طور
کلی وضعیت مناسبی را دارا نبود ،در
سالهای قبل از انقالب الگوی توسعه
اقتصادی را ســالهــای ابتدایی دهه
 1340انتخاب نمود .با وقوع انقالب
اسالمی ،تغییراتی در الگوهای انتخاب
شــده جهت توسعه ایــجــاد گــردیــد که
بطورکلی مـیتــوان آنها را در  5الگو
تقسیم بندی نمود.

1

توسعه دولت محور
دولــت مهندس میرحسین موسوی،
پس از تحوالت صــورت گرفته در آغاز
انقالب و تغییر چندین دولت ،در سال
 1360الی  1368باثبات ترین دولت
تشکیل شده پس از وقــوع انقالب بود
که توانست الگویی در توسعه را طراحی
و اجرا ســازد .در این دوره که به دلیل
هــمــزمــان ب ــودن بــا جنگ تحمیلی به
دولــت جنگ نیز شهرت دارد ،شرایط
سیاسی و بین المللی لزوم توجه به توان
داخلی را القاء نمود و توان دولت صرف
تامین هزینههای جنگ و جلوگیری از
تــورم ناشی از جنگ بــود؛ این موضوع
به دولتی شــدن اقتصاد منجر گردید
کــه بــا توجه بــه موفقیتی کــه در اداره
کشور داشــت ،موافقان بسیاری را در
مــورد مناسب بــودن این نوع از توسعه
جلب نمود .اما دقیقا در موقعیتی که
کاستیهای توسعه دول ــت مــحــور در
حال ظهور و بروز بود ،انتخاباتی برگزار
ی
شده و این الگو بــدون استنتاج نهای ِ
تواناییاش در توسعه ایران ،به فراموشی
سپرده میشود.

سال نهم
زمستان ۱۳۹۸
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توسعه اقتصادی:
پایان جنگ ،همزمان میگردد با تغییر در دولت و تشکیل دولت
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی با ایده توسعه اقتصادی و کاهش
حضور دولت در اقتصاد؛ گرچه بسیاری بر این اعتقاد هستند
که همچون دولت مهندسی موسوی ،اقتضائات داخلی و بین
المللی تاثیر بسزایی بر تعیین الگو توسعه در این دوره دارد ،اما
به هرحال تعدیل ساختاری به مدت  8سال در دستور کار قرار
گرفته و تالش دارد تا نقش بخش خصوصی را در تولید ارزش
افزوده پررنگ نماید .تعدیل ساختاری با اعتراضاتی مواجه شده
اما به هر صورت  8سال با فراز و فرود به عنوان الگوی توسعه
ایران ،در متن اصلی قرار دارد .بروز و ظهور ناکارآمدیهای این
الگو ،مجدد ًا همزمان میگردد با انتخابات ریاست جمهوری
و این الگو نیز بدون بازخورد نهایی و بررسی اینکه آیا الگوی
مناسبی برای توسعه ایران است ،به فراموشی سپرده میشود.

توسعه سیاسی:
با انتخاب سیدمحمد خاتمی به عنوان رئیس جمهور در سال
 ،1376پارادایم جدید به عنوان الگوی توسعه ایران رونمایی
میشود :توسعه سیاسی الزمه اصلی توسعه یافتگی ایران است.
توسعه سیاسی به برنامه اصلی دولت تبدیل گردید و الزامات
آن طی یک دوره  8ساله با دشواریهای بسیاری مدنظر قرار
گرفت .الزامات این الگو با بخشی از ساختار سیاسی ایران
ناهمخوان بوده و این الگو نیز با ورود به دوره جدید انتخابات
ریاست جمهوری بــدون داشتن نتیجه نهایی کنار گــذارده
میشود.
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توسعه اجتماعی:
با انتخاب محمود احمدی نژاد ،تالش جهت توسعه اجتماعی
به معنای گسترش خدمات دولت به عنوان الگوی توسعه جاری
گردید .افزایش قیمت نفت و به تبع آن وقوع بیماری هلندی به
دلیل ساختار اقتصادی ایران ،خیلی زود نارسائی این الگو را
نیز نمایان ساخت اما مجدد ًا قبل از نهایی شدن امکان این الگو
جهت توسعه در ایران ،موسوم انتخابات فرا رسید و زمان نیمه
تمام ماندن یک الگو.

توسعه اقتصادی با بهبود روابط بینالمللی:
انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور ،بازگشت نگاه
توسعه اقتصادی به ایران بود اما این بار با تاکید بر بهبود روابط
بین المللی جهت تسریع در مبادالت اقتصادی و افزایش
تراز تجاری .ایام رونق این الگو نیز با تغییرات صورت گرفته
در عرصه بین المللی ،دوام چندانی نداشت و همچون سایر
الگوها ،بدون خروجی نهایی در حال احتضار جهت تعویض با
الگویی دیگر است.

فرجام سخن
ناتمام ماندن الگوهای توسعه که جلوه
نهایی آن تمایل تمامی روسای جمهور
ایران جهت حضور مجدد در انتخابات
پس از دوران مسئولیت است ،نمایان
ساز دامی است که در شکل انتخابات
در راه توسعه ایــران قــرار گرفته است.
توسعه فرایندی زمانبر بوده و بیش از 8
سال نیاز به دوام دارد که بررسی سابقه
چهل سال گذشته حاکی از آن است که
تنوع الگوهای توسعه ،در واقــع دلیل

اصلی ناکامی توسعه یافتگی در ایران
بوده است .گرچه تالش گردیده است
در قالب برنامه های توسعه ،چارچوبی
جهت حرکت تهیه گــردد ،اما در عمل
در هر دوره عــاوه بر آنکه بسیاری از
مفاد برنامه توسعه اصالح گردیده است،
تصمیم گیری در مورد نحوه اجرا برنامه
توسعه نیز در اختیار رئیس جمهوری
بــوده که چندان به تمامیت آن اعتقاد
نداشته است .توسعه ،استمرار و برنامه
محور بودن را نیاز دارد.

سال نهم
زمستان ۱۳۹۸
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خروج
نخبگان
از کشور
و راهکار
مقابله با آن
محمدرضا دهقان بنادکی
کارشناسی علوم سیاسی96

از جمله ویژگی های ما ایرانیان این است
که هنگامی که در کشورمان معظلی
پیش می آید در ابتدا خود را درگیرش
می کنیم ،سپس آن را به ورطه ی استهزا
می کشانیم و یا به عبارت دیگر استعداد
لطیفه گویی خود را آشکار می سازیم و
در آخر هم پس از گذراندن چند مرحله
درجه ی اهمیت آن مشکل برایمان کم
کم فروکش می کند.

سال نهم
زمستان ۱۳۹۸
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از جمله ی ایــن مشکالت کــه پــس از
گذشت سالیان تقریبا آن را بخشی از
زندگی خود کرده ایم ،خروج نخبگان
از کــشــور اســــت ،ی ــا ب ــه هــمــان زب ــان
روزمره((فرار مغزها)) .اگر بخواهیم به
تعریفی در این زمینه اشــاره کنیم می
توانیم به این گفته ی مهندس مهدی
اسماعیلی توجه داشته باشیم ،ایشان
در مقاله ای تحت عنوان ((پیرامون
مــــــهــــــاجــــــرت
نخبگان)) بیان
بر اساس یکی از آمار های منتشر
مــــی دارد کــه
شده از سوی اداره آمار آلمان از
مهاجرت زمانی
مجموع صد هزار ایرانی مهاجر در
رخ مــی دهــد که
این کشور در سال های گذشته
جامعه به دانش و
بیش از 200جلد کتاب منتشر
تخصص نخبگان
شده ،در حالی که از طرفی دیگر
خـــود نــیــاز دارد
از حدود  2میلیون مهاجر ترک
ولــی ایــن نیروها
تنها یک چیزی حدود 100جلد
مهاجرت دائمی
کتاب منتشر شده است
یا نیمه دائمی به
کشورهای دیگر
را تــرجــیــح می
دهند .همچنین توجه به این نکته مهم
به نظر می رسد که مهاجرت این نیروها
هنگامی به عنوان یک پدیده منفی مورد
ارزیــابــی قــرار مــی گیرد کــه در داخــل
کشور به تخصص آنان نیاز باالیی وجود
داشته باشد ،با این حال مهاجرت آنان
به شکلی باشد که ارتباط شغلی و عملی
آنان با داخل کشور به کلی قطع شود.
بعید مــی دانـــم نــیــازی بــاشــد بــه ایــن
نکته اشــاره بشود که این معضل فقط
مخصوص کــشــورهــای جــهــان سومی
نیست و حتی دامــن گیر ملل صنعتی
و پیشرفته نــیــز مــی شـــود ،ام ــا نکته
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اینجاست که برای هر مشکلی راه حلی
وجود دارد ،ولی آن چه که ما تا بحال
در کشور خودمان دیده ایم فقر و نبود
خــط و مشی روش ــن ب ــرای مواجهه با
مهاجرت گسترده ی نخبگان کشورمان
است ،به عبارت ساده تر ما در کشورمان
تشکیالت آنچنان معینی برای پیگیری
مسئله مهاجرت نداریم در حالی که در
تعداد زیادی از کشورها مانند ترکیه و
استرالیا سازمانهایی در حد معاونت
ریــاســت جمهوری بــرای پیگیری این
موضوع داریم .بد نیست به یک مسئله
جالب اشــاره داشته باشیم ،بر اساس
یکی از آمار های منتشر شده از سوی
اداره آمــار آلمان از مجموع صد هزار
ایــرانــی مهاجر در ایــن کشور در سال
های گذشته بیش از 200جلد کتاب
منتشر شده ،در حالی که از طرفی دیگر
از حدود  2میلیون مهاجر ترک تنها یک
چیزی حــدود 100جلد کتاب منتشر
شده است .در حقیقت این پدیده(خر.ج
سرمایه های انسانی) بدلیل تبعات سوء
فرهنگی ،روانی ،سیاسی و نقش آن در
کند شدن فرایند توسعه ،تهدیدی جدی
بــرای حال و آینده ایــران محسوب می
شود.
در اینجا خوب است تا به یک نکته جالب
اشاره کنیم ،بر اساس نظریه ((مهاجرت
ژن ها))  ،در فرایند مهاجرت نخبگان
و متخصصان نه تنها نخبگان که ثروت
ملی کشور محسوب می شوند از دست
می رونــد ،بلکه پس از گذشت قرن ها
از نظر ژنتیکی کشورهای نخبه پذیر
به جوامع نخبه تبدیل خواهند شد و
درصد ژن های هوشمند آنان به شکل
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گسترده ای افزایش می یابد ،در نتیجه
ایــن کشورها در زمینه هــای علمی و
فناوری همچنان پیشتاز خواهند بود،
اما در مقابل کشورهای نخبه گریز روز به
روز فقیر تر و وابسته تر شده و در نهایت
تعادل جهانی با شدت بیشتری به هم
می خــورد به زبانی دیگر :با خــروج هر
نخبه یک ژنوم هوشمند از کشور خارج
می شود و این سرمایه انسانی با زندگی
در کشوری دیگر و ازدواج و تولید نسل
در آنجا به تکثیر ژن های هوشمند آن
کشور کمک مــی کند و همان نتیجه
ای که در بــاال اشــاره کردیم به دست
می آیــد ،یعنی تبدیل کشورهای نخبه
پذیر به جوامعی نخبه ،بنابراین یکی
از مهمترین سیاست های کشورهای
نخبه پذیر این است که نه تنها از هوش
و استعداد نیروهای متخصص در توسعه
ی علمی و صنعتی هود بهره ببرند ،بلکه
ذخایر ژن های هوشمند خویش را برای
نسل هــای آینده افزایش دهند و این
یعنی اصالح ژنتیکی.
اما در مــورد گسترش این مهاجرت ها
در کشورمان مــی تــوان بــه چند مــورد
اشــاره کرد :عواملی همچون ناامیدی
از آینده ،مشکالت اقتصادی ،مسائل
اجتماعی ،نبود شغل مناسب ،مسائل
سیاسی ،کمبود امکانات تحقیقاتی،
عدم توجه به منزلت علم ،سطح علمی
پایین دانشگاه ها ،تفاوت کیفی زندگی
بــیــن ایــــران و کــشــورهــای پیشرفته،
برخوردهای نامناسب با اصحاب اندیشه
و ،...همچنین یکی از مهم ترین این
علل نبود شایسته ســاالری می باشد.
نــیــازی بــه بیان نیست کــه مــدت زمــان

زیـــادی اســت در کــشــورمــان پست ها
بر اســاس صالحیت علمی اعطا نمی
شوند ،بدالیل مختلفی چون آقازادگی
و مــواردی که در حوصله ی این نوشته
نیست.
حال که سرمان از این حجم از آمارها
و عــوامــل بــدردآمــد راه حــل چیست؟
محققان تعداد نسبتا زیــادی راهکار
پیش رویــمــان قــرار داده انــد ،از جمله
ی ایـــن راهــکــارهــا مــی تـــوان بــه ایــن
موارد اشاره کرد :حفظ ثبات و امنیت
اقتصادی و سیاسی در کشور ،حذف
محدودیت هــای علمی و پژوهشی از
حیطه کار متخصصان ،تالش در جهت
رفـــع کــمــبــودهــای تــخــصــصــی ،ایــجــاد
انگیزه های روانــی و مشوق های الزم
برای ماندن در کشور ،تقویت احساس
ملی گرایی و نقش داشتن در توسعه،
افزایش میزان رضایت شغلی ،تجهیز
کتابخانه هــا و مــراکــز اطــاع رسانی،
کاهش بوروکراسی در نهادهای علمی
و صنعتی کــشــور و توسعه و نهادینه
ســـازی نــظــام مــدیــریــت ،تحقق نظام
شایسته ساالر ،باالبردن جایگاه علوم در
کشور ،رسیدگی ویژه به امور معیشتی
اســتــادان ،اقــدامــات الزم بــرای کاهش
فاصله بین شهرهای کوچک و بزرگ و
روستاهای کشور به منظور جلوگیری
از تمرکز متخصصان و افراد ماهر در دو
یا چند شهر ،کاهش مشکالت کارهای
اداری و کاغذبازی در تمام سطوح و ده
ها راه حل دیگر.
اگــرچــه ایــن راهــکــارهــا بــارهــا و بارها
بــه دولــتــمــردان کــشــورمــان ارائـــه شده
اما«...نرود میخ آهنین در سنگ»
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رسانه های اجتماعی
و تهدید آن
برای توسعه سیاسی
حسین نورانی
پژوهشگر پست دکترای علوم سیاسی

امــــــــروزه رســــانــــه هـــــای اجــتــمــاعــی
( )social mediaنقشی مهم در زندگی
سیاسی پیدا کرده اند .فیسبوک ،توییتر،
اینستاگرام و یوتیوب طی  ۱۵سال اخیر
در رخــدادهــای سیاسی بیشماری در
سراسر جهان ،از امریکا گرفته تا اروپای
غــربــی ،اوکــرایــن ،خاورمیانه و شمال
آفریفا ،نیجریه و ...نقش آفرینی کرده
اند .این رسانه ها به طور بی سابقه ای
باعث سرعت گ ــردش اطــاعــات شده
و فــرایــنــدهــای سیاسی را تحت فشار
بازیگران سیاسی و غیرسیاسی قرار داده
اند .این واقعیت ،این باور را نزد عامه و
طیف وسیعی از جامعه علمی غالب کرده
است که گسترش استفاده از این رسانه
ها الجرم به ارتقای سطح توسعه سیاسی
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می انجامد .به طور کلی می توان برای
این دیدگاه دو بنیان نظری و تجربی قایل
شد .از حیث نظری ،برخی از تعاریف ارایه
شده و ویژگی های برشمرده شده برای
رسانه اجتماعی یا شبکه اجتماعی آنالین
( )online social networkبا گفتمان
توسعه سیاسی مالزم می نمایند .عمدتا
رسانه های اجتماعی را با توجه به ابتنا
آن بر محتوی تولید شــده توسط کاربر
( ،)user-generated-contentتنوع و
تعدد تولیدکنندگان محتوی ،کم هزینه
بــودن ،غیرمتمرکز بــودن ،قابلیت شبکه
سازی و اشتراک گذاری تعریف می کنند
که بدیلی برای رسانه های جمعی (mass
 )mediaاست که مبتنی بر انحصار فرایند
تولید محتوی و جریان یک طرفه انتقال
محتوی اســت و بــه طورگسترده بــرای
کنترل افکار عمومی به کار رفته است .با
این حساب ،به نظر می رسد رسانه های
اجتماعی کمک بزرگی بــرای گسترش
چــنــد صــدایــی ،آزادی بــیــان ،مطالبه
شفافیت سیاسی و اقتصادی ،و تقویت
نهادهای مدنی باشند .از حیث تجربی
نیز نقش مهم شبکه های اجتماعی آنالین
(مثل توییتر ،فیسبوک و یوتیوب) در
ساماندهی راهپیمایی های انقالبی در
مصر و تونس ( )۲۰۱۱و نافرمانی مدنی
در هنگ کنگ ( ، )۲۰۱۴و گسترش
استفاده رای دهندگان سراسر جهان از
پیام رسان ها (مثل تگرام و واتساپ) در
انتخابات های ایران ()۱۳۹۶ ،۱۳۹۴
و برزیل ( ۲۰۱۰و  ،)۲۰۱۴شواهدی بر
این مدعا می باشند .با این حال ،نه تعاریف
ذکر شده و نه وقایع مورد اشاره ،که مشتی
از خروار می باشد نباید مایه خوش بینی
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بیش از حد به رسانه های اجتماعی گردد
چرا که این رسانه ها طیفی از تهدیدها
را نیز متوجه توسعه سیاسی می کنند.
در این مقاله ضمن برشمردن چند مورد
از این تهدیدات نسبت به این خوشبینی
هشدار داده و ادعا می گردد که آنچه که
با ورود رسانه های اجتماعی به سیاست
اتفاق افتاده است ،در واقع ،بسط سیاست
بوده است و نه لزوم ایجاد فرصت برای
توسعه سیاسی.
باید توجه کرد فرصتی که رسانه های
اجتماعی برای اظهارنظر بوجود آورده
اند لزوما به ارتقای فرهنگ گفت وگو
کمک نکرده اســت .ساختار پالتفورم
های توییتر ،فیسبوک و اینستاگرام و
پیام رسان ها هر کدام به گونه ای است
که بیشتر برای فضای اظهار نظر صریح
و حتی تند مناسب تر است تا گفت و گو.
به عنوان نمونه ،محدودیت  ۲۸۰کلمه
ای توییتر کاربران را وسوسه می کند تا
به صورت هر چه خالصه تر ،و با حداکثر
صراحت ،مطلب خود را منتشر کنند.
در چنین شرایطی ،نه تنها ادبیات گفت
و گو به کار نمی رود ،بلکه شعارسازی
(عموما در قالب هشتگ) و کنایه سازی
جای استدالل را می گیرد .همچنین،
تایید اعتبار ( )authenticityکسر قابل
توجهی از محتوی قرار گرفته روی رسانه
های اجتماعی ،اعم از ویدیو ،عکس ،و
متن بسیار دشوار است .غالبا ،محتوی
جذاب چنان سریع انتشار می باید که نه
تنها فرصتی برای تایید اعتبار آن باقی
نمی ماند ،بلکه عمال بی فایده است.
نمونه برجسته کاربرانی از این دست در

ساختار
پالتفورم
های توییتر،
فیسبوک و
اینستاگرام و
پیام رسان ها
هر کدام به
گونه ای است
که بیشتر
برای فضای
اظهار نظر
صریح و حتی
تند مناسب تر
است تا گفت
و گو
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سال های اخیر ،کانال تلگرامی آمد نیوز
بوده است که با استراتژی جلب اعتماد
مخاطب ،مجموعه ای از اخبار درست
و نادرستی را منتشر می کرد که تایید
اعتبار آنها بسیار دشوار بود.
مشکل دیگر که
مشکل دیگر که اعتبار محتوی
اعــتــبــار محتوی
رسانه های اجتماعی را به چالش
رســـــانـــــه هــــای
می کشد ،دشواری تشخیص
اجـــتـــمـــاعـــی را
هویت تولید کنندگان محتوی
بـــه چـــالـــش می
اجتماعی،
در انواع رسانه های
کــشــد ،دشـــواری
خصوصا در جوامعی است که
تشخیص هویت
دالیل
کاربران عالقه دارند به
تولید کنندگان
سیاسی و امنیتی یا صرفا
مــــحــــتــــوی در
فرهنگی هویت واقعی خود را
انــــــــواع رســـانـــه
هــای اجتماعی،
پنهان کنند
خــــصــــوصــــا در
جــوامــعــی اســت
کـــــه کـــــاربـــــران
عالقه دارند به دالیل سیاسی و امنیتی
یا صرفا فرهنگی هویت واقعی خود را
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پنهان کنند .بنابراین ،پتانسیل باالیی
که رسانه های اجتماعی بــرای شایعه
ســازی و جعل هویت ایجاد می کنند،
در مقابل امکان تحت فشار قرار دادن
حاکمان بــرای شفاف ســازی قــرار می
گیرد که مستلزم کنش گری به اصطالح
شناسنامه دار و تشکیالتی اســت.
استقبال فزاینده مــردم خاورمیانه از
توییترکه تحت تاثیر شرایط سیاسی-
امنیتی ،کنش گری با هویت جعلی را
می پسندند ،شاهدی بر همین مدعا
می باشد .وقتی مردم تونس و مصر با
استفاده از توییتر و فیسبوک توانستد
تظاهرات گسترده ضد حکومتی سازمان
ده ــی کـــرده و نهایتا دیــکــتــاتــورهــای
کشورشان را سرنگون کنند ،به نظر
می رسید کنش گری رادیکال توییتری
می تواند نوید بخش دموکراسی باشد،
اما با شکست این جنبش ها در تحقق
آرمــان هایشان در قالب نظام ســازی،
خیلی زود مشخص شــد کــه ایــن نوع
از کنش گــری صرفا مــی تــوانــد شبکه
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های اجتماعی واقعی از پیش موجود
(اصناف ،دانشجویان ،کارگران و )...را
برای کنش گری سیاسی بسیج کند ،اما
نمی تواند به عنوان یک متغیر مستقل،
جامعه را به لحاظ سیاسی ترقی دهد.
علیرغم خوشبینی غالب نسبت به نقش
رسانه های اجتماعی در تقویت جامعه
مدنی در مقابل اصحاب قدرت ،شواهد
گوناگونی وجود دارد که نشان دهنده
میل فزاینده قدرت دولتی و غیردولتی
برای تسلط بر و بهره گیری از اطالعات
موجود در رسانه هــای اجتماعی می
باشد .در جریان انتخابات کنگره امریکا
در ســال  ،۲۰۰۶فیسبوک دســت و
دلبازانه نامزدها را دعوت به استفاده
از امــکــانــات خــود نــمــود و ب ــرای ورود
سیاست به این حوزه پیشقدم شد .بی
شک ،باراک اوباما و دونالد ترامپ نیز
پیروزی های انتخاباتی خود را مدیون
موفقیت تیم رسانه ای شان در گرفتن
رگ خ ــواب رای دهــنــدگــان از طریق
تحلیل اطالعات شخصی آنان در توییتر
و فیسبوک بوده اند .تیم بــاراک اوباما
براساس همین تحلیل ها محل و متن
سخنرانی های انتخاباتی او را انتخاب
می کرد و بــرای رای دهندگان ایمیل
هایی با محتوی مرتبط به انتظارات
آنان ارسال می نمود .در تازه ترین مورد
نیز کــارزار انتخاباتی ترامپ به کمک
تحلیل روانشاختی اطالعات شخصی
رای دهندگان توسط شرکت انگلیسی
فــنــاوری اطــاعــات کمبریج آنالتیکا
( )Cambridge Analyticaتوانست در
ایالت های نسبتا کوچک و کم اهمیت
آرای خوبی جمع آوری کند .از سوی
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دیگر ،شورش هایی که از سال ۲۰۱۱
بسیاری از کشورهای خاورمیانه و شمال
آفریقا را درنــوردیــدنــد ،حکومت های
این منطقه را به فکر نظارت ،کنترل،
و فعالیت در این رسانه ها انداخت تا
اشراف اطالعاتی خود نسبت به فضای
سیاسی جامعه را گسترش دهند.
بــا توجه بــه مطالبی کــه در بــاال اشــاره
شد ،الزم است رسانه های اجتماعی را
پدیده هایی چندوجهی و پیچیده دید.
ایــن تصور کــه نقش ایــن رســانــه هــا در
تسهیل گردش و تولید اطالعات قطعا
به پیشبرد توسعه سیاسی کمک خواهد
کرد ،نادرست است .این رسانه ها بیش
از آن که به مثابه متغیر مستقل بر فرآیند
توسعه سیاسی تاثیر بگذارند ،ابزاری
هستند می توانند به طــرق گوناگون
م ــورد اســتــفــاده کنش گ ــران سیاسی
قرار بگیرند .تاثیر مثبت این رسانه ها
بر توسعه سیاسی منوط به مسؤولیت
پــذیــری کــاربــران در قبال محتوی که
تولید می کنند ،امکانات و محذورات
واقعی جامعه برای کنش گری سیاسی،
و معادله قدرت در این فضا می باشد .در
مقابل ،متاسفانه کاربران ممکن است
به پرهیز از گفت و گو عــادت کــرده و
اصحاب قدرت نیز هر چه بیشتر کنترل
و مهندسی افــکــار عمومی از طریق
اطالعات شخصی مردم عالقمند شوند.
نتیجه آسیب اول تشدید شکاف های
سیاسی ،و نتیجه دومــی بــرتــری پیدا
کردن بیش از پیش نمایش بر تخصص
در عــرصــه حــکــومــت داری و ابــتــذال
سیاست می باشد.

این رسانه ها
بیش از آن
که به مثابه
متغیر مستقل
بر فرآیند
توسعه
سیاسی تاثیر
بگذارند،
ابزاری
هستند می
توانند به
طرق گوناگون
مورد استفاده
کنش گران
سیاسی قرار
بگیرند
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"در راهرو دانشکده به سرعت در حال دویدن بودم ساعت از دو و
نیم بعد از ظهر گذشته بود ،در حالی که نیم ساعت از شروع کالس
سپری میشد هراسان دست ها را مشت کرده و درب کالس را
کوبیدم در همان لحظه به یاد تکمیل پرپوزال خاک خوردهام افتادم
که باید تا صبح فردا به استاد مشاور خود تحویل م ـیدادم .درب
کالس را باز نکرده رها کردم و به سرعت مرکز کامپیوتر دانشکده را
دریافتم؛ محلی که درمان بسیاری از دردهاست .هر چه تقال کردم
فایدهای نداشت پیشتر نیز پرپوزالی آماده کرده بودم اما تایید نشد
هر بار که خواستم شروع کنم مجموعهای از دانستهها و ندانستهها
پیش چشمانم رژه میرفتند و من از آنها سان میدیدم"
روایت مذکور فرآیندی تکراری برای دانشجویان مقاطع تحصیالت
تکمیلی است که بسیاری از آنها را شامل میشود ،آنهایی که
نمیدانند نوشتن را چگونه و از کجا باید آغاز کرد و بیش و پیش از هر
چیز چارچوب نگارش علمی و پژوهشی را نمیدانند .بیتردید یکی
از عوامل این امر نخواندن و به تبع آن نیاندیشیدن است ،بیش از
این خود را فریب ندهیم ما لفظ دانشجویی را صرفا یدک میکشیم
اما دانشجو به معنای دقیق کلمه چیز دیگریست و آن جویندگی و
پویندگی در علم را در انگشت شماری میتوان یافت .بحث من در
اینسیاهمشقآسیبشناسیسطحمطالعهپاییندانشجویاننیست
بلکه من تالش میکنم تا صرفا یکی از آثار بنیادین عرصه روش و
پژوهش را در حد اقتضائات این نوشتار معرفی کنم تا شاید برای آنان
که پژوهش میکنند و یا حداقل عالقهای به این امر دارند کارگر افتد.
توماس ساموئل کوهن فیلسوف و فیزیکدان امریکایی در 18
ژوئیه  1922در اوهایو امریکا متولد شد .زندگی دانشگاهیاش
را در فیزیک آغاز کرد .سپس به مطالعه در تاریخ علم پرداخت و
رفته رفته به فلسفه علم روی آورد گرچه در این میان عالقهاش را
به تاریخ فیزیک حفظ کرد .در  ۱۹۴۳از هــاروارد فارغالتحصیل
شد .در  ۱۹۴۶در رشته فیزیک فوق لیسانس و در  ۱۹۴۹دکترا
گرفت .کوهن از آن سال تا  ۱۹۵۶برای دانشجویان لیسانس علوم
انسانی به تدریس علوم پایه اشتغال داشت .در اوایل این دوره کار
کوهن معطوف به نظریه ماده و تاریخ اولیه ترمودینامیک در قرن
هجدهم بود .او سپس به تاریخ نجوم روی آورد و در  ۱۹۵۷نخستین
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کتابش را با عنوان انقالب کپرنیکی منتشر
ساخت .کوهن در  ۱۹۵۶وارد دانشگاه
کالیفرنیا در برکلی شد و به تدریس در
تاریخ علم پرداخت و در گــروه فلسفه آن
دانشگاه مشغول به خدمت شد .در ۱۹۶۲
کتاب ساختار انقالبهای علمی را در
مجموعه «دائرةالمعارف بینالمللی علوم»
که سرپرستی آن را اوتونویرات و رودلف
کارناپ برعهده داشتند منتشر کرد .مفهو ِم
ی این کتاب پرتأثیر و بحثانگیز؛ آن
محور ِ
است که بسط و گسترش علم ،در دورههای
متعارف علم ،متأثر از انگارهای است که
کوهن آن را پارادایم مینامد .لذا مطالعه
این کتاب با توجه سوابق علمی ارزشمند
نگارنده آن قابل تأمل خواهد بود.
پیش از هــر چیز باید گفت کــه کوهن و
موضوع محوری وی در این کتاب نسبت و
ارتباط مستقیمی با مجموعه علوم سیاسی
و روابط بین الملل ندارد .در واقع موضوع
اصلی این کتاب روابط بین الملل نیست
بلکه کلیت انقالبهای علمی محل بحث
است اما ازآن روی که طرح مباحث کوهن
خود انقالب شگرفی را در فلسفه علم به
وجود آورده است و همچنین تاثیرات آن بر
روابط بین الملل نیز مشهود است ،ضرورت
ایــجــاب میکند دانشجویان ایــن عرصه
نیز محتوای این کتاب را دریابند .تاکید
کوهن بیشتر به تاریخ علم ،فلسفه علم و
جامعهشناسیعلماست.شناختهشدهترین
کتاب او ساختار انقالبهای علمی است
که در آن به ارائه معیارهایی برای تشخیص
انقالب علمی میپردازد.
کــتــاب حــاضــر بــه طــور کلی متشکل از
ســیــزده فصل اســت و دو بخش افــزوده
 1969و بازاندیشی در مورد پارادایمها
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را نیز شامل میشود .این کتاب را یکی از
ِ
کتاب تأثیرگذارِ نوشتهشده پس از
یکصد
جنگ جهانی دوم دانستهاند و این ارزیابی
گزافی نیست .داعی ه اصلی توماس کوهن
با نگاهی عمیق ًا متأثر از مکتب فلسفه
تحلیلی در ساختار انقالبهای علمی
این است که علم به روش تجمع تدریجی
و خطی اطالعات و دادههای نوین توسعه
نمییابد بلکه از طریق انقالبهای دورهای
پیش میرود .در جریان این انقالبهاست
که یک پــارادایــم مسلط و پذیرفتهشده
جامعه علمی کنار گذاشته شده و پارادایم
جدیدی به جــای آن مینشیند .چنین
تغییری موجب تحولی عمیق در سرشت
جستوجو و تحقیق علمی میشود.
نگاه نگارندۀ این کتاب عمیق ًا متأثر از
مکتب «فلسفۀ تحلیلی» اســت .وضوح
و شفافیت اصــطــاحــات و گــزارههــا ،و
اجتناب از حیرتافکنی از خصوصیات
ایــن رویــه از بیان فلسفی اســت .البته
ایـــن مــعــنــا مــانــع از بــاری ـکانــدیــشــی و
ژرفنگاریهای فکری نبوده و خوانندۀ
دقیق کتاب ،خود شاهد خواهد بود که
برای رسیدن به پارهای از استنتاجات تا
چه میزان بادیههای درشتناک خردفرسا
و هزارتوهای اندیشگی طی شده است.
حاصل این همه ،معرفی الگویی برای
حصول و پیشرفت دانش علمی است که
با الگوی مورد پذیرش زمان خود از بیخ
و بن متفاوت بوده و امروزه مورد پذیرش
اغلب متخصصان مطالعات علم است.
کوهن برای شکلگیری یک پارادایم جدید
علمی مراحلی را قائل اســت .نخستین
مرحله علم به هنجار است سپس با رخداد
انقالب علمی ،علم به هنجار و مسلط به
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چالش کشیده میشود و پس از شکل
گیری بحران علمی به چالش کشیده شدن
علم مسلط ،پارادایم دچار شیفت میشود
یا به تعبیر دیگر پــارادایــم شیفت اتفاق
میافتد و این گونه است که پارادایم جدید
جای خود را به پارادایم مسلط میدهد.
کوهن نقش اجماع اندیشمندان را در سیر
پارادایمی خود برجسته میداند چرا که
تا اجماعی از سوی اندیشمندان یک علم
صورت نپذیرد امکان تغییر آن رویههای
رایج و مرسوم وجود نخواهد داشت.
پس از بررسی کلیتی از کتاب حاضر
شاید خالی از لطف نباشد که دیدگاه
برخی از برجستهترین اندیشمندان را
در ارتباط با اثر کوهن بررسی کنیم.
ب ــه رغــــم شــگــفــتــی نــویــســنــده ســاخــتــار
انقالبهای علمی و دیگران ،این کتاب
پرنفوذترین کتاب فلسفه انگلیسی زبان در
نیمه دوم قرن بیستم از آب درآمــد .کتاب
کوهن آغاز پایان تجربهگرایی منطقی را رقم
زد .ریچارد رورتی میگوید« :تامس کوهن و
دیگرانیکهتأکیدکردهاندمشاهدهازنظریه
انفکاکناپذیر است بدین ترتیب مرا قانع
کردند» .السدر مکاینتایر نیز میگوید« :به
نظر من مفاهیم صدق و عقالنیت و آفاقیت
فقط بــه مثابه مفاهیم مــحــدودی بــرای
داخــل علوم مطرح نشدند بلکه به منزله
بخشی از ایدئولوژی علوم مطرح شدند،
ایدئولوژیای که از نهضت روشنفکری قرن
هجدهم اروپا عمدت ًا بر فرهنگ ما سیطره
داشته است .تأثیر انتقادات کوهن ،فوکو،
دریدا ،و دیگران بوده است که آن ایدئولوژی
را مضمحل کرده است» .دانلد دیویدسون
میگوید« :کوهن فوقالعاده است در اینکه
با به کارگیری زبان پس از انقالب ،بیان
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میکند که امــور ،قبل از انقالب چگونه
بودهاند» .هیلری پاتنم نیز میگوید...« :
کوهن نکات مهم چندی درباره نظریههای
علمی و نیز درباره اینکه فعالیت علمی باید
چگونه نگریسته شود مطرح کرده است».
پل فایرابند اینچنین میگوید« :کوهن
این نکته بسیار جالب و انقالبی را مطرح
میکند که فیزیک ،سنتی تاریخی است و
بنابراین همانقدر نیازمند فهم درونی است
که خود تاریخ آن» .کارل پاپر میگوید« :
نقادی پروفسور کوهن نسبت به آراء من
درباره علم جالبترین نقادیای است که
من تاکنون با آن مواجه شدهام» .همچنین
میگوید« :کوهن مــرا بسیار خــوب فهم
میکند به نظر من بهتر از اکثر منتقدانی
که من میشناسم؛ و نقد اصلی وی بسیار
مهم است» .او میگوید« :کوهن چیزی را
کشف کرده است که من نتوانستم ببینم ،و
از کشف او بینش و بصیرت قابل توجهی به
دست آورد هام».
در پایان باید گفت که با توجه توضیحات
مذکور کتاب ساختار انقالبهای علمی
بی تردید یک نقطه عطف تاریخی است،
برای درک صحیح فلسفه علم و همچنین
تصدیق اندیشمندان بزرگ دیگر بر این
کتاب نیز خود نشان از اهمیت محتوای آن
دارد .اما در عین حال باید گفت که ترجمه
فارسی کتاب مذکور چندان گیرا و شیوا
نیست و از ضعفهای بسیاری رنج میبرد
لذا مخاطبی که قصد مطالعه این کتاب را
دارد ابتدا باید یک آگاهی پیشینی و اطالع
اولیه را نسبت به نظریات کوهن و کلیت
فلسفه علم داشته باشد چرا که مسائل
مطرح شده در کتاب حاضر برای مخاطب
عام نیست و کامال تخصصی می باشد.

کارل پوپر:
کوهن مرا
بسیار خوب
فهم میکند
به نظر من
بهتر از اکثر
منتقدانی
که من
میشناسم؛
و نقد اصلی
وی بسیار مهم
است

