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همایش
ملی
دولت
پژوهی
همایــش ملــی دولــت پژوهــی بــا مشــارکت انجمــن
علمــی علــوم سیاســی روز ســه شــنبه  ۱۰اســفند ۹۵
از ســاعت  ۸الــی  ۲۰در آمفــی تئاتــر دانشــکده علــوم
اداری و اقتصــادی برگــزار شــد.
در بخــش افتتاحیــه ســمینار پایانــی ایــن همایــش
ملــی دکتــر ســید جــواد حســینی معــاون سیاســی
و امنیتــی اســتاندار خراســان رضوی،دکتــر وحیــد
ســینایی دانشــیار علــوم سیاســی و دبیــر علمــی ایــن
همایــش و دکتــر عبدالرضــا جــوان جعفــری دانشــیار
گــروه حقــوق و رییــس دانشــکده علــوم اداری و
اقتصــادی دانشــگاه فردوســی ســخنرانی کردنــد.
معــاون سیاســی اســتاندار خراســان رضــوی در ایــن

همایــش گفــت :پرداختــن بــه مقولــه سیاســت و
دولــت از نظــر علمــی و پژوهشــی کار بســیار ارزنــده
ای محســوب مــی شــود کــه ایــن همایــش نیــز در
جهــت دســتیابی بــه آن اســت و ایــن مهــم کــه دولت
بــه کاوش گذاشــته شــود و آســیب شناســی علمــی
نیــز شــود کاری بســیار میمــون و مبــارک اســت کــه
امیــدوارم نتایــج ایــن کنفرانــس مــورد اســتفاده
دســتگاه هــای اجرایــی قــرار گیــرد.
در بخــش دوم ایــن همایــش کــه بــا عنــوان دولــت و
کیفیــت سیاســت گــزاری در ایــران برگــزار شــد،دکتر
علــی ســرزعیم مشــاور اقتصــادی مرکــز بررســی
هــای اســتراتژیک نهــاد ریاســت جمهوری،دکتــر

مجیــد وحیــد عضــو هیئــت علمــی علــوم سیاســی
دانشــگاه تهران،دکتــر امیــر ناظمــی عضــو هیئــت
علمــی مرکــز تحقیقــات سیاســت علمــی کشــور و
دکتــر ســجاد فتاحــی پژوهشــگر مرکــز بررســی هــای
اســتراتژیک ریاســت جمهــوری ســخنرانی کردنــد
بخــش ســوم ایــن ســمینار بــه موضــوع دولت،اقتصــاد
سیاســی و توســعه اختصــاص داشــت کــه دکتــر
محمدجــواد رنجکــش عضــو هیئــت علمــی علــوم
سیاســی دانشــگاه فردوســی مشــهد بــه عنــوان
مدیــر ایــن پنــل ســخنرانی کــرد و در ادامــه دکتــر
فرشــاد مومنــی اســتاد اقتصــاد دانشــگاه عالمــه
طباطبایی،دکتــر حســین راغفــر اســتاد اقتصــاد
دانشــگاه الزهرا،دکتــر علــی دینــی ترکمانــی عضــو
هیئــت علمــی موسســه پژوهــش و مطالعــات
بازرگانــی و دکتــر ســید ســعید ملــک الســادتی و
دکتــر علــی چشــمی اعضــای هیئــت علمــی گــروه
اقتصــاد دانشــگاه فردوســی بــه ایــراد ســخنرانی
پرداختنــد.
دولت؛وجــوه حقوقــی و قانونــی عنــوان پنــل دیگر این
همایــش بــود کــه دکتــر محســن خلیلــی اســتاد علوم
سیاســی دانشــگاه فردوســی ایــن بخــش را مدیریــت
مــی کــرد.در ایــن پنــل حقوقــی دکتــر ســید محمــد
هاشــمی اســتاد بازنشســته حقــوق دانشــگاه شــهید
بهشــتی،دکتر جــواد تقــی زاده عضــو هیئــت علمــی

حقــوق دانشــگاه مازندران،دکتــر ناصــر ســلطانی
اســتادیار حقــوق دانشــگاه تهران،دکتــر ســید
مجتبــی واعظــی عضــو هیئــت علمــی حقــوق
دانشــگاه شــیراز و ســخنرانی دکتــر مســلم آقایی 5
طــوق اســتادیار حقــوق عمومــی و بیــن الملــل
دانشــگاه علــوم قضایــی ســخنرانی کردنــد.
پنــل آخــر ایــن همایــش دولت؛نظریــه و سیاســت
نــام داشــت کــه دکتــر سیدحســین اطهــری دانشــیار
علــوم سیاســی دانشــگاه فردوســی مدیــر آن بــود و
دکتــر ســید جــواد طباطبایــی اســتاد پیشکســوت
علــوم سیاســی ایران،دکتــر محمدتقــی قزلســفلی
اســتادیار علــوم سیاســی دانشــگاه مازندران،دکتــر
ابوالفضــل دالوری عضــو هیئــت علمــی علــوم
سیاســی دانشــگاه عالمــه طباطبایــی و دکتــر ســید
محمدکاظــم ســجادپور مشــاور وزیــر امورخارجــه در
ایــن پنــل پایانــی ســخنرانی کردنــد
الزم بــه ذکــر اســت در ایــن همایــش بیــش از ۱۴۰
چکیــده و مقالــه دریافــت گردیــد و چکیــده هــای
پذیرفتــه شــده بــه چــاپ رســیدند

نشستبررسی
آراواندیشه

نشســت بررســی آرا و اندیشــه
سیاســی فردوســی در جــوار حکیم
فرزانــه تــوس بــا ســخنرانی دکتــر
مرتضــی منشــادی اســتادیار علــوم
سیاســی دانشــگاه فردوســی،دکتر
محمدجعفــر یاحقــی و دکتــر

ســید جــواد طباطبایــی حســن
ختــام ایــن همایــش ملــی بــود
کــه روز چهارشــنبه  ۱۱اســفند
 ۹۵در آرامــگاه حکیــم ابوالقاســم
فردوســی برگــزار شــد

میزگرد
میزگــرد «حقــوق شــهروندی از نظــر تــا عمــل» بــه
همــت انجمــن علمی علــوم سیاســی و حقوق دانشــگاه
فردوســی و بــا ســخنرانی دکتر الهــام امین زاده دســتیار
ویــژه رییــس جمهــور در حقــوق شــهروندی،حجت
االســام والمســلمین ســید جــواد ورعــی مــدرس
حــوزه علمیــه قــم و دکتــر جعفــر شــفیعی
سردشــت اســتادیار حقــوق دانشــگاه فردوســی
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مشــهد در تاریــخ یکشــنبه  ۸اســفند  ۹۵در آمفی
تئاتــر دانشــکده علــوم اداری و اقتصادیایــن دانشــگاه
برگــزار گردیــد.
الهــام امیـنزاده بــا بیــان اینکــه توســعه نظــام حقوقــی،
یکــی از ابزارهــای ترقــی و توســعه کشــور اســت،گفت:
در تمامــی اقدامــات دســتگاههای حاکمیــت بایــد قانون
وجــود داشــته باشــد.
وی بــا بیــان بایــد قانونگــذار مــا مالحظــات حقــوق
شــهروندی را در نظــام قانونگــذاری در نظــر بگیــرد،
تصریــح کــرد :عــاوه بــر مصوبــات مجلــس ،مصوبــات
هیئــت وزیــران نیــز اگــر بــه خوبی پیوســت شــهروندی
داشــته باشــد ،تــا بــه حقــوق شــهروندان آســیب نزنــد
مؤثــر اســت .البتــه منشــور حقــوق شــهروندی در حوزه
قــوه مجریــه بــوده و بــرای قــوای دیگــر تکلیــف ایجــاد
نکــرده اســت.
دســتیار ویــژه رییــس جمهــور کشــورمان در امــور
حقــوق ســهروندی ضمــن قیــاس حقــوق بشــر و حقوق
شــهروندی اضافــه کــرد  :حقــوق بشــر ،حــق اســتیفا و
برخــورداری اســت ولــی حقوق شــهروندی ،حق اســتیفا
و اجــرا مــی باشــد.در واقــع حقــوق بشــر ،حقیقــت و
حقــوق شــهروندی واقعیــت اســتو در کشــور براســاس

مقتضیــات زمــان و مــکان در نظــر گرفتــه میشــود.
ســید جــواد ورعــی مــدرس حــوزه علمیــه قــم دیگــر
ســخنران ایــن همایــش بــود کــه ضمــن تاکیــد بــر
آگاهــی مــردم از حقــوق خــود در حکومــت هــا تصریــح
کــرد :در آغــاز تاســیس جمهــوری اســامی ایــران امــام
خمینــی (ره ) اعــام کردنــد کــه حکومــت جمهــوری
اســامی حکومــت امیــر المومنیــن اســت و یکــی از کار
هــای بنیادیــن حضــرت علــی (ع) پــس از خالفــت ،آگاه
کــردن مــردم از حقوقشــان بــود .بطوریکــه حتــی حقوق
شــهروندی را اصــل و حکومــت را فــرع قــرار دادنــد.
وی ادامــه داد :حقــوق شــهروندی حتــی اگــر در مقــام
عمــل بــا مشــکالت رو بــه رو شــود و زمانبــر باشــد
دولــت و حکومــت موظــف اســت بــرای آگاه کــردن
مــردم پیــش قــدم شــود.
جعفــر شــفیعی سردشــت ســخنران دیگر ایــن همایش
نیــز ضمــن تاکیــد بــر اهمیــت نقــش شــهروند در
جامعــه گفــت  :شــهروندی عضویــت یــک فــرد در
جامعــه ی سیاســی اســت و تمامــی اعضــا جامعــه ی
سیاســی یعنی شــهروندان از حقوق یکســان شــهروندی
برخــوردار مــی باشــند.
اســتادیار حقــوق دانشــگاه فردوســی در پایــان افــزود
 :شــهروندی وضعیــت یــک تبعــه ای اســت کــه دارای
حقــوق و تکالیــف اســت و مهــم تریــن ایــده ی آن حــق
تعییــن سرنوشــت و مشــارکت شــهروند دراداره امــور
جامعــه اســت.حقوق بشــر از جهــت انســان بــودن بــه
انســان تعلــق مــی گیــرد امــا حقــوق شــهروندی صــرف
تابعیــت اســت

مناظره
دانشجویی

مناظــره دانشجویی»بررســی عملکــرد دولــت
یازدهــم» بــا کارشناســی دکتــر روح اهلل اســامی
و بــا مشــارکت دانشــجویانی از دانشــگاه هــای

فردوســی،آزاد مشــهد و خوارزمــی تهــران در تاریــخ
ســه شــنبه  ۲۴آذر  ۹۵در آمفــی تئاتــر دانشــکده
علــوم اداری و اقتصــادی برگــزار شــد
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کارگاه
آموزشی
آشناییبا
آئیننامه
انتخابات
کارگاه آموزشــی آشــنایی بــا آئیــن نامــه دوازدهمین
دوره انتخابــات ریاســت جمهــوری و شــوراهای
اســامی شــهر بــه همــت انجمــن علمــی علــوم
سیاســی دانشــگاه فردوســی و بــا تدریــس مهــدی

منصــوری رییــس گــروه سیاســی اســتانداری
خراســان رضــوی در روزهــای شــنبه  ۲۱و یکشــنبه
 ۲۲اســفند  ۹۵در دانشــکده علــوم اداری و اقتصــادی
برگــزار شــد.

نشست
علمی
ترامپیسم
نشســت علمــی ترامپیســم (چشــم انــداز سیاســت
خارجــی آمریــکا) بــه همــت انجمــن علمــی علــوم
سیاســی بــا مشــارکت ســازمان دانشــجویان جهــاد
دانشــگاهی خراســان رضــوی و کارگــروه علــوم سیاســی
و روابــط بیــن الملــل ایــن ســازمان و با ســخنرانی دکتر
محســن اســامی اســتادیار روابــط بیــن الملــل
دانشــگاه تربیــت مــدرس تهــران و دکتــر ســید
احمــد فاطمــی نــژاد اســتادیار روابــط بیــن الملل
دانشــگاه فردوســی در روز دوشــنبه  ۲اســفند ۹۵
 8برگــزار شــد
محســن اســامی در ایــن نشســت ضمــن برشــمردن
دالیــل پیــروزی دونالــد ترامــپ گفــت  :موضــوع
ترامپیســم مهمتــر از حضــور ترامــپ بهعنــوان رییــس

جمهــور آمریکاســت ،زیــرا سیاســت او آینــده نظــام
بینالمللــی را بــه ســمت ناسیونالیســمی پیــش میبــرد
وی افــزود :قبــل از انتخابــات در آمریــکا تمامی نشــریات
و رســانهها بحــث اسالمهراســی را مطــرح میکردنــد
امــا ترامــپ بــا شــعار اقتصــاد آمریــکا بــرای آمریکایــی
و اســام رادیکالــی توانســت رأی را بــه نفــع خــود
برگردانــد.
ســید احمــد فاطمــی نــژاد نیــز در ایــن نشســت ضمــن
تصریــح عوامــل پیــروزی ترامــپ بــر رقیــب دموکراتــش
تصریــح کــرد :نــگاه اقتصــادی ترامــپ در کنــار مســائلی
ماننــد مهاجــران و ایجــاد فضایــی پوپولیســتی باعــث
جــذاب بــودن نــگاه ترامــپ و رأی آوری او شــد

همایشملی
اسالمسیاسی
وخاورمیانه
ســمینار پایانــی همایــش ملــی اســام سیاســی و
خاورمیانــه بــه همــت انجمــن علمــی علــوم سیاســی
دانشــگاه فردوســی بــا ســخنرانی دکتــر حمیــد
احمــدی اســتاد علــوم سیاســی دانشــگاه تهران،دکتــر
ســید حســین اطهــری دانشــیار علــوم سیاســی

دانشــگاه فردوســی و دکتــر ســید رضــا میرطاهــر
کارشــناس امنیــت بیــن الملــل روز دوشــنبه  ۱۵آذر
 ۹۵از ســاعت  ۱۰الــی  ۱۴در دانشــکده علــوم اداری
و اقتصــادی برگــزار گردیــد
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هابــز کــه در عصــری
مملــوء از کشــمکش و
مناقشــات سیاســی میزیســت
در پــی یافتــن پاســخ پرســش و
پروبلماتیــک محــوری خــود یعنــی
چگوتگــی برقــرار نظــم و صلــح در
جامعــه انســانی بــود .راهحلــی کــه
بــه آن دســت یافــت در نامــی کــه
بــرای کتــاب مهــم خویــش برگزید
متجلــی اســت؛ یعنــی لویاتــان.
لویاتــان ،هیوالیی دریایــی در حکم
تمثیــل وی بــرای یــک دولــت
قاهــر و مقتــدر اســت .دولتــی
کــه جــز در ســایه آن آدمیــان را
نمیتــوان بــر آن داشــت کــه از
شــر و شــرارت دســت کشــیده و
بــه دیگــر افــراد انســانی تجــاوز
و تعــدی ننماینــد .لیکــن
اســتقرار چنیــن دولتــی از
منظــر هابــز ســهلالوصول
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نیســت .در صــورت اســتقرار
نیــز صیانــت از آن ملزوماتــی را
میطلبــد .از همیــن رو اســت کــه
هابــز دولــت لویاتانــی را خــدای
فانــی نــام مینهــد .همیــن امــر او
را بــر آن م ـیدارد کــه بــه دنبــال
دومیــن پرســش محــوری خــود
یعنــی اینکــه چــه چیــزی در راه
وصــول بــه ایــن مطلــوب یعنــی
دولتــی قاهــر مــی توانــد ســد
افکنــد مــیرود .پاســخی کــه بــه
آن دســت مــی یابــد ماهیــت و
سرشــت ســرکش آدمــی اســت.
لــذا از همیــن رو وی کتــاب
خویــش را بــا پرداختــن بــه آدمــی
و طبــع و سرشــت آن میآغــازد.
از همیــن مجــرا وی پــس از
توصیــف طبیعــت شــرور و شــرزای
آدمــی راه بــه ســومین پرســش
محــوری مییابــد کــه آن چگونــه

آدمیــان
بــودن مناســبات ایــن
ِ
ســودایی و ســرکش در صــورت
فقــدان وجــود دولــت لویاتانــی
وی اســت .بدیــن ترتیــب او
وضــع طبیعــی رویکــرد نظــری
خویــش را پــی مــی ریــزد تــا
بــه ســوی چهارمیــن پرســش
ره جویــد .آن پرســش آن اســت
کــه چگونــه و بــا چــه ســاز
و کارهایــی خــدای فانــی او
میتوانــد اســب ســرکش طبــع
یاغــی آدمیــان را رام ســاخته و
تیمــار نمایــد .حــال کــه بدیــن
پرســش پاســخ گفــت چگونگــی
ایجــاد و صیانــت از چنیــن
دولتــی واپســین و پنجمیــن
پرســش او را نمایــان میســازد.
پنجمیــن پرســش آن اســت کــه
چگونــه آدمیانــی کــه دغدغــه
چنیــن نظمــی و نضــج چنیــن
انتظامــی را دارنــد میبایســت
آدمیــان را بــه گونــه ای آمــوزش
دهنــد کــه نــه در مســیر فنــای
دولــت بلکــه رهــرو جــاده بقــای
لویاتــان گردنــد و طــی طریــق
در چنیــن معبــری نماینــد.
از دیگــر ســو نیــز در بخــش
دیگــر پاســخ پنجمیــن پرســش
موعظــهای نصیــب شــهریاران
مینمایــد و آن تجویــز ،جــز
تولیــد رعــب در مقیــاس وســیع
نیســت .تنهــا رعــب از قاهــری
بیمماشــات اســت کــه مــی توانــد
لــگام بــر دهنــه نفــس سراســر شــر
و شــرارت و شــورشطلب آدمــی
زنــد .بــه تعبیــری دولــت مــورد
نظــر هابــز ســخت نیازمنــد آموزش
آمــوزگاران اســت .آموزگارانــی کــه
از ســویی آدمیــان را بــرای صالح و
ســامت خــود مجــاب ســازد بایــد

تــن بــه قــراردادی گریزناپذیــر
ســپارند کــه آن صیانــت و ســامت
بــه بهــای چشمپوشــی از آزادی
اســت .مقصــود هابــز از آزادی نیــز
در ایــن معنا آزادی سیاســی اســت.
از اشــراف و کشیشــان تــا نظامیــان
و پیشــه وران بــه ســاحت سیاســت
نبایــد از بــاب اندیشــه و تنقیــد
وارد گردنــد .چراکــه بایــد سیاســت

کــه مهــم تریــن مصادیــق آن
کشیشــان هســتند .کشیشــانی
کــه از مجــرای دیــن ره بــه
سیاســت مــی جوینــد و دعــوی
بــه شــورش خلــق را مینماینــد.
لذاســت کــه از همیــن رو بخــش
اعظــم و بزرگــی از محتویــات
دو کتــاب هابــز یعنــی لویاتــان
و بهیمــوث بــه بحــث از دیــن و
عالمــان آن میگــذرد.

بســپارند تــا صیانــت بســتانند .در
ایــن نقطه اســت کــه هابز پرسشــی
دیگر را که واپســین پرســش باشــد
طــرح کــرده و پاســخ میگویــد و
آن ایــن اســت کــه چــه کســانی و
چــه نیروهایــی بــه مثابــه تهدیــدی
خطیــر بــرای چــون و چــرا آوردن
و عــدول از چنیــن قــرارداد نافــع
و تاگزیــری هســتند .پاســخی

هابــز بــرای آنکــه در ضــرورت و
انــدر فوایــد دولــت لویاتانــی مــد
نظــر خویــش ســخن بــه میــان
آورد ســعی میکنــد وضعیــت
خــاف آن یعنــی جامعــه بــدون
حکومــت را بــا توجــه بــه مبانــی
انســان شناســانه خویــش را در
ذهــن مخاطــب ترســیم نمایــد.
وضعیــت فقــدان دولتــی کــه
از آن تحــت عنــوان وضــع
طبیعــی یــاد میکنــد .او
وضعیــت جامعــه را از ایــن
زاویــه مینگــرد کــه در بطــن
آن آدمیــان پیوســته در پــی
دســتیابی بــه منابــع کمیــاب
در راســتای بقــای خویــش
درگیــر کشــمکش هســتند.
کشمکشــی پایانناپذیــر کــه
در صورتــی کــه از جانــب یــک
دولــت قدرتمنــد مــورد نظــارت
قــرار نگیــرد تبدیــل بــه ســتیزی
دائمــی و ویرانگــر میشــود .در
وضــع طبیعــی همــه محــق همــه
چیــز هســتند .یــا در واقــع اساســا
حقــی در ایــن وضعیــت وجــود
نــدارد .چراکــه قــدرت فائقــه و
روابــط قدرتــی کــه حــق را بــه
قانــون و تکلیــف بــدل ســازند
وجــود ندارنــد .طبــق رویکــرد هابــز

درســت و غلــط و عدالــت و
بــی عدالتــی ضبغـهای ازلی
و ابــدی در جهــان ندارنــد بلکــه
ارزشهایــی هســتند کــه قــوای
حاکــم در جامعــه تعیینکننــده
ن هســتند.
آ
در وضــع طبیعــی هابــز چــون
قانونگــذار و ضابــط آن وجــود
نــدارد لــذا از حــق ،قانــون،
عدالــت و حتــی تشریکمســاعی
نیــز نمیتــوان نشــانی یافــت .در
چنیــن وضعــی هیچکــس ضرورتی
نمیبینــد بــه وعدههــای خــود
جامــه عمــل بپوشــد؛ چــون خلــف
وعــده مکافاتــی در پــی نــدارد؛ لــذا
ـانی عاقــل ،چنانچــه
کنشــگر انسـ ِ
بــه نفــع خــود نبینــد بــه
وعــده عمــل نمینمایــد؛ لــذا
در چنیــن بســتری نــه تنهــا 11
شکســتن میثــاق مادامــی کــه
آدمیــان بــه صــاح خویــش ببینند
رواج مییابــد بلکــه حتــی شــرط
حــزم و احتیــاط نیــز میشــود.
در چنیــن وضعیتــی هــر عملــی
معطــوف بــه بقــا اعــم از غصــب
امــوال دیگــران و حمله پیشــگیرانه
بــه آنــان امــری عقالنــی و ضــروری
بــرای بقــا میشــود .لــذا زندگــی
انســانی قریــن بــا انــزوا ،مســکنت،
ناگــواری ،ددمنشــی و  ...میشــود.
هابــز در یــک دســتهبندی اساســی
و مهــم حقــوق و قوانیــن را بــه دو
دســته طبیعــی و مدنــی تقســیم
میکنــد؛ در حالــی کــه منشــاء
قوانیــن مدنــی دولــت و قانونگــذار
دولتــی اســت .قوانیــن طبیعــی
قوانینــی را دربرمیگیرنــد کــه از
ناحیـهی عقــل انســانی سرچشــمه
میگیرنــد .در ایــن راســتا هابــز

تعــداد زیــادی از قوانیــن
طبیعــی را برمــی شــمرد .بــه
عنــوان مثــال یکــی از آنهــا ایــن
اســت کــه عقــل حکــم میکنــد
کــه انســان تــا جایــی کــه میتوانــد
در پــی آرامــش باشــد .ایــن منجــر
بــه آن میشــود کــه فــرد از بعضــی
حقــوق دســت کشــد .یعنــی از
پــارهای حقــوق در مــواردی کــه
دیگــران نیــز متقابــا حاضــر بــه
چنیــن امــری باشــند ،صــرف نظــر
نمایــد .بــرای مثــال بخشــی از
آزادی خویــش را بــه نفــع صیانــت
و امنیــت وانهــد.

عقــل انســانی اســت کــه بــا نظــم
و ســامان حاصــل از غریــزه ســایر
جاندارانــی کــه زیســت اجتماعــی
دارنــد منفــک میشــود و تمیــز
مییابــد .از دیــد هابــز در غیــاب
قــرارداد اجتماعــی مــورد ذکــر
آدمیــان انگیــزه ای بــرای برجــای
و وفــادار مانــدن بــه قرارهــا و
قراردادهــای خویــش نخواهنــد
داشــت؛ چراکــه عمــل بــه آنهــا
را در حالــی کــه عــدم عمــل بــه
آنهــا مکافــات و مجازاتــی در پــی
نداشــته باشــد بــه صرفــه نخواهنــد
دیــد.

بحــث هابــز پیرامــون قوانیــن
طبیعــی برآمــده از قــوه عقــل
ِ
آدمــی ،در ادامــه خــود ره بــه
مفهــوم «قــرارداد اجتماعی»
مــی بــرد .قــراردادی کــه بــه
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موجــب آن آدمیــان از حقــوق
و آزادی خویــش بــه نفــع دولتــی
مطلقــه چشــم میپوشــند و بــه
جــای آن صیانــت از ســامت
خویــش و حــظ از امنیــت را
فراچنــگ میآورنــد .ســامت،
صیانــت و امنیتــی کــه در ســایه
دولــت لویاتانــی هابــز بــا نظــارت
بــر عمــل انســانها بــه عهــود
و قرارهــای گــذارده شــده میــان
آنــان و نیــز جلوگیــری از تعــددی
آدمیــان بــه جــان و مــال یکدیگــر،
از وضعیــت ســتیز پایانناپذیــر و
آنچــه هابــز از آن تحــت عنــوان
«جنــگ همــه علیــه همــه» یــاد
میکنــد حصــول بــه آن میســر
مــی شــود .هابــز قــرارداد اجتماعــی
را ریشــه گرفتــه در قــوه عقــل
آدمــی میدانــد .تفاهــم و صلــح
ناشــی از قــرارداد اجتماعــی میــان
آدمیــان بــا تاکیــد بــر همیــن قــوه

آدمیــان همــواره مایــل بــه حداکثر
رســاندن ســود و فایــده بــرای
خویــش هســتند .لــذا مادامــی
کــه خلــف وعــده بیآنکــه در
اثــر برخــورد و مجــازات از ســوی
دولتــی مقتــدر ضــرری متوجــه
آنــان نمایــد و حتــی بتوانــد بــا
فزونــی نفــع توامــان گــردد ،لــذا
آدمیــان انگیــزه بــرای برقــراری
بــر قرارهــای خویــش نخواهنــد
داشــت؛ حــال آنکــه در وضــع غیــر
از وضــع طبیعــی کــه دولتــی قاهــر
بــر ســر کار باشــد فــرار از مجــازات
محــرک و انگیــزهای جــدی بــرای
عــدم خلــف وعــده و ســامان
یافتــن امــور و تشــریک مســاعی در
اجتمــاع انســانی خواهــد شــد.
گرچــه هابــز را از حامیــان جــدی
ســلطنت مطلقــه میتــوان
انگاشــت لیکــن او را صرفــا
و ضرورتــا حامــی ســلطنت
نمیتــوان تلقــی کــرد .او در
بخــش هایــی از آثــار و نوشــتههای
خویــش امــکان اســتقرار حاکمیــت
مطلــق در غالــب هیئتحاکمــه

ای مرکــب از چندیــن نفــر را نیــز
از نظــر دور نمــیدارد .معالوصــف
میتــوان ادعــا نمــود کــه کانــون
توجــه او تأکیــد و تجویــر انباشــت
قــدرت بــوده امــا چنیــن امــری
را صرفــا محــدود و مشــروط بــه
وجــود نهــاد ســلطنت نمیدانســته
اســت .در راســتای اثبــات ایــن
مدعــا میتــوان بــه زندگینامــه
هابــز رجــوع کــرد .هابــز پــس از
نگاشــتن نخســتین اثــر خویــش
تحــت عنــوان «مبانــی قانــون» آن
هــم در ســالهای جنــگ داخلــی
و بحبوحــه ســقوط چارلــز اول بــه
دســت مجلــس طوالنــی عمــا بــه
جرگــه حامیــان ســلطنت پیوســت.
از همیــن رو از بــاب احتیــاط
تبعیــدی خودخواســته بــه فرانســه
را آغازیــد؛ لــذا در حمایــت او از
ســلطنت چارلــز اول تشــکیکی
نمیتــوان بــه میــان آورد؛ امــا
بــا نــگاه بــه زمــان بازگشــت
او بــه انگلســتان کــه در دوره
حکومــت الیــور کرامــول ،رئیــس
اولیــن و آخریــن نظــام جمهــوری
در بریتانیــا ،بــود میتــوان در
نظــر آورد کــه او واقعیــت تغییــر
ســلطنت را پذیرفتــه بــود و
جمهــوری را مشــروط بــه قــوت
و قــدرت گرداننــدگان و انباشــت
و تمرکــز قــدرت در حــد الزم
بــرای برقــراری صلــح و امنیــت،
درخــور تنقیــد نمیدانســت .بــه
تعبیــری جامــه لویاتانــی هابــز
صرفــا بــرای تــن ســلطنت طــراز
تبــود بلکــه بــه قامــت جمهــوری
نیــز آن را میشــد پوشــانید .کمــا
اینکــه مخالفیــن ســلطنتطلب
او را متهــم میکردنــد کــه
خاتمــه کتــاب لویاتــان صبغــهای
جمهوریخواهانــه دارد

مقدمه

دولــت بــه عنــوان عالیتریــن مظهــر
«رابطــهی قــدرت» و «حاکمیــت» کــه
«انحصــار کاربــرد قــدرت مشــروع» را
در «ســرزمین خاصــی» در اختیــار دارد
اساســا مؤسســه ای اخالقــی ،مذهبــی و
اقتصــادی نیســت؛ بلکــه کارویــژه هایــی
چــون حفــظ نظــم و امنیــت ،حراســت
از حقــوق طبیعــی افــراد جامعــه ،ایجــاد
و حفــظ همبســتگی اجتماعــی ،و تأمیــن

واکاویفلسفیماهیتدولت

سیدهاشم منیری ،دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی

حداقــل رفاه و آســایش را برعهــده دارد .اما
دولــت پدیــده-ای چندوجهــی و پیچیــده
اســت و بنــا بــر فرهنــگ و ایدئولــوژی
برآمــده از جامعــه ،بــر وجهــی خــاص از
آن تأکیــد مــی شــود و درنتیجــه «غایــت»
آن نیــز بــر اســاس آن بنیــان نهــاده مــی
شــود .ایــن نوشــتار درصــدد اســت چرایــی
وجــود دولــت را از منظــر فلســفی و از
منظــر فیلســوفان سیاســی مــورد بررســی
و واکاوی قــرار دهــد.
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دولت از منظر یونانیان باستان
به لحاظ هســتی شناســی ،تاریخمنــدی دولت
و تاریخــی بــودن دولــت ،1ریشــه در دولتشــهرهای
یونــان باســتان دارد و بــه زعــم مورخیــن بــا کمــی
تســامح ،دولــت همزمــان بــا شــکلگیری نخســتین
واحدهــای زندگــی اجتماعــی شــکل گرفــت بــا ایــن
پیــش فــرض کــه زندگــی اجتماعــی را نوعــی نظــم
یــا قاعــده معطــوف بــه اندرکنشهــای افــراد بدانیــم.
ولــی آنچــه کــه در آن اجمــاع اســت ،پیشــینه دولــت
بــه دولتشــهرهای یونانــی در  500ســال پیــش از
میــاد برمیگــردد .افالطــون و ارســطو «پولیــس» را
«طبیعــی» و ضــرور تلقــی میکردنــد کــه محصــول و
اوج نیــاز انســان بــه زندگــی اجتماعــی اســت و بــرای
رشــد جنبههــای گوناگــون انســان ضــرور اســت .از
نظــر افالطــون ،دولــت در واقــع یــک نهــاد تربیتــی
بــه حســاب میآمــد کــه مســئول ســعادت مــادی و
معنــوی حیــات مشــترک جامعــه بــود و فیلســوف
کــه از فضیلــت عقــل بیشــترین بهــره را دارد
بــه عنــوان واالتریــن مربــی جامعــه زمــام امــور
 14را بدســت میگیــرد .از جهتــی دیگــر ،پیدایــش
دولــت و تقســیم کار در جامعــه و تشــکیل اصناف
اصلــی همــه ،امــری «طبیعــی» اســت و از طبیعــت
انســان کــه روح جزئــی از آن اســت سرچشــمه مــی
گیــرد .ارســطو ،دیگــر فیلســوف یونانــی« ،شــهر
را پدیدهــای طبیعــی میدانســت و انســان را بــه
حکــم طبیعــت حیوانــی اجتماعــی قلمــداد میکــرد
و بــاور داشــت کــه هــر کــس کــه از روی طبــع ،و
نــه بــر اثــر تصــادف ،بیوطــن اســت ،موجــودی یــا
فروتــر از آدمــی اســت یــا برتــر از او» .2بــه ســخنی
دیگــر ،وی هــم بــر مبنــای علــت فاعلــی (چگونــه)،
ســیر تکاملــی از پیونــد خانــواده تــا دولتشــهر ،و
هــم بــر مبنــای علــت غایــی (بــرای چــه) ،زمینــه
الزم را بــرای بــه کار بــردن نیــروی عقالنــی بشــر
چیــزی کــه او زندگــی وقــف نظــر مینامــد -ایجــادمیکنــد ،دولــت را «امــری طبیعــی» قلمــداد مــی
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کنــد.
دوره یونانی مآبی
بــا ســقوط زندگــی و تمــدن دوره دولتشــهری
عصــر تازهــای در حیــات سیاســی و فرهنگــی غــرب

آغــاز شــد کــه بــه عنــوان دوران گــذار از یونــان
باســتان بــه دنیــای مســیحیت شــناخته میشــود.
دوره یونانــی مآبــی مصــادف اســت بــا حکومتهــای
تحــت فرمــان شــاهان مقدونــی ،آمیــزش فرهنــگ
غربــی بــا عناصــر فرهنــگ شــرقی ،ظهــور و زوال
دولــت روم و در یــک کالم زوال فرهنگــی یونــان.
در ایــن دوره ،مکاتــب متعــددی ظهــور کردنــد
کــه مکتــب رواقــی رایجتریــن و پرنفوذتریــن
آنــان بــه شــمار میآیــد .فلســفه رواقــی بــر دو
ســتون بــرادری و جهــان وطنــی اســتوار اســت کــه
شــباهتهایی بــا مســیحیت پیــدا میکنــد .هــر دوی
ایــن نظامهــای فکــری در تســلیم و رضــا ،بیاعتنایــی
بــه تنعمــات زمینــی ،و توجــه بــه همنوایــی بــا اراده
ملکــوت آســمان ســهیم بودنــد .در تجربــه زندگــی
رومــی کــه بدنبــال فروریــزی نظــام دولتشــهری
رخ داد ،دولــت و فــرد از هــم مجــزا در نظــر گرفتــه
شــدند و بــرای هــر یــک حقــوق و وظایفــی جداگانــه
ملحــوظ شــد .دولــت بــه عنــوان یــک شــخصیت
حقوقــی بــه حســاب آمــد کــه در محــدوده معینــی
دارای اختیــار و اقتــدار اســت و محافظــت از حقــوق
فــرد علــت وجــودی آن را تشــکیل میــداد.
مسیحیت و آباء کلیسا
در عصــر مســیحیت ،ماهیــت دولــت دوبــاره بــه
یــک دســتگاه بــزرگ تربیتــی تبدیــل شــد کــه
حاکــم بــر روح آدمیــان بــود .هســته اصلــی نظریــه
سیاســی آگوســتین جــدا کــردن دو جامعــه خاکــی
و جامعــه مینــوی از یکدیگــر و بــه مــوازات آن قائــل
بــه سرشــت دوگانــه انســان کــه تنهــا در صــورت
عنایــت خداونــد میتوانســت بــار دیگــر بــه شــهر
مینــوی تعلــق گیــرد بــود .آگوســتین فالکــت و ظلم
و ســتم انســان را در «گنــاه نخســتین» او میدانســت
کــه بــه واســطه آن از ذات الهــی دور افتــاد و ماهیــت
و ضــرورت دولــت را فقــط در تأمیــن رفــاه مــادی که
در ســایه همــکاری شــهروندان شــهر زمینــی ،تلویحا
فایدهگرایانــه بــود ،میدانســت .ایــن صلــح زمینــی
کــه در جهــت زمینـهی انجــام وظایف دینــی مؤمنان
انجــام میگرفــت بــرای تحقــق خیــر محــدود بــود و
نــه بــرای ارزشهــای متعالــی .ایــن نــگاه بدبینانــه
در ایــن کالم خالصــه شــد کــه دولــت کفــاره گنــاه

نخســتین بشــر اســت کــه امیــال ســرکش انســان
را مهــار میکنــد .بدیــن ترتیــب ،یــک گام دیگــر
الزم بــود کــه در معارضــه بیــن طرفــداران مرجعیــت
کلیســا و اقتــدار حکومــت و گــذار از اندیشــه نظــام
الهــی بــه اندیشــه نظــام بشــری بــه پیدایش اندیشــه
دموکراســی نزدیــک شــود.
رنسانس و عصر روشنگری
اندیشــمندانی نظیــر دانتــه ،ژان دوپــاری ،مارســیله
پادوآیــی و ویلیــام اوکام طالی ـهداران نظریهپــردازی
در نــزاع بیــن پــاپ و اربــاب کلیســا در یــک ســو و
حکومــت عرفــی از ســوی دیگــر بودنــد و بــه طــور
ضمنــی از شــاه دفــاع میکردنــد .بــه بــاور ژان
دوپــاری ،غریــزهی طبیعــی بــه انســان میآمــوزد
کــه زندگــی جمعــی خــوب اســت و بــه کمــک نطــق
و افــراد خردمنــد حیــات مشــترکی را بــه وجــود
م یــآورد کــه زمامــدار برآمــده از ایــن جمــع ،وظیفــه
داوری و حفاظــت از خیــر مشــترک را بعهــده دارد.
مارســیله پادوآیــی ،دولــت را بــه یــک ارگانیســم
زنــده تشــبیه کــرد کــه پایــه تشــکیل آن اجتمــاع
انســانها ،هــدف از آن ســعادت دنیــوی و معنــوی،
جوهــر دولــت ســاختن نظــام قانونــی و منشــاء قانون
شــهروندان اســت .ویلیــام اکام ،کــه بــر «حــق» و بــه
عنــوان یــک عمــل ،اختیــار یــا عــادت داوطلبانــه از
فــرد تاکیــد میکنــد ،بــه شــخصیت جعلــی دولــت
اذعــان دارد و منشــاء اقتــدار آن ریشــه در رضایــت
و توافــق مــردم دارد .چهــار پارادایــم رنســانس،
اومانیســم ،اصالحــات مذهبــی و انقالبــات علمــی،
ســبب ســاز چرخــش بنیادینــی در نگــرش انســان
بــه نــوع ،ماهیــت و غایــت دولــت شــد .ســیر نزولــی
اقتــدار الهــی بــه زمینــی؛ و ســیر صعــودی اقتــدار،
رضایــت و توافــق شــهروندان نســبت حــق و تکلیــف
او نســبت بــا دنیــای اطرافــش ،زمینــه ظهــور افرادی
چــون ماکیاوللــی ،هابــز ،الک ،روســو ،کانــت ،هــگل
و مارکــس شــد .اگــر نیکولــو ماکیاوللــی ،انســان
را موجــودی معرفــی میکنــد کــه بــرای غایتــی
اینجهانــی کــه امنیــت ،شــهرت و افتخــار از عناصــر
آن اســت تــاش میکنــد؛ بــر گسســت از علتهــای
ماوراءطبیعــی انگشــت مینهــد .از نظــر وی ،دولــت
وســیلهای اســت کــه انســان بواســطه آن شــرایط

امنیــت و بهزیســتی را میآفرینــد و شــهریار
بایــد دولــت خــود را بــه دولــت قانونگــرا و
مــردم خــود را بــه شــهروندان تابــع قانــون تبدیــل
کنــد.
تومــاس هابــز ،برخــاف فیلســوفان کالســیک ،دولت
را محصــول قانــون طبیعــی نمیدانــد و هــدف ،غایــت
یــا خواســت نهایــی آدمیــان را از ایجــاد محدودیــت
بــر خودشــان بــه منظــور حفــظ و حراســت خویــش
از تعدیــات دیگــران -همــان وضــع جنگیــای کــه
وی بارهــا در جملــه «انســان گــرگ انســان اســت»
بــه آن اشــاره دارد -بــه وجــود قدرتــی مشــخص و
مشــهود اشــاره میکنــد کــه آنهــا را در حــال تــرس
و بیــم نگــه دارد تــا نســبت بــه اجــرای پیمانهــای
خویــش و رعایــت قوانیــن طبیعــی ملــزم و متعهــد
کنــد4 .پیامــد نگــرش هابــز بــه دولــت بــه عنــوان
نتیجــه اراده و صنــع بشــر منطقــا بــه ایــن حکــم
ختــم میشــود کــه دولــت مبتنــی بــر رضایــت
افــراد اســت و نــه ناشــی از ارادهی ماورایــی و یــا
یــک کل اندامــوار.
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مســئله اساســی نظریــه سیاســی جــان الک نیــز بــه
ماننــد هابــز بــا ایــن ســئوال آغــاز میشــود کــه چــرا
انســان جامعــه سیاســی را میســازد .الک از همــان
مبــادی و مفروضــات هابــز یعنــی اراده و اســتمداد
عقــل در تشــکیل جامعــه سیاســی بــر بنیــاد حــق
طبیعــی صیانــت از نفــس آغــاز کــرد امــا برخــاف
هابــز بــه جــای حکومــت اقتدارگــرا بــه حکومــت
محــدود و مشــروطه رســید 5 .در قــرارداد اجتماعــی
الک ،اول جامعهمدنــی ســاخته میشــود و بعــد
بــا یــک قــرارداد دیگــر حکومــت شــکل میگیــرد.
در قــرارداد تأســیس جامعهمدنــی انســان برخــی
آزادیهــای خــود را از دســت میدهــد امــا بخــش
باقــی مانــده از آزادیهــای خــود را تضمیــن مــی
کنــد .چنیــن حکومتــی بایــد از حــق حیــات ،آزادی
و مالکیــت مــردم محافظــت نمایــد .در واقــع ،حفــظ
داراییهــای انســان ،مهمتریــن علــت پیدایــش
اجتمــاع و بــه تبعیــت آن ،حکومــت اســت.

فرجام
ژان ژاک روســو،آخریــن حلقــه از اصحــاب قرادادگرایــان اســت کــه طرحــی بــرای
بازســازی زندگــی سیاســی و اجتماعــی پیریــزی کــرد کــه انســان اســتقالل و آزادی
خــود را کــه در وضــع طبیعــی داشــت بــار دیگــر بــه دســت بیــاورد .روســو بــا مطــرح
ســاختن اینکــه بــا ســاختن جامع ـهی عقالنــی کــه در آن هــر کــس اراده خــود را بــه
«اراده عمومــی» پیونــد بزنــد و هنــگام اطاعــت از اراده عمومــی جــز از اراده خــود فرمــان
نمیبــرد میتوانــد بــه اســتقالل ،آزادی و برابــری دســت یابــد؛ دموکراســی رادیکالــی را
کــه او بیــان میــدارد بیــان کننــده مخالفــت بــا پارلمانتاریســم و اصــل نمایندگــی بــود و
تأکیــد بــر اینکــه تنهــا همــه مــردم بــه طــور مســتقیم میتواننــد اراده عمومــی را بیــان
کننــد .از ایــن رو صــدای مــردم ،صــدای خداســت.
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ابراهیم بیان ،دانشجوی ارشد روابط بینالملل دانشگاه فردوسی
مادامــی کــه صحبــت از بــه خطــر افتــادن امنیــت میشــود بالفاصلــه ایــن ســؤال مطــرح میشــود کــه چــه
عواملــی خطرســاز هســتند و ممکــن اســت موجبــات تهدیــد را فراهــم آورد؟ پیــش از اینکــه بــه ایــن ســؤال
پاســخ دهیــم بهتــر اســت تعریفــی از امنیــت ایــران بدهیــم تــا بــر مبنــای آن تعریــف عوامــل تهدیدآفریــن را
بشناســیم و راهکارهــای فائــق آمــدن بــر آن را مــورد واکاوی قــرار دهیــم.
بهتریــن و مؤثرتریــن معیــار امنیــت در چارچــوب ماهیــت حکومــت «انســجام سیاســی-اجتماعی» و در
چارچــوب ماهیــت «نــوع محیــط امنیتــی» اســت کــه بــاری بــوزان آن را بــرای ســتجش قابلیــت تســری
ایــدهی امنیــت ملــی بــه جهــان ســوم بــه کار بــرد .بــرای بــاال بــردن دقــت ارزیابــی ،شاخصســازی بــرای
هــر دو معیــار فــوق بهتــر اســت از شــاخصگذاری ریچــارد لیتــل اســتفاده کنیــم.
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وی ســه شــاخصهی «حکومــت هــای
 18یکپارچــه»« ،حکومــت هــای چندپارچــه»
و «حکومتهــای دســتخوش بینظمــی» را
بــرای متغیــر انســجام سیاســی-اجتماعی بــه کار
گرفــت .ایــران از نــوع حکومتهــای یکپارچــه
اســت .حکومتهایــی کــه بــا حمایــت مــردم (یــا
حداقــل بــه رغــم میزانــی از مخالفــت آنهــا) ،بــه
طــور مشــروع و انحصــاری حفــظ میشــود.
در خصــوص معیــار نــوع «نــوع محیــط امنیتــی»
لیتــل ســه شــاخصهی «تعــادل قــوای متقــارن»،
«تعــادل قــوای نامتقــارن» و «تعــادل قــوای
فراملــی» را بــه کار گرفتــه اســت .تعــادل قــوای
متقــارن مربــوط بــه کشــورهایی اســت کــه دارای
حکومــت یکپارچــه هســتند و مســائل سیاســی
داخلــی تأثیــر اندکــی بــر روابــط خارجــی آنــان
دارد .لیتــل معتقــد اســت بــه طــور منطقــی
روابــط کشــورهای قــوی بــا ضعیــف ،و ضعیــف
بــا ضعیــف ،کــه بــه ترتیــب براســاس موازنــهی
نامتقــارن و تعــادل قــوای فراملــی شــکل
میگیــرد منجــر بــه ترکیــب تــوازن قــوای
بینالمللــی و تــوازن قــوای داخلــی خواهــد شــد.

در ایــن حالــت محیــط امنیتــی کشــورهای جهــان
ســوم تابعــی از ترکیــب سیاســت خارجــی و داخلــی
خواهــد بــود امــا از آنجایــی کــه ایــران کشــوری
یکپارچــه اســت و بــا اینکــه قــدرت بزرگــی چــون
ایــاالت متحــده آمریــکا و قــدرت منطقهاییــی چــون
عربســتان در خاورمیانــه حضــور دارنــد ولــی چــون
ایــران امنیــت خــود را از ســاخت سیاســی-اجتماعی
داخلــی خــود برگرفتــه و بــه امنیــت منطقــه گــره زده
اســت بــا توجــه بــه ابزارهایــی نظیــر ســوریه ،حــزب
اهلل ،گروههــای شــیعه حامــی ایــران در جنــگ بــا
گروههــای تروریســتی در عــراق ،و حمایــت از
جنبــش مردمــی انصــاراهلل یمــن ،توانســته جلــوی
دخالــت بیگانــگان بــه خصــوص آمریــکا در ســاخت
داخلــی خــود را تــا حــدودی بــا موفقیــت بگیــرد
و بدیــن ترتیــب اســتقالل و یکپارچگــی حکومــت
حفــظ شــود .بنابرایــن نــوع محیــط امنیتــی ایــران
حالتــی خــاص اســت کــه در هیــچ یــک از ســه مــوارد
فــوق بــه تنهایــی و مســتقال نمیگنجــد؛ چراکــه
کشــورهای پیرامــون ایــران یکدســت نیســتند و
از کشــورهای چندپــارهای مثــل عــراق گرفتــه
تــا کشــورهای دســتخوش بینظمییــی مثــل
افغانســتان پیرامــون آن را فــرا گرفتــه اســت.

پــس نتیج ـهای کــه تاکنــون گرفتــه شــده ایــن
اســت کــه بازیگــران خارجــی علیرغــم میــل و
تالشهــای مکــرر آنــان نمیتواننــد در ســاخت
سیاســی-اجتماعی ایــران تأثیــر چندانــی گذارنــد.
در نتیجــه قدرتظهــای بــزرگ نمیتواننــد بــرای
امنیــت منطقــه و کشــور ایــران یکجانبــه
تصمیمســازی کننــد (مثــل دورهای کــه
ایــران را در زمــان پهلــوی دوم ژانــدارم منطقــه
میخواندنــد) .امــا ایــن مهــم حاصــل نشــده
اســت مگــر دو اتفــاق کــه توأمــان بــا هــم در ایــن
ســی و هفــت ســال گذشــته رخ داده اســت؛ یکــی
پیونــد زدن امنیــت ایــران بــه امنیــت منطقــه،
چنانکــه شــرحش در بــاال رفــت و دوم یکپارچکــی
حکومــت و حمایــت مردمــی از آن .بــه تعبیــری
اگــر ایــران در انــزوا فرومیرفــت و امنیتــش را
بــه امنیــت منطقــه گــره نم ـیزد بدلیــل اینکــه
اال ای��ران در هارتلنــد انــرژی جهــان بــر طبــق
نظری��هی جفــری کمــپ (بیضــی اســتراتژیک) در
بیــن دو حــوزه انــرژی خلیــج فــارس و دریــای
مازندران قــرار دارد و دوماــ دروازهی مابیــن
شــرق و غــرب آســیا (کریــدور شــرق بــه غــرب و

و قرارگرفتــن در جــاده ابریشــم خاکــی و آبــی) و
کریــدور شــمال و جنــوب (آســیای مرکــزی و قفقــاز 19
بــه خلیــج فــارس) جــای دارد ،پــس نتیجتــا دیگــران
بــه ایــران کارخواهنــد داشــت و در صــدد اعمــال
نفــوذ بــه ایــران بــر خواهنــد آمــد و موجــب بــر هــم
زدن امنیــت کشــور ایــران خواهنــد شــد .همچنیــن
از ســوی دیگــر یکپارچکــی حکومــت موجــب ایــن
شــده اســت کــه اســتقالل سیاســی-امنیتی کشــور
حفــظ شــود و گروههــای سیاســی طالــب قــدرت
متوســل بــه قــوای خارجــی نشــوند بلکــه بــرای
توفــق یافتــن بــر دیگــر گروههــا بــه تــوازن قــوای
داخلــی صحنــه سیاســی ایــران تکیــه نماینــد.
امــا اکنــون کشــورهای بیگانــه بــرای نفــوذ و در
دســت گرفتــن امنیــت ایــران بــه از بیــن بــردن
یکپارچگــی حکومــت چشــم دوختهانــد تــا از ایــن راه
بتواننــد نظــام جمهــوری اســامی ایــران را تضعیــف
کننــد و متقابــا ابزارهــای فرامــرزی ایــران را از
کار بیندازنــد تــا بتواننــد از پــی آن عوامــل خــود
را بــر مســند قــدرت در ایــران بنشــانند تــا بدیــن
ترتیــب بتواننــد بــرای تصمیمســازی امنیــت ایــران
و منطقــه موقعیــت مســاعدی را بــرای خویــش
فراهــم آورنــد .امــا علــت اینکــه چــرا بیگانــگان بــه

از بیــن بــردن یکپارچگــی نظــام چشــم
دوختهانــد را میتــوان بــه بســتر فراهــم
شــده کــه در بطــن ســاختار سیاســی-اجتماعی
ایــران قــرار دارد اشــارت داد .مطابــق تعریــف «آزر»
و «مــون» وضعیــت امنیتــی کشــورهای جهــان
ســوم مثــل ایــران بــا آنچــه کــه در کشــورهای
توســعهیافته اســت بطــور کلــی متفــاوت بــوده
و تعریــف مفهــوم امنیــت ملــی برحســب عوامــل
نظامــی در برابــر تهدیــدات خارجــی گمــراه کننــده
اســت؛ زیــرا تهدیــدات روبـهروی کشــورهای جهــان
ســوم گوناگــون و پیچیــده بــوده و پیچیدگــی و
ضربهپذیــری چندگان ـهی دولتهــای جهــان ســوم
بیشــتر ناشــی از بعــد داخلــی و عوامــل اجتماعــی،
سیاســی و اقتصــادی اســت؛ بنابرایــن تمرکــز روی
تقویــت عوامــل نظامــی موجــب غفلــت از وضعیــت
درونــی شــده اســت کــه ایــن خــود موجــب بــی
ثباتــی خواهــد شــد.
«ایــوب» امنیــت در جهــان ســوم را
 20دولتمحــور و مبتنــی بــر موضوعــات سیاســی
میدانــد .هــر انــدازه دولــت در «طیفــی از
آســیبپذیری تــا فقــدان آســیبپذیری» بــه
ســوی فقــدان آســیبپذیری حرکــت کنــد
امنیــت او بیشــتر خواهــد شــد .محمــد فاضلــی،
جامعــه شــناس ،در گفتگــو بــا شــمارهی  33مجلــه
مهرنامــه بــه چنــد آســیب در بعــد داخلــی و یــک
آســیب در بعــد خارجــی دولــت ،اشــاره دارد:
یــک :آســیب اقتصــادی کــه متبلــور اســت در
رکــود و بیــکاری
دو :بحــران زیســتمحیطی کــه متبلــور اســت در
تنــش آبــی ،ریزگزدهــا و آلودگــی هــوا
ســه :آســیب اجتماعــی کــه متبلــور اســت در نــرخ
اعتیــاد  ،طــاق و خشــونت در عرصــه عمومــی و ...
چهــار :آســیب ناکارآمــدی دولــت بدیــن معنــا کــه
دولــت ظرفیتهــای شــشگانه زیــر را نداشــته
باشــد :دادههــا و منابــع مــورد نیــاز ،تبدیــل دادههــا
بــه اطالعــات ،تبدیــل اطالعــات بــه برنامهریــزی،
اجــرای تصمیمــات بــه نحــو احســن ،نظــارت بــر
رویههــای اجرایــی ،و نهایتــا دریافــت فیدبــک.

پنــج :در بعــد خارجــی تنــش و منازعــه را از حالــت
جنگــی بــه حالــت عــادی تبدیــل کنــد؛ بــرای اینکــه
بتوانــد رونــد جــذب ســرمایهگذاری را تســریع کنــد.
اگــر ایــن پنــج آســیب فــوق گســترش یابــد موجب از
بیــن رفتــن یکپارچگــی حکومــت میشــود و اکنــون
ایــن پنــج بحــران در ایــران بــا درجــات مختلفــی در
جریــان اســت و دقیقــا بــه ایــن خاطــر اســت کــه
بیگانــگان چشــم بــه ایــن بســتر دوختهانــد .امــا
بــرای عبــور از ایــن پنــج آســیب الزم اســت روی
بــه نوســازی نظــام بــر مبنــای اصــول «حکمرانــی
خــوب» آورده شــود؛ کمــا اینکــه رهبــر انقــاب در
ســال  1390در ســفری بــه کرمانشــاه در جمــع
دانشــگاهیان فرمودنــد« :نوســازی بــه معنــای تغییــر
نظامــات ،تغییــر ســازوکارها ،تغییــر سیاســتها،
عملــی ممکــن اســت و در مــواردی هــم الزم و مانــع
تحجــر اســت؛ منتهــا بایــد بــر طبــق اصــول باشــد».
امــا ســوال اینجاســت کــه چــرا این نوســازی بایســتی
بــر مبنــای «حکمرانــی خــوب» باشــد ؟ بــرای ایــران
اولویــت اصلــی حفــظ نظــام بایســتی ایــن باشــد کــه
ایــن حفــظ نظــام بــر دو پایـهی یکپارچگــی حکومت
و گــره زدن امنیــت نظــام بــه امنیــت منطقــه میســر
شــود .بــرای حفــظ یکپارچگــی ،حکومــت بایســتی
پنــج آســیب فــوق را بــه نســبت قابــل قبولــی
حــل نمایــد .در حکمرانــی خــوب  ،شــراکت بیــن
ســه رکــن اصلــی دولــت ،جامعــه مدنــی ،و بخــش
خصوصــی در انجــام فعالیــت هــا مــورد نظــر اســت
(روحانــی.)1392:504 ،
دولــت وظایــف متعــددی دارد و توانمندیهــای ایــن
نهــاد محــدود اســت .بنابرایــن بایســتی ظرفیــت
خــود را بــه وظایفــی اختصــاص دهــد کــه اولویــت
بیشــتری دارنــد .بنابرایــن و بنــا بــه راهبــرد بانــک
جهانــی بایســتی دولــت توانمنــد شــود کــه ایــن
راهبــرد دو بخــش دارد؛ نخســت تطبیــق ظرفیتهــا
بــا نفشهــای دولــت و دوم افزایــش ظرفیــت دولــت.
در بخــش نخســت تطبیــق ظرفیتهــا بــر مبنــای
آن پنــج مســئلهی فوقالذکــر مشــخص اســت ،امــا در
بخــش دوم یعنــی افزایــش ظرفیــت دولت بــر مبنای

پیشــنهاد صنــدوق بیــن المللــی پــول و بانــک جهانی
از  17مولفــه تشــکیل شــده اســت کــه عبارتنــد از:
حــدود و ثغــور نقــش دولــت ،شــفافیت ،حاکمیــت
قانــون ،پاسـخگویی ،نظــام حقوقی-قضایــی مناســب،
فضــای مناســب کســب و کار ،مبــارزه بــرای کاهــش
فقــر و شــکاف اجتماعــی ،تأمیــن رفــاه عمومــی،
دولــت ظرفیتســاز ،بازمهندســی سیســتمهای
دولتــی ،بهبــود ســرمایه انســانی ،افزایــش ســرمایه
اجتماعــی ،دســتیابی فزاینــده بــه علــوم و فنــون،
اســتقرار تفکــر مشــتریمداری ،شایستهســاالری،
رواج فرهنــگ کارآفرینــی ،و تمرکززدایــی.
در نهایــت بــه عنــوان نتیجهگیــری بایــد گفــت
در ایــران کنونــی امنیــت ایــران مــرادف اســت بــا
امنیــت نظــام جمهــوری اســامی ایــران ،کــه ایــن
مهــم وقتــی بدســت میآیــد کــه ایــران در خــارج
از مرزهــا امنیتــش را بــه امنیــت منطقــه گــره بزنــد
و ایــن مهــم زمانــی حاصــل میشــود کــه مســئلهی
خارجــی ایــران کــه همــان عادیســازی روابــط
ایــران بــا دیگــر کشــورها انجــام پذیــرد .همچنیــن
در درون یکپارچگــی حکومــت حفــظ شــود و ایــن
یکپارچگــی حکومــت زمانــی حاصــل میشــود کــه
چهــار مســئلهای کــه ایــن یکپارچگــی را تهدیــد
میکنــد بــه درســتی پاســخ داده شــود و ایــن پاســخ
بــرای حــل چهــار مســئلهی درونــی برمبنــای عمــل
بــر پایــه اصــول حکمرانــی خــوب میســر میشــود.
معالوصــف اگــر ایــن اتفــاق رخ ندهــد امنیــت نظــام
دچــار آســیب میشــود و بــه تبــع آن امنیــت ملــی
ایــران نیــز آســیب میبینــد.
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نرگــس اکســا ،کارشــناس ارشــد روابــط
بینالملــل در دانشــگاه خوارزمــی

برنامــه جامــع اقــدام مشــترک یــا همــان برجــام
توافقــی بینالمللــی بــر ســر برنامــه هســتهای
ایــران اســت کــه درتاریــخ 14ژوئیــه  2015میــان
ایــران وکشــورهای گــروه  5+1درشــهر ویــن
صــورت گرفــت .مذاکــرات طوالنیمــدت میــان
ایــران و شــش قــدرت جهانــی بــرای دســتیابی
طرفیــن بــه «برجــام» ،همزمــان بــا «توافــق
موقــت ژنــو» در نوامبــر 2013آغــاز شــد .تهــران و
شــش قــدرت از یــک توافــق اولیــه خبــر میدهنــد
کــه بــه طــور موقــت برنام ـهی هســتهای ایــران را
محــدود میکنــد .ایــن توافــق ،زمینــه را بــرای

ادامــه مذاکــرات بــه منظــور دســتیابی بــه یــک
توافقنامــهی هســتهای جامــع همــوار میکنــد.
آوریــل  2015یــک چهارچــوب توافــق اعــام
میشــود کــه محدودیتهــای بلندمــدت علیــه
برنامــهی هســتهای ایــران لغــو و بســیاری از
تحریمهــای بینالمللــی را تشــریح میکنــد .بــا
ایــن حــال ،بســیاری از مســائل حــل نشــده باقــی
میمانــد .ســرانجام در14ژوئیــه  2015قدرتهــای
ـع بلندمدت
جهــان و ایــران از توافــق هســتهای جامـ ِ
خبــر میدهنــد .پــس از دســتیابی طرفیــن بــه
برجــام ،شــورای امنیــت ســازمان ملــل بــا صــدور
قطعنام ـهی  ،2231رســما از ایــن توافــق حمایــت
کــرده و بــا گنجانــدن آن درحقــوق بینالملــل،

اریهای منطقهای ایران
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عمــل بــه برجــام را بــه صــورت قانونــی الــزامآور
درآورد .وجــود ضمانــت اجــرای قــوی بــه ایــن توافــق
ارزش و اهمیــت بیشــتری خواهــد بخشــید .ذهنیــت
ســایر بازیگــران درایــن بــاره کــه ایــران درپــی
دســتیابی بــه ســاح کشــتار جمعــی نخواهدبــود و یا
دســتکم فعالیتهــای ایــران تحــت نظــارت قــرار
گرفتــه ،ایــن بــاور را بــه کشــورهای منطقــه منتقــل
خواهدکردکــه منافــع وجــودی آنهــا ،از طریــق
ایــران تهدیــد نخواهــد شــد؛ همیــن امــر شــرایط
تعامــل بــا کشــورهای منطقــه درمــورد مســائل
مختلــف را فراهــم مــیآورد (رســتمی و نــادری،
 .)3:1395همزمــان بااجــرای برجــام ،ایران پتانســیل
الزم را بــرای نقــش فعالتــر و معتدلتــر در منطقــه
بــه دســت خواهــدآورد .در نتیجــه میتــوان شــاهد

تغییــر بــه ســمت چندجانبهگرایــی در زمینــهی
افزایــش همکاریهــای منطقــهای و فرامنطقــهای
بــود .ایــران خواهــان حمایــت از اقــدام جمعــی
بــرای حــل و فصــل مســائل منطقـهای بــا مشــارکت
همـهی بازیگــران اســت چراکــه شــرایط بــرای ترویج
چنیــن چندجانبهگرایییــی در منطقــه فراهــم
شــده اســت .برجــام فصــل نوینــی را بــرای ارتقــای
همــکاری میــان ایــران و سایرکشــورهای منطق ـهی
خاورمیانــه گشــوده اســت .مهمتریــن اولویــت ایــران
بعــد از برجــام همــکاری منطقـهای بــا همســایگانش
درخاورمیانــه ،بازیابــی صلــح و ثبــات درمنطقــه و نیز
از بیــن بــردن خشــونت ســاختاری درمنطقــه اســت.
ســؤال اصلــی ایــن مقالــه ایــن اســت کــه برجــام
چــه تأثیــری بــر همکاریهــای منطقــهای ایــران

داشــته اســت .انــگارهی ایــن پژوهــش ایــن
اســت کــه برجــام زمینهســاز همکاریهــای
بیشــتر منطقــهای و فعالیــت درحــل بحرانهــای
منطق ـهای خواهــد بــود و همچنیــن یــک فرصــت
را بــرای همــکاری بیشــتر در خاورمیانــه و جهــان
پدیــد آورده اســت .ایــن مقالــه بــا اتخــاذ رویکــرد
تحلیلی-تبینــی درچارچــوب رویکــرد مجموعــهی
امنیتــی منطقــهای بــاری بــوزان از آن بــرای
بررســی چنیــن موضوعــی بهــره گرفتــه اســت.
امــروز درعصرجهانــی شــدن اهمیــت مناطــق
بســیار بیشــتر ازگذشــته شــده اســت .در عصــر
حاضــر دولتهــا بــرای تأمیــن امنیــت خــود بــه
ســمت همــکاری بــا ســایر دولتهــا متمایــل
میشــوند .در واقــع دولتهــا ایــن اقــدام را بــه
صــورت تشــکیل یــک مجموع ـهی امنیتــی میســر
میســازند .از جملــه وظایــف مجموعــهی
امنیتــی ،داوری دربــاره توانمنــدی کشــورهای
منطقــه در زمینــه وابســتگی متقابــل امنیتــی
 24اســت .منظــور از وابســتگی متقابــل امنیتــی
آن اســت کــه تغییــر و تحــوالت در هــر یــک از
واحدهــای مجموعــه بــر دیگــر واحدهــا نیــز تأثیــر
میگــذارد .همچنیــن وابســتگی متقابــل امنیتــی
میتوانــد مثبــت (ایجابــی) و یــا منفــی (ســلبی)
باشــد .یعنــی انــدرون آن همــکاری امنیتــی یــا
منازعــه امنیتــی وجــود داشــته باشــد و بــه بیــان
دیگــر ناامنــی در یــک مجموعــه موجــب ناامنــی در
مجموعههــای دیگــر گــردد و یــا ازدیــاد قــدرت
در یــک واحــد ،تأثیــر مثبــت بــر روی امنیــت
واحــد دیگــر داشــته باشــد (زاهــدی وامینــی،
 .)1395بــاری بــوزان درخصــوص امنیــت معتقــد
اســت کــه بایســتی امنیــت را برابــر بــا رهایــی از
تهدیــد تعریــف نمــود و از نظــر وی امنیــت در نبــود
مســئلهی دیگــری بــه نــام تهدیــد درک میشــود.
ایــن تعریــف بــاری بــوزان بــه تعریــف امنیــت
در دوران جنــگ ســردکه مضیــق ،تکبعــدی و
مورگنتایــی بــود نزدیــک اســت ،ولــی خــود بــاری
بــوزان امنیــت را پــس از جنــگ ســرد ،دیگــر
در نبــود تهدیــد ســنتی تعریــف نمیکنــد؛ او
میگوید«:امنیــت را بایــد چنــد بعــدی نگریســت

کــه ابعــادی ماننــد مهاجــرت ،ســازمانهای جنایــی
فراملــی و فروملــی ،محیــط زیســت و رفــاه اقتصــادی
را شــامل میشــود» .از نظــر بــوزان ،دولــت دیگــر تنهــا
مرجــع امنیــت محســوب نمیشــود ،افــراد ،گروههــای
فراملــی ،ســازمانهای غیردولتــی فراملــی وفروملــی،
رســانهها و تروریســم همگــی در وجــوه امنیــت مرجــع
هســتند (ابراهیمــی .)448:1386،امنیــت منطقــهای
یــک نظــام امنیتــی اســت کــه کشــورهای واقــع درآن
اوال دغدغــه امنیتــی مشــابهی دارنــد ،ثانیــا از نظــر
تاریخی،جغرافیایــی و فرهنگــی دارای خاطــرات یــا
سرنوشــت نســبتا مشــترکی میباشــند و واحدهــای
تشــکیلدهندهی آن برحســب نگرانیهــا و درک
و برداشــت یکســان از تهدیــدات ،بــه منظورایجــاد و
حفــظ خــود تــن بــه قواعــد و ســازوکارهای مشــخص

میدهنــد (نصــری .)570:1384،منطقــهی
خاورمیانــه بیشــتر از هــر چیــز ،یــادآور بحــران و
منازعــه اســت .چهــار جنــگ گســترده بیــن اعــراب
و اســرائیل ،ســه جنــگ عظیــم در خلیــج فــارس،
وقــوع انقــاب اســامی در ایــران ،جنگهــای
داخلــی متمــادی و متعــدد ،پیدایــش و پدیــداری
جنبشهــای اســامی مختلــف و مخالــف ،و باألخره
رشــد چشــمگیر بنیادگرایــی اســامی شــدهاند تــا
منطقــه خاورمیانــه تداعیکننــدهی خونریــزی
و درگیــری باشــد .بــه خاطــر چنیــن پیشــینهای
اســت کــه اغلــب تئوریهایــی کــه ثبــات ،صلــح
و امنیــت را درخاورمیانــه ،مــورد بررســی قــرار
دادهانــد ،بیشــتر «منازعــه محــور» بودهانــد تــا
«توســعهگرا» .بــرای ایــن محققیــن ،حکومــت در
خاورمیانــه ،مقولـهای اســت لبریــز از ناامنی،اســتیال

و دگرگونــی (نصــری .)79:1382،یکــی از
موانــع مهــم عــدم کارکــرد مناســب یــک
مجموعــهی امنیتــی منطقــهای در خاورمیانــه
ایــن میباشــد ،کــه ایــن منطقــه فاقــد یــک
قــدرت بــزرگ جهانــی بومــی اســت و آن دســته از
کشــورهایی کــه در منطقــه از قــدرت و تأثیرگذاری
هــم برخــوردار هســتند بیشــتر در قطببنــدی
محلــی بــه حســاب میآینــد (قاســمی.)70:1389،
عــاوه بــر مشــکل نبــود یــک قــدرت ســطح جهانی
در منطقــه کــه بومــی خاورمیانــه باشــد ،مــا در
خاورمیانــه بــه وضــوح شــاهد عــدم اعتمــاد میــان
کشــورها هســتیم .درصورتــی کــه اگــر بخواهیــم
یــک مجموعـهی امنیتــی کارکــرد مناســبی داشــته
و بتوانــد دغدغههــای امنیتــی کشــورها را برطــرف
ســازد ،نیــاز بــه بــودن ایجــاد اعتمــاد میــان
بازیگــران اســت .واقعیــت ایــن اســت کــه امنیــت
خاورمیانــه ازطریــق اســتفاده از نیــروی نظامــی
تأمیــن نخواهــد شــد ،چراکــه شــرایط کنونــی
منطقــه بــا گذشــته تفــاوت قابــل مالحظــهای
نمــوده اســت و صــرف تقویــت نیروهــای نظامــی25
نمیتوانــد ضامــن امنیــت کشــورهای منطقــه
باشــد .امــروزه کشــورهای منطقــه بایــد عــاوه
بــر قــدرت نظامــی از طریــق افزایــش امنیــت
درمنطقــهی خاورمیانــه ،بتواننــد امنیــت خــود را
برپایـهی اعتمــاد متقابــل و نیــز گســترش منافــع و
همــکاری مشــترک تأمیــن نماینــد (بلیــس:1375 ،
 .)75بــا توجــه بــه ایــن نــکات یــاد شــده میتــوان
 5مــاک را بــه عنــوان موجودیــت یــک مجموعهی
امنیتــی مطــرح نمــود:
 وابستگی متقابل امنیتی الگوی دوستی و دشمنی مجاورت وجود حداقل دو بازیگر مؤثر اســتقالل نســبی (داداندیــش وکوزهگرکالجــی،)1389
خاورمیانــه مکانــی اســت کــه بــا وجــود
تأثیرپذیــری شــدید از ســطح متغیرجهانــی ،هــم
در دوره جنــگ ســرد و هــم پــس از آن طــی

چنددهـهی گذشــته همــواره از یــک ســطح
امنیتــی مســتقل برخــوردار بــوده اســت .از
دهــهی آخــر قــرن بیســتم موضــوع امنیــت در
ارتبــاط بــا مناطــق خــاص مــورد توجــه قــرار
گرفــت؛ موضــوع تاریــخ وجغرافیــا بــدان معناســت
کــه اکثــر دولتهــا روابــط امنیتــی خویــش را در
یــک منطق ـهی خــاص در چارچوبهــای جهانــی
انجــام نمیدهنــد و بدیــن ترتیــب همجــواری
تــرس و نگرانــی را بــه دنبــال دارد .گروهــی از
دولتهایــی کــه دغدغــهی اصلــی امنیتــی،
آنــان رابــه نحــوی بــه یکدیگــر پیونــد میدهــد،
امنیــت ملــی آنــان نمیتوانــد بــه صــورت
واقعبینانــهای جــدا از یکدیگــر مــورد توجــه
قــرار گیرد.بــر اســاس ایــن تحلیــل در چارچــوب
سیاســت خارجــی ،بســیاری از دولتهــا روابــط
امنیتــی خویــش را منطقـهای (نه جهانــی) تعریف
میکننــد و زمانــی کــه بــا مســائل جهانــی
مواجــه میشــوند عمــا چارچوبهــای
منطقــهای عامــل تعیینکننــده خواهــد
 26بــود و منطقــه بــه عنــوان برداشــت امنیتــی
حاکــم خواهــد شــد .کشــورها درچنیــن نظــام
امنیتــی در یــک شــبکهی وابســتگی متقابــل
جهانــی قــرار میگیرنــد ،امــا از آن جایــی
کــه تهدیدهــای سیاســی و نظامــی دارای
منشــاء نزدیــک ،تأثیــر بیشــتری در مقایســه بــا
تهدیدهــای دوردســتتر دارنــد ،ازایــن رو حــس
ناامنــی اغلــب بــا نزدیکــی و مجــاورت همــراه
اســت .مجموعــهی امنیتــی خاورمیانــه نمونــه
بــارزی از یــک ســازهی کشمکشزاســت .ایــن
افــزون بــر اینکــه بــه طــور عجیبــی گســترده و
پیچیــده اســت و برخــی ویژگیهــای فرهنگــی
متضــاد دارد (بــوزان .)639:1381،کشــور ایــران
بــه دلیــل واقــع شــدن در منطق ـهی خاورمیانــه
بــا مخاطــرات ،چالشهــا و تحوالتــی عمــده در
محیــط امنیتــی خــود روبـهرو شــده اســت .وجــود
ترتیبــات امنیتــی منطق ـهای در اکثــر مناطــق از
ســطحی مناســب از ثبــات و امنیــت برخــوردار
شــدند .خاورمیانــه یکــی ازمناطــق اســتثنایی
بــه شــمار مــیرود کــه هنــوز هیچگونــه نشــانه
جدییــی از اســتقرار اینگونــه نظــام امنیتــی در

محیــط پیرامونــی ایــران بــه چشــم نمیخــورد.
روابــط متقابــل ایــران و همســایگانش از ســال
 1979تاکنــون را بایــد پرتنــش ،دســتخوش
نوســانات پرشــدت و بااهمیــت اســتراتژیک بــرای
کشــورهای بــرون منطقــهای معرفــی کــرد.
محــدودهی جغرافیایــی تأثیــر و نفــوذ سیاســت
خاورمیانــهای ایــران تــا مناطــق پیرامونــی و
دوردســت در نظــام بینالمللــی امتــداد مییابــد.
چهارمســالهی مــورد اختــاف خاورمیانــه بااهمیت
نســبی بیشــتر بــرای جمهــوری اســامی ایــران
بــه ترتیــب عبارتنــد از:
 آینده برنامه هستهای ایران حضــور نیروهــای بیگانــه در خلیــج فــارس،افغانســتان ،عــراق و ماهیــت دولــت بغــداد
 تهدید علیه تروریسم بینالمللی اختالف فلسطین و اسراییل.هــر یــک از ایــن مســائل چهارگانــه یــک نظــام
فرعــی را متشــکل از بازیگــران و یــا کنشــگران
منطقــهای و بــرون منطقــهای ،دولتــی و
غیردولتــی تشــکیل داده اســت .در واقع کنشــگران
دولتــی منطقــهای شــامل کشــورهای منطقــهی
خاورمیانــه ،کنشــگران غیرمنطقــهای شــامل
القاعــده ،منافقیــن در عــراق ،بعثیهــا ،پ.ک.ک
در ترکیــه ،حمــاس ،جهــاد اســامی و حــزباهلل؛
و کنشــگران دولتــی فرامنطقـهای شــامل امریــکا،
روســیه ،چیــن ،اتحادیــهی اروپــا؛ و کنشــگران
غیردولتــی فرامنطقــهای کــه شــامل گروههــای
تروریســتی بینالمللــی میباشــند ،ســطوح
متفاوتــی هســتند کــه سیاســت خارجــی ایــران را
تعییــن میکننــد .در ایــن رابطــه طراحــی و ایجــاد
یــک الگــوی امنیتــی بــرای منطق ـهی خاورمیانــه
بایــد عــاوه بــر در نظــر گرفتــن ســاختار بومــی
منطقــه کــه شــامل همــکاری چندجانبــه و
منطقـهای میــان کشــورهای خاورمیانــه اســت ،بــر
ایفــای نقــش مؤثــر قدرتهــای منطقــه و تعامــل
ســازندهی آنهــا بــا یکدیگــر در تأمیــن امنیــت
تأکیــد کنــد.

بــر اســاس نظــر بــاری بــوزان تغییــر و تحــوالت
ســاختاری در مجموعــهی امنیــت منطقــهای
شــامل چهــار نــوع تحــول اســت؛ نخســت حفــظ
وضــع موجــود ،بدیــن معنــی کــه ســاختارهای
اساســی امنیــت بومــی ماننــد توزیــع قــدرت و
الگــوی دشــمنی بــه صــورت بنیادیــن تغییــر
نکنــد و ایــن امــر بــه معنــی نپذیرفتــن هیچگونــه
تغییــری در منطقــه نیســت بلکــه بدیــن معنــی
اســت کــه تغییراتــی بــدون تحتالشــعاع
قــراردادن جــدی ســاختار امنیــت بــه وقــوع
پیوســته اســت .دوم دگرگونــی داخلــی کــه
زمانــی رخ میدهــد کــه ســاختارهای اساســی
در درون مرزهــای یــک مجموعــه تغییــر یابــد
کــه میتوانــد در نتیجــهی همگرایــی سیاســی
منطقــهای ،تغییــرات قطعــی در نحــوهی توزیــع
قــدرت و یــا شــکلگیری جایگزینهــای عمــده
در الگوهــای دوســتی و دشــمنی پدیــد آیــد .ســوم
دگرگونــی خارجــی کــه ایــن مفهــوم بدیــن معنی
اســت کــه ســاختارهای اصلــی یــک مجموعــه
منطقــهای از طریــق انبســاط و یــا انقبــاض در
بیــرون از مرزهــای خــود دچــار تغییــر شــوند در
ایــن مفهــوم از یــک طــرف افزایــش و یــا کاهــش
قــدرت دولتهــای اصلــی ،تأثیــر بنیادیــن بــر
نحــوهی توزیــع قــدرت و نیــز الگوهــای دوســتی
و دشــمنی برجــای میگــذارد و از طــرف دیگــر
بــه وارد شــدن یــک کشــور و یــا یــک قــدرت
بــه داخــل مجموعــهی امنیتــی اشــاره میکنــد.
همچنیــن مداخلـهی یــک قــدرت بــزرگ جهانــی
در مجموعــه از طریــق مقایس ـههایی کــه پویــش
داخلــی مجموعــه را بــر هــم نزنــد ،در نهایــت
قــدرت بــزرگ را در مجموعــه جــای میدهــد.
نهایتــا تحتالشــعاع قــرار دادن مجموعــه کــه
عبــارت اســت از اینکــه یــک یــا چنــد قــدرت
بــزرگ خارجــی مســتقیما وارد مجموعــهی
منطقــهای شــده و دینامیــک امنیــت بومــی را
ســرکوب نماینــد و پویشهــای داخلــی مجموعــه
را بــر هــم نریــزد؛ ماننــد ورود نظامــی آمریــکا بــه
منطقــهی خلیــج فــارس.
بــه ایــن ترتیــب سیاســت ایــران در خاورمیانــه
در راســتای ایــن امــر خواهــد بــود کــه بتوانــد از

فروپاشــی مجموع ـهی امنیتــی موجــود کــه
باعــث دگرگونــی ســاختاری بــه ضــرر خــود
اســت ،جلوگیــری کنــد و یا اینکــه بتواند ســاختار
امنیتــی مجموعــه را بــه نفــع خــود تغییــر دهــد.
در ایــن میــان تغییــرات ســاختاری در مجموعـهی
امنیتــی میتوانــد بــرای امنیــت ملــی ایــران
اهمیــت بســزایی داشــته باشــد و ســمت و ســوی
سیاســت خارجــی ایــران را دچــار تغییــرات
اساســی نمایــد.
ازجملــه موضوعهایــی کــه از همــان آغــاز
گفتگوهــای هســتهای مطــرح بوده و با شــکلگیری
برجــام و اجــرای آن ،بیــش از هــر زمــان دیگــری
چهرهــای واقعیتــر بــه خــود گرفــت ،افزایــش
نقــش منطقــهای ایــران در حــل بحرانهــای
کنونــی منطقــه اســت .برنامــه هســتهای بــه
دلیــل موقعیــت و جایــگاه اســتراتژیک و
دغدغههــای امنیتــی کشــورهای منطقــهای
همیشــه دارای ابعــاد و پیامدهــای منطقـهای
بــوده و لــذا توافــق هســتهای زمینهســاز تغییــر27
در معــادالت منطقــهای و رقابتهــا و همزمــان
فرصتهــای منطقــهای شــده اســت .کشــورهای
منطقــه از قبیــل مصــر ،قطــر و امــارات متحــدهی
عربــی همزمــان بــا توافــق هســتهای بیــن ایــران
وکشــورهای  5+1بــه واشــنگتن پیغــام دادندکــه
ایــران در اثــر ایــن توافــق ،نفــوذ و ســلطه خــود
را بــر منطقــه افزایــش خواهــد داد .ایــن کشــورها
همچنیــن از راه افتــادن مســابقه هســتهای در
خاورمیانــه ابــراز نگرانــی کردهانــد و بحثهایــی
در مــورد چتــر حمایــت هســتهای امریــکا از ایــن
کشــورها بــه عنــوان راهــکاری بــرای کاهــش
نگرانــی کشــورهای عربــی را بــه میــان آوردهانــد.
در ایــن شــرایط مقامــات امریکایــی مجبــور
شــدند در همــان بحبوحــه مذاکــرات بارهــا بــه
خاورمیانــه ســفر کــرده و ضمــن آگاه کــردن
عربســتان و دیگــر کشــورهای منطقــه از تحــوالت
مربــوط بــه مذاکــرات هســتهای ایــران ،بــه آنهــا
اطمینــان دهنــد کــه هــر گونــه توافــق هســتهای
بــا ایــران بــه منافــع آنهــا آســیب نمیزنــد.
کشــورهای عربــی عضــو شــورای همــکاری خلیــج

فــارس ترجیــح میدهندکــه امریــکا
همچنــان پلیــس منطقــه باشــد ،امــا
ایــران بــه دنبــال ســاختار امنیتــی منطقــهای
بــرای خلیــج فــارس اســت .کشــورهای شــورای
همــکاری خلیــج فــارس بــه صــورت علنــی
از برجــام اســتقبال کردهانــد ،امــا از ایــن امــر
نگراننــد کــه ایــران بــه عنــوان بزرگتریــن
کشــور منطقــه بــر ایــن ســاختار امنیتــی ســلطه
پیــدا کنــد در حالــی کــه امــکان همــکاری ایــران
بــا کشــورهای عضــو شــورای همــکاری خلیــج
فــارس از طریــق دیپلماســی و مســالمتآمیز
قابــل دســتیابی اســت .دولــت ترکیــه بــه عنــوان
یکــی از قطبهــای منطقــه ،موافــق گفتگوهــای
هســتهای ایــران و قدرتهــای جهانــی بــود
و از ایــن توافــق هســتهای ســه اســتراتژی را
دنبــال میکنــد؛ اول اینکــه دســتیابی بــه ایــن
توافــق هســتهای مانــع از دســتیابی ایــران
بــه ســاح هســتهای شــد کــه بــه ترکیــه
اجــازه داد کــه منافــع خــود را در منطقــه
 28دنبــال کنــد در واقــع ترکیــه نگــران آینــده
برنامــه هســتهای ایــران بــود ،دوم کمــک بــه
ثبــات منطقـهای و نقــش ســازندهی ایــران درحل
بحرانهــای منطق ـهای و ســوم روابــط ترکیــه بــا
کشــورهای خاورمیانــه از طریــق تجــارت افزایــش
یافتــه اســت و ایــران را بــازار مناســبی بــرای رونق
اقتصــاد رو بــه رشــد خــود تلقــی میکــرد .عــراق
در قبــال توافــق هســتهای موضعــی محتاطانــه را
در پیــش گرفتــه اســت و سیاســمتداران شــیعه
در عــراق تــا حــد زیــادی از ایــن توافــق حمایــت
کردنــد .رئیسجمهــور ســوریه بشــار اســد از
توافــق هســتهای بخاطرکمــک بیشــتر ایــران بــه
حــل بحــران ســوریه حمایــت کــرد .در واقــع عراق
و ســوریه از ایــن توافــق اســتقبال کردنــد؛ زیــرا
ایــن توافــق نــه تنهــا تــوان اقتصــادی ایــران را
بــرای کمــک بــه دولتهــای دوســت در منطقــه
افزایــش خواهــد داد از ایــن رو توافــق هســتهای
بــه نفــع همپیمانــان ایــران از جملــه کشــورهای
محــور مقاومــت نیــز محســوب میشــود.
عربســتان ســعودی از همــان ابتــدا مخالفــت
خویــش را بــا حــل و فصــل کامــل بحــران

هســتهای ایــران اعــام کــرده بــود .بخــش زیــادی
از ایــن مخالفــت ،ناشــی از هــراس ســعودیها از
اجرایــی شــدن راهبــرد کالن احالــه مســئولیت
امریــکا در منطقــهی خاورمیانــه اســت .اســرائیل
از بــدو شــروع گفتگوهــا مخالــف روندگفتگوهــا
بــه ویــژه مالقاتهــای دو جانبــه و طوالنــی میــان
مقامــات ایرانــی و امریکایــی بــود و موضــع ایــن
کشــور همــواره تندتــر از سایرکشــورهای مخالــف

حتــی قــدرت هــای جهانــی بــود.
برجــام موجــب پذیــرش توانمنــدی بیشــتر ایــران
درمنطقــه شــده اســت .تــا قبــل از برجــام بخاطــر
اینکــه بــرای ایــران پروندهســازی امنیتــی شــده
بــود ،تأثیرگــذاری ایــران بــر مســائل منطقــهای
زیــاد نبــود .بعــد از برجــام کشــورهای منطقــه و
فرامنطق ـهای خواســتار مذاکــره بــا ایــران در تمــام
مســائل منطقــهای هســتند و ایــران میتوانــد در
سیســتم امنیتــی منطق ـهای ســهیم باشــد .دعــوت

از ایــران بــرای شــرکت در«کنفرانــس حــل بحران
ســوریه» نیــز یکــی دیگــر از پیامدهــای توافــق
هســتهای اســت کــه پــر رنــگ شــدن اهمیــت
و جایــگاه ایــران درمنطقــه و جهــان را نشــان
میدهــد .حضــور ایــران بــرای نخســتین بــار و
بــدون پیــش شــرط در مذاکــرات صلــح ســوریه،
امــکان مدیریــت بحــران را ازطریــق تعامــل میــان
بازیگــران بــا منافــع متفاوت را بــرای ایــران فراهم

انگشتشــماری از کشــورهای منطقــهای،
بقیــه کشــورهای جهــان و منطقــه بــه
نوعــی بــا ایــران همفکــر هســتند و همیــن کافــی
اســت تــا ایــن دســتاورد مهــم تاریخــی بــه یــک
الگــوی همکاریهــای منطقـهای و نیــز بــه عنــوان
نقطــهی عطفــی بــرای کشــورهای منطقــهای
تبدیــل شــود .ایــن دســتاورد مبتنــی بــر
دیپلماســی ایرانــی را بــه عنــوان یــک مکانیســم
تنظیمکننــده ثبــات و امنیــت و الگــوی تاریخــی
همکاریهــای منطقــهای تثبیــت خواهــد کــرد.
همانگونــه کــه ذکــر شــد برنام ـهی جامــع اقــدام
مشــترک و بــه اختصــار برجــام ،توافــق حاصــل
شــده بــر ســر موضــوع پروندهســازی علیــه
برنامــهی اتمــی ایــران میباشــد کــه گــروه
موســوم بــه  5+1بــا انجــام مذاکــرات طوالنــی بــا
ایــران آن رابــه ثمــر رســاندند .در واقــع بــا آغــاز
ریاســتجمهوری دکتــر حســن روحانــی در
ســال  1392ایــن مذاکــرات بــه طــور جــدی
پیگیــری شــد و بــا تمایــل دو طــرف بــه 29
ســرانجام رســید.

نمــود و موضــع آن را در رقابتهــای منطقــهای
تقویــت نمــود .در چهارچــوب منطقــهای نیــز
تالشهــای بینالمللــی در خصــوص حــل بحــران
ســوریه بــه مــوازات نهایــی شــدن برجــام را بایــد
از آثــار سیاســی و بینالمللــی برجــام دانســت .در
واقــع مشــارکت ایــران را بخــش بســیار مهمــی
از راهحــل بحــران ســوریه و منطقــه میداننــد.
توافقنامــه هســتهای ایــران بــه عنــوان یــک الگــو
و مــدل توســعه و تعامــل بیشــتر ایــران و منطقــه
را میتــوان در نظــر گرفــت .هــر چنــد جــز تعــداد

دســتیابی بــه توافــق هســتهای شــرایط و
زمینــهی مناســبی را بــرای حــل و فصــل
بحرانهــای خاورمیانــه فراهــم کــرده اســت و
موجــب بــروز تغییــر و تحــول در ایــن منطقــه
خواهــد شــد .در واقــع ،برجــام باعــث تقویــت
جایــگاه ایــران در نظــم در حــال تغییــر منطقــه
شــد و بــرای نخســتین بــار نــه تنهــا در دوران
مذاکــرات هســتهای ،بلکــه حتــی درســالهای
پــس از انقــاب اســامی ،جمهــوری اســامی در
مذاکراتــی کــه مربــوط بــه تعییــن نظــم جدیــد
امنیتــی درمنطقــه اســت ،مشــارکت یافــت
(خلیلــی .)1395 :برجــام بســتر مناســبی را بــرای
همکاریهــای بیشــتر بیــن ایــران وکشــورهای
منطقــه فراهــم کــرده اســت .بنــا بــر دیدگاههــای
متفکرانــی چــون بــوزان و ســایر نظریهپــردازان
حــوزهی مجموعــهی امنیتــی منطقــهای ،در
صــورت وجــود بحرانهــا و تهدیدهــای مشــترک
بازیگــران واقــع در مجموعـهی امنیتــی منطقـهای

بــه ســمت همــکاری مشــترک بــرای مهــار
بحــران روی میآورنــد .بــا بیــان ایــن
مطلــب هــدف بــر ایــن اســت تــا در ادامــه همــکاری
امنیتــی ایــران بــا کشــورهای منطقــه مــورد واکاوی
و تحلیــل قــرار دهیــم.
در زمینــه تروریســم ایــران خــود قربانــی تروریســم
میباشــد و بارهــا ایــن اتفــاق را تجربــه کــرده
اســت و امــروزه هــم بــا تهدیــدات تروریســتی
روبــرو میباشــد .کشــورهای عربــی منطقــه بــه
دلیــل نداشــتن اتحــاد در مبــارزه بــا تروریســم
باعــث تشــدید بحــران شــدهاند و دامنــهی آن
بــه فراتــر از مرزهــای خاورمیانــه تســری یافتــه
اســت .کشــورهای منطقــه بــرای حــل بحــران
و مهارتروریســم نگاهــی ابــزاری دارنــد .همیــن
رفتــار کشــورهای منطقــه باعــث شــده تــا تحــوالت
منطقــه وارد دورانــی پــر از تنــش و خطرآفریــن
شــودکه دامن ـهی آن بــه ســایر مجموعههــای
امنیتــی دیگــر تســری یافتــه اســت .در واقــع
 30کشــورهای خاورمیانــه نیازمنــد همــکاری
بــا هــم در حــوزه تروریســم ،و کمــک بــه ایجــاد
صلــح و آرامــش در عــراق و ســوریه هســتند و
ایــن انگیــزهی مشــترک باعــث توســعه و تعمیــق
روابــط خواهــد شــد .مبــارزه بــا تروریســم افراطــی
در حــال رشــد کــه تبدیــل بــه یــک تهدیــد
بینالمللــی شــده اســت نیازمنــد اقــدام جمعــی و
همــکاری کشــورهای منطقــه و فرامنطقـهای اســت
و در ایــن رابطــه پیشــنهاد محمدجــواد ظریــف
تشــکیل انجمــن گفتگــوی منطق ـهای و در مرحلــه
بعــد یــک انجمــن جهــان اســام توســعهیافته در
منطقــه و انجمــن گفتگــوی فرامنطقــهای بــرای
حــل و فصــل مســائل منطقــهای را درنظرگرفــت
(برزگــر .)2015 :در واقــع بــرای ارتقــای ســطوح
همکاریهــا درمبــارزه بــا گروههــای تروریســتی،
ایــران و کشــورهای خاورمیانــه بــه دنبــال
بازتعریفــی از نحــوهی چگونگــی مقابلــه یــا رفتــار
بــا ناامنیهــا در ســوریه و عــراق مبــادرت بوزنــد و
عــاوه بــر مدنظــر قــرار دادن منافــع یکدیگــر بایــد
در مذاکــرات پیوســته در ایــن زمینــه مداومــت
داشــته باشــند .مبــارزه باتروریســم یکــی ازمســائل

بســیار مهــم بــرای منطقــه محســوب میشــود.
موضــوع مبــارزه بــا تروریســم دارای عمــق و
پیچیدگیهــای بســیاری اســت .برجــام ظرفیــت
همکاریهــای بیشــتر بیــن ایــران و قدرتهــای
منطق ـهای و فرامنطق ـهای بــرای مقابلــه بــا گــروه
تروریســتی داعــش بــه عنــوان مهمتریــن تهدیــد
منطقــه را دارد و قطعــا شکســت ایــن گروههــا
(داعــش) بــه تــاش و همکاریهــای گســتردهی
منطقــهای نیــاز دارد.
بنابرایــن در دوران پســا برجــام مجوعـهی امنیتــی
خاورمیانــه بــا همــکاری ایــران ،اثــرات منفــی
بحرانهــای خاورمیانــه را تــا حــدی میتواننــد
مهــار ســازند و ایــن مهــم بــه شــدت تحــت
تأثیــر مبــارزه بــا گروههــای تروریســتی و حــل
بحرانهــای موجــود مــی باشــد.
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مهدیه رضایت -دانشجوی کارشناسی علوم سیاسی دانشگاه فردوسی
آذرمــاه ســال گذشــته شــاهد از دســت
دادن یکــی از سیاســتمداران تاثیرگــذار
کشــورمان طــی نیــم قــرن اخیــر بودیــم.
آیــت اهلل هاشــمی رفســنجانی از آغازیــن
روزهــای پیــروزی انقــاب اســامی تــا
هنــگام وفــات خــود مســئولیت هــای
32
انتخابــی و انتصابــی گوناگونــی برعهــده
داشــته اســت کــه هشــت ســال ریاســت
جمهــوری در ســال هــای  1368تــا 1376
مهــم تریــن آن هــا مــی باشــد.از همیــن
رو کارنامــه سیاســت خارجــی ایشــان در
مصاحبــه فصلنامــه سیاســت نامــه بــا دکتــر
محمدجــواد رنجکــش عضــو هیئــت علمــی
علــوم سیاســی دانشــگاه فردوســی مشــهد
مــورد بررســی قــرار گرفــت:
بــه عنــوان شــروع اگــر بخواهیــد تصویــری
کلــی از کارنامــه و میــراث اکبــر هاشــمی
رفســنجانی در حــوزه سیاســت خارجــی
ترســیم نماییــد چــه مــواردی بــه نظرتــان
میرســد؟
جایــگاه آقــای هاشــمی رفســنجانی در سیاســت
خارجــی ایــران اقتضــا میکنــد کــه بــرای تجزیــه
و تحلیــل آن بــه شــرایط زمانــی آن دوره برگردیــم.
آقــای هاشــمی از اول انقــاب و در زمانــی کــه در
مجلــس بودنــد نقــش پررنگــی داشــتند ولــی در

زمینـهی سیاســت خارجــی کــه بیشــتر بــه حــوزهی
قــوهی مجریــه برمیگــردد ،یعنــی ســالهای 68
بــه بعــد کــه اوایــل دهــه نــود میــادی اســت ،در
دو حــوزه اتفاقاتــی افتــاد؛ یکــی حــوزهی داخلــی
و یکــی بینالمللــی .در حــوزه داخلــی مــا بــا
فــوت آیــتاهلل خمینــی و روی کار آمــدن رهبــری
و افــکار جدیــد مواجهایــم و نیــز از ســوی دیگــر
پایــان جنــگ کــه دورهی جدیــد را ایجــاد میکــرد.
درحــوزه بینالمللــی بــا فروپاشــی شــوروی و
تغییــر نظــام بینالملــل از وضعیــت دو قطبــی بــه
وضعیتــی کــه هنــوز معلــوم نبــود کــه تــک قطبــی
اســت یــا چنــد قطبــی؛ در ایــن شــرایط اســت کــه
آقــای رفســنجانی ســکان سیاســت خارجــی را در
دســت میگیــرد.
بــه تعبیــری اگــر بخواهیــم ایشــان را در
تقســیمبندی رهبــران در نظــر بگیریــم یــک انســان
پراگماتیــک اســت .پراگماتیســتها بــه تعبیــر
ای .اچ .کار در روابــط بینالملــل کســانیاند کــه
هــم بــه آرمانهــا توجــه دارنــد و هــم واقعیــات
بینالمللــی را درک میکننــد .در واقــع یــک ســویه
نــگاه نمیکننــد؛ همــه چیــز را صرفــا از زاویــه آمــال
و آرمــان هــا نمینگرنــد .آقــای هاشــمی باألخــره
یــک رهبــر انقالبــی و دارای ایدوئولــوژی اســامی
اســت ولــی شــرایط اوایــل ده ـهی نــود کــه جنــگ
تمــام شــده و جــز ویرانــی و عقبماندگــی ،تحریــم
و انــزوای ایــران حاصلــی نداشــته و شــوروی کــه

همســایهی قدرتمنــد مــا کــه بــه آن در شــرایطی
پنــاه میبردیــم ،دیگــر وجــود نــدارد و بنابرایــن
سیاســت خارجــی ایشــان حــول دال مرکــزی
ســازندگی و بازســازی بــود .ایشــان چنــد هــدف
داشــت؛ یکــی بازســازی اقتصــادی بــود؛ بــه ایــن
دلیــل کــه در آن دوران اقتصــاد ایــران فروپاشــیده
بــود و هزینههــای نظامــی بــه شــدت طرحهــای
اقتصــادی را عقــب انداختــه بــود و نیــاز بــود بعــد از
اتمــام جنــگ بودجــه بــه ســمت بازســازی اقتصــادی
بــرود؛ ولــی دغدغــه امنیــت هــم داشــتند؛ زیــرا بعــد
از انقــاب و بعــد از جنــگ و بــا وجــود شــرایطی کــه
کشــورهایی منطق ـهای و فرامنطق ـهای همــه حامــی
صــدام بودنــد فلــذا رهبــران همیشــه دغدغــه امنیت
را داشــتند کــه یکــی از اهــداف ایشــان ایــن بــود که
کــه ایــن شــرایط را بازســازی کننــد.
در ایــن شــرایط ایــران بایــد درهــای خــود را بــه
روی جهــان بــاز میکــرد و از نظــر ایشــان اروپــا
جایــی بــود کــه میتوانســت تمــام نیازهــای
ایــران را برطــرف کنــد؛ زیــرا در آن زمــان شــوروی
فروپاشــیده بــود و بلــوک شــرق دچــار بحــران بــود
و نمیتوانســت بــه ایــران کمــک کنــد و بــا آمریــکا
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بــا آن مــورد منــع بــود .بنابرایــن اروپــا و نقــش ســه
کشــور آلمــان ،فرانســه و انگلســتان و در ایــن بین به
ویــژه آلمــان بــه شــدت پررنــگ بــود .در اینجــا یکی
از میراثهــای آقــای هاشــمی رویکــرد بــه اروپــا و
در واقــع آشــتی و تنشزدایــی در سیاســت خارجــی
بــود .بــا خیلــی از کشــورها بــه واســطه جنــگ قطــع
رابطــه داشــتیم و ســطع روابطمــان تنــزل پیــدا
کــرده بــود .بــه ویــژه کشــورهای اروپایــی کــه بعــد
از جنــگ مجــددا روابــط دیپلماتیــک و بــه ویــژه
مبــادالت اقتصــادی ارتقــاء پیــدا کــرد ایشــان کامــا
تفکــر اقتصــادی داشــتند .خیلــی تفکــر فرهنگــی
یــا قائــل بــه توســعه سیاســی نداشــتند و سیاســت
خارجــی هــم بــا محوریــت اقتصــاد مــورد هدایــت
قــرار میگرفــت .
یــک بعــد کارنام ـهی دیگــر آقــای هاشــمی مربــوط
میشــود بــه شــرایط بعــد از فروپاشــی شــوروی و
پیدایــش تعــداد زیــادی از کشــورهای تازه تأسیســی
کــه در شــمال ایــران در دو قالــب آســیای مرکــزی
و قفقــاز ایجــاد شــده بودنــد و بنابرایــن ایــران در
سیاســت منطق ـهای خــود یــک بخــش را بــه ایــن
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ســری شــباهتها و اشــتراکات تاریخــی ،فرهنگــی،
دینــی بــا ایــران داشــتند و ایــران میتوانســت از
وجــود ایــن کشــورها در سیاســت خارجــی خــود
اســتفاده کنــد ،بــا آنهــا رابطــه برقــرار کنــد و کمی
از انــزوای منطق ـهای خــارج شــود.
حــوزه دوم منطقـهای ،خلیــج فــارس بــود کــه آقــای
هاشــمی بــا کشــورهای حــوزهی خلیــج فــارس کــه
بعــد از جنــگ بــه شــدت بــا ایــران حالــت تخاصــم
داشــتند و نیــز شــورای همــکاری خلیــج فــارس را
ایجــاد کــرده بودنــد ،بــه تدریــج وارد گفتگــو شــد.
بــه ویــژه بعــد از آنکــه عراقیهــا کویــت را اشــغال
کردنــد و ســپس کویــت پــس گرفتــه شــد و خیلــی
از کشــورهای عربــی خلیــج فــارس خــود فهمیدنــد
کــه عــراق خطــر محســوب میشــود و نــه ایــران؛ در
ایــن شــرایط مــا یکــی از بهتریــن دورههــای روابــط
بــا کشــورهای حــوزهی خلیــج فــارس را داشــتیم.
عربســتان بــه عنــوان یــک رهبــر منطقـهای کــه مــا
در ســال  69بعــد از ســه ســال قطــع روابــط و بعــد
از حادثــه کشــتار حجــاج در زمــان آقــای هاشــمی
بــود کــه روابــط دوبــاره از ســر گرفتــه شــد .بنابراین

در یــک کالم کارنام ـهی آقــای هاشــمی را میتــوان
بــا محوریــت اقتصــاد نــگاه اقتصــادی ،تنشزدایــی و
اروپامحــور ترســیم نمــود .در ســطح منطقـهای نیــز
رویکــرد ،هــم شــمال هــم جنــوب ،میباشــد؛ یعنــی
هــم کشــورهای شــمال و هــم بــه حــوزه جنــوب
ایشــان توجــه داشــتند.
بعــد جنــگ نیــز اولویــت ایشــان نیــز اقتصــاد بــود.
بازســازی داخلــی و تجدیــد و تقویــت قــوای نظامــی
از آن رو کــه مــا در زمــان جنــگ تحریم تســیلیحاتی
بودیــم و یــک بــار بــا توجــه بــه نقــل قولــی از خــود
ایشــان کــه نــزد امــام رفتــه بودنــد و بــه امــام گفتند
کــه بودجــه خریــد بنــد پوتیــن ســربازان را هــم
ندارنــد ،چــه رســد بــه خریــد اســلحه! امــا بعــد از
جنــگ و بهتــر شــدن روابــط بایســتی ایــن کمبــود
جبــران میشــد .در زمــان محمدرضــا کــه تقریبــا
تمــام ســاختار نظامــی ایــران آمریکایــی بــود و بــه
ویــژه در زمــان نیکســون خریدهــای تســیلحاتی
عمدتــا از آمریــکا صــورت میگرفــت و در حــوزه
نیــروی هوایــی ،دریایــی و زمینــی نیــز همــه
آمریکاییمحــور بــود؛ ولــی بعــد از جنــگ خیلــی
از قــرارداد هــای نظامــی کــه ایــران بــا آمریــکا

داشــت فســخ شــد ،دارایــی ایــران بلوکــه شــد،
تمامــی تســیلحات و خدمــات از ســوی آمریــکا
تحریــم شــد و بــرای جبــران اینهــا ایــران بایــد بــه
ســمت فروشــندگان جدیــد میرفــت کــه یکــی از
آنهــا روســیه بــود کــه تمایــل داشــتند بــه ایــران
تســیلحات بدهنــد؛ همچنیــن ســایر دول بلــوک
شــرق مثــل کــره شــمالی ،چیــن و  ...آمدنــد جای
آمریــکا را پــر کردنــد ،هواپیماهایــی را بــه ایــران
دادنــد و بــار دیگــر بحــث تقویــت تــوان هســتهای
پــس از انقــاب اولیــن بــار آقــای هاشــمی طــرح
شــد .در ســال  69کــه آقــای هاشــمی ســفری
بــه مســکو داشــت ،در آنجــا پیشــنهاد کــرد کــه
نیــروگاه بوشــهر را کــه اکنــون شــرکت زیمنــس
آلمــان از تکمیــل ان ســر بــاز میزنــد روسهــا
تکمیــل کننــد .در آنجــا قراردادهــا بســته شــد
و بحــث هســتهای کــه از زمــان شــاه بــه بعــد
معطــل مونــده بــود در زمــان ایشــان کلیــد خــورد.
در گفتمــان هاشــمی نقــش کشــورهای
عربــی چــه بــود؟
دو نکتــه در اینجــا مهــم میباشــد؛ یکــی اینکــه
آقــای هاشــمی بــه محیــط پیرامونــی خیلــی
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بایســتی مشــکالتش را بــا همســایگان خــود حــل
کنــد کــه اصطالحــا بــه آن خــارج نزدیــک گفتــه
میشــود و محیــط پیرامــون خــود را بایــد امــن
میکردیــم .در ســطح منطقــه بــا پاکســتان و
ترکیــه روابطمــان خــوب بــود .ایــن دو بعــد از
جنــگ ایــران و عــراق نــه طرفــدار ایــران بودنــد و
نــه طرفــدار عــراق و بــه هــر دو کشــور تســلیحات
میدادنــد .مــا خیلــی از کاالهایــی را کــه تحریــم
شــده بودیــم از پاکســتان یــا ترکیــه وارد ایــران
میکردیــم .افغانســتان درگیــر جنــگ داخلــی
بــود و بقیــه کشــورها هــم بــا مــا مشــکل داشــتند؛
بنابرایــن اولیــن گام ایــن بــود کــه مــا بایــد در
ســطح همســایگان روابطمــان را بــا دول عربــی
بهبــود میبخشــیدیم .دیگــر اینکــه کشــورهای
عربــی هــم نفتخیــز بودنــد ،درآمــد ملــی ایــران
نیــز از نفــت بــود؛ خصوصــا در ســالهای جنــگ،
ایــران نیــاز باالیــی داشــت و بیشــتر متکــی بــه
صــادرات نفــت بــود؛ بنابرایــن در قیمتگــذاری
اوپــک هــم بســیاری از کشــورهای عربــی نقــش
داشــتند؛ لــذا محتــاج بــه ایجــاد روابــط خــوب

بــا ایــن کشــورها بودیــم .در زمــان ایشــان در
مــورد قیمتگــذاری در مــورد حاملهــای
انــرژی خیلــی هماهنگــی وجــود داشــت.
نــگاه آقــای هاشــمی بــه کشــور هــای
اروپایــی چطــور بــوده اســت؟
و اقــای هاشــمی نقشــش در پــس از پیــروزی انقالب
فراجناحــی یــا باالنســر بــود؛ یعنــی توازنبخــش.
ایــن نظــام زمانــی میتوانــد پابرجــا باشــد کــه در
وضعیــت دو جناحــی چهــرهای سرشــناس حالــت
باالنســر را داشــته باشــد کــه تعــادل بــه ضــرر یکــی
بهــم نخــورد .مثــا انگلســتان در قــرن نوزدهــم
باالنســر نظــام بینالملــل بــود و هــر گاه میدیــد
کــه اتحــاد فرانســه بــا روسهــا قــوی میشــد بــه
ســمت آلمــان میرفــت .آقــای هاشــمی در نظــام
سیاســی ایــران یــک باالنســر بــود و همیشــه ســعی
میکــرد بــه گونــهای تــوازن قــوا را در نظــام
حفــظ کنــد .آقــای هاشــمی هــم متعلــق بــود بــه
جامعــه روحانیــت مبــارز ،هــم در جاهایــی بــه
مجمــع روحانیــون مبــارز نزدیــک شــد؛ یعنــی
 36چپهــا .بــه هــر حــال یکــی از دالیــل ســر
کار آمــدن آقــای هاشــمی شــاید سیاســتهایش
بــود؛ یعنــی آقــای هاشــمی بــود کــه نوســازی
را شــروع کــرد ،دانشــگاهها را گســترش داد ،در
رشــد افــکار عمومــی نقشــی داشــت ،رســانهها در
زمــان او تقویــت شــدند و بــه تعبیــری ایــران در
ایــن دوره یــک مرحل ـهی نوســازی را تجربــه کــرد.
ایــن اقدامــات بــود کــه ســبب رأی دادن جوانــان
در ســالهای نیمــه دوم دهــه هفتــاد بــه آقــای
خاتمــی و حامیــان پارلمانــی او شــد .تمایــل ایشــان
بــه کشــورهای اروپایــی بــود؛ بــه ویــژه کشــورهای
قدرتمنــد اروپــا مثــل آلمــان ،فرانســه ،انگلیــس و
ایتالیــا؛ بنابرایــن آقــای هاشــمی فکــر میکــرد تنهــا
مجموع ـهای کــه میتوانــد بــه ایــران کمــک کنــد
کشــورهای اروپایــی اســت و مشــاهده میشــد کــه
مــا بهتریــن روابــط را بــا آلمانهــا و فرانســویها
داشــتیم.
نــگاه ایشــان بــه آســیای مرکــزی و قفقــاز
چــه بــود؟
بــا توجــه بــه تعبیــر مرحــوم روحاهلل رمضانــی هــم
کشــورهای شــمال ایــران ،یعنــی آســیای مرکــزی

و قفقــاز مهــم بودنــد و هــم کشــورهای جنوبــی
کــه منظــور ایشــان حــوزه خلیــج فــارس بــود؛ مــا
شــناخت خوبــی از موقعیــت این کشــورها نداشــتیم،
ولــی کــم کــم شــروع بــه برقــراری روابــط فرهنگــی
کردیــم و روابــط تجــاری را هــم گســترش دادیــم
کــه البتــه خیلــی در ایــن زمینــه موفــق نبودیــم و
رقبــای مــا مثــل ترکیــه و اســرائیل خیلــی موفقتــر
از مــا عمــل کردنــد؛ امــا ایــن کشــورها بــرای آقــای
هاشــمی خیلــی اهمیــت داشــت و در جنگــی کــه
بیــن ارمنســتان و آذربایجــان رخ داد بــه عنــوان دو
کشــور قفقــاز جنوبــی ایــران بــا اینکــه بــه لحــاظ
دینــی بــه آذربایجــان نزدیــک بــود ولــی هیــچ وقــت
ســعی نکــرد طــرف آذربایجــان را بگیــرد؛ بلکــه
ســعی میکــرد میــان ایــن دو میانجیگــری کنــد
و محیطــی تــوأم بــا صلــح و ثبــات ایجــاد کنــد.
شــباهت زیــادی بیــن سیاســتهای ســه دولــت
هاشــمی ،خاتمــی و روحانــی اســت .نقطــه مرکــزی
ایــن دولتهــا تنشزدایــی میباشــد  .آقــای
هاشــمی میخواســت فضــای بعــد از جنــگ را بــرای
ش تنشزدایــی کنــد امــا در اواخــر
ایــران دســتخو 
دوران هاشــمی یکســری بحرانهــا مثــل قضیــه
میکونــوس ،دادگاه برلیــن ،و یــا مســائل حقــوق
بشــری روابــط ایــران را بــا خیلــی از کشــورها دچــار
دســتانداز میکنــد و روابــط مــا بــا اروپــا بهــم
خــورد .آقــای خاتمــی بــا بحــث گفتگــوی تمدنهــا
دوبــاره اعتمــاد بینالمللــی را جلــب کــرد و در
بحــث هســتهای نیــز آقــای خاتمــی در ســال 83
پیمــان ســعدآباد را بــا اروپــا داشــت .آقــای روحانــی
هــم بعــد از هشــت ســال حکومــت اصولگــرای
آقــای احمدینــژاد بایــد تنشزدایــی میکــرد
و چنیــن نیــز کــرد .لــذا تنشزدایــی در حــوزه
سیاســت خارجــی محــور مشــترک عملکــرد ایــن
ســه شــخص میباشــد

سیاستداخلیهاشمیرفسنجانیدرگفتوگوبادکترمهدینجفزاده
مهدیه رضایت -دانشجوی کارشناسی علوم سیاسی دانشگاه فردوسی
مرحــوم آیــت اهلل هاشــمی رفســنجانی از چهــره
هــای شــاخص جمهــوری اســامی بــود کــه همــواره
در حســاس تریــن و کلیــدی تریــن مســئولیت هــا
و وقایــع نظــام جمهــوری اســامی حضــور داشــته
کــه مــه تریــن آن هــا بــازه زمانــی  1368تــا
 1376و ریاســت جمهــوری وی مــی باشــد.از همیــن
رو سیاســت داخلــی ایشــان را در گفــت و گــو بــا
دکتــر مهــدی نجــف زاده عضــو هیئــت علمــی علــوم
سیاســی دانشــگاه فردوســی مــورد بررســی قــرار
دادیــم:
بــه عنــوان اولیــن ســوال اینکــه مرحــوم
آیــت اهلل هاشــمی در چــه شــرایط داخلــی
بــه قــدرت رســید؟
آقــای هاشــمی از همــان اول در مرکــز قــدرت
در ایــران بودنــد؛ یعنــی در موقعــی کــه شــورای
انقــاب تشــکیل شــد ،یکــی از ارکان مؤثــر شــورای
انقــاب بودنــد .امــام هــم خیلــی بــه ایشــان اعتمــاد
داشــتند .چنــد نفــر بودنــد کــه امــام خمینــی
بــه آنهــا اعتمــاد داشــت؛ یکــی از آنهــا آقــای
رفســنجانی اســت و گفتــه میشــود یکــی از کســانی
بــود کــه خیلــی واضــح و بــدون هیــج واســطهای
میتوانســت موضوعــات را بــا امــام در میــان بگــذارد
و موضوعاتــی کــه همــه نمیتوانســتند بــا امــام در
میــان بگذارنــد ایشــان میتوانســت .از کســانی
بودنــد کــه ارتبــاط نزدیــک بــا امــام برقــرار کردنــد
و هــم عالقهمنــد شــدند و هــم بــه اســام سیاســی

اهمیــت میدادنــد .علیــه رژیــم پیشــین آشــکارا
فعالیــت میکردنــد و بــه خاطــر همیــن چندیــن
بــار هــم زندانــی شــدند .در ایــن گفتمــان امــام را
پذیرفــت ،در راســتای همــان تــاش کــرد و بــه
یکبــاره پــس از انقــاب ظاهــر نشــده بــود.
گفتمــان امــام گفتمــان جنگهــای مســلحانه 37
بــرای انقــاب را رد میکــرد و بــرای همــه جــذاب
بــود .نــه امــام و نــه آقــای هاشــمی تصورشــان ایــن
نبــود کــه بــه زودی رژیــم شــاه ســقوط کنــد.
بــه زعــم شــما گروههــای موافــق و مخالــف
هاشــمی در دولــت ســازندگی چــه کســانی
بودنــد؟
اقــای هاشــمی رفســنجانی یک هاشــمی رفســنجانی
نبــود! مــا بــا چندیــن هاشــمی مواجــه هســتیم؛
اول انقــاب آقــای هاشــمی در طیــف همــان
کســانی قــرار میگیــرد کــه در طیــف تنــدرو و
مذهبــی در برابــر دیگــر گروههــای سیاســی قــرار
داشــت .آقــای هاشــمی اولیــه درجنــاح تنــدرو و
مذهبــی بودنــد ولــی شــما هــر چــه دور میشــوید
اختالفهــا زیادتــر میشــود .در درون گفتمــان
اســامگرایان سیاســی اســت خــو ِد گفتمــان امــام
دو طیــف دارد؛ گفتمــان چــپ مثــل مخالفــت بــا
اســتثمار و امپریالیســم ،دفــاع از جنبــش کارگــری،
حمایــت از مســتضعفین و  ...کــه متعلــق بــه طیــف
چــپ ایــن طیــف اســت؛ یــک گفتمــان دیگــر
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اســام سیاســی متعلــق بــه راستهاســت  .مثــل
موضــوع والیــت فقیــه ،مثــل موضــوع مخالفــت
بــا ملــی کــردن صنایــع ،حمایــت از بنیانهــای
خانــواده ،حتــی مناســبات آزاد بــا دنیــای پیرامــون
و  . ...آقــای هاشــمی در آن زمــان کــه در اوایــل
دوران سیاســی کــه بــه ریاس ـتجمهوری رســید در
ســمت راســت قــرار میگیــرد؛ نــه در جبهــه چــپ.
بنابرایــن طبیعــی بــود کــه بخشــی از مخالفــان
آقــای رفســنجانی چپهــا باشــند؛ چپهــا اولیــن
گروهــی بودنــد کــه در داخــل نظــام جمهــوری
اســامی مخالــف هاشــمی بودنــد .چپهــا اولیــن
کســانی بودنــد کــه بــا او بــه مخالفــت پرداختنــد.
در دوره دوم امــا ایــن راسـتها بودنــد کــه در برابــر
تعدیــل اقتصــادی و رویکردهــای تجددگرایانـهی وی
ایســتادند .او در جوانــی دو کتــاب در مــورد امیــر
کبیــر نوشــت کــه مــن فکــر میکنــم شــخصیت او
بــه شــدت متأثــر از امیرکبیــر بــود و او اصالحطلــب
بــود؛ اینگونــه افــراد در همــهی دورههــا بودنــد
ولــی صــدای ضعیفــی داشــتند .از همــان ابتــدا
س میــرزا در زمــان فتحعلیشــاه  ،مثــل
مثــل عبــا 

امیرکبیــر و سپهســاالر در دوره ناصرالدیــن شــاه
اصــاح طلــب بــود.
ارزیابــی شــما در خصــوص دورانــی کــه
ریاســت مجلــس شــورای اســامی و مجلــس
خبــرگان را بــر عهــده داشــت چگونه اســت؟
مــا بــر اســاس قانــون اساســی کــه قبــل از ســال
 69داشــتیم رئیسجمهــور قــدرت چندانــی
نداشــت و چــون قــدرت چندانــی نداشــتند بعدهــا
در ســال  68قــدرت و اختیــار بیشــتری بــه
رئیسجمهــوری داده شــد .در دو رهای کــه آقــای
رفســنجانی رئیــس مجلــس بــود ،ریاس ـتجمهوری
شــخصیت قدرتمنــدی نبــود؛ بنابرایــن ایــن نقیصــه
را شــخصیتهایی مثــل رئیــس مجلــس و خــود
امــام پــر میکردنــد .در ســال  68بــه بعــد کامــا
قضیــه فــرق کــرد .در طــول دوره ریاســتش در
مجلــس شــورای اســامی میبینیــد کــه صــدای
آقــای رفســنجانی خیلــی صــدای بلنــدی اســت و
شــنیده میشــود .ایــن بــه ایــن دلیــل بــود کــه
در آنجــا رئیــس مجلــس موقعــی کــه امــام فــوت
کردنــد و آقــای خامنــه ای رهبــر و آقای رفســنجانی

رئیسجمهــور شــد ،هــم رهبــری و هــم هاشــمی دو
بــال جریــان عملگــرا بودنــد.
در قضیــه مجلــس خبــرگان آقای رفســنجانی بســیار
نقــش مؤثــری داشــتند؛ در ایــن کــه بتواننــد ورق را
برگرداننــد و چیــزی را عــوض کننــد و نکتــهای را
بــه کرســی بنشــانند .در حقیقــت آقــای رفســنجانی
نقــش مؤثــری در موضــوع جانشــینی داشــت .در
کشــورهایی مثــل کشــور مــا بحــران جانشــینی
همــواره خیلــی بحــران خطرناکــی بــود؛ پــس از فوت
امــام مســئله جانشــینی خــوب مدیریــت شــد و مــا
بــا بحــران جانشــینی خیلــی بزرگــی روبـهرو نشــدیم
و بــه طــور قطــع یکــی از کســانی کــه نقشــی بســیار
مؤثــر داشــت آقــای رفســنجانی بــود.
نقدهــای طیــف چــپ و راســت تنــدرو بــه
آقــای هاشــمی چــه بــود؟
زمانــی کــه آقــای رفســنجانی در جنــاح راســت
بــود ،جنــاح چــپ بــا او مخالــف بــود ولــی در
مدتــی کــه جنــاح راســت بــه قــدرت رســید همــان
طیــف تنــدروی جنــاح راســت مخالفــت کردنــد.
اندیشــههایی بــه نــام حکومــت اســامی هــم
در ایــران داشــتیم کــه قائــل بــه قانــون اساســی،
رأی مجلــس ،نهادهــای مدنــی و  ...نیســت .ایــن
گروههــا گروههــای قدرتمنــدی هســتند کــه
در عرصــه قدرتانــد و یکــی از مخالفــان آقــای
رفســنجانی آنــان بودنــد.
بــه عقیــده شــما مهمتریــن میــراث آقــای
هاشــمی رفســنجانی چیســت؟
آقــای رفســنجانی بعدهــا بایــد مــورد تحلیــل قــرار
بگیــرد .مــا یــک نــگاه نزدیــک بــه آقــای رفســنجانی
داریــم کــه آقــای رفســنجانی محــل منازعهای اســت
کــه بیــن اغلــب جناحهــای سیاســی قــرار گرفتــه
اســت .آقــای رفســنجانی بــه واســطهی بخشــی از
رفتارهــای سیاســی خــودش بــه شــدت مــورد هجوم
جنــاح چــپ قــرار داشــت و در یــک زمــان دیگــر
بــه واســطه رفتارهــای معتدلــی کــه از خــود نشــان
داد مــورد هجــوم جنــاح راســت قــرار گرفــت .آقــای
رفســنجانی االن شــخصیتی محــوری دارد ولــی هــر

چــه بگــذرد و مــا دورتــر بشــویم و از دورتــر نــگاه
کنیــم ،شــخصیت او تقریبــا صیقلخوردهتــر جــا
خــوش میکنــد  .در عرصــه سیاســی و تاریخــی
آقــای رفســنجانی بعدهــا بــه عنــوان کســی کــه
ســعی میکــرد در ســالهای  1357تــا ســال
 1395بتوانــد یــک اصالحگــر باقــی بمانــد و بــا
مــردم باشــد شــناخته میشــود.
مــا وارد عرص ـهی روزمــره شــدهایم در حقیقــت بــه
واســطهی آن فضــای غلیــظ ایدولــوژی انقالبــی کــه
حضــور داشــت مــا تقریبــا امــر روزمــره را فرامــوش
کــرده بودیــم .او بعــد از آن گفتمانــی کــه بــه
عنــوان ســازندگی در نظــر گرفــت جامعــه ایــران را
بــه شــدت متحــول کــرد؛ هــم از لحــاظ فرهنگــی،
هــم از لحــاظ علمــی ،هــم از لحــاظ اقتصــادی و هــم
سیاســی .مســئله ایــن اســت کــه خیلیهــا بــا آقــای
فانــد؛ بــه واســطهی اینکــه
رفســنجانی را مخال 
همیــن کارهــا را کــرده اســت .سیاســتهایی
کــه آقــای رفســنجانی در پیــش گرفــت بخشــی
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لبــاس نــو بــر تــن کنــد و خــود را ارتقــاء بدهــد.
مثــا ایجــاد کــردن دانشــگاه آزاد تــا قبــل از آن اصال
چنیــن گفتمانــی شــکل نگرفتــه بــود .در دوره او
جوانهایــی بعضــا روی کار آمدنــد و در در حقیقــت
چهــرهی شــهرها را عــوض کردنــد .از لحاظ سیاســی
هــم او اگرچــه متهــم میشــد بــه اینکــه ت ـکروی
میکنــد ولــی در عیــن حــال یــک مصالحــه
بیــن جناحهــای سیاســی اتفــاق افتــاده بــود .از
لحــاظ اقتصــادی هــم ایرانیهــا لبــاس نــو بــر تــن
کردنــد ،شــیوهی زندگــی جدیــدی را برگزیدنــد
و بــا گفتمــان ســازندگی تغییــر کردنــد .البتــه
سیاســتهای ایشــان اندکــی ســطح شــکافها و
منازعــات طبقاتــی را بیشــتر کــرد
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دونالــد.ج ترامــپ 45میــن رئیــس جمهــور ایــاالت
متحــده  20ژانویه مســند ریاســت جمهوری،فرماندهی
کل قــوای نظامــی و رهبــری دنیــای آزاد را از بــاراک
حســین اوبامــا دمکــرات تحویــل گرفت.آغــاز ریاســت
جمهــوری او همــراه بــا حواشــی همیشــگی و معمولش
بــود.در ســخنرانی آغازیــن کــه در ســاختمان کپیتــال
صــورت گرفــت جمعیتــی کمتــری نســبت بــه همــان
مراســم در هشــت ســال پیــش کــه بــرای اوبامــا ترتیب
داده شــده بــود حضــور پیــدا کردند،بــا ایــن حــال
ســخنگوی جدیــد کاخ ســفید (ســین اسپایســر)در
اولیــن کنفرانــس خبــری اش آمــاری عجیــب مبنــی
بــر شــرکت یــک و نیــم میلیــون در مراســم ســوگند
خــوردن ترامــپ داد کــه بــا ســوال خبرنــگاری در مورد
صداقــت و راســتگویی وی بــه عنــوان ســخنگو و دبیــر
رســانه ای کاخ ســفید روبــه رو شــد.
از موقــع خبــر شــوکه کننــده انتخــاب دونالــد ترامــپ
تــا روز آغــاز بــه کار دولــت جدیــد توجــه تمامی رســانه
هــا بــه کابینــه شــامل وزیران،مشــاوران و دســتیاران
احتمالــی معطــوف شــده بــود زیــرا بــه دلیــل نداشــتن
ســابقه اجرایــی رئیــس جمهــور منتخــب در دولــت و
همینطــور متغیــر بــودن ایدئولــوژی و مواضع سیاســی
او کابینــه انتخابــی خــط و مشــی او را برای چهار ســال
آینــده نشــان میــداد و چینــش وزرا و مشــاوران رفتــار
پســا انتخاباتــی ترامــپ را نمایــان میکــرد  .بــا اعــام
رســمی کاندیــد هــا بــرای گرفتــن تاییدیــه از ســنا (در

صــورت لــزوم) ســاختار کلــی چهــره کابینــه ترامــپ
مشــخص شــد .اغلــب خبرگــزاری هــا بــه کابینــه لقب
کابینــه محافظــه کار دادنــد ماننــد پولتیکــو که ان
را رویــای تیــم محافظــه کار هــا نامیــد یــا لــس
انجلــس تایمــز بــا تیتــر «یکــی از پایدارتریــن تیم 41
هــای محافظــه کار سیاســت داخلــی در تاریــخ مدرن»
بــه بررســی کابینــه پرداخــت همچنیــن د هییــل
کابینــه احتمالــی ترامــپ را «یــک تیــم نامتعــارف»
خوانــد بــا ایــن وجــود وال اســتریت جورنــال بیــان
کــرد» ایــن تقریبــا غیــر ممکــن اســت کــه یــک خــم
شــدگی ایدئولوژیــک را در کابینــه پیــش روی رئیــس
جمهــور شناســایی کــرد.
مشــخصه دیگــر کابینــه ترامــپ عــاوه بــر محافظــه
کاری ثــروت افــراد درون آن اســت بــه طــوری کــه
واشــینگتن پســت کابینــه ترامــپ را در مجمــوع
ثروتمنــد تریــن کابینــه در تاریــخ مــدرن آمریــکا
دانســت .کابینــه ترامــپ را بیشــتر افــرادی تشــکیل
میدهنــد کــه در تجــارت و بیزینــس تجربــه داشــتند
تــا در کار اجرایــی دولتــی و طبــق تحقیــق هــای
انجــام شــده فقــط یــک ســوم وزرای ترامــپ کســانی
هســتند کــه در تجربــه کاری قبــل از وزارت در بخــش
هــای عمومــی فعــال بــوده انــد .گفته شــده  17نفــر از
افــراد انتخابــی دولــت جدیــد روی هــم رفتــه بالــغ بــر
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ملیــون امریکایــی مرفــه اســت.

افراد اصلی کابینه
کابینــه دولــت در ایــاالت متحــده شــامل افرادی
همچــون معــاون رئیــس جمهور،رئیــس کارکنــان کاخ
ســفید ،دبیــر مطبوعــات کاخ ســفید ،وزیــر خارجــه
،وزیــر دفــاع ،دبیــر شــورای امنیــت ملی،دبیــر ســی آی
ای ،مشــاور امنیــت ملــی ،وزیــر کار و  ...مــی شــود کــه
بــه اختصــار به بررســی شــخصیت هــای موثرتــر کابینه
مــی پردازیــم.
مایــک پنــس معــاون رئیــس جمهــور و از افــراد
قدیمــی فعــال در حــزب جمهــوری خــواه در دولــت
ترامــپ نقشــی کــه اکثــر معــاون هــا در آمریــکا دارنــد
(تشــریفاتی بــودن) را نــدارد .پنــس وظیفــه ی انتقــال
قــدرت و انتخــاب کابینــه را کــه از مســئولیت هــای
بســیار مهــم هســتند را بــر عهــده داشــت و نقــش
پررنــگ او را در دولــت جدیــد بــه هیــچ عنــوان نمــی
شــود انــکار کــرد .بیشــتر رســانه هــا آمریــکا او را
نماینــده حــزب جمهــوری خــواه در کاخ ســفید مــی
داننــد و نقــش او را بــر اکثــر تصمیــم هــای رئیس
جمهــور غیــر قابــل انــکار دانســتند.
 42رینــس پریباس،رئیــس کارکنان کاخ ســفید،نزدیک
تریــن فــرد بــه رئیــس جمهــور درکاخ ســفید می باشــد
کــه در عمــل مقــام باالتــری نســبت بــه تمامــی وزرا و
مشــاور هــای ترامــپ دارد .وی از معــدود افــرادی اســت
کــه ســابقه فعالیــت سیاســی در گذشــته را داشــته از
جملــه ریاســت کمیتــه ملــی جمهــوری خواهــان.
پریبــاس از همــان اول نوجوانــی ســابقه مشــارکت
در کمپیــن هــای انتخاباتــی را داشــته و از دانشــگاه
ویسکانســون در رشــته علــوم سیاســی فــارغ التحصیــل
شــده .او در زمــان کمپیــن دونالــد ترامــپ انتقــاد هــای
جــدی بــه او داشــت از جملــه منع کــردن مســلمانان از
مهاجــرت بــه امریــکا (که البتــه ایــن دســتور اجرایی در
زمــان متصــدی بودنــش در کاخ ســفید اجــرا شــد) وی
قبــا در مــورد ایــن سیاســت ترامــپ اظهــار کــرده بــود
«مــن مخالفــم» .رینــس پریبــاس همچنیــن گفتــه بود
ترامــپ صــدای حــزب جمهــوری خــواه نیســت و او باید
نــوع حــرف زدنــش را تغییــر بدهــد .مجله نیویــورک در
مقالــه ای نوشــت :بعضــی از مشــاوران ترامــپ توســط
پریبــاس بــی جــرات شــده انــد چــون آن هــا وفــاداری
افــراد داخــل واشــینگتن را نســبت بــه رئیــس جمهــور
منتخــب مــورد ســوال قــرار دادنــد .همینطــور گفتــه

مــی شــود بعــد از رســوایی فــاش شــدن نــوار مکالمــه
هــای ترامــپ در مــورد یــک زن کــه جنجــال هــای
زیــادی بــر پــا ســاخت رینــس پریبــاس بــا مراجعــه بــه
خانــه ترامــپ خواســتار انصــراف او از انتخابــات شــد.
رکــس تیلرســون 69امیــن وزیــر خارجه ایــاالت متحده
آمریکاســت کــه بعــد از مطــرح شــدن گزینــه هایــی از
جملــه گرینگریــچ و مالقــات هــای ترامــپ بــا هنــری
کیســینجر بــه عنــوان وزیــر خارجــه بــه ســنا معرفــی
و تاییــد شــد  .او یــک بیزینســمن،مهندس و دیپلمــات
اســت کــه مدیــر عاملــی شــرکت اگزنــو موبایــل را
برعهــده داشــته و بالــغ بر  245ملیــون دالر ثــروت دارد.
تیلرســون ســابقه همــکاری هــای تجــاری بــا روســیه
دارد و در ســال  2014نیــز مخالــف سرســخت تحریــم
هــای بــر ضد روســیه بــود.وی همچنیــن مدیــر کمپانی
مشــرکت امریکا-روســیه بــه نام اگــزون نفتیجــس بوده.
علیرغــم مخالفــت هــای جــدی تیلرســون بــا الحــاق

شــبه جزیــره کریمــه بــه روســیه او مخالــف هــر
نــوع تحریمــی بــر ضــد روســیه اســت مگــر اینکــه
تحریــم هــا جامــع وضــع شــوند کــه بــه گفتــه
خــودش کار بــه شــدت مشــکلی اســت .رکــس
تیلرســون مــدال دوســتی بــا روســیه از فدراســیون
روســیه را نیــز در کارنامــه خــود دارد .نمــی شــود
بــه آســانی گفــت تیلرســون روابــط امریــکا روســیه
را بــه کل تغییــر مــی دهــد امــا بــدون تردیــد باعث
بهتــر شــدن روابــط دو طــرف مــی شــود.
جیمــز متیــس وزیــر دفاع کابینــه ترامپ که ســابقه
فرماندهــی یــگان مرکــزی امریــکا و فرماندهــی
ســتاد مشــترک نیــرو هــای نظامــی را دارد فــردی
بازنشســته محســوب مــی شــد بــه عنــوان رئیــس
پنتاگــن انتخــاب شــد فــردی کــه ترامــپ در اکانت
تویتــری خــود او را «یــک فرمانــده واقعــی فرمانــده
هــا نامیــد» .متیــس در مــورد مناقشــات فلســطین

و رژیــم اشــغالگر قــدس از راهــکار دو دولتــی two-
))state solutionحمایــت مــی کنــد او میگوید شــرایط
فعلــی در آنجــا ناپیــدار اســت و اظهــار میکنــد کــه توافــق
هــای صــورت گرفتــه بــه چشــم انــداز آینــده بــرای صلــح
ضربــه میزنــد وبــه صــورت تئوریــک در نهایــت بــه یــک
شــرایط آپارتایــد ماننــدی هماننــد کرانــه باختــری رود
اردن منجــر میشــود .علیرغــم نظــر هــای تنــد او در قبــال
ایــران وی نقــش جــان کــری در جریــان صلــح خاورمیانــه
را ســتوده .جیمــز متیــس بــر ایــن بــاور اســت کــه ایــران
مهمتریــن تهدیــد بــرای پایــداری صلــح خاورمیانــه اســت
حتــی بیشــتر از القاعــده و داعــش! او گفتــه  :مــن داعــش
را چیــزی نمــی دانــم جــز یــک بهانــه بــرای ایــران بــرای
ادامــه دادن شــرارتش بــا ایــن وجــود او صحبــت از اجــرا
نکــردن برجــام نمــی کنــد هرچنــد آن را توافقــی کــم
ارزش خوانــده .وزیــر دفــاع جدیــد ترامــپ همچنیــن گفته
بازرســی از مراکــز هســته ای مانــع از پیشــرفت ایــران در
صنعــت هســته ای نمــی شــود ولــی اگــر آنهــا بــه ســاح
اتمــی دســت یافتنــد مــا در آینــده بــرای جنــگ
اطالعــات هدفمنــدی خواهیــم داشــت.عالوه بــر ایــن
او اوبامــا را بــه دلیــل ســادگی در مــورد نیــت ایرانــی 43
و مجلــس نماینــدگان و ســنا را بــرای کمرنــگ بــودن
نقــش شــان در ســال آخــر مذاکــرات هســته ای نقــد
کــرده .متیــس در ســوریه طــرف شورشــیان مخالــف اســد
را مــی گیــرد و اعتقــاد دارد حمایــت از آنهــا باعث تضعیف
ایــران در آن منطقــه میشــود .بــا وجــود مقــام بــاال دســتی
خود،ترامــپ ،جیمــز متیــس زیــاد خوشــبینانه بــه روســیه
نــگاه نمــی کنــد و روســیه را متهــم بــه تــاش بــرای از
هــم جــدا کــردن پیمــان آتالنتیــک شــمالی مــی کنــد .
اخیــرا وی گفتــه  :نظــم جهانــی تحــت بزرگتریــن حمالت
از ســوی روســیه،گروه هــای تروریســتی و اقدامــات چیــن
در جنــوب دریــا چیــن از زمــان جنــگ جهانــی دوم تــا
بدیــن حــال قــرار دارد.
بــا بررســی هایــی کــه در مــورد چهــار تــن از افــراد کلیدی
کابینــه جدیــد داشــته ایــم بایــد دیــد ترامــپ بــا ایــن
پارادوکــس هــا در کابینــه بــه شــدت محافظــه کارش چــه
مــی کنــد و کــدام اســتراتژی را برمــی گزیند و آیــا او موفق
خواهــد شــد چهــار ســال دوره ریاســت جمهــوری اش را با
موفقیــت و بــدون مواجــه شــدن بــا اقدامت متقابــل کنگره
تمــام کــن یــا نــه.

فمنیسم

علیه
پوپولیسم

فاطمه مصیبی ،دانشجوی کارشناسی علوم سیاسی در دانشگاه فردوسی مشهد
مکــرر در ایــن مــورد علیــه ترامــپ همــواره در دوران
ایــن روزهــا آمریــکا و بــه ویــژه خیابــان
نامــزدی او در انتخابــات وجــود داشــت .البتــه او
 44پنســیلوانیای واشــنگتن شــاهد حضــور
بــه کمــک مشــاورانش ،از وجــود همســرش بــرای
شــمار زیــادی از زنــان علیــه سیاسـتهای ترامــپ
تعدیــل و تلطیــف نــگاه زنــان آمریکایــی نســبت بــه
اســت .ایــن راهپیماییهــا بــا حضــور زنانــی از
خــود اســتفاده بــرد.
کنگــره ،هالیــوود و بانوانــی از طبقــات مختلــف
صــورت میگیــرد .البتــه دفــاع از حقــوق زنــان
مهاجران و فمنیستهای سیاه
تنهــا بخشــی از ایــن حضــور مــردم بــوده اســت.
زنــان مهاجــر و سیاهپوســت آمریکایــی بــه دلیــل
برخــی بــه قوانیــن مهاجرتــی مدنظــر ترامــپ،
مواضــع ترامــپ علیــه مهاجــران و رنگینپوســتان
برخــی بــه دلیــل قوانیــن تامیــن اجتماعــی و
بــه جمــع معترضــان علیــه سیاســتهای او
برخــی دیگــر هــم از اســاس نســبت بــه ترامــپ
پیوســتند .بــرای آمریکاییهــا بــر خــاف کشــورهای
و سیاســتهایش دیدگاههــای خوبــی ندارنــد و
اروپایــی سفیدپوســت بــودن یــک نیــروی نگــه
در ایــن راهپیماییهــا حضــور مییابنــد .ایــن
دارنــده اســت و بــرای بســیاری از مــردم ،تعریــف
اعتراضهــا تنهــا بــه آمریــکا محــدود نشــد و در
آمریکایــی بــودن بــه رنــگ پوســت بســتگی دارد.
ســایر نقــاط جهــان هــم مــردم علیــه وی دســت
در واقــع آمریکاییهــا فــردی را انتخــاب کردنــد
بــه راهپیمایــی زدنــد .دالیــل زیــادی بــرای ادامــه
کــه دیدگاهــش بــه مــردم نزدیکتــر اســت و از
ایــن اعتراضــات وجــود دارد:
طرفــی معتقــد بــه کاهــش جمعیــت مهاجــران
آمریکاســت .ایــن سیاســتهای ترامــپ موقعیــت
مواضع ترامپ در دوران انتخابات
اجتماعــی و اقتصــادی زنــان مهاجــر و سیاهپوســت
در رقابتهــای انتخاباتــی آمریــکا ،ترامــپ بــه
را تغییــر میدهــد .ایــن دو گــروه از زنــان مهاجــر
دلیــل مواضــع و اظهاراتــش علیــه زنــان بــه عنوان
و فمنیســتهای ســیاه از فعــاالن راهپیماییهــا
زنســتیزترین نامــزد انتخاباتــی تاریــخ آمریــکا
علیــه ترامــپ هســتند.
تاکنــون شــناخته میشــود .افشــاگریهای
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رفتــار ترامــپ بــا همســرش تأثیــرات زیــادی بــر
جــای گذاشــت .ترامــپ هنــگام پیــاده شــدن از
خــودرو مســتقیما بــه ســمت اوبامــا و همســرش
رفــت تــا بــه آنهــا ســام کنــد .او بــه همســر
خــود مالنیــا ترامــپ کمــک نکــرد تــا از خــودرو
خــارج شــود و او را همراهــی نکــرد و حتــی بــرای
آگاهــی از وضعیــت او بــه عقــب نــگاه نکــرد .در
حالــی کــه اوبامــا بــا نشــان دادن رفتــاری مناســب
بــا همســر صمیمیــت بیــن خــود و میشــل اوبامــا
را در روز پایانــی قدرتــش هــم نشــان داد .ایــن
رفتارهــا قطعــا تاثیــرات زیــادی بــر روی جنبــش
زنــان خواهــد داشــت.
واکنش ترامپ به اعتراضات زنان
دونالــد ترامــپ در واکنــش بــه تظاهــرات
گســتردهی زنــان علیــه وی اقــدام بــه انتشــار
پیامــی توئیتــری کــرد .او در ایــن پیــام نوشــت:

«تظاهــرات روز گذشــته را دیــدم ولــی چیــزی کــه
مــا را تحتتأثیــر قــرار داد نتیجــه انتخابــات بــود»
و در ادامــه از منتقــدان خــود پرســید کــه «چــرا
ایــن مــردم پــای صندوقهــای رأی نیامدنــد؟».
بــی شــک ایــن واکنــش ترامــپ خــود بــر ادام ـهی
اعتراضــات علیــه وی دامــن خواهــد زد.
در پایــان بایــد دیــد کــه ایــن تظاهــرات کــه بــه
«راهپیمایــی اعتراضــی خواهــران» موســوم گشــته،
تــا چــه زمانــی ادامــه خواهــد یافــت؟ پاســخ
بــه ایــن پرســش تــا حــدود زیــادی بــه رفتارهــا و
سیاســتهای رئیسجمهــوری جدیــد ایــاالت
متحــده بــاز میگــردد .بایــد دیــد کــه او میتوانــد
جنبشهــای زنــان را بــا توجــه بــه سیاســتهایش
بــه ســمت خــود ترغیــب کنــد یــا خیــر؛ اگرچــه
نمیتــوان خوشبیــن بــود؛ چــرا کــه سیاســتهای
او تــا کنــون نتیجــه عکــس داشــته اســت!

راهبرد نوین آمریکا در قبال افغانستان
زهرا توحیدی ،پژوهشگر روابط بینالملل
برخــی مدعــی هســتند کــه اعــام اســتراتژی
خــروج اوبامــا در ســال  ،٢٠١٤بــه تالشهــا در
جهــت مبــارزه بــا تروریســم ضربــه وارد کرد و
گروههــای تروریســتی را در موقعیــت برتــری
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قــرار داد .لــذا بــا پیــروزی ترامـ ِ
ایــن انتظــار ایجــاد شــده کــه رویکــرد مبــارزه بــا
تروریســم در سیاســت خارجــی آمریــکا ،بــا جدیت
و قاطعیــت بیشــتری پیگیــری شــود؛ انتخــاب
ژنــرال مکمســتر بهعنــوان مشــاور امنیــت
ملــی رئیسجمهــور ایــاالت متحــده نیــز مقــوم
ایــن فرضیــه تلقــی میشــود؛ زیــرا وی بهعنــوان
یــک طــراح برجســته دکتریــن نظامــی آمریــکا،
ســابقه حضــور و فعالیــت در افغانســتان بیــن
ســالهای  ۲۰۱۱تــا  ۲۰۱۳بهعنــوان فرمانــده
مرکــز مبــارزه بــا فســاد را نیــز دارد کــه قاطعیــت
وی ،منجــر بــه برکنــاری و محاکمــه تعــدادی از
افســران ارتــش امریــکا و ارتــش افغانســتان شــده
بــود .لــذا حضــور مکمســتر ،تأثیــر عمیقــی بــر
نــوع سیاس ـتگذاری آمریــکا در قبــال افغانســتان
خواهــد داشــت .امــا مســئله مهــم ایــن اســت کــه
وضعیــت و شــرایط در افغانســتان تنهــا عامــل
شــکلدهنده بــه سیاســت آمریــکا در قبــال ایــن
کشــور نیســت؛ بلکــه اینگونــه بــه نظــر میرســد
کــه پاکســتان نیــز تــاش گســتردهای را در

جهــت شــکل دادن بــه رویکــرد آمریــکا در قبــال
افغانســتان آغــاز کــرده اســت .گــزارش حاضــر
ســعی در پرداختــن بــه ایــن مســئله را دارد.
شرایط امنیتی بحرانی در افغانستان
ســازمان ملــل متحــد در آخریــن گــزارش خــود،
ســال  2016را مرگبارتریــن ســال از  2009تاکنون
دانســته اســت کــه در پــی آن ،تعــداد زیــادی از
مــردم کشــته و آواره شــدهاند و صدهــا هــزار نفــر
نیــز کشــور را تــرک کردهانــد .درواقــع بهطــور
خالصــه ،بــه تعبیــر ژنــرال جــان نیکلســون،
فرمانــده ارشــد آمریــکا در افغانســتان ،ایــن جنــگ
 15ســاله در بهتریــن حالــت ،بــه «بنبســت»
رســیده اســت کــه بهمنظــور برونرفــت از ایــن
شــرایط ،حداقــل بــه «چنــد هــزار ســرباز بیشــتر»،
نیــاز اســت .ایــن در حالــی اســت کــه مأموریــت
آیســاف در افغانســتان بهطــور رســمی از اواخــر
ســال  2014خاتمــه یافتــه اســت و مســئولیت
جنــگ علیــه طالبــان و تأمیــن امنیــت بــر عهــده
نیروهــای امنیتــی افغانســتان گذاشــته شــده و
نیروهــای ناتــو در افغانســتان ،بــر مشــاوره ،تجهیــز
و آمــوزش ایــن نیروهــا متمرکــز هســتند.
در همیــن راســتا ،اقدامــات پشــتیبانی و نظامــی

ایــن نیروهــا در افغانســتان ب هطــور محسوســی
بــا کاهــش مواجــه شــده اســت؛ بــهنحویکــه
تعــداد حمــات هوایــی کــه در جهــت هــدف
قــرار دادن دقیــق اهــداف راهبــردی ،کاربــردی
ش یافتــه اســت .ب
مهمــی دارد ،بــهشــدت کاهـ 
هعنــوانمثــال ،در ســال  35 ،2011هــزار حملــه
هوایــی علیــه مواضــع تروریســتها صــورت
گرفــت امــا بــر اســاس آمــار ارائ ـه شــده ،طــی
 10مــاه نخســت ســال  ،2016آنهــا بــه 4500
پــرواز تقلیــل یافتــه اســت .ایــن در حالــی اســت
کــه طالبــان طــی  2ســال گذشــته بــهطــور قابل
مالحظــهای حمــات و قلمــرو تحــت ســلطه
خــود را گســترش داده اســت .افزایــش عــاوه بــر
ایــن ،بــا وجــود اینکــه حــدود  6هــزار نفــر از
 8600نیــروی نظامــی آمریــکا در جهــت اهــداف
آموزشــی و مشــاورهای بــه کار گرفتــه میشــوند،
امــا نیروهــای نظامــی افغانســتان کــه در خــط
مقــدم مبــارزه علیــه طالبــان قــرار دارنــد ،بهــره
کمــی از ایــن نیروهــای میبرنــد و در واقــع
عامــان اصلــی مبــارزه علیــه تروریســتها ،از

عــدم برخــورداری از آموزشهــای نظامــی
و مهارتهــای کافــی رنــج میبرنــد.
در حــال حاضــر دولــت افغانســتان تنهــا بــر
 57درصــد از خــاک ایــن کشــور کنتــرل دارد.
در واقــع ،رونــد نگــرانکننــدهای طــی یــک
ســال اخیــر در جریــان بــوده؛ بــه نحویکــه
ایــن کنتــرل از  72درصــد ،بــه  57درصــد
کاهشیافتــه اســت .عــاوه بــر ایــن ،فعالیــت
داعــش نیــز در افغانســتان گســترش یافته اســت.
ایــن گــروه در آخریــن اقــدام تروریســتی خــود،
بــه بیمارســتان نظامــی در کابــل حملــه کــرد کــه
منجــر بــه کشــته شــدن  49نفــر و زخمــی شــدن
تعــداد زیــادی از مــردم عــادی شــد.
در راســتای تحلیــل همیــن شــرایط اســت
کــه ژنــرال نیکلســون ،فرمانــده نیروهــای
نظامــی آمریــکا در افغانســتان ،در جلســه
کمیتــه نیروهــای مســلح در ســنای آمریــکا
کــه در مــاه گذشــته برگــزار شــد ،در مــورد 47

خطــر ســقوط والیتهــای هلمنــد و
قنــدوز و نیــز در مــورد ناکافــی بــودن
تعــداد ســربازان آمریکایــی در جهــت مقابلــه
بــا پیشــرویهای طالبــان هشــدار داد و
متذکــر شــد کــه حتــی بــرای حفــظ شــرایط
کنونــی نیــز بــه چنــد هــزار نیــروی جدیــد در
افغانســتان نیــاز اســت.
ازآنجاییکــه ترامــپ ،اولویــت اصلــی
اســتراتژیک خــود را مقابلــه بــا «تروریســم
اســام رادیــکال» مطــرح کــرده ،قــدر مســلم
مســئله افغانســتان و بهتبــع آن ،پاکســتان
نیــز از اهمیــت ویــژهای در ایــن اســتراتژی
برخــوردار خواهــد بــود کــه اتفاقــاً هــر دو
کشــور بــرای آن مبــارزه رقابــت میکننــد.
اســتراتژی جدیــد آمریــکا و رقابــت
افغانســتان و پاکســتان
عــدم تعییــن اســتراتژی مشــخص در
 48قبــال افغانســتان و مســئله کلیتــر
تروریســم ،جــوی از عــدم اطمینــان و نگرانــی
را در قبــال آینــده افغانســتان و حتــی منطقــه
جنــوب غــرب آســیا بــه وجــود آورده اســت؛
مســئلهای کــه سیاســتگذاران هــر دو
کشــور پاکســتان و افغانســتان را بــر آن
داشــته تــا ســعی کننــد بیشــترین بهــره را
از ایــن فرصــت ،ب ـ ه منظــور تأثیرگــذاری بــر
سیاســتگذاریهای آتــی ایاالتمتحــده
ببرنــد .ایــن در حالــی اســت کــه اینگونــه
بــه نظــر میرســد کــه افغانهــا بــه ایــن
نتیجــه رســیدهاند کــه ناتــو و بهویــژه آمریــکا
تنهــا در صــورت بــروز تهدیــد شکســتی بــا
«پیامدهــای اســتراتژیک» بــه کمــک آنهــا
خواهــد شــتافت.
ســاختار سیاســی آمریــکا ،بهعنــوان
بزرگتریــن اعطاکننــده کمــک بــه
افغانســتان ،در حالــی دســتخوش تغییــر و
تحــوالت گســترده و عمیقــی شــده اســت
کــه دو دیــدگاه کالن در مــورد سیاســتهای

آمریــکا در قبــال افغانســتان وجــود دارد؛ برخــی از نخبگان
اجرایــی و فکــری ،معتقدنــد کــه تاکنــون اســتراتژی
آمریــکا در ایــنبــاره صحیــح بــوده و تنهــا بازنگــری در
مــورد تاکتیکهــا نیــاز اســت تــا بتــوان بــرای همیشــه
بــه معضــل تروریســم در افغانســتان پایــان بخشــید .دســته
دوم امــا معتقدنــد کــه آمریــکا نیازمنــد تغییــر اســتراتژی
خــود در قبــال افغانســتان اســت؛ بدیــن معنــا کــه بایــد در
هــر دو حــوزه ســخت و نــرم سیاســت ،اقدامــات خــود را
پیگیــری نمایــد؛ یعنــی همزمــان بــا ممانعــت از اشــغال
مناطــق بیشــتر توســط طالبــان و مقابلــه جــدی نظامــی،
بســتر حصــول لــه توافقــات سیاســی در قالــب مذاکــرات
نیــز پیگیــری شــود.
ایــن در حالــی اســت کــه در مــورد نحــوه برخــورد بــا
پاکســتان نیــز عــدم وجــود اجمــاع نظــر میــان نخبــگان
بــه چشــم میخــورد و دو دیــدگاه کلــی وجــود دارد؛
عــدهای ماننــد «تــد پــو» ،رئیــس کمیتــه فرعــی تروریســم
کنگــره ،معتقدنــد کــه آمریــکا بایــد بــه پاکســتان در مــورد
اقداماتــش در قبــال حمایتــش از تروریســم ،هشــدار جدی

در پــی افزایــش فشــارها علیــه
پاکســتان ،ژنــرال جــان نیکلســون نیــز
در جلســه کمیتــه نظامــی ســنا ،موضــوع
ضــرورت «بررســی جامــع» روابــط آمریــکا
بــا پاکســتان را مطــرح نمــود .وی خواهــان
قانــع ســازی پاکســتان بهمنظــور حملــه
بــه مراکــز تروریســتی کــه در وزیرســتان
شــمالی ایــن کشــور وجــود دارد و علیــه
افغانســتان دســت بــه اقدامــات تروریســتی
میزننــد ،شــد .همچنیــن وی ایــن مرکــز را
خطــر جــدی بــرای ایــاالتمتحــده دانســت.

بدهــد و دســته دیگــر ،قائــل بــه اتخــاذ مواضــع نرمتــری در
قبــال ایــن کشــور و در قالــب یــک فضــای جهانــی ،بهویــژه
بــا در نظــر داشــتن مســئله رقابتهــای جهانــی بــا چیــن،
ن وجــود طــی یــک
هنــد و نظــم منطق ـهای هســتند .بــا ای ـ 
ســال اخیــر ،انتقــادات بــه پاکســتان بــه جهــت حمایــت
از تروریســم ،در عرصــه بینالمللــی و بهویــژه در میــان
نخبــگان آمریکایــی افزایشیافتــه اســت .در همیــن راســتا ،در
تیرمــاه ســال جــاری ،کمیتــه روابــط خارجــی کنگــره آمریــکا،
جلســه ویــژهای بهمنظــور بررســی سیاس ـتهای ایــن کشــور
در قبــال پاکســتان برگــزار کــرد .طــی ایــن نشســت ،علیــه
پاکســتان ســخنان تنــدی مطــرح شــد و زلمــی خلیــلزاد،
ســفیر پیشــین آمریــکا در کابــل ،پیشــنهاد اضافــه شــدن
نــام دولــت پاکســتان در فهرســت ســیاه کشــورهای حامــی
تروریســم را مطــرح نمــود .عــاوه بــر ایــن ،در مهرمــاه نیــز
دو عضــو کنگــره نیــز مطالبــه مشــابهی را مطــرح کردنــد .در
ن دســت ،هفتــه گذشــته ،دو نماینــدهی
آخریــن اقــدام از ای ـ 
دیگــر کنگــرهی آمریــکا ،طرحــی را تدویــن کردنــد تــا بــر
اســاس آن پاکســتان را در فهرســت کشــورهای حامــی
تروریســم قــرار دهنــد.

امــا وقــوع بمبگذاریهــای انتحــاری اخیــر
در داخــل پاکســتان ،فرصــت مناســبی را در
اختیــار سیاســتمداران پاکســتان قــرار داد
تــا در آســتانه برگــزاری مهمتریــن نشســت
بینالمللــی در مــورد امنیــت جهانــی در
مونیــخ و نیــز طراحــی اســتراتژی دولــت
ترامــپ در مــورد افغانســتان ،خطــرات 49
امنیتــی علیــه ایــن کشــور را بزرگنمایــی
کــرده و خــود را قربانــی تروریســم معرفــی
کنــد و از ایــن طریــق بتوانــد بخشــی
از فشــارهایی را کــه از ســوی جامعــه
بینالمللــی علیــه پاکســتان مطــرح اســت
را کاهــش دهــد.
همزمــان بــا پیگیــری ایــن ســناریو،
پاکســتان ضــد حملــه جــدیای را علیــه
تالشهــای افغانســتان در جهــت اعمــال
فشــار بــر پاکســتان آغــاز کــرده اســت .ایــن
امــر ،تنشهــا میــان اســامآباد و کابــل
را افزایــش داده اســت؛ پاکســتان حمــات
راکتــی بــه مناطــق ســرحدی افغانســتان
را تشــدید کــرده اســت .همچنیــن مدعــی
شــده کــه  76تروریســت در خــاک
افغانســتان پنهانشــدهاند؛ عــاوه بــر ایــن،
از حــدود ســه هفتــه پیــش ،در پــی متهــم
کــردن دولــت افغانســتان بــه مســامحه در
کنتــرل مرزهایــش و اســتفاده تروریســتها

از خــاک افغانســتان بهمنظــور حملــه بــه
پاکســتان بهمنظــور حملــه بــه پاکســتان،
دو گــذرگاه مهــم مــرزی خــود بــا افغانســتان کــه
جــزو شــاهرگهای اصلــی تجارتــی و اقتصــادی
میــان دو کشــور هســتند را بســت کــه حــدود
 80میلیــون دالر خســارت مالــی بــه دو کشــور
وارد ســاخته اســت .متقابــ ً
ا دولــت افغانســتان
نیــز دولــت
پاکســتان را بــه پنــاه دادن بــه طالبان افغانســتانی
و شــبکه حقانــی ازجملــه حضــور  85تروریســت
و جــود  32پایــگاه آمــوزش تروریســتها متهــم
کــرده اســت.
جمعبندی
باوجــود اهمیــت افغانســتان بهعنــوان یــک مــورد
هویتــی بــرای آمریــکا بهعنــوان خــط مقــدم
مبــارزه علیــه تروریســم ،تاکنــون اســتراتژی
آمریــکا در قبــال افغانســتان و پاکســتان
 50شــکل نگرفتــه اســت و یــا حداقــل بهصــورت
علنــی و روشــن مطــرح نشــده اســت .ایــن امــر،
در افغانســتان و پاکســتان ســردرگمی و ناامنــی
ایجــاد کــرده اســت .لــذا هــر دو کشــور ،در جلـب
توجــه ترامــپ و سیاســتگذاران آمریکایــی بــه
مهمتــر جلــوه دادن نقــش خــود در جنــگ علیــه
تروریســم و آینــده منطقــه و نیــز تأمیــن منافــع
اســتراتژیک آمریــکا ،بــا یکدیگــر در حــال رقابــت
هســتند.
در همیــن راســتا ،اخیــرا ً ســفرها و رایزنیهــای
نماینــدگان مختلــف افغانســتانی و پاکســتانی
بهمنظــور تأثیرگــذاری بــر اســتراتژی دولــت
جدیــد آمریــکا و چینــش صحنــه جدیــد بــازی
در ایــن منطقــه بهشــدت افزایــشیافتــه اســت
و مطمئنـاً هــر یــک از آنهــا کــه موفــق بــه ایــن
امــر شــود ،از محوریــت در سیاســتگذاریهای
آتــی ایاالتمتحــده برخــوردار خواهــد شــد و
کمکهــای بیشــتری از ایــن کشــور دریافــت
خواهــد کــرد.
بــر همیــن اســاس ،میتــوان اینگونــه پیشبینــی

نمــود کــه بهاحتمالزیــاد ،خشــونتها و تنشهــا
در افغانســتان و نیــز میــان افغانســتان و پاکســتان
افزایــش خواهــد یافــت .ایــن امــر ،هــم میتوانــد
آمریــکا را بهمنظــور مشــارکت و حضــور جدیتــر
در افغانســتان ترغیــب نمایــد تــا جنــگ افغانســتان
بهعنــوان طوالنیتریــن و پرهزینهتریــن جنــگ
ایــن کشــور در مبــارزه بــا تروریســم بــه شکســت
مفتضحانــه نینجامــد و هــم میتوانــد موجبــات
شــادمانی و مهمتــر از آن ،بقــای دولــت وحــدت
ملــی کــه بنیانــش بــر اســاس حمایتهــای آمریــکا
بنــا نهــاده شــده را فراهــم نمایــد.
بــه بــاور نویســنده ،احتمــاالً اســتراتژی دولــت
ترامــپ در قبــال افغانســتان ،بــا محوریــت افزایــش
تعــداد نیروهــای خارجــی ،بــ ه ویــژه بــا تأکیــد بــر
نقــش ناتــو و مشــارکت بیشــتر آنهــا در مأموریــت
مبــارزه علیــه تروریســم شــکل خواهــد گرفــت.

هدف امریکا از حمله به پایگاه الشعیرات چیست؟

بهزاد خدابندهلو ،دانشجوی کارشناسی ارشد روابط بینالملل در دانشگاه تهران
قدرتهــای امپریالیســتی بــه خصــوص هژمــون
غالــب یعنــی آمریــکا وقتــی بخواهنــد در منطق ـهای
یــا نقطــهای از ایــن کــره خاکــی حضــور نظامــی
بــه عمــل بیاورنــد یــا تجــاوزی بــه خــاک کشــوری
را داشــته باشــند بــه نوعــی زمینههــای آن را تــا
حــدود بســیاری خودشــان از قبــل فراهــم میکننــد
و از ایــن حضــور چندیــن هــدف بلندمــدت و کوتــاه
مــدت ،و در ابعــاد گوناگــون مقابلــه بــا کشــورها و
گروههــای متفــاوت را اتخــاذ میکننــد ،از ایــن
رو حملــه شــیمیایی بــه شــهرک خانشــیخون در
ادلــب ،ایــن فرصــت را بــه دولــت آمریــکا و شــخص
ترامــپ داد تــا اهــداف را بــا اســتفاده از ایــن شــرایط
عملــی ســازد.
بــدون شــک سیاســت هــای اتخــاذی دولــت اوبامــا
در قبــال بحــران ســوریه کــه دارای تناقضهــای
فــراوان همــراه بــا انــزوای عملکــردی بــود هــم از
طــرف متحدانــش و هــم از طــرف افــکار عمومــی
کشــور آمریــکا مــورد قبــول نبــود و هــر دو طــرف
بــر ایــن بــاور بودنــد کــه اوبامــا بایــد سیاس ـتهای
قاطعتــر و مــورد قبولتــری را در خصــوص بشــار
اســد و آینــده ســوریه از جنبــه دیپلماســی فعــال و

سیاســت هــای پراتیــک اتخــاذ میکــرد تــا
ایــن بحــران تــا ایــن حــد عمیــق نمیشــد51 .
نومحافظـهکاران هنــوز هــم تأثیــر قــدرت نظامــی
بــر حــل معــادالت سیاســی را بســیار بیشــتر از
قــدرت نــرم میداننــد و حتــی شــعار انتخابانــی
تیــم ترامــپ یعنــی اول آمریــکا بــه معنــی و
مفهــوم تنهــا داخــل امریــکا یــا اولویــت بــرای
آمریــکا نبــود بلکــه برگردانــدن عظمــت آمریــکا
در سیاســت خارجــی همــراه بــا قاطعیــت و
قــدرت فیزیکــی نیــز بــه انــدازه اولویــت بــر
داخــل اهمیــت داشــت و دارد .بــه همیــن خاطــر
یکــی از اهــداف دولــت آمریــکا از حملــه موشــکی
بــه پایــگاه الشــعیرات بایــد خاطــر نشــان کــرد
آغــاز دور جدیــد سیاســت خارجــی آمریــکا بــا
بازگردانــدن عظمــت هژمــون برتــر هســت.
همچنیــن آمریــکا هیـچگاه چنیــن نیتــی نداشــت
کــه ماننــد یــک مغلــوب شکســت را قبــول کــرده
و دســت روســیه را فشــار دهــد و بــه گــوش او
بگویــد ســوریه مــال تــو و عــراق مــال مــن ،بلکــه
منتظــر فرصــت مناســب بــود تــا بــه روســیه

گوشــزد کنــد کــه هنــوز هــم قــدرت برتــر
مــن هســتم و بــدون آمریــکا هــچ معادل ـهی
سیاسـییی قابــل حــل نیســت و روســیه نبایــد فکــر
کنــد کــه بــه راحتــی در منطقــه و بــدون دخالــت
آمریــکا میتوانــد جــوالن دهــد.
از طــرف دیگــر ترامــپ کــه بعــد از حــدود ســه
مــاه هنــوز نتوانســته اســت شــرایط داخلــی ایــاالت
متحــدهی آمریــکا را بــه ســمت و ســوی آرامــش
سیاســی و روانــی هدایــت کنــد ،بهانــهی اســتفاده
ســاح شــیمیایی را فرصــت مناســبی میدانــد
کــه بــا حملــه بــه خــاک ســوریه بــه بهانــه دفــاع
از ارزشهــای انســانی افــکار عمومــی را بــه ســمت
سیاســت خارجــی متمرکــز کــرده و آرامــش نســبی
را بــه سیاســت داخلــی برگردانــد .در ایــن بیــن در
دوره اوبامــا کــه بــه خاطــر سیاســت هــای متفــاوت
دموکراتهــا نســبت بــه دورهی بــوش ،آمریــکا
بــه نوعــی هــم پیمانــان منطقــهای خــود را
ناامیــد کــرده بــود ،ترامــپ بــا ایــن حرکــت
 52میخواهــد بــه متحدانــش (قطــر ،عمــان ،اردن،

عربســتان ســعودی ،امــارات متحــد عربــی و ترکیــه)
بگویــد کــه شــما را تنهــا نگذاشــتیم و در منطقــه در
کنــار شــما و حافــظ منافــع شــما هســتیم.
قبــل از حملــه موشــکی آمریــکا بــه فــرودگاه نظامــی
ارتــش بشــار اســد ســوریه بــه دو قســمت غربــی
کــه در کنتــرل روســیه بــه همــراه دولــت مرکــزی
و ایــران و قســمت شــرقی در کنتــرل آمریــکا همــراه
بــا کردهــا ،ارتــش آزاد و ترکیــه تقســیم شــده بــود
و بــه نوعــی دو قــدرت بینالمللــی بــه حــوزهی
نفــوذ یکدیگــر وارد نمیشــدند کــه تحــوالت اخیــر
شــرایط را بــه نفــع آمریــکا تغیــر داد و ترامــپ بــا
ایــن حرکــت خواســت بگویــد کــه نــه تنهــا کنتــرل
و تصمیمگیرنــده شــرق ســوریه هســت بلکــه غــرب
ایــن کشــور را نیــز میخواهــد در اختیــار بگیــرد.
در ایــن بیــن درســت اســت کــه روســیه بــه ایــن
اقــدام آمریــکا واکنــش لفظــی شــدیدی داد امــا ایــن
واکنــش از ســطح دیپلماتیــک جلوتــر نخواهــد رفــت
چــون کوچکتریــن برخــورد نظامــی بیــن آمریــکا
و روســیه آتــش یــک جنــگ بســیار وســیع را در

ایــن برهــه زمانــی روشــن خواهــد کــرد کــه پوتیــن
و دولتــش بــه خاطــر دولــت بشــار اســد دســت بــه
ریســک نخواهــد زد و بــر همــه اثبــات شــده کــه
بــرای روســیه همیشــه اولویــت تنهــا منافــع ملــی آن
اســت و نســبت بــه هــم پیمانانــش تعهــد مناســبی
نداشــته و نخواهــد داشــت.
ایــن حرکــت نظامــی آمریــکا هــر چــه قــدر دولــت
بشــار اســد و روســیه را هــدف قــرار داد بــه همــان
انــدازه یــا بیشــتر هــم ایــران را مــورد هــدف و اهداف
خــود قــرار داد .دولــت ترامــپ هــر روز بــا شــدت
بیشــتری عــدم صالحیــت اســد و برکنــاری او را
تبلیــغ خواهــد کــرد و بــا همراهــی البــی مدیــای
خــود ،شــرایط روانــی را بــه نحــوی مدیریــت خواهــد
کــرد کــه روســیه را نیــز مجبــور بــه پذیــرش ایــن
مســئله کنــد کــه ایــن نیــز رابطــه بســیار خــوب و
همــکاری تاثیرگــذار دو کشــور کــه بــر محوریــت
صالحیــت اســد دور میزنــد را شــدیدا تح ـت تأثیــر
میتوانــد قــرار دهــد .همچنیــن آمریــکا یــا در غــرب
ســوریه و یــا در شــرق ســوریه تــاش خواهــد کــرد

کــه منطقــه پــرواز ممنــوع را اجــرا کنــد
کــه ایــن کار تــوان تحــرک نیروهــای
جمهــوری اســامی ایــران و دولــت بشــار اســد را
بســیار کــم خواهــد کــرد ،و بــه ایــن موضوعــات
حضــور ایــران در عــراق را نیــز میتــوان اضافــه
کــرد کــه میخواهــد بــه ایــران بگویــد کــه نفــوذ
و اقتــداری را کــه در عــراق بــا نرمــش اوبامــا
بدســت آورده اســت را پایــان خواهــد داد
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مبحــث جهانــی شــدن بــا فروپاشــی نظــام دوقطبــی و
پایــان دوران موســوم بــه جنــگ ســرد میــان قدرتهــای
برتــر یعنــی ایاالتمتحــده آمریــکا و اتحــاد جماهیــر شــوروي
ســابق بهصــورت جــدي مطــرح و جایــگاه ویــژه اي در میــان
مباحــث مربــوط بــه سیاســت ،روابــط بیــن الملــل ،ژئوپلیتیــک
و جامعهشناســی پیــدا کــرد (احمــدی پــور و کاونــدی کاتــب و
میرزایــی تبــار ،1389 ،ص .)1 .نظــر كارشناســان و انديشــمندان
دربــاره تعريفــي جامعومانــع از پديــده جهانیشــدن همســان
نيســت و هــر گــروه بســته بــه برداشــتي كــه از ايــن پديــده دارد.
محيــط جهانــي شــده ،محيطــي اســت كــه در آن رخدادهــاي
نظامــي ،تروريســتي ،سياســي ،اقتصــادي ،فرهنگــي ،اجتماعــي،
زیســتمحیطی ،بهداشــتي و ...هرچــه بيشــتر بــه هــم گــره
مــي خورنــد و اثرگــذاري بيشــتري پيــدا مــي كننــد (محمــدی،
 .)91 ،1394افــراد و اشــخاص متعــددی بــه تعریــف واژه ی
جهانیشــدن پرداختــه انــد؛ چنانکــه گیدنــز آن را چنیــن
بیــان داشــت کــه جهانیشــدن را مــی تــوان بهمثابــه افزایــش
و تقویــت روابــط اجتماعــی در گســترده ی جهــان تعریــف کــرد
کــه مناطــق جغرافیایــی دور از هــم را بهگونــهای بــه یکدیگــر
ارتبــاط مــی دهــد کــه رویدادهــای واقعشــده در یــک نقطــه بــر
اتفاقــات منطقــه ی دیگــر کــه در فاصلــه بســیار دور واقعشــده

اثــر مــی گــذارد و بالعکــس (بیلیــس و اســمیت،
 ،1392ص.)51 .
منطقــه خاورميانــه و غــرب آســیا بــه دليــل
برخــورداري از يــک موقعيــت اســتراتژيک و
ژئواکونوميــک در طــول تاريــخ همــواره کانــون توجــه
بــوده اســت و جریــان جهانیشــدن نیــز بــا ایجــاد
تحوالتــی در آن نهتنهــا از اهمیــت آن نــه کاســته
اســت بلکــه بــا ایجــاد حــوادث جدیــد آن را بهعنــوان
نقــط قابلتوجــه در جهــان حفــظ کــرده اســت .رونــد
جهانیشــدن ،از یکســو گرايــش بــه حركــت هــاي
اســامي را در بيــن مــردم منطقــه افزايــش داده
اســت .ايــن گــروه اســتدالل ميكننــد كــه گســترش
شــبكههاي ارتباطــي ،باعــث بــروز بحــران هويــت
در ميــان مــردم عــادي شــده اســت ،چــون مــردم
در معــرض اطالعــات مختلــف قرارگرفتــه و امــكان
يافتهانــد خــود را بــا مردمــان ديگــر نقــاط دنيــا
مقايســه كننــد و در ايــن مقايســه بــه دنبــال تعريفــي
از خــود برآمدهانــد .تعريفــي كــه متفــاوت از تعاريــف
و برداشــتهای ارائهشــده توســط رســانههاي
غربــي باشــد .در ايــن فضــا ،گروههــاي اســامگرا
جايگزيــن مناســبي بــه مــردم ارائــه ميدهنــد
هرچنــد کــه خــود ایــن فضایــی بــرای تنــدور هــا بــه

وجــود آورده اســت تــا بــه تقویــت و گســترش
خــود و هویــت جدیــد خــود بپردازنــد .درواقــع
ازلحــاظ فرهنگــي رواج وســايل ارتباطجمعــی و
اســتفاده روزافــزون از آنهــا توســط مــردم منطقــه
باعــث شــده اســت كــه انحصــار دولتهــا در مــورد
ارائــه محــدود و جهتدهــي شــده اطالعــات در هــم
بشــكند کــه ایــن در ایجــاد جریــان بــاز اطالعــات و
مغشــوش شــدن هویــت ملــی در برخــی کشــورهای
منطقــه انجامیــده اســت.
داعش و جهانیشدن
امــروز جامعــه جهانــی بــا مشــکالت و چالــش هــای
متعــددی مواجــه اســت کــه ابعــاد متعــدی اعــم از
اقتصــادی ،اجتماعــی ،سیاســی ،فرهنگــی و ...دارد.
موضوعــی کــه در دوران جدیــد بــه امنیــت درونــی
کشــورها را بــه عرصــه ی بیــن المللــی مرتبــط
نماییــد (ســیمبر ،1378،ص .)831 .غیردینــی
شــدن سیاســت و تهدیــدات جامعــه مــدرن ،در
جریــان جهانیشــدن (بهویــژه در کشــورهای
عــرب (ســکوالرها) بــه تبعیــت از غــرب) زمینــه 55
تــازهای بــرای تقویــت پتانســیل سیاســی مذاهــب
فراهــم کــرده اســت .بهویــژه پیدایــش بنیادگرایــی
مذهبــی خــود ،واکنشــی در برابــر تهدیــدات جامعــه
مــدرن و فراینــد تخریــب نظــم قدیــم جهــان بــوده
اســت .بــدون تردیــد هویــت مذهــب و مذهــب پیش
از هــر مقولــه دیگــر ،آموزههــای جهانشــمول
داشــته و اساســاً مذاهــب عمــده جهانــی یعنــی
مذهــب توحیــدی همچــون اسالم،مســیحیت و...
مذاهــب غیرتوحیــدی مثــل کنفوســیوس ،و آییــن
هنــدو و ...مجموعـهای از ارزش هــا و قواعــدی عــام
و منحصربهفــرد بــرای پیــروان و وفــاداران خــود
مطــرح کردهانــد کــه فراتــر از حــوزه جغرافیایــی
یــک یــا چنــد دولــت خــاص ایــن منطقــه بــوده
اســت .لــذا در خاورمیانــه بهعنــوان نمــودی از
جامعــه جهانــی ،فرقههــای مبــارزی بــا هویــت
هــای جدیــدی همچــون داعــش بــه وجــود آمــده
کــه درصــدد بازگشــت بــه دیــن اصیــل و اولیــه
هســتند و بهتبــع آن امنیــت در منطقــه را تحــت
تأثیــر قــرار داده اســت .ایــن هــا در صــورت اســت
کــه جهانیشــدن گذشــته از نقــش چشــمگير در

پيدايــش محيــط امنيتــي تــازه ،اثــر شــگرفي
درزمینـهٔ پيدايــش عوامــل و ابزارهــاي تــازه تأميــن
امنيــت و راهكارهــا و راهبردهــاي رويارويــي بــا
خطرهــا دارد (محمــدی ،1394 ،ص.)94 .
داعش و تحوالت غرب آسیا
در کشــورهای ایــن منطقــه نوعــی سیســتم
وفــاداری شــخصی در حکومــت هــا دیــده مــی شــود
کــه بهمقتضــای آن ،تصمیــم گیــری فــردی در
رویدادهــا و تحــوالت سیاســی بســیار سرنوشتســاز
مــی باشــد .بــر ایــن اســاس نظــام هــای مذکــور،
ســنتی و محافظــهکار بــوده و مشــروعیت نظــام
هــا در آن اغلــب ریشــه هــای مذهبــی و قبیلــه ای
دارنــد (انصــاری زاده ،1390 ،ص ،)258 .ایــن در
حالــی اســت کــه در شــرایط جدیــد جهانیشــدن
فرهنــگ ،مذهبــی یــا بــه عبارتــی صحیحتــر
فرقــه هــای را باعــث گردیــده اســت کــه در آن
شــرایط ،همــه مذاهــب و آموزههــا در یــک
وضعیــت نامتــوازی و بســته بــه توانایــی و
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انعطافپذیریشــان ،بهگونــهای ادغــام و
یکپارچــه میگردنــد .کــه بهجــای ســامان بخشــی
پایــدار و باثبــات در جهــان ،یــک وضعیــت ســیال
و بحرانزایــی را ایجــاد میکنــد کــه اعضــای
آن یکســان یــا متمرکــز نگشــتهاند .بلکــه یــک
رابطــهای نابرابــر و نســبیگرایانه بــا همدیگــر بــه
تعامــل میپردازنــد .اساســاً دولتهــای خاورمیانــه
بــه ســبب منافــع ملیشــان رویکــرد دوگانــه ی
در مقابــل ایــن گــروه و ایــن هویــت جدیــد در
پیشگرفتهانــد از یکســو برخــی بــه حمایــت
از آن در جهــت منافــع خــود پرداختــه انــد و بــه
گســترش هویــت آن دامــن زده انــد و گــروه دیگــر
از دولــت هــا کــه گســترش آن را بــا منافــع حیاتــی
خــود در تضــاد دیــده درصــدد مقابلــه بــا آن برآمده
انــد.
اگرچــه ظهــور و نقــش آفرینــی داعــش بهعنــوان
بازیگــری غیردولتــی بــه حــدود یــک دهــهی
پیــش بازمــی گــردد کــه ابومصعــب الزرقــاوی
جنبــش توحیــد و جهــاد را در عــراق تأســیس
کــرد ،بحــران امنیتــی عــراق موجــب شــد توجــه

جامعــه ی جهانــی بــه ایــن گــروه ،بیــش از گذشــته
معطــوف شــود ،ایــن در حالــی اســت کــه پــس از
تســلط داعــش بــر بخشهــای مهمــی از عــراق و
ســوریه ،ســخنگوي داعــش ،در  29ژوئــن 2014
میــادی ،در پیامــی صوتــي اعــام كــرد كــه پســوند
عــراق و شــام از نــام خالفــت برپاشــده ،حــذف و
ازاینپــس خالفــت اســامی ،بــا عنــوان دولــت
اســامی نامیــده مــی شــود (زارعــان ،1393 ،صــص.
 .)67_68ایــن گــروه هــا مرجع انحصــاری دولت های
منطقــه (خاورمیانــه) را رو بــه تقلیــل مــی بردنــد؛
چراکــه بــا شــتاب جهانیشــدن فرهنــگ ،بــا فشــار
رایــج دینــی و مذهبــی ،دولتهــا نیــز متحــول
میگردنــد و ایدههــا و عقایــد مذهبــی در فراســوی
مرزهــای ملــی منطقــه بــه تحــرک میافتنــد و
اساس ـاً دو نــوع رویکــرد کلــی را موجــب میگــردد.
ازیکطــرف نوعــی از بازگشــت بــه خویشــتن در
شــکل بنیادگرایــی و گاه حرکــت هــای افراطیگونــه
را موجــب میگــردد و از طرفــی دیگــر ،الگویــی
از وحدتگرایــی ادیــان و اشــتراک نســبت بــه
بحرانهــای پیــش روی جهانــی همچــون نهیلیســم
و بحــران معنویــت را بــه وجــود مــیآورد کــه هــر
دو ایــن رهیافتهــا فراتــر از حاکمیــت دولتهــا در
جریــان اســت و ســعی دارد تــا قــدرت و حاکمیــت
دولــت هــا را بــه تحلیــل ببــرد؛ چراکــه هویتهــای
جدیــد در ایــن منطقــه هماننــد اســام ســلفی
بهمثابــه گفتمــان ،بــا موضــع رادیــکال خــود در
مقابــل گفتمــان ســکوالر غــرب ،تــا حــد زیــادی
باعــث دلمشــغولی جامعــه بینالمللــی شــده
اســت .گفتمــان مذکــور ،بــه دلیــل بــه چالــش
کشــیدن نظــم بینالمللــی غربــی و ارجــاع بــه دال
اســامی_ هویتــی خویــش باحالــت و بینشــی گاه
افراطــی ،بــه یکــی از مدلــوالت جهانیشــدن امنیــت
و کاهــش حاکمیــت ملــی دولــت هــای خاورمیانــه
تبدیلشــده اســت .ایــن گــروه هــا در منطقــه
ی خاورمیانــه بــر تعریــف هویــت خــود برمبنــای
قرائتــی خــاص و البتــه افراطگرایانــه و گزینشــی
از مذهــب تأکیددارنــد .ازایــنرو ســتیزهجویی
ســلفی در خاورمیانــه بخشــی از یــک جریــان
ایدئولوژیــک گســتردهتر جهانــی مبتنــی بــر

اندیشــههای افراطگرایانــه و پیکارجویانــه
اســت ،بهگون ـهای کــه گــروه هــای مورداشــاره،
پیوندهــای عمــدهای بــا ســازمانهای همفکــر خــود
در مناطــق دیگــر ازجملــه طالبــان و القاعــده دارنــد.
هرچنــد پدیــده هــای همچــون عضوگیــری و تداخــل
منــاف آن هــا را گاه در مقابــل هــم قــرار داده اســت.
هــدف اساســی داعــش ،احیــای حکومــت اســامی و
تســلط بــر همــه مناطــق حیاتــی و حکــم برمبنــای
دیــن بــا همــه-ی اصــول و مؤسســات الزم می باشــد.
اندیشــه ی برتــر داعــش ،تفکــر جهــاد تنهــا راهحــل
و بــه دســت گرفــت ســاح بــرای مواجهــه بــا نظــام
هــا ) لیبــرال ،الئیــک ،بعــث و هــر آنچــه غیراســامی
اســت) اســت (اشــرف نظــری و الســمیری،1393 ،
ص.)75 .
طــرح ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه تفکــر ســلفی
گــری ،همــواره چشــمانداز مبهمــی از سیاســت
و قــدرت سیاســی ارائــه کــرده و گروههــای
شــبهنظامی بــه کمــک همیــن ابهــام در تعریــف 57
مفاهیــم و ترســیم شــرایط ایــده آل ،بــه تهییــج
نیروهــای خــود بهویــژه جوانــان بــرای تشــکیل
حکومــت بنیادگرایانــه پرداختــه انــد بهگون ـهای کــه
برخــی از ایــن گــروه هــا بازگشــت بــه ارزشهــای
فرهنگــی و برخــی دیگــر ،خوانــش خــاص از اســام
یــا ادیــان دیگــر را بهعنــوان راهگشــای خــود
بــرای غلبــه بــر پیچیدگــی هــای و حــوادث ناشــی از
جهانیشــدن برگزیــده انــد .الکــن نحــوی برخــورد
کشــورها بســته بهنظــام سیاســی آن هــا متفــاوت
بــوده اســت .برخــی کشــورها کــه از ارزش حقیقــی
اســام دفــاع کــرده انــد درصــدد برآمدنــد بــا خوانش
هــای افراطــی از اســام و ازجملــه آن هــا گروهــی
کــه خــود را بــا هویتــی بــه نــام داعــش مــی خوانــد
درصــدد مقابلــه برآمــده انــد ،امــا در مقابــل برخــی
کشــورهای عربــی کــه موضــع ایــن گــروه هــا را بــا
منافــع سیاســی خــود همــراه دانســتهاند درصــدد
برآمــده تــا از ایــن گــروه هــا در جهــت منفعــت
خــود ســود ببرنــد ،هرچنــد کــه آتشــی کــه روشــن
کــرده انــد روزگاری دامــن آن هــا را نیــز خواهــد
گرفــت.

نتیجه

درواقــع در رویارویــی بــا پدیــده جهانیشــدن،
اســتراتژی فرهنگــی کشــور هــا منطقــه بایــد مبتنــی
بــر اصــل پاالیــش فرهنگی و هویت باشــد و از ســوی
دیگــر بــا امکاناتــی کــه فراینــد جهانیشــدن در
اختیــار فرهنــگ هــای بومــی میگــذارد میتــوان
پــارهای از تهدیــدات را بــه فرصــت تبدیــل کــرد
و در عرصــه جهانــی تأثیرگــذار شــد ،چراکــه اگــر
هویــت هــای فرهنگــی در ایــن منطقــه بــه اصالــت
ذاتــی خــود پــی ببرنــد ،خواهنــد توانســت تــا
مواضــع متعــادل تــری را نســبت بــه برخــی هویــت
هــای نوظهــور در پیــش بگیرنــد .جهانیشــدن
رابطــه مســتقیمی بــا توانایــی و ســازماندهی و
رقابتپذیــری و فعالیــت قابلتوجــه یــک واحــد
دارد .در عرصــه بینالمللــی ،توانایــی و مهــارت
شــرط بســیار مهمــی اســت .هرچنــد کــه برخــی
از افــراد ریشــه هــای اجتماعــی و فرهنگــی
را عامــل مهــم و اساســی در ظهــور و بــروز
ایــن پدیــده در کشــورهای اســامی مــی دانند
( 58احمــدی.)155 ،1394 ،
هویــت هــای فرهنگــی جمعگــرا ،بــه معنــای
فعالیــت جمعــی و فردگــرا بــه معنــای خالقیــت
هســتند زمینــه موفقیــت بیشــتری در تالطمــات
جهانیشــدن دارنــد .امیــد اســت در کشــور اســامی
و خاورمیانــه بــا کســب و گســترش تکنولوژیهــای
برتــر ارتباطــی و اطالعاتــی بــه تبلیــغ ارزشهــا
و هویــت متعالــی اســامی پرداختــه شــود کــه
بهمــوازات حفــظ ایــن ارزشهــا از تشــکل گــروه
هــای افراطــی و تنــدرو جلوگیــری دنیــا شــود؛
چراکــه رشــد فعالیــت جریانهــای مذهبــی یــک
نگرانــی را نیــز بــه دنبــال مـیآورد و آن ایــن اســت
کــه چــون ایــن منطقــه ،منطقــه ای مذهبــی اســت،
بهخصــوص در حــوزه اختالفــات شــیعه و ســنی
ممکــن اســت ،اختالفــات مذهبــی در منطقــه رشــد
یابــد و کمکــم بــه ســمت رادیــکال شــدن ســوق
داده شــود .البتــه متغیرهــای خارجــی ازجملــه
مداخــات بازیگــران فرامنطقــه ای بخصــوص قــدرت
هــای بــزرگ غربــی بهعنــوان دلیــل و زمینــه ی ر
تقویــت افــراط گرایــی و ظهــور و بــروز جریانــات
ســلفی تکفیــری بیتأثیــر نبــوده انــد.

منابع و مآخذ

• احمــدی پــور ،زهــرا ،و ابوالفضــل کاونــدی کاتــب و میثــم
میرزایــی تبــار ( .)1389چالشهــای جهــان اســام در عرصــه
جهانیشــدن .مجموعــه مقــاالت چهارمیــن کنگــره بیــن المللــی
جغرافیدانــان جهــان اســام در ایــران .صــص.1_19 .
• احمــدی ،علــی .)1394( .تأثیــرات داعــش بــر جغرافیــای
فرهنگــی عــراق و ســوریه .مجلــه ی فرهنــگ اســامی .شــماره
ی مسلســل بیســت و ســوم .صــص.150_174 .
• اشــرف نظــری ،علــی و عبدالعظیــم نظــری .)1393( .بازخوانــی
هویــت دولــت اســامی در عــراق و شــام )داعــش( :فهــم زمینــه
هــای فکــری و سیاســی اجتماعــی .مجلــه ی علــوم سیاســی.
ســال هفدهــم .شــماره ی شــصت و هشــتم.
• انصــاری زاده ،ســلمان .)1390( .تحــوالت ژئوپلیتیکــی منطقــه
خاورمیانــه بــا تأکیــد بــر ســه کشــور ایــران و لبنــان و ســرزمین
هــای اشــغالی فلســطین .بــی نا.
• بیلیــس ،جــان و اســتیو اســمیت .)1392( .جهانیشــدن
سیاســت :روابــط بیــن الملــل در عصــر نویــن (زمینــه ی تاریخی،
نظریــه هــا ،ســاختارها و فرایندهــا)( .مترجمــان :ابوالقاســم را
چمنــی و دیگــران) .چــاپ ســوم .تهــران :موسســه ی فرهنگــی
مطالعــات و تحقیقــات بیــن المللــی ابــرار معاصــر تهــران.
• زارعــان ،احمــد .)1393( .زمینــه هــای ظهــور و گســترش
داعــش در محیــط امنیتــی غــرب آســیا .فصلنامــه ی آفــاق
امنیــت .ســال هفتــم .شــماره بیســت و ســوم .صــص.67_96 .

سلفی یا عارضهای به نام خود ارجاعی

وحید بهرامی عین القاضی ،دانشجوی دکرتای علوم سیاسی در دانشگاه فردوسی مشهد
در چنــد ســال اخیــر در هــر نقطــهای کــه اتفاقــی
میافتــد ،شــاهد تعــداد زیــادی از افــراد گوشــی بــه
دســت هســتیم کــه بــه جــای کمــک در رفــع آن
رخــداد در حــال تصویربــرداری و یــا ســلفی گرفتن در
کنــار آن حادثــه هســتند .در ابتــدا به روشــنی میتوان
ذکــر کــرد اکثــر قریــب بــه اتفــاق ایــن تصاویــر بــرای
اشــتراکگذاری در شــبکههای اجتماعــی گرفتــه
میشــود .امــا بــه راســتی چــرا مــردم رو بــه ســوی
ایــن شــبکههای اجتماعــی آوردهانــد؟ چــرا در هــر
شــرایطی قصــد دارنــد از خــود عکــس بگیرنــد و بــه
اشــتراک بگذارنــد؟ چــرا نیــاز بــه ایــن اقدامــات ،روز
بــه روز همچــون موجــی پیشــرونده در جامعــه بیشــتر
میشــود؟ بــرای پاســخ بــه ایــن ســؤاالت الزم اســت
بــه ایــن معضــل و آســیب اجتماعــی نــگاه دقیقتــری
زاویــه جامعهشــناختی

بیاندازیــم و علــت آن را از
کنــکاش و آســیب شناســی کنیــم تــا شــاید علــل آن
را جویــا شــویم.
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شبکههای اجتماعی
در حــال حاضــر رونــد تکاملــی کمــی و کیفــی
رســانههای جمعــی و شــبکههای اجتماعــی ســبب
شــده اســت بــه عصــری گام بگذاریــم کــه از عصــر
ســنتی و حتــی جامعــه یــک دهــه قبــل بــه شــدت
متفــاوت اســت .در اینجــا شــبکههای اجتماعــی بــه
واســطه سیســتمهای ارتباطــی قــوی و شــبکهای کــه
ایجــاد کردهانــد شــیوهی ســاخته شــدن هویــت و
ســبک فرهنــگ زندگــی را تغییــر دادهانــد ،بــه نحوی
کــه بــرای ارتبــاط بــا آن ،شــیوههای جدیــد گفتــار و
کــردار را میطلبــد .ایــن نقطــه همــان نقطــه عطفــی
اســت کــه نیــاز بــه تأمــل دارد ،کــه شــبکههای
اجتماعــی چگونــه هویــت و فرهنــگ زندگــی امــروزه
افــراد را تغییــر داده انــد؟ ایــن شــبکهها بــه چــه
صــورت کاربــران را وادار بــه کنــش و تغییــر الگوهــا
و هنجارهــای زندگــی اجتماعــی کردهانــد؟ ایــن
شــیوههای جدیــد گفتــار و کــردار در ارتبــاط بــا
ایــن شــبکهها چگونــه اســت؟

هویتهای سیال
تــا همیــن چنــد دهــه قبــل هویــت اشــخاص
پایــدار و بــر مبنــای ماهیــت واقعــی اجتمــاع شــکل
میگرفــت .یعنــی افــراد هویــت خــود را در روابــط
شــخصی و رودرو بــا دیگــران جســتجو میکردنــد و
بدیــن ترتیــب متناســب بــا شــناخت هویتــی کــه از
خــود پیــدا میکردنــد ،بــه خوبــی از وظایــف و نقش
خــود در جامعــه آگاه میشــدند .امــا مبنــای هویــت
در دنیــای مــدرن و عصــر رســانههای ارتباطــی ،بــه
دلیــل ارتباطــات مجــازی و نه رودرو ،شــکلی ســیال
و ناپایــدار بــه خــود گرفتــه اســت و بــر مبنــای آن
هــر فــرد میتوانــد هویــت خــود را خــود بســازد و
یــا انتخــاب کنــد .بدیــن ترتیــب در ایــن زیســت
جهــان افــراد بــه دنبــال خلــق هویــت هســتند و
بــر همیــن اســاس وظایــف و تکالیــف شــهروندی در
دنیــای واقعــی ،زیــر ســایه شــکل دهــی بــه هویــت
دهــی بــه خــود مـیرود و هــر شــخص ســعی
میکنــد در هــر شــرایطی خــود را
بــر مبنــای برســاختههای ذهنــی
 60خویــش نشــان
دهــد ،تــا اینکــه
ســعی در کمــک بــه
هــم خویشــان و یــا
لــذت بــردن از تجربیات
دنیــای واقعــی را
داشــته باشــد.
بدیــن ترتیــب
در اینجــا هویــت
افــراد تــا حــد زیــادی
بســتگی بــه ایــن دارد کــه چگونگــی
برداشــت و تصــور مــردم از خــود را کنتــرل کننــد؛
چــرا کــه در ایــن فضــا دیگــران بــا توجــه بــه ظاهــر
افــراد دربــارهی آنهــا قضــاوت میکننــد و ایــن
وضــع باعــث میشــود کــه هویتهــای کلیشــهای
در وجــود افــراد القــا شــود و آنهــا در هــر شــرایطی
دنبــال تعریــف و هویــت دادن بــه خــود باشــند
و اصــا مهــم نیســت ایــن هویــت دادن در کنــار
یــک مصــدوم تصــادف کــرده گرفتــار در آتــش در
کنــار خیابــان باشــد و یــا در کنــار یــک جســد در
دانشــکده پزشــکی در ســر کالس درس باشــد.

خود ارجاعی self-referentiality
در اینجــا بهتریــن ســازنده و کنترلکننــده تصــور
مــردم از خــود در فضــای مجــازی ،بازنمایــی تصاویر
اســت ،کــه افــراد جوهــرهی خویــش را هــر طــور که
شــخصاً دوســت داشــته باشــند بــروز میدهنــد .در
واقــع شــبکه هــای اجتماعــی نــه تنهــا بــا یکدیگــر
ســخن میگوینــد ،بلکــه نوعــی کــوالژ مجــازی از
تصاویــر شــناور و آزاد هســتند کــه خــود را از قیــد
ایــن کــه بایــد چیــزی غیــر از خــود را بازنمایــی
کننــد خــاص کردهانــد .در چنیــن شــرایطی
موجــی پرشــتاب شــکل میگیــرد بــرای بازنمایــی
و شــبیه ســازی از خویــش بــرای هویــت یابــی
بــه واســطه تصویــر بــرداری از خــود در فضاهــای
واقعــی متفــاوت ،کــه ایــن تصاویــر میتوانــد هیــچ
رابط ـهای بــا آن واقعیــت در حــال رویــداد نداشــته
باشــد ،یعنــی هــدف تنهــا تصویــر تمثــال خالــص
خــود اســت کــه مهــم مینماییــد و نــه آن
رویــداد در حــال وقــوع
در دنیــای واقعــی .بــه
عنــوان مثــال هنگامــی
کــه در کنــار یــک
ســاختمان در
حــال آتــش،
اشــخاصی بــا
ســد معبــر در
ا مد ا در ســا نی
حــال
در
فیلمبــرداری و
یــا گرفتــن عکــس
از خــود هســتند -تــا بــا اشــتراک آن در
جامعــه شــبکهای هویــت خــود را تعریــف کننــد-
هیــچ ارتباطــی بیــن حضــور آن افــراد در کنــار آن
رویــداد وجــود نــدارد و در اینجــا واقعیــت صرفــا بــا
بازنمایــی تصاویــر و ســلفیهای پــوچ و تــو خالــی
اشــتباه گرفتــه شــده اســت.

اهمیت نداشتن واقعیت
در ایــن راســتا شــبکههای اجتماعــی اساس ـیترین
و کاملتریــن مظهــر ایــن نــوع رفتــار و وضعیــت
هســتند کــه در آنهــا واقعیــت نســبت بــه
بازنمایــی ،اهمیــت کمتــری پیــدا میکنــد و
اولویــت بــا بازنمایــی و ارجــاع بــه خــود اســت کــه
صــورت میگیــرد .بــه همیــن علــت میتوانیــم
بیــان کنیــم علــت اینکــه افــراد بــه ســمت یــک
حادثــه معــروف هجــوم میآورنــد تــا تصاویرشــان
در تلویزیــون نشــان داده شــود و یــا عکســی از
خــود در کنــار آن واقعــه میگیرنــد ،ایــن اســت
کــه بازنمایــی از خــود بــرای هویتیابــی صــورت
بگیــرد و واقعیــت کــه نیــاز بــه عــدم حضــور مــردم
عــادی در آن محــل بــرای تســریع در حــل آن
مشــکل اســت اهمیــت کمتــری در نــزد آن افــراد
پیــدا میکنــد.
بدیــن ترتیــب بــه عنــوان جمــع بنــدی میتــوان
اذعــان کــرد کــه ایــن شــبکههای اجتماعــی بــدون
هیــچ کانونــی ،پیوســته افــراد را مجبــور میکننــد

در همــه حــال دســت بــه ارجــاع بــه خــود بزننــد
و هویــت خویــش را بــاز تعریــف نماینــد .بدیــن
ترتیــب ایــن فضاهــای اجتماعــی مجــازی بیشــتر
شــبیه یــک مــدار بســته درگیــر بحثهــای تعریــف
از خــود عمــل میکننــد تــا محیطــی آزاد بــرای
گفتگــو و ارتبــاط بــا دیگــران ،و بدیــن نحــو در
عمــل در را بــه روی جهــان بیــرون و واقعیتهــای
آن بســتهاند.
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نقدی بر سیانور

فاطمه مصیبی ،دانشجوی کارشناسی علوم سیاسی

ســیانور دومیــن اثــر بلنــد بهــروز شــعیبی
بعــد از دهلیــز اســت .فیلــم داســتانی جــذاب
را روایــت میکنــد کــه بــر اســاس آن اکثــر
شــخصیتها ناچــار هســتند بیــن وظیفــه و
آنچــه در درونشــان میگــذرد ،یکــی را انتخــاب
کننــد .ســیانور از ایــن زاویــه ،انســانیت و فردیتی
را روایــت میکنــد کــه کمتــر در ســینمای ایــران
شــاهدش بودهایــم .انســانهایی کــه در قالــب
تشــکیالتی مارکسیســتی فردیــت خــود را پیــدا
میکننــد .ســیانور دو خــط اصلــی داســتانش
را اینگونــه روایــت میکنــد؛ دو شــاخه شــدن
ســازمان مجاهدیــن خلــق و نمایــش یــک
رابطــهی عاشــقانه .بــر خــاف بخــش مهمــی
از فیلمهــای ســینمای ایــران کــه بــه شــدت از
فقــر ایــده رنــج میبرنــد ،ســیانور پــر از خــرده
داســتانهایی اســت کــه بــرای مخاطــب کشــش
ایجــاد میکنــد .فیلمــی کــه ذهــن مخاطــب را
درگیــر کــرده و او را هــر چنــد بــرای لحظاتــی
بــه تفکــر وامــیدارد.
اســتفاده از اســامی تاریخــی و واقعــی ماننــد تقی
شــهرام ،مجیــد شــریف واقفــی ،لیال زمردیــان و ...
در فیلــم و بیــان یــک روایــت نــه صرفــا تاریخــی،
بــا چاشــنی نگاهــی واقعبینانــه ،ســیانور را

باورپذیــر کــرده اســت .امــا اتفاقــی کــه باورپذیــری
بیشــتری بــه روایــت سیاســی دهــه پنجــاه ایــران
میدهــد نگاهــی بیطرفانــه ،بــدون تعصــب و
صرفــا روایتــی تاریخــی و براســاس تحقیــق اســت .در63
ســیانور بــر خــاف ســایر فیلمهــا چهــرهای متفــاوت
از ســاواک ارائــه میشــود .چهرههــای ســاواکی فیلــم
(نظیــر مهــدی هاشــمی) خشــن و ترســناک نیســتند
بلکــه ســاواکیهای ایــن فیلــم زیــرک ,باهــوش و
گاهــی احساســاتی و گاه شــوخ طبــع میشــوند و
حتــی گاه معتــرض بــه برخــورد حکومتانــد .در رابطــه
بــا مجاهدیــن هــم ســیانور بــه همیــن شــکل عمــل
کــرده و آنهــا را صرفــا بــد و مقهــور و مغــرور نشــان
نمیدهــد بلکــه آنهــا هــم میترســند ،احساســاتی
میشــوند و شــک میکننــد .
امــا ســیانور از نظــر فیلمنامــه بــا مشــکالتی روبهروســت.
روایــت غیرخطــی فیلــم بیــش از حــد دیرفهــم اســت و
روایــت عاشــقانهی فیلــم تــا حــدی غیــر قابــل درک
بــه نظــر میرســد .در واقــع نویســنده و کارگــردان از
ایــن روایــت عاشــقانه صرفــا بــه عنــوان ابــزاری بــرای
روایــت محافظهکارانهتــر تاریــخ اســتفاده کردهانــد و
ایــن باعــث عــدم جهتدهــی بــه روایــت عاشــقانه و
عــدم رویارویــی مســتقیم آن بــا حــوادث تاریخــی شــده
اســت .ســیانور از ایــن جهــت فیلــم ســردرگمی اســت و

ایــن ســردرگمی باعــث
میشــود تــا عاشــقانهای
عاطفــی و تراژیــک علیرغــم
داســتانی پرکشــش و جــذاب
روی ندهــد .مســئله بعــدی
شــعاری بــودن صحنههایــی
از فیلــم اســت ماننــد مواجــه
شــدن دو کاراکتــر مرتضــی و
وحیــد بــا واقع ـهی اعدامشــان
کــه در بــاره وحیــد افروختــه
بــه عنــوان یــک مارکسیســت
کــه اســام و خــدا را کنــار
گذاشــته اســت بــا مرگــی
خفتبــار اتفــاق میافتــد
ولــی بــرای مرتضــی صمدیــه
لبــاف کــه همچنــان بــر روی
اصولــش یعنــی اســام تأکیــد دارد ،مرگــی بــا
افتخــار و عــزت اســت.
ســیانور از نظــر فضاســازی و طراحــی صحنــه
 64و لبــاس بســیار موفــق عمــل کــرده و نبایــد از
کار خــوب آیدیــن ظریــف و گروهــش بــه ســادگی
گذشــت .مســئلهای کــه در فیلمهایــی بــا ایــن نــوع
روایتهــا کمتــر بــا ایــن ظرافــت انجــام شــده اســت.
در فیلــم «جــرم» مســعود کیمیایــی بــه وضــوح
کولرهــای امــروزی و ماشــینهای پرایــد دیــده
میشــود یــا فیلمــی ماننــد «امــکان مینــا» کــه
همیــن اواخــر اکــران شــد و در صحنــه پایانــیاش
خودروهــای امــروزی بــه وضــوح مشــاهده میشــد.
ایــن دقــت و ظرافــت حتــی در انتخــاب کاغــذ
دیواریهــا ،کلیــد و پریزهــا ،لباسهــای بازیگــران
 ،محلههــا و گذرهــا ،و  ...هــم دیــده میشــود و در
مجمــوع حــال و هــوای آن دوران را بــه خوبــی بــه
مخاطــب القــا میکنــد.
فضاســازیهای خــوب در ایجــاد ایــن حــال و هــوا
و نشــان دادن ایدوئولوژیهــای گــروه بســیار مؤثــر
بــوده اســت .در صحنــهی خلــع ســاح «مجیــد
شــریف واقفــی» توســط همســرش «لیــا زمردیــان»،

ـویی تشــکیالتی ،ایــن
در بســتر ســرد و خالــی زناشـ ِ
نکتــه بــه وضــوح بــه نمایــش درآمــده اســت .
همچنیــن در فضاســازیها نبایــد از فیلمبــرداری
خــوب علیرضــا برازنده گذشــت .فیلمبرداری مناســب
و قاببندیهــای خــوب باعــث شــده تــا مخاطــب بــا
دقــت بیشــتری بــه پــرده ســینما چشــم بــدوزد.
موســیقی هــم خــوب و بــه انــدازه اســت و توجــه را از
فیلــم نمیگیــرد بلکــه تماشــاگر را هــم روی فیلــم
متمرکــز میکنــد .در واقــع موســیقی هســت ولــی
شــنیده نمیشــود بلکــه فقــط احســاس میشــود.
نکتــه ای کــه شــاید از هــر دو جنبــه مثبــت و
منفــی بتــوان بــه آن نــگاه کــرد ،اســتفاده از ادبیــات
نامأنــوس بــرای مخاطــب امــروزی اســت .ادبیاتــی
کــه ایدوئولوژیهــای ســازمان را بــه رخ میکشــد
و روایــت تاریخــی از ســازمان مجاهدیــن در آن
سالهاســت امــا ممکــن اســت عاملــی هــم باشــد
بــرای عــدم بــر قــراری ارتبــاط نســل جــوان بــا تمــام
دیالوگهــای فیلــم.
در مجمــوع بایــد گفــت کــه فیلــم اشــکاالتی در نــوع
روایــت دارد امــا آنقــدر از نظــر ســاختاری ،فضاســازی
 ،بازیگــری و  ...در جــای درســتی قــرار گرفتــه کــه
میتــوان از کمبودهــای آن گذشــت.

بررسی شعر
فرخی یزدی

مهدیه رضایت ،دانشجوی کارشناسی علوم سیاسی دانشگاه فردوسی
یکــی از شــاعران برجســته مشــروطه ،فرخــی یــزدی
اســت کــه همیشــه مــورد توجــه صاحبنظــران
بــوده اســت .پژوهشهــای بســیاری در مــورد
فرخــی و اشــعار او شــده اســت .آنچــه کــه بیشــتر
از همــه در ادبیــات او دیــده میشــود ،جنبههــای
سیاســی کار اوســت .او همــراه بــا جریــان عمومــی 65
عصــر مشــروطه و بــا تأثیــر از جریانهــای سیاســی-
اجتماعــی آن عصــر ،درگیــر تغییــر مضمــون اشــعار
خــود شــده اســت.

در عصــر مشــروطه بــا دگرگونــی نگــرش شــاعران و
تغییــر کارکــرد شــعر طیفهــای کارکــردی واژگان
صورتــی دیگــر یافــت .فرخــی یــزدی مفهــوم
آزادی را در اشــعار خــود تغییــر داده اســت .وی
بــا حفــظ ســنت شــعری ،آزادی را معشــوق خــود
قــرار داده اســت .ادبیــات مشــروطه شــامل بخشــی
از ادبیــات کهــن فارســی اســت کــه از یــک ســو
ریشــه در ده ـهی ســوم ســلطنت ناصرالدیــن شــاه
و ویژگیهــای عمومــی آن را دارد و از ســویی
دیگــر در ادبیــات نوینــی متجلــی میشــود کــه
تــا ســالهای قریــب بــه کودتــای ســال  1299و فرخــی یــزدی تحتتأثیــر از فضــای آن دوران
حتــی چندیــن ســال بعــد از آن ادامــه مییابــد .آزادی را موضــوع شــعر خــود قــرار داد و پــس از
صــدور فرمــان مشــروطه ،اشــعاری در وصــف آزادی
درونمایــه و موضوعــات شــعر مشــروطه بــه طــور ســرود .فرخــی یــزدی ،شــخصیتی بــود کــه بــا
عــام موضوعاتــی از قبیــل وطــن ،آزادی ،برابــری ،دوختــن لبــان او بوســیلهی ضیغمالدولــه مشــاقی
مدنیــت غــرب و انتقــادات اجتماعی-سیاســی و زندانهــای بســیار و تبعیــد کــردن او تأثیــری در
اســت .ایــن مفاهیــم در ادب کالســیک فارســی اراده وی نداشــت.
بیســابقه بودهانــد .پــس نیــاز بــود کــه بــا گذشــت
زمــان بــر تبحــر عرضهکننــدگان ایــن مفاهیــم در آن موقــع انقــاب اکتبــر روســیه تأثیــر بســیاری
افــزوده شــود .شــاعران در ایــن زمــان از جهــت بــر شــعر سیاســی فرخــی گذاشــت .فرخــی
قالــب و زبــان شــعری وامــدار شــاعران متقــدم روزنامـهی طوفــان را منتشــر کــرد کــه در روز جمعــه
هســتند امــا بــا ظهــور جنبــش مشــروطه و دمیــده  2شــهریور اولیــن شــماره آن منتشــر شــد .محــل
شــدن هــوای تــازه در فضــای شــعر ایــن عصــر گــرد آمــدن گفتــار بســیاری از نویســندگان آن دوران
بســیاری از تمدنهــا همچــون آزادی ،برابــری ،روزنام ـهی فرخــی بــود کــه یکــی از جرایــد خــوب
حاکمیــت و قانــون ،اشــعار و نوشــتههای شــاعران آن زمــان شــناخته میشــد و تفاوتــی کــه فرخــی
عصــر مشــروطه را از آن فضــای ســنتی دور کــرد .بــا شــاعران آن دوره داشــت ،ایــن بــود کــه او از یــک
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جهانبینــی ثابــت و نزدیــک بــه معنــا ایدئولوژیــک
برخــوردار اســت.
غــزل ،قالــب اصلــی شــعر فرخــی اســت .فرخــی
یــزدی در ایــن عصــر غــزل سیاســی را در عالیتریــن
طــرز ســروده و در ایــن کار توانســته جــان سیاســی
انقــاب تــازهای بــه غــزل فارســی بدهــد.
از واژگان کلیــدی ادبیــات مشــروطه ،آزادی اســت.
هــدف از آزادی در ادب مشــروطه بــا مفهــوم ســنتی
ایــن واژه تفــاوت دارد .اگــر مــا بخواهیــم در مفهــوم
ســنتی آزادی تأمــل کنیــم میتوانیــم آزادی را در
مقابــل بــا بندگــی و بردگــی بدانیــم و از ایــن نظــر
هــر کســی کــه بنــده نباشــد و درقیــد عبودیــت
نباشــد ،آزاد اســت.

آزادی در فارســی معــادل هــر بیــت در زبــان
عربــی اســت .آزادی در مفهــوم غربــی آن کــه بــا
ظهــور نهضــت مشــروطه در شــعر فارســی بــود،
بیشــتر جنب ـهی سیاســی-اجتماعی یافتــه اســت
و بــه رابطــه فــرد و حکومــت مربــوط میشــود.
همچنیــن مصداقهــای گوناگــون چــون آزادی
مطبوعــات ،آزادی فهــم و آزادی در وضــع قانــون
اســت.
بــه طــور کلــی شــعر دوران مشــروطه ستایشــگر
بــزرگ آزادی اســت .بــا دگرگونــی ارزشهــای
زندگــی نــوع عواطــف و برداشــت از زندگــی نیــز
دگرگــون میشــود.

نقش و تاثیرگذاری آلمان در
اتحادیه اروپا
علیرضا خسروزاده،کارشناسی علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد
بــرای بررســی نقــش و تاثیرگــذاری آلمــان در
اتحادیــه اروپــا ابتــدا الزم اســت بــه تبییــن ویژگــی
هــای سیاســت خارجــی ایــن کشــور بعــد از جنــگ
جهانــی دوم بپردازیم.سیاســت خارجــی ایــن کشــور
از دولــت هلمــوت اشــمیت (  ) 1982 - 1974بــر
اســاس چندجانبــه گرایــی اســتوار شــده و درصــدد
دســتیابی و تقویــت هویــت مســتقل سیاســت
خارجــی خــود در نظــام بیــن الملــل میباشــد و
از اتــکا بــه یــک قــدرت بــزرگ خــودداری مــی
کنــد .از همیــن رو،طــی ســی ســال گذشــته دولــت
آلمــان علــی رغــم روابــط نزدیــک بــا واشــنگتن
بــه همــکاری هــای نظامــی گســترده درچارچــوب
پیمــان آتالنتیــک شــمالی بــا کشــورهای عضــو ناتــو
و تحکیــم روابــط بــا اعضــای اتحادیــه اروپــا اقــدام
مــی کند و درصــدد بهبــود روابط سیاســی،اقتصادی
و امنیتــی بــا شــرق بویــژه چیــن و روســیه بــر مــی
آیــد کــه نزدیکــی بــه شــرق در دولــت گرهــارد
شــرودر )  ( 2005 - 1998برجســته تــر از دولــت
هــای قبــل و بعــد از آن بــود .تعامــات نزدیــک
آلمــان بــا چیــن و روســیه در دوره زمامــداری
شــرودر تــا جایــی پیــش رفــت کــه ناخرســندی
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همــکاری نظامــی آلمــان بــا آمریــکا در جنــگ بــا
عــراق (  ) 2003منجــر بــه تیرگــی روابــط سیاســی
برلیــن و واشــنگتن شــده بــود .امــا بــا روی کار
آمــدن آنــگال مــرکل از حــزب دموکــرات مســیحی
همانطــور کــه در میتینــگ هــای انتخاباتــی خــود
وعــده داده بود،درصــدد بهبــود روابــط سیاســی بــا
ایــاالت متحــده برآمــد و از طرفــی سیاســت نزدیکی
بــه شــرق را کــه از دولــت هلمــوک کهــل ( - 1982
 ) 1998در زمــره اهــداف سیاســت خارجــی آلمــان
قــرار گرفتــه بــود و شــرودر بــا شــدت بیشــتری
آن را دنبــال مــی کــرد نیــز تــداوم بخشــید امــا
شــروع بحــران سیاســی اوکرایــن و مداخــات
نظامــی روســیه در کریمــه بــر ســطح روابــط برلیــن
و مســکو ســایه افکنــد .
ویژگــی دیگــر سیاســت خارجــی آلمــان عــدم
مداخلــه نظامــی در خــاک دیگــر کشورهاســت و بــه
جــز همــکاری بــا ناتــو در بمبــاران کــوزوو ( 1999
) کــه جــز اهــداف آتالنتیــک گرایــی دولــت شــرودر
بــود و همــکاری بــا ائتــاف آمریکایی ضد تروریســم
کــه بــه اشــغال افغانســتان و ســقوط طالبــان در

ایــن کشــور منجــر شــد،در هیــچ جنــگ و
برخــورد نظامــی دیگــری علیــه ســایر کشــورها چــه
در قالــب ائتــاف بــا ناتــو و یــا کشــور مداخلــه گــر و
چــه اقــدام مداخلــه نظامــی مســتقیم بصــورت غیــر
ائتالفــی خــودداری کــرده اســت.همانطور کــه قبــا
ذکــر شــد،دولت آلمــان در جریــان حملــه نظامــی
آمریــکا بــه عــراق (  ) 2003بــه ائتــاف تحــت
رهبــری آمریــکا ملحــق نشــد و شــرودر همــگام بــا
ژاک شــیراک رییــس جمهــور وقــت فرانســه کــه او
نیــز از مخالفــان جنــگ بــا عــراق بــود مکــررا ایــن
اقــدام نظامــی را مــورد انتقــاد قــرار مــی داد اگرچــه
بــه تیرگــی روابــط برلیــن بــا دولــت بــوش منجــر
شــد .
سیاســت عــدم مداخلــه نظامــی در دولــت آنــگال
مــرکل نیــز تــداوم یافــت و آلمــان بــا تمامــی
اقدامــات نظامــی احتمالــی غــرب بــر کشــورهایی که
از ســوی آمریــکا و متحدانــش تهدیــد بــه برخــورد
نظامــی شــده بودنــد مخالفــت کــرد .آلمــان در
جریــان بمبــاران هوایــی ناتــو بــه لیبــی کــه بــا
 68هــدف تضعیــف معمــر قذافــی انجــام شــده بــود
(  ) 2011بــه نیروهــای ائتــاف پیمــان آتالنتیــک
شــمالی ملحــق نشــد و مــرکل مخالفــت خــود را بــا
تحــرکات نظامــی علیــه لیبــی اعــام کرد.همچنیــن
دســتگاه سیاســت خارجــی آلمــان در قبــال بحــران
ســوریه اســتراتژی مذاکــره و عــدم مداخلــه نظامــی
را در پیــش گرفتــه و مکــررا بــا جنــگ در ســوریه
علیــه دولــت اســد مخالفــت کــرده اســت .
بنابرایــن باتوجــه بــه آنچــه تشــریح شــد،می تــوان
گفــت کــه سیاســت خارجــی آلمــان بــر پایــه
چندجانبگــی ترســیم یافتــه و درصــدد تقویــت
روابــط بــا غــرب و همزمــان بــا شــرق اســت تــا
مســتقل از هــر قــدرت دیگــری در نظــام بیــن الملــل
بــه ایفــای نقــش بپردازد.بــا ایــن وجــود اگرچــه
چندجانبگــی سیاســی بــه تقویــت جایــگاه آلمــان در
نظــام بیــن الملــل کمــک مــی کنــد امــا آنچــه کــه
اهمیــت و قــدرت سیاســی ایــن کشــور را برجســته
تــر مــی نماید،نقــش و تاثیرگــذاری آلمــان در
اتحادیــه اروپاســت اتحادیــه اروپــا در نوامبــر 1993
در شــرایطی تشــکیل شــد کــه جنــگ ســرد پایــان
یافتــه و قــدرت تجــاری و اقتصــادی کشــورهای

اروپــای غربــی تجلــی بیشــتری پیــدا نمــوده
و خطــر کمونیســم از اروپــا رخــت بربســته
بــود.
آلمــان در آن زمــان ســال هــای اولیــه اتحــاد
خــود را پشــت ســر میگذاشــت و شــکل گیــری
آلمــان واحــد بیــش از آنکــه مســکو را بــه دلیــل
فروپاشــی نظــام روســیه محــور آلمــان شــرقی
نگــران کند،کشــورهای غــرب اروپــا بویــژه
فرانســه را از بــروز آلمانــی قدرتمنــد نگــران
کــرده بود.آلمــان قبــل از تاســیس اتحادیــه اروپــا
بــا عضویــت در اتحادیــه اروپــای غربــی بــا تکیــه
بــر قــدرت اقتصــادی خــود توانســته بــود جایــگاه
و تاثیرگــذاری خــود را بــه رخ رقیبــان اروپایــی
خــود بکشــد.
عــاوه بــر این،تاســیس اتحادیــه اروپا ســبب شــده
بــود کــه کشــورهای عضــو ایــن اتحادیــه درصــدد
ترســیم هویتــی مســتقل از آمریــکا در نظــام بیــن
الملــل برآینــد و دولــت آلمــان ایــن هــدف
را جــدی تــر از سایرکشــورها تعقیــب مــی
نمــود
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همچنیــن دولــت آلمــان کــه در آن زمــان بــه
ریاســت هلمــوت کهــل از حــزب محافظــه کار
دموکــرات مســیحی اداره مــی شــد ،بــه جهــت
حفــظ صلــح و امنیــت اروپــا اقــدام بــه برقــراری
روابــط گســترده امنیتــی بــا کشــورهای عضــو
ایــن اتحادیــه کــرد و گرهــارد شــرودر کــه پــس
از هلمــوت کهــل صــدارت اعظــم دولــت آلمــان
را برعهــده گرفــت نیروهــای نظامــی آلمــان را در
خدمــت تامیــن امنیــت جمعــی اروپــا قــرار داد و
از ایــن رو در میــان کشــورهای اروپایــی بیشــترین
مشــارکت را در تشــکیل نهادهــای امنیتــی
اتحادیــه اروپــا کــه در ســال  2002در بروکســل
دایــر شــده بودنــد انجــام داد.
بنابرایــن مــی تــوان گفــت کــه یکــی از اهــداف
مشــارکت فعــال آلمــان در اتحادیــه اروپــا بــرای
تامیــن امنیــت جمعــی اروپــا و بــه تبــع آن
امنیــت آلمــان بــر اســاس اهــداف و منافــع ملــی
خــود اســت.این سیســتم امنیتــی در ترســیم
هویــت سیاســت خارجــی و امنیتــی مســتقل
اروپــا از آمریــکا جلــوه بیشــتری مــی بخشــد و

اســتقالل در سیاســت خارجــی را کــه همــواره
از دولــت اشــمیت تاکنــون از اهــداف سیاســت
 70خارجــی آلمــان بــوده اســت را
تقویــت مــی نماید.ایــاالت متحــده و اتحادیــه اروپــا
علــی رغــم اینکــه از متحدیــن یکدیگــر بــه شــمار
مــی رونــد
امــا در مســائل زیســت محیطی،حقــوق بشــری و
خاورمیانــه بــا یکدیگــر اختــاف نظــر دارنــد
آلمــان اگرچــه بــا تکیــه بــر اتحــاد کشــورهای
اروپایــی در امنیــت جمعــی ســعی بــر تقویــت
جایــگاه خــود در نظــام بیــن الملــل دارد امــا
اقتصــاد قدرتمنــد ایــن کشــور بزرگتریــن اهــرم
آلمــان در اتحادیــه اروپــا محســوب میشــود کــه
بیشــترین بودجــه ســالیانه ایــن اتحادیــه را تامیــن
میکنــد و اقتصادهــای کوچــک تــر عضــو اتحادیــه
اروپــا را تحــت تاثیــر خــود قــرار داده اســت کــه
بحــران مالــی  2008و ورشکســتگی یونــان ســبب
وابســتگی بیشــتر ایــن کشــورها بــه آلمــان شــد
نفــوذ آلمــان در اتحادیــه اروپــا ســبب شــده کــه دو
رقیــب دیرینــه آلمــان یعنــی فرانســه و انگلســتان
موقعیــت سیاســی و تاثیرگــذاری خــود را در خطــر
ببیننــد و نتواننــد تصمیمــات مهــم ایــن اتحادیــه را
بــدون موافقــت آلمــان بــه پیــش ببرنــد و موجــب

رقابتــی و دوقطبــی شــدن ایــن اتحادیــه تحــت تاثیر
آلمان،فرانســه و انگلســتان شــده اســت.اختالفات
مــرکل و ســارکوزی رییــس جمهــور ســابق فرانســه
در حــل بحــران مالــی یــورو و همچنیــن تفــاوت
نظــر مــرکل و کامــرون بــر ســر مدیریــت اتحادیــه
اروپــا از نمونــه هــای بــارز رقابــت ایــن دو کشــور بــا
آلمــان در اتحادیــه اروپاســت .
ایــن قــدرت اقتصــادی آلمــان بهمــراه قــدرت
سیاســی نافــذ در اروپــا ســبب شــده کــه آلمــان
در منازعــات بیــن المللــی بعنــوان میانجــی حضــور
داشــته باشــد و در مســائلی ماننــد پرونــده هســته
ای ایران،جنــگ داخلــی ســوریه ،بحــران سیاســی
اوکرایــن تاثیرگــذار باشــد .
از آنچــه گفتــه شــد،می تــوان نتیجــه گرفــت کــه
آلمــان بعنــوان ابرقــدرت اقتصــادی اروپــا کــه طــی
ســه دهــه گذشــته بــه تقویــت جایــگاه سیاســی
خــود در نظــام بیــن الملــل تــاش نمــوده و
سیاســت خارجــی خــود را بــر ایــن
مبنــا ترســیم کــرده اســت،درصدد تاثیرگــذاری و
نفــوذ بیشــتر در اتحادیــه اروپــا و جامعــه جهانــی
اســت وآنــگال مــرکل اگرچــه ماننــد کامــرون و
اوالنــد در شــورای امنیــت حــق وتــو نــدارد امــا
قدرتمندتریــن رهبــر اروپــا شــناخته شــود.

کتابخانه
علیرضا صباغ معینی
دانشجوی کارشناسی فیزیک
معرفی کتاب «سیاست خارجی و جایگاه
قدرتهای بزرگ»
نویسندگان :توماس ولگی ،رناتو کربتا ،کیت
گرنت و ریان بیرد
مترجمان :عبدالمجید سیفی ،شهرزاد مفتوح
حجم ۲۷6 :صفحه
چاپ اول۹۶ :
نشر :قومس
قیمت ۱۸۰۰۰ :تومان

سیاســت خارجــی و جایــگاه قدرتهــای بــزرگ یکــی از
شــاخصهای مهــم نــگاه بــه روابــط بینالملــل در دوران
پساوســتفالی اســت .ایــن قدرتهــا پیــش از جنــگ
جهانــی دوم نقــش فائقــهای در سیاســت بینالملــل
داشــتهاند بــه طــوری کــه روابــط بینالملــل قــرن نــوزده
و نیمــه اول قــرن بیســتم عمدتــا آکنــده از چرخــهی
رقابــت و همــکاری ایــن قدرتهــا بــوده اســت .پــس از
جنــگ جهانــی دوم ایــن وضعیــت دچــار برخــی تعدیلها
و تغییــرات شــد کــه تــا حــد زیــادی ناشــی از ورود بــه
دوران اســتعمارزدایی ،ایجــاد نظــام دوقطبــی و گســترش
نقــش ســازمانهای بینالمللــی بــود.
بــا ایــن وجــود نقــش پررنــگ ایــاالت متحــده آمریــکا و
اتحــاد جماهیــر شــوروی در شــکلدهی بــه مناســبات
دوران جنــگ ســرد و تحتالشــعاع قــرار گرفتــن
بســیاری از امــور بینالملــل از رقابــت ایــن دو قــدرت،

71

بازتابدهنــده تــداوم کنشــگری پررنــگ قدرتهــای
بــزرگ در ایــن دوران بــود.
پایــان جنــگ ســرد و تحــوالت دهههــای  ۱۹۹۰و ۲۰۰۰
تأثیــرات بســزایی در نقــش ایــن دولتهــا در عرصــه
بینالمللــی داشــت .فروپاشــی اتحــاد جماهیــر شــوروی به
عنــوان یکــی از ارکان اصلــی شــکلدهی بــه رقابتهــای
دوران جنــگ ســرد باعــث ایجــاد تغییراتــی در ســاختار
نظــام بینالملــل گردیــد کــه لــزوم پژوهــش بیشــتر در
مــورد جایــگاه قدرتهــای بــزرگ را دوچنــدان ســاخت.
آنچــه کــه بررســی نقــش قدرتهــای بــزرگ را دشــوار
میســازد نــوع برداشــت و نــگاه متفــاوت بــه مفهــوم
قــدرت بــزرگ اســت .از یکســو نوعــی نــگاه خودانتســابی
در مــورد جایــگاه قدرتهــای بزرگ وجــود دارد کــه در آن
کنشــگران تمایــل دارنــد بــا ارائه تفســیری خــاص ،جایگاه
رفیعــی از خــود ارائــه دهنــد .در نــگاه دیگــر ،نوع انتســاب

جایــگاه قــدرت بــزرگ از ســوی ســایر کنشــگران
اهمیــت مییابــد و جایــگاه دولتهــا بــر اســاس
ارزیابــی و نــگاه دیگــر دولتهــا شــکل میگیــرد.
ایــن ابهامــات در مــورد تعریــف قــدرت بــزرگ و تفاســیر
مرتبــط بــا آن و همچنیــن ابهامــات موجــود در مــورد
جایــگاه ایــن قدرتهــا در نظــام بینالملــل و سیاســت
خارجــی آنهــا ،باعــث شــده تــا بســیاری از پژوهشــگران
روابــط بینالملــل توجــه خــود بــه ایــن موضوعهــا را
دوچنــدان کننــد.
نویســندگان کتــاب حاضــر در جهــت پــر کــردن خــاء
موجــود در ایــن حــوزه تــاش نمودهانــد تــا الگــوی
جدیــدی بــرای بررســی جایــگاه قدرتهــای بــزرگ مطــرح
و آن را در مــورد قدرتهــای بــزرگ دوران پــس از جنــگ
جهانــی دوم و قدرتهــای نوظهــور کاربــردی ســازند.
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دانشجوی کارشناسی علوم سیاسی
دانشگاه فردوسی مشهد
معرفی کتاب «جابهجایی دو انقالب»
نویسنده :مهدی نجفزاده
چاپ اول1395 :
ناشر :تیسا
حجم 445 :صفحه
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این کتاب دارای ده فصل به شرح ذیل است:
۱ـ جایگاه قدرتهای بزرگ در سیاست بینالملل
۲ـ آمریــکا بــه منزلــه رهبــر جهانــی ،قــدرت جهانــی و قــدرت
دارای جایــگاه ســازگار
۳ـ اتحــاد جماهیــر شوروی/روســیه بــه عنــوان قــدرت بــزرگ
ناســازگار
۴ـ قــدرت و سیاســت شناســایی :نقــش جایــگاه در روابــط
خارجــی چیــن
۵ـ فرانســه  :کشــوری قدرتطلــب و بیــش از حــد واقــع ظاهــر
شونده
۶ـ ژاپــن بــه عنــوان کشــوری کمتــر از حــد واقع ظاهر شــونده:
جایــگاه قــدرت بزرگ در سیاســت تغییــرات اقلیمی
۷ـ شناسایی قدرتهای منطقهای و جایگاه آنها
٨ـ برزیل  :قدرت بزرگ نوظهور
۹ـ هند  :قدرت بزرگ آینده
۱۰ـ جایگاه و آینده سیاست بینالملل

کتــاب «جابهجایــی دو انقــاب» از معــدود
کتابهایــی اســت کــه ضمــن بیانــی ادبــی،
شــیوا و بســیار لذتبخــش دارای رویکــردی
علمــی اســت .محــور اصلــی کتــاب پاس ـخگویی
بــه ایــن ســؤال اســت کــه چــرا در جامعــهی
بســیار عقبمانــدهی قاجــار یــک انقــاب
مــدرن امــا در جامعــهی نوشــدهی پهلــوی بــا
انقالبــی مذهبــی روبــهرو هســتیم .نویســنده
در پاســخگویی بــه ایــن ســؤال میخواهــد
بدانــد چــه منطقــی ایــن جابهجایــی تاریخــی
را توجیــه میکنــد.
نویســنده در پاســخگویی بــه پرســش فــوق
بــه ایــن امــر توجــه دارد کــه در مطالعــهی
جامعـهی ایــران ابتــدا بایــد بــه عوامــل فرهنگــی
توجــه نمــود و یکــی از عوامــل مهــم فرهنگــی
را مذهــب قلمــداد کــرده و بــه نقــش مذهــب در
ایــن جابهجایــی تأکیــد میکنــد.
نویســنده بیــان میکنــد کــه مذهــب تشــیع
برخــاف دیگــر مذاهــب ،پــس از ظهــور ابتــدا
درونگــرا بــوده و ســپس برونگــرا میشــود
کــه از دورهی صفویــه افزایــش قــدرت و نفــوذ
علمــا در سیاســت آغــاز شــده و در اواخــر قاجــار
بــه اوج خــود و در انقــاب اســامی بــه کمــال
خــود میرســد؛ بــه همیــن ترتیــب میتــوان

گفــت انقــاب مشــروطه ،انقالبــی کامــا
مذهبــی بــود امــا قانــون نوشــتهی آن بــه دلیــل
نداشــتن بدیــل در نظــام اندیش ـهای روحانیــت
مذهبــی ،شــکلی ســکوالر یافــت.
امــا در زمــان رضاشــاه کــه انقــاب مشــروطه
بنیانهــای ســلطنت را زیــر ســؤال بــرده بــود
و شــخص رضاخــان نیــز بنیانهــای مذهبــی
ســلطنت را از بیــن بــرد و بــدو امــر خواهــان
ایجــاد حکومتــی جمهــوری شــد بــا مخالفــت
علمــا روبـهرو شــد امــا سرنوشــت تاریــخ همیــن
مخالفــان را واضعــان نظــام جمهــوری کــرد.
کتــاب دارای یــازده فصــل دارد کــه عبارتنــد
از :گفتمــان و روش علمــی ،چیســتی دولــت
و جامعــه در ایــرن ،صورتبنــدی مذهبــی
سیاســی جامع ـهی ایرانــی در دورهی صفویــه و
قاجاریــه ،اجتماعــی شــدن مذهــب در انقــاب
مشــروطه ،روشــنفکران و علمــا از ائتــاف تــا
اختــاف ،بنیــان مشــروطیت :بقــا در وضعیــت
شــکننده ،رضاشــاه و از هــم گسســتن پیونــد
ســلطنت و دیانــت ،گفتمانهــای فرهنگــی
پهلــوی دوم پیــش بــه ســوی یوتوپیــا،
روشــنفکران و بازگشــت بــه حیــات خیالــی،
علمــا تقریــر کننــدگان مدینــهی فاضلــه
اســامی ،و جمهــوری اســامی آخریــن مرحلــه
از تجلــی اجتماعــی شــیعه در ایــران.
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فرنام شکیبافر
دانشجوی ارشد علوم سیاسی
معرفی کتاب« :جستارهایی پیرامون دریای
خزر»
نویسندگان :الهه کوالیی و شیوا علیزاده
چاپ اول1395 :
ناشر :اداره نشر وزارت امور خارجه
حجم 257 :صفحه
قیمت 200000 :ریال
در گذشــتهی دور ،در مقولــه رقابــت بــر ســر منافــع و
عوایــد دریــای خزر ،ایــران بایــد در برابر دو قــدرت ،یعنی
روســیه تــزاری (بعــدا شــوروی) و انگلســتان صفآرایــی
مینمــود امــا بــا فروپاشــی جماهیــر سوسیالیســتی
شــوروی عــاوه بــر بازیگــران فرامنطقهاییــی
نظیــر ایــاالت متحــده آمریــکا ،بازیگــران منطقهای
 74متعــدد دیگــری وارد صحنــه شــده و بدیــن ترتیــب
دولتهــای قزاقســتان ،ترکمنســتان و آذربایجــان نیــز در
کنــار ایــران و روســیه بــه بازیگــران ایــن عرصــه افــزوده
شــدند .کشــورهای تــازه اســتقالل یافتــه بــه دلیــل
چالشهــا و کمبودهــای خــاص خــود در دوران اســتقالل
سیاســی از مســکو ،تــا حــد زیــادی چشــم بــه دریــای
خــزر و ظرفیتهــای قابــل بهرهبــرداری آن دوختنــد
و ایــن امــر بنــا بــر محتــوای کتــاب بــر پیچیدگیهــا
و دشــواریهای ایــران افــزوده اســت .ایــن کتــاب بــه
کشــمکشها و روابــط متقابــل ایــران و چهــار همســایه
خــود در حــوزه مســائل دریــای خــزر پرداختــه و پــس از
بررســی ابعــاد محیــط زیســتی دریــای خــزر در بخــش
دوم ،رژیــم حقوقــی دریــای خــزر را بــه بحــث گذاشــته
اســت .ســرکار خانــم دکتــر الهــه کوالیــی ،در ایــن بخش
از کتــاب ارزنــده خــود مــواردی چــون منابــع نفــت و گاز،
خطــوط و مســیرهای انتقــال حاملهــای انــرژی ،جایگاه
در رژیــم حقوقــی و روابــط بــا ســایر کشــورهای حــوزه
دریــای خــزر ،در پیونــد بــا هــر یــک از ایــن پنــج کشــور
مــورد بحــث و ارزیابــی قــرار گرفتــه اســت.
کتــابِ «جســتارهایی پیرامــون دریــای خــزر» بــا
همــکاری گروهــی از دانشــجویان دکتــری مطالعــات

منطقـهای در دانشــگاه تهــران تدوین و تألیــف گردیده
اســت .همانگونــه کــه ذکــر شــد بیــش از هــر چیــز
تمرکــز ایــن کتــاب بــر روی رفتارهــا و سیاس ـتهای
کشــورهای ســاحلی پیرامــون حقــوق و تکالیفشــان
در ایــن دریاچــه قــرار دارد .در ایــن کتــاب روابــط
کشــورهای حــوزه دریــای خــزر و مســائل تأثیرگــذار
بــر آنهــا ،بــه ویــژه رژیــم حقوقــی دریــای خــزر مورد
بررســی قــرار گرفتــه اســت.
در فــراز مهمــی از کتــاب آمــده« :تعــارض پایــدار و
حــل نشــدنی بــا آمریــکا ،فرصتهــای بســیار بــرای
دولــت روســیه ،بویــژه بــا توجــه بــه رونــد ملیگرایــی
و اوراســیاگرایی در حــال گســترش در ایــن کشــور،
فراهــم کــرده اســت .تــا وقتــی ایــاالت متحــده
آمریــکا فشــارهایش بــر جمهــوری اســامی ایــران را
افزایــش میدهــد ،ایــن بــازی بــه نفــع روسهــا تمــام
میشــود؛ زیــرا آنهــا میتواننــد امتیازهــای بیشــتری
در رابطــه خــود بــا ایــران کســب نماینــد».
نظــر بــه محتــوای کتــاب میتــوان گفــت داســتان
ایــران و دریــای خــزر طــی چهــار دهــه اخیــر از حیث
میــزان تأمیــن حقــوق و منافــع ملــی ایــران داســتانی
اســت حقیقتــا پــر از چشــم آب! مطالعــه این کتــاب را
بــه همـ ه کســانی کــه دل در گــرو ایرانزمیــن و منافع
ملــی میهــن عزیزمــان دارند ،ســخت توصیــه میکنم.
امیــد کــه ارکان اقتــدار دولتــی و اصحــاب ایدئولــوژی
قــدری بــه عرصــه واقعیــات و مصالــح راســتین کشــور
نیــز نظــری افکننــد و از پــی ایــن نصایــح مشــفقانه،
اصــاح رویــه نماینــد.
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